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ntfx serè. Solament semi-cobert per La Selva.
Els vents són fluixos de' direccions variables.
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El bon temps s'observa per tot el palo; el oel apa• 1

Gruix 'iio la neu• 2.30 m. al Port de la Bonalg~a; 1.85 m. a Eto

valira I 0'50 m. a Nítrla.
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Barcelona, dimecres, 10 d'abril del 1935
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Pon destitueix els Jutges municipals de Catalunya
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Guió del moment ~~1Jr!1~~MaliU~rmín~al8nl

0 1 acord amb les facultats estatutàries, foren nomenats pel conseller de Justícia i el
d I
Govern de la Generalitat
Ha estat profana a a tomba
Pic, per decret, anul·la els nomenaments i prode l1 heroi de Jaca

LA DESTITUCIO DE JUTGES
MUNICIPALS
El governador general 1nter1 senyor Ple i Pon. acaba d'ordenar, per
Decret publicat al ButlleU Oficial de !e. Generalitat, la destitució de tots
els jutges municipals de Catalunya.

Osca, 9. -

El governador civil di-

capità Galan. A partlr d'aleshores

La ftna.lltat perseguida no és altra que servir una. polltica i donar sa- gué als periodistes que uns descone- s'establi al cementul una estreta viguts havien entrat a.l cementiri 1 gilància a càrrec de la guàrdia el·
ttsfacció a meiQ.u1nes ambicions de caràcter local.
aixecaren la. tapa que cobreix les vil, guàrdies d'assalt 1 soldats d'In·
No ens interessa comentar avui aquest aspecte del Decret, que respon restes
del capita. tusellat pels suc- fanteria.. Durant molt temps no esa la tàctica 1 és una. expressió substantiva d'una modalitat de govern que cessos de desembre de l'any 30 Fer· devingué res i poc a poc s'anà conmi
Galàn.
Deixaren un paper amb fia.nt. Fa. casa de dos mesos, fou susha portat a conseqüències tan antidemocràtiques com la substitució per
inscripció que deia: c:Muera el pesa. aquesta vigilància; amb tot, a
comissions gestores de més de 7.000 Ajuntaments elegits per sufragis una.
régimen. Abajo el marxismo». El fè- altes hores de la. nit freqüentaven
republicans 1 socialistes a tot Espanya. Ja ho farem al seu dia, que tot retre que guarda les restes no sofrí aquells llocs diversos números de la

cedeix a la renovació de la justícia municipal
El text del decret del
Governador interí

En el «ButlleU Oficial» d'ahir, tal
cap dany, putx que segons es veu guàrdia civil sense que mai no trobes com havia anunciat Pic 1 Pon el dia
arribarà.
anterior,
aparegué el següent lmels autors del fet solament es li- sin indicis que s'intentessin apodeEl que ens interessa subratllar de moment és que el Decret esmentat mitaren a aixecar
la llosa 1 deixar rar-se de les restes de l'heroic ca- pOrtant i pertorbador decret de destitució de Jutges i suplents municiexcedeix de les tac1.1¡ltats presidencials que corresponen al senyor Pic. 1 en el paper escrit a l'interior de la pltè.
tomba.
aquest sentit podem afirmar que ha comès un abus de poder.
La policia. estigué al centre fei- pals a tot el territori de Catalunya,
La policia començà immediatament
prenent declaració a molts dels que comentem adequadament en el
«Els funcionaris de la. Justícia municipal - diu l'art\cle 11 de l'Es- les investigacions i ha fet escorcolls xista
seus membres. Fins ara no s'ha etec. nostre article editorial:
tatut aprovat per les Corts Constituents - seran designats per la. Gene- domiciliaris on habiten elements fei- tuat cap detenció per no haver re«DECRET
xistes. Fins ara aquests escorcolls calgut sospites contra ningú dels
Les excepcionals circumstàncies
ralitat segons el règim que estableixi».
no han donat cap resultat.
creades a Catahmya com a conseesmentats elements.
Fou, precisament per aquesta. facultat reconeguda a la Generalitat, que
qüència del moviment revolucionari
el Parlament de Catalunya., únic poder per a establir aquell règim, apro-del passat mes d'octubre han posat
Més detalls de la sal·
de manifest l'anòmala situació en
Và la Llei de 22 de març del 1934, autoritzant el Govern de la Generalitat
què l'administració de Justícia, en
per a la renovació extraordinària i per una sola. vegada. dels jutges municiel que es refereix als Jutjats munivatjada
pals de Catalunya. La durada d 'aquests nomenaments quedava fixada
cipals d'aquesta Regió, es troba, tant
per la pròpia Llei, 1 no depenia pas de la voluntat del Govern o del PreMadrid, 9. - Ha estat publicad~ per la part activa que molts dels
funcionaris que n'estan encarregats
Hosca, 9. - Amb respecte a la. la següent:
sident de la Generalitat, que són les úniques funcions que segons la Llei de
profanació de la tomba del capità
«Di.sponiendo que el capltàn de van prendre en el desenrotllament
2 de gener del 1935, assumeix el governador general en el període transitori Galan, es coneixen els següents deartilleria don Arturo Menéndez Ló- dels successos com per les disposique regularen llurs nomenade la suspensió de l'Estatut.
talls:
pez, en situación de disponible gu- cions
En arribar aquest mati al cemen- bernativo, cause baja en el Ejército, ments, els quals quedaren supeditats
La llei del Parlament català de 22 març del 1934, vulgui o no vulal
lliure
albir dels encarregats de
gui el senyor Pic, és subsistent 1 regeix a. Catalunya, àdhuc admetent la tiri municipal els encarregats de la con arreglo al pàrrafo tercero del ter-los, de la qual cosa resultà que
vigilància, es trobaren amb què la articulo 285 del Código de Justicla pràcticament recaiguessin en amics
Llei de 2 gener del 1935, fins que les Corts de Madrid aprovin la llei del llosa. que cobria la tomba del capità Militar, sill perjulcio del resultada
polítics més que en individus caparègim de Justfcia. Municipal a Catalunya, tal com el seu article tercer 1 Galan, afusellat amb motiu dels de la causa. que se le sigue por re- citats
que fossin garantia dels qui
successos
de
Jaca
l'any
1930,
estava.
forçosament han d'acudi.r als orgaparàgraf segUent disposen.
separada davant la tomba. Molt prònismes judicials per a. exercir llurs
drets o n'esperem un just empar.
xim al lloc hi havia un paper que
L'article segon de la Llel del 2
déia: «Abaix el règim. Amunt el
de gener proppassat disposa que
feixisme. Amunt la. Pàtria. Abaix el
Pel fet d'estar processats uns pocs jutges municipals - la. majoria marxisme.»
aquest Governador general de Catalunya assumirà les funcions que corban estat absolts i segurament no arribaran a la dotzena eLS condemEls vigilants s'apressaren a posar
responen al President de la. Genenats - el senyor Ple castiga. amb la. destitució a tots els jutgès munici- el fet a coneixement de les autoriralitat 1 al seu COnsell Executiu, una
pals de Catalunya. - més de 1.000. Per avui hem de limitar-nos a expres- tats.
de les quals, segons l'article prim~r
Per a cometre l'acte sacríleg, els
de la Llei del 22 de març proppassar la. nostra protesta 1 a anotar el fet.
seus autors varen haver de salta.r
sat votada pel Parlament de Cata·
una alta tàpia que envolta el cemenlunya, és el nomenament de Jutges
tiri. La sepultura es troba al lloc
1 Procuradors municipals i llurs suMadrid, 9. - El senyor Portela, en plents, encara que amb caràcter
destinat a cementiri civil. La llosa"
que cobria la tomba és de 60 centí- el Consell de Ministres ha parlat de d'interinitat, mentre manca de tota
metres d'amplada per '70 de llargà- la situació a Catalunya i d'un pro- eficàcia. el paràgraf se~on del referit
jecte de Finances locals en aquella article en tant que disposa que els
ria.
LES ESQUERRES CATAlANES
Sembla que el que intentaven els regió, en el qual es delimitaran les susdits nomenaments subsistiran
dels Municipis i els casos fins que entri en vigor la futura
criminals era fer desaparèixer les facultats
q-,¡è hagi d'intervenir l'Estat. Tam- Llei de Justícia Municipal que apro-despulles del capità Galan, però es en
bé ha. anunciat un projecte que por- vi el Parlament de Catalunya, puix
trobaren amb què sota de la llosa tarà al pròxim Consell sobre reorga- que les Corts de la República esEa-remoguda hi havia un altre formi- nització dels serveis de la GeneraU· nyola, en el darrer parà.g ra! de 1 argó armat, molt fort, 1 per aquest tat de Catalunya.
Visites
ticle tercer de la citada. Llei del
motiu i per no posseir, sens dubte,
Madrid, 9. - El ministre d'Instruc- 2 de gener d'enguany, han recaptat
Madrid, 9. - Aquest mati han viles eines adeqüades, hagueren de ció Pública ha exposat al Consell la per a elles la facultat de dictar una.
desistir dels seus propòsits, perquè conveniència de celebrar un Consell Llei establint les normes que han
sitat el senyor Companys, a la prededicat a estudiar el pro- de regular els serveis de Justicia a
ISÓ Model, l'acadèmic Azorin, l'ex-miSabem que per part de les perso- en aquesta operació haurien neces- especial
blema de l'Ensenyament a Catalu- la Regió catalana. No hi ha cap
molt temps.
~
nistre senyor Gira.l, l'ex-sots-secretari nes autoritzades d'«Esquerra Repu- sitat
En ésser suspès pel Govern el nya, i ha. demanat que sigui retorna- disposició legislativa emanada pel
blicana de Catalunua» t els organisde Governació senyor Carles Esplà mes
da l'Autonomia
Facultat de Fi- Parlament de Catalunya que estarepresentatius del Partit es por- trasllat de les restes dels heroics losofia i Lletres adelaBarcelona,
de la bleixl la forma. en què s'hagin de
1 els senyors Subiros 1 Xirau.
ten a cap aquests dies amb tota ac- capitans Oalàn 1 Garcia Hernàndez mateixa manera. que la té establerta fer els nomenaments de Jutges muel
mes
de
setembre
de
l'any
passat,
tivitat les converses i canvis d'imes reberen al govern civil d'Osca con- l'esmentada. Facultat a la Universi- nicipals 1 llurs suplents, cosa que
pressions iniciats darrerament.
fidències que elements exaltats trac- tat de Madrid, i que per equivocació te.rta sens dubte, en el cas de dictarJa m~s precisada la trajectòria de taven d'apoderar-se de les restes del tou suspesa arran dels fets d'oct-.Jbre. se normes per a la. provisió d'aquests
LA ClAUSURA DELS
la situació política~ en el sentit d'en-

LA SITUACIO DE MENENDEZ

cada dia

LA HUMANITAT

Llegiu cada dia

LA HUMANITAT

--------:*:--------PROPOSITS DElS MINISTRES
DE GOVERNACIO I D'INSTRUCCIO PUBLICA EN RELACIO A
CATALUNYA

MOMENT
D'ACTIVITAT

CENTRES D'E. R. C.

Si es desitja
sincera ment
la pacificació

càrrecs, que s'incorregués, ni que fos rebudes a 1'ExceYen ttssim senyor
solament ·aparentment, en el mateix President de l'Audiència. Territorial
defecte d 'arbitrarietat, tan general- de Barcelona amb els informes corment censurat; alxò obliga a cercar responents.
Cinquè. - En el cas que no hi ha.per a llur aplicació disposicions legals que, estant en vigor, siguin la.
font jurldica on es trobi remei a
aquesta falta. de preceptes legislatius, per a la qual cosa. res tan adequat com la vigent Llei de Justícia
Municipal del 1097, çue fixa les con·
dicions que han de reuni.r els aspirants als càrrecs de Justicia. municipal, graduant encertadament els
mèrits que caldrà tenir en compte
per a fer les designacions. Per Decret del 2 de març d'enguany, el
Ministeri de Justícia. va disposar la
total renovació dels cà.hecs de Fiscals municipals i suplents del territort de Catalunya, i creient aquest
Govern general necessària i urgent'
la total renovació dels Jutges municipals 1 suplents, decreto:
Primer. - Queda nul i sense cap
efecte el Decret de la. COnselleria de
Justícia del 30 de març del 1934.
Segon. - A la publicació d 'aquest
Decret es procedirà a la renovació
dels càrrecs de Jutges municipals 1
suplents dels Jutjats IDJUlicipals de
tot el territori de Catalunya.
Tercer. - Els qui desitgin d'ésser
nomenats per a algún. dels càrrecs
esmentats ho soHicitaran mitjançant
instància, amb els documents acreditatius de llurs mèrits i drets, adreçada a l'ExceHentissim senyor President de l'Audiència Territorial de
Barcelona, dintre del termini de sis
dies naturals, des de la publicació
d'aquest Decret; aquestes instàncies hauran d'ésser presentades da-I
vant dels jutges de primera instància. corresponents a les demarcacions dels Jutjats municipals respectius, llevat a. Barcelona, on es prePIC I PON
sentaran davant del Jutge degà dels
gi solllcltants, els Jutges d'lnstruc.
de primera instància.
Quart. - Passat aquest termini ció procediran, en el termini anteels Jutges de primera instància. in- rior, a la formació de propostes de
formaran sobre la capacitat i con- tres persones idònies rer a l'exerc!ci
dicions morals dels sollicitants, din- dels susdits càrrecs, sl els sollicitre del termini de tres dies naturals, tants són en nombre interior a tres,
i després d'acomplert aquest ex(Passa a la pàg. 5)
trem, trametran totes les instàncies

treu- en vies de possibilitat pròxima

l'actuació de les organit2acions d'esquerra. tenen el major interès aques·
tes converses que crista1lit2aran en
les normes de ooincidèncía que donin a «E. R. C.» l'àgil eficàcia convenient a l'organisme polític que enquadra l'opin!ó majoritària de ca..
talunya, la qual, avui més que nta!~
presta el seu escalf entusiasta a la
causa de les esquerres catalanes.
Les converses de referència, a través de les quals es perfilen conclusions del màxim interès, que molt
aviat podran fer-se públiques, conti~
nuaran en dies successius amb la
major acttvítat.

Recollim en tot el seu interès
l'acord del consell de ministres d'ahlr d'a1xecar l'Estat de
guerra el 'pròxim dia. 14 d'abril, su.bstitulnt-lo per l'estat
d'alarma. Ja veurem, en la
pràctica, quin abast es dóna
des del punt de vista governatiu a l'aplicació de l'estat d'alarma. De moment hem de limitar-nos a reco1lir l'esperit conciliatori que l'acord del Govern
sembla. revelar i que, per cert,
Ahir, dimarts, al migdia., per orno es compagina poc ni gens
dre de l'autoritat judicial militar, tou
amb el sentit del decret de desalliberat l'alcalde popular de Ter·
titució de jutges municipals a
Catalunva que ahir dictà el
rassa-ciutat, senyor Samuel Morera
GovernàdÒr general interi i
Ribas.
Alcalde gestor de Barcelona.
Ensems tou comunicat el sobreselPic 1 Pon.
ment de la causa als regidors senyors
Expressament, però, volem
Armengol, Torres, Pujolà i Batlle.
deixar aqu1 de banda el comenNo cal dir les múltiples felicitatari per a insistir t únicament,
cions que els interessats han rebut,
en un fet de la maxima transa
les quals hi afegim la nostra ben
cendència sobre el qual hem
sincera..
parlat reiteradament aquests
dies. Es tracta de l'aixecament
de la clausura que pesa sobre
els centres i entitats d'«Esquerra Republicana de Catalunya»
1 altres part1ts de les esquerres catalanes. COnsiderem aquest aspecte fonamental per
& un retorn efectiu a la normalitat ciutadana. Cal que qu:i t..é
avui al seu càrrec el govern
general de Catalunya, i el ministre de la Governació, especialment, s'adonin de la. transcendència. del fet, greument
pertorbador, i de la necessitat
de posar-hi remei.
81 abans d'ara no ens tu naviem referit, no era perquè no
opinéssim igual: era perquè
no podiem parlar-ne. El nostre criteri de sempre, ve reforçat avui per aquest acord del
Consell de ministres, que sembla inspirat en un sincer desig
de l'anomenada. e<pacificació
d'esperits». Donl's autorització
per a. reobrir les entitats politlques d'«Esquerra». Enquadren
zones immenses de l'opinió catalana i el seu silenci forçat
1 la clandestinitat que se'ls tmposa no són res més que un
ferment d'inquietud 1. de pertorbació.
De mantenir-se. les mesures
actuals, després de l'acord del
Consell de ministres, només podrien interpretar-se com a posicló polttica, t s'augmentaria,
amb la injustícia, el descontent. Encara més· l'absoluta
ineficàcia de la Cts.usura es
Provaria en el primer ms'tant
-que haurà d'arribar un dia
o altre-- de reprendre's, en
igualtat de condicions, l'actua' . _...., ..,...._
-Ció poUUca de les forces avui
tti~eses a sUenci t a tmmobi-

L'alcalde popular de
Terrassa, alliberat

\

EL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR

(l UD' ~BRll

~(R~ ~lXU~l l'Ul~l

0(

~U(RR~

I SUBSTITUIT PEL D1 ALARMA
Les causes de la jurisdicció militar passaran a la civil
Madrid, 9. - Des de les enze del
mati fins a dos quarts de dues de
la tarda, han estat reunits els ministres en Consell a la Presidència.
El ministre de Comunicacions donà la següent referència verbal del
tractat:
-El consell ha acordat que, col.ncidint amb les testes de la República, es publiqui un decret aixecant
l'estat de guerra als llocs on estava
declarat i es substitueLxi pel d'alarma i suspensió de garanties constitucionals. Als altres llocs on no estava. declarat l'estat de guerra continuarà e-l règim actual o si~l. estats d'alarma i estat de prevenció.
Un periodista u senyalà que l'aixe-

cament de l'estat de guerra implicava que els processos que tramita
actualment la jurisdicció militar,
passen a l'ordinària, 1 el senyor Jalon contestà:
-Efectivament, aquest és un dels
efectes més eficaços del decret, perquè servirà a més per a descongestionar els jutjats.
El Consell ha reconegut -continuà dient el ministre de Comunicaclons- la conveniència que Espanya no es trobi absent de la XI
Olimpiada Internacional. Es farà
una selecció rlgida amb objecte que
l'aportació esportiva espanyola sigui
decorosa. i l'esforç econòmic del Tresor el més lleu possible. Han estat

I

1.

designats els ministres d'Estat 1 Instrucció Pública perquè estudiïn
aquest assumpte.
El ministre d'Estat ha despatxat
extensament assumptes del departament d'Indústria, per absència del
senyor Marraco, que està indisposat, i s'ha designat al senyor Rocha
perquè estudiï l'assumpte que afecta
a la Unia de la Companyia de vaixells Ibarra.
El ministre de Marina. ha donat
compte d'un assaig de setmana naval, la qual es celebrarà en aigües
de Cartagena durant els dies 20 al
2'3 del mes que som, amb objecte
de divulgar la importància de la
missió de la marina militar i buscar el seu contacte amb el poble
perquè s'adoni de la necessitat i
eficiència d'aquest ram de l'activitat nacional.
Han estat aprovats també diversos nomenaments d'Hisenda, els
quals no es faran públics fins que
els signi ·
-st a tarda el President
de la República.
El cap del Govern manifestà. a la
sortida que, per a celebrar les testes
de lo. República, s'havia acordat un
donatiu de cinc mu pessetes amb
càrrec als fons de la, Presidència (~~1
Consell per a. la Mútua de Periodistes madrilenys.

DESPRES OEL CONSELL

t:l senyor Portela diu que
oportunament s'ocuparà de
la suspensió de «El Socia·
lista»
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(Per BartoUl

La reunió del Pa ria ment
En els articles que tracten de la reunió del Parlament, la
Constitució de la República espanyola no és gaire moderna ni,
prou democrdtica. Adopta el procediment d'assenyalar per endavant la durada mínima dels pertodes de sessions, la aual és de
tres mesos en el primer pertode. que comença peZ febrer, i de dos
mesos en el segon perfude, que comença per l'octubre. Aquests
perfod.es poden ésser allargats sense limitació; però un COP han
estat closos, només el President de la República té el dret constitucional de convocar eZ Congrés amb cardcter extraordinari.
Atxt tenim que quan el primer perlode ha estat clos a la fi
d'abril ¡ el segon a la fi de novembre, resta tora de la ml). dels
diputats la reunió de la Cambra en els mesos de maig, juny, iullol,
agost, setembre, desembre i gener, o sta durant set mesos de l'any.
Encara que amb llets orgàniques o amb altres disposicions hom
arribés a omplir el buit, aquest sempre representaria un defecte
constitucional, des del punt de vtsta democràtic t parlamentari.
Les més modernes Constitucions, i "-dhuc l'Estatut Interior de
Catalunya, adopten fórmules molt millors en la Qtlestió dels pe:.
riades de sessions i la de les reunions extraordinàries del Parlament.

• • •

La fórmula preponderant en les Constitucions democràtiques
de la post-guerra és la de fixar el començ del perlode o perlades
de sessions, tot deixant la Cambra en pLena llibertat pel que toca
a la durada del perlode. Quan el període és clos, ht ha dtverse~
maneres d'obtenir la reunió extraordinària: per la iniciativa de{
cap de l'Estat, per la del Govern, per la del President de la Caml"
bra, per acord de la Diputació permanent t a petició d'un cert nom~
bre de diputats.
L'Estatut Interior de Catalunya és, en aquèst punt, exce!!ent.
Estableix dos perfodes de sessions cada any, amb una durada mf...
nima de dos mesos cada un; aquests perfodes comencen. respectivament, el plimer dia hdbil dels mesos de març i d'octubre, i en
les dates aZ·ludides els diputats es reuneixen en eZ Palau del Parlament sense necessitat de convocatòria . Per altra banda, el Parlament es retinírú. sempre que sigut convocat pel President de la
Generalitat o pel de la Cambra, I aque&t tindrà, de més a més,
l'obligació de reunir-lo quan ho acord! la majoria de la D iputació
Permanent o bé ho demaní la tercera part dels diputats possessio~·l
nats del cdrrec. Cal tenir en compte encara que el Parlament
catald. per inícíativa del seu President, podrà reunir-se í actuar
en altres indrets de Catalunya.
Aquest article del nostre Estatut Interior, que és el 27, s'avé
amb els articles corresponents de les Constitucions estrangeres t
resulta molt superior als articles 58 I 81 de la Ccmstttucló espanz¡ola.

• • •

No costa gaire de comprendre la talla d'una Constitució que,
com. havem tet veure. deixa els diputats inermes davant del poder
presidencial i davant de ¡•executiu durant la major pa· • de l'any.
Sí es produefz un divorci entre els representants parlamentaris i
el Govern espanyol quan el període de sessions és clos, aquells n o
tt. .-e1t constitucionalment cap mitjd propi per a promoure la reunió de la Cambra; i si el President de la República ~· -. la convoca,
han d'esperar-se fins que comenci el segiLent per!ode de sessions.

Un exemple ben clar: en el cas que els recents tels de la poZ!tica espanyola s'haguessin produït a primers de maig, despr¿s
d'haver funcionat les Corts t r es mesos, l'actual Govern Lerroux
-deixant de banda la qüestió dels pressupostos- no estaria obligat a presentar-se davant d'aquelles fins al dia primer del pròxim
mes d'octubre.
Volem creure que aquesta talla de la Constitució espanyola és
deguda a un oblit que, enmig de la pressa, van sofrir !es Constituents.
A. ROVIRA I VIRGILI

Madrid, 9. - Després d'acabat el
Consell, restà a la Presidència el
ministre de la Governació per tal
de despatxar amb el director general de seguretat.
En sortir. a les dues de la tacda,
els periodistes preguntaren al ministre sl s·ha.vta. ocupat el Consell
de la reaparició de c:E1 Socialista».
-No -contestà el senyor Portela
Valladares-. Ha estat un Consell
llarg de car?cter administratiu, com
js. els haurà dit el -senyor Jalon,
però m'ocuparé d'aquest assumpte
en particular.
Després d'una pausa, afegi el ministre:
-Ho tinc present, molt present,
1 veuré si puc portar aquest assumpte endavant cotn és el meu desig. ,

AQUESTNUMEROHAEST AT
VISAT f.?6R LA GEN SURA

la·humanttal

2

COMERÇ I FINANCES

•

LA BORSA
Impressió
Els deutes de l'Estat seguiren sostenint els canvis sense grans dlferènculs.
Les obligacions Municipals, solament sostingudes, igual com les Diputacions, Provincials i Tresoreria de
la Generalítat.
Les obhgaclons Nord han seguit
sostmgudes. Les Alacant, si bé amb
pet1tcs dller6nc1es, han perdut terrent. 1 als rotllos d'obligacions ferrovinríes 1 industnals s'ha notat bastant més negO<.''.
Al sector de fi de mes, el moviment es concentrà, en les accions Explosius, en sent1t de forta I ràpida
puja. degut a Hqu1dacions d'alguna
part1da Important que estava al descobert. L'esmentada. puja és deguda
a. 1 ammclada reumó del «cartel» de
negociS potas1cs. Fem constar aiXò,
perquè amb mires comercials, quan
el negocis van bé, tothom va pe' seu
compte.
Als voltants de la tanca de borsa
en general els rotllos s'han mostrat
quelcom tebles, tant les ferroviàries
com les Industrials.
Deutes de t'Estat
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AUDIENCIA
PRIMERA SECClO
Eines per al robatori, - En un es·
corcoll practicat al domicU¡ d'Andreu
Gassó. m policia hi trobà diverses
eines de les que empren els lladregots per la qual causa va ésser processat.
Després de la prova testifical t:l
fiscal demanà per al del banquet la
pena de 4 mesos de presó.
SEGONA SECCIO
Estafada. - Acusa~ d'aquest delicte comparegué davant el Tribunal
d'aquesta secció Joan Borrull per al
qual ei fiscal demanà. le pena de 4
me.sos de pt-esó.
,
'I'ERCERA SECCIO
. Contraban. - Fou jutjat en rebellla Jatnmes Stenwards, capità d'un
vaixell mercant a bord del qual fou
trobada una partida de contraban.
La pena soHicitada. pel fiscal tou
de 34.000 pessetes de multa.

44
45
4U 50

42 5(¡
42 511
44

85

101. 15
100
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4

83 60
~- 60
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82

306CI
8860

Pres!l de ¡wssossió. - El senyor Antoni Bruyere prengué ahir possessió
del jutjat núm. 7.
El laboratori d'anàlisi. - A la se·
cretaria del govern, s'han rebut dos
informes del Laboratori Mèdic Legal
sob~e les peticions tormuJa<.les per
un JUtJat a·aquesta ciutat en la causa que es segueix 1 en la qual les lla·
vors que foren enviades al laboratori
9ue segons el ctictamen són purgantS
1 avort1ves 1 el segon in!orme es refereix a unes taques d'unes peces de
roba que foren trobades en unes robes amb motiu d'un assassinat comès a Solsona.
El dictamen diu que no es pot donar dictamen sobre això tota vegada
que foren rentades i no hi hagué possibilitat de fer reaccions necessarles.
Un representant de I'Assuc1ac1ó
d'Advilcats cap a Madrtd.- Amb objecte dE: prossegutr les gestions que,
relacionades amb l'admmistracló de
Justicla i exercici de l'advocació, es
¡·eahtzaren a Madnd. en data recent,
per elements de la Junta dc Govern
de l'Associació d'Advocat~~ sort1 en
l'expré:. d'ahir a la nlt, cap a hÍ capital d'Espanya l'advocat i vice-president de l'entitat, senyor Pere Pujol
Martmez
La Junta de Govern, en c01úerlr
la representació a tan distingit company, 11 ba atorgat un amph vot dc
contiança, especialment per tal d'aconsegurr del ministre de Just1c1a la
intervenciÓ de l'entitat en les sessions o assemblees del Cole¡! d'Advocats d'Espanya, en aquest període
en el qual s'ha d'elaborar l'Estatut
generaJ de l'exercici de l'advocació,
cte la pròpia .que per a provocar urgents resoluciOns que extingeixin la
interdicció de l'exercici professional
davant els Jurats Mixtos.
Finalment, té l'encàrrec el senyor
Pujol de gestionar prop dels Poders
Públics la cooperac1ó d 'aquests per
ta.! que es construeixi un edifici que
reuneixi els Jutjats munlc1pals, cessant l'actual dispersió, pels perjudi·
eis que causa arreu del món.
Els expedients dols ganduls I ma·
lejants. - En la darrera reunió de la
Junta de Govern d 'aquesta Audlèn·
ela s'ha pres acords respecte a la tramitació i resolució dels expedients de
desvagats i malfactors, d'acord amb
la Llei d'Ordre Públic.
Segons sembla, es tracta que els
diferents Jutjats tramitin 1 resolguin
els que es vagin presentant, tornantse en períodes de tres mesos cada.
un.
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TEATRES
TEATRE

COM lC

PALAU DE LA REVISTA

Tarda, 5'16. Butaques, 1 pta.:
LA PIPA DE ORO. Nit, 10'15.
L'èxit dels èxits:

F A ~/ T A S I O
Avui, tarda, B les 4. Nit, a les
10: REVISTA FEMINA • PATHE
oJOURNAL • DOCUMENTAL. L'extraordinària prOducció Blbllca:

REY DE REVES

Mucho cuidada con Lola
per Perlita Greco, Murlllo 1 tota
Companyia. Gran presentació.
Demà. tnrda I nlt. MUCHO CUl·
DADO CON LOLA.

I¡~

TEATRE CATALA

P RI NCI PAL PALACE
Tel.,on 11182
Comoanyla VILA • DAVI
Avui tarda. a les 5'15. PRB:US
POPULARS. Butaau .. , a 3 ptes.
LA SALA ES PLENA I l'èllt sorollós: MISS · THERY. Nit, tuncló d'honor n l'Agrupació Artls·
Uca del CASAL DEL METGE;
MISS • THERY I LA SALA ES
PLENA- Demà, tarda: LA SALA
ES PLENA i MISS • THERY Nlt: EL .JUTGE ESTA MALALT.

.GRAN TEATRE ESPANYOL
NOSTRE TEATRE

CINEMA
PARIS
Avda. Pta. Ansel, 11 I 13
Telèfon 14644

Sempre el proSTama més atractiu
Tarda. 4'30. Nit, 9'46: REVIS·
TES PATHE i FEMENINA •
Trlornl de Gustav Frhoelich en
EL FUGITIVO DE CHICAGO •
Dorothea Wieck en la rormlc:1a.
ble prOducc!O Paramount.
UN
SECUESTRO SENSACIONAL, amb
Baby Leroy - Diumense, matinal 10'30 - Despatx de localitats
a taquilla per a la numerada de
dlumtnae, tarda, a les 8,

COLISEUM
Avui tarda, a les 4. Nit, a les
deu.
CONCURSO DE BELLEZA
(Còmica)
REVISTA PARAMOUNT
EGIPTO, REINO DEL NILO
(Documentat) l
Stan Laurel i Oliver Hardy, en

da València

Una fiesta en Hollywood

Avul, tarda, a lea 5. Entrada i
butaca, 1 pta. Primer: TAMBE
ELS HOMENS PLOREN I el ¡randtos èxit de rluru: ELS HEREUS
DEL TIO PERE. grandiosa erencio ae COMETES. Nit, a les 10'15.
El tnomf ui Xofer-autor: L'HO·
ME DE LES TRES CARES. L'obra
mes discutida. L'obra més ovao•onada. L'obra millor representada.
Demà, tarda, a les 4'30. Butaques
1 pta.: ASO ES UNA DESCRASIA,
EU HEREUS DEL TIO PERE I
LE LA TERRA DEL GANCHO Nit Oranc:1l6s festival organitzat
pet la PENYA ACUAVIVA; L'HO.
ME DE LES TRES CARES. Gran,s
atraccions • Quadro aruonh •
Quadro valencià • Pepe Aouavlva.
Butaques, 2 Ptes. - Es despatxa a tots els Centres de Localitats

(Producció M. G. M.)

TEATRE BARCELONA
Companrla de comèdle1
MORA-ESPANTALEON·BARROSO

Avlll, d!mecr~.
qualt de sll:

tarda,

a

un

LOS PELLIZCOS
Nit, a un quart d 'o nze, ESTRENA de la graclosa comèdia, de
Capella I Lucio:

LA VIUDITA SE
QUIERE CASAR
TEATRE

POLIORAMA

MARYLAND

Placa Urqulnaona. 5-l'll, 219e8
Tarda, continua: 3'30, 5'30, 7'30,
I nit, a les 10:
DIBUIXOS

UNA VISION
DE LAS BALEARES
1
LO QUE LOS OIOSES
DESTRUYEN
Butaca: 2'20. A Iee 7'30: 1'85

VARIETATS
FROHTO NOVETATS
Avui dtmecres, tarda, a les t·
AZURMENDI • CAMPOS contra
PASTOR • VILLARO. Nlt, a les
10'16: ARAQUISTAlN • JAUREOUI contra QUINTANA IV • PA·
SAY. - Detalls per cartells.

Frontó Principal Palace
Avui, dimecres, tarda: AREITIO II · TRECET contra BURGOA • MAOUREOOl I. Nit: LA·
RRUSCAIN • ULACIA I contra
ARGARATE • OOITJA .

Temporada oficial dt
TEATRE CATAl.A

Avui, tarda I nlt, el ¡ran bJt
do Josep Ma. Sagarra:

LA RAMBLA

DECadaLES
FLORISTES
dla, l'obra de la tempo.
rada:
LA RAMBLA DE LES FLORISTES

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

La Justicia
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Companvla del

Assemblea de la Secció de
Ramaderia de la U. S. A. de
Catalunya

D1amenge pasaat va celebrar-se,
a Vic, al teatre Canigó, l'Assemblea·
de 1a Secció de R$~der1a de la
U. ::i. A. de Catalunya. Hl acudtrt:n
el.s ramaders de totes les comarques
del no:stre pals.
Va ocupar la presidfncla el senyor
Carles Jorda, acompanyat dels ~;e
nyors Zulueta, Simó, Vila 1 Abadal
911 altres. Obert l'acte pel pres1deut
~1i llegtda l'acta de l'Assemblea antc·
ea- rior, que fou aprovada, va prendre
118- la paraula el senyor Vila 1 Abadal,
el qual féu un elogi del Smd!calisme i del MuLuallsme com a millor
arma per als pagesos per tal de defensar-se.
El senyor Enric Coromines va dir
que la Indústria avicola podria és·
80- SE:r una forta font d'Ingressos per
al pais, 1 va instar als pagesos perquè fessin possible que l'Ajantament
U1- els ajudes a nivellar el pressupost.
Segu1dament féu ús de la paraula el
senyor Ferran Zulueta, el qual va
fer observar l'abandonament amb
U7 60 què és tinguda la ramaderia per part
7HO de les esferes oficials. L'Assemblea,
118 2) per aclamació, va aprovar unes cou99- rlusions presentades pel senyor Zulueta.
En darrer lloc va parlar el senyor
Eduard Simó, 1 va fer un estucU de
les diverses espècies de bestiar de
la plana. de Vic, bo 1 dcmostraut la
tasca qu.: els tècnics 1 els ramac'ers
podrien fer sl treballessin d''\C•It'd.
Va expressar la seva coufiau~;o. en
U1 50 la tasca que podrien realltz.tr els
Sindicats de Criadors, i va parlar
del millorament del bestiar bovl. Va
acabar fent vots per la continllltat
de Ja coHaboració entre els técnlcs 1
la U. s. A. en benefici de l'agrlcul·
tura de Catalunya.
El senyor Jorda va cloure 1'1\cte,
bo i dient que calia que tothom,
as 2!> amiJ
el seu estorç. ççntnbuls a fer
112 5lJ
que la O. S. A. pogués acomplir una
~ ~1 7~ de les seves principals finalitats, que
és la d'agermanar totes les prOd<IC·
clons agrícoles. Fou molt aplaudlt,
igual que tots els altres oradors.
L'acte va aixecar-se enmig de força
entusiasme.
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AJ;land 6 ·¡, Vlllaluenaa
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COIOula oueu 6 •¡, ...
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coost. Ferrov. 11 l /~ ·¡.
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ta Tibidabo 5 •¡• ......
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Ho~el RJt¿ 'l •¡, ....... ..
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UntO Salinera d'Es. 6 •¡,
Valén. Millores Urbanes

I 1.1U6 5015

Navarra ,,,,, ................

Valors aue es cotitzen
oúbllcs
J3anc Hlp. d·Esp.• 4 •¡.

25

""15

:.0

1:6 2)
1.4-

Obllaaclon• lndustrtala

os-

t 4 1b

1~

1~

66

14-

06-

11

/U -

IS02!>

62 :;s Transatlàntica t •¡• ...
Tmusatlàn~ . 6 •¡, 111:.!0
l'rai..LBatlàlll,. 6 •¡, lll:.!<l
11- 'l'rans. 6 l/2 •¡, esp.lU<!b
'l'r0.118. 6 l/:.1'/• CU::Illl:.!5
~4 15
'.l'ranoatlAnt. 11 •¡, 111:.!6
1111- Tranc>atlant. 6 •¡, 111:.!11
Bons
Transme<Ut. 6 '/•
0:¿ 8)
u. Naval Llevant 6 'I •

~)

/1

t;l:;t;

Havlleru

cAta 7,

...

Avui

~5

.Juntes c:I'Oores PubliQues
:Port l:larcelona 11108 ... ll6 1 snrcelona, diverses 9:l 1 de O'dlc ............ 9J '"
t tte UIJOO Musel, .. w7 1 de Sevilla s. D. . .. 93 'l

,

E 4 l/:.1 •¡, ...

¡., b ·¡• ••••••••.
u. 6 •¡, .........
H 6 1/:1 •¡, .. .
1 6 •¡, .........
J 6 '/• ........ .
f' rauca 11:164 , ..
Fruu ça 18711 .. .

Gral. rramvlea t '/• .,.
Orni. 'l'rnmvlea 5 •¡, ,.,
.Eaxll.lllPia 1 oracla f •¡,
'l'ramv. et. Andreu .....
Tremv, Bnrceloua 11125.
51- Trauw. Bau:eJ.ona 11130
61 25 Tramvies SevUia 6 •¡,, ..
Tramvlea Orau¡¡da 6 •¡,

eo 8,
5JW

050

1111WS Jo
L4 /Ó

Ant.

2a

t1-

tOIS

l/2 ·;... .

l$accelone~

Anttauea Olputaclon&
13arcelona, 11 milions ...
•
6 mlllona .. .
.11
eérle u .... ..
•
&érlu e ... ..
»
6 •¡, 11126 .. .
•
6 •¡, 111ao .. .
•
P!·ovlnclals
:Mancomunitat 11114 ...
Mancomunitat 1920 ...
Caixa Crédl t com .....

•
•
1

•
•
•¡, .... , •••.

4 .,........, ••
D i •¡, ....... ..

IL1 l()

"¡,

~d

tti <6
o<! 61.1

19:.l8 6 '/• ...

1

.1:3 •

~45 t(,

IIJ (.t.

1>1-

Etxampln 1907
•
Etxan1pla 19la
•
Eixampla 19:.!7
» Bona Rctorma
C'OIZ b 1111 •¡, 1!1119 ...
Ml\lqa 6 •¡, 11123 .... ..
Màlaga 6 •¡, 19<:5 .... ..
Sevilla Exposlclo 6 •¡•.
Valéncla 11 •¡, ............

•

•

:.\.

lll:t'J 6 •¡, ...

I

,

»

1.1 l•

~~

lll:!a B.llme:.

1

o

v4 2,

1-' lv

t2

11
J

84 2~

hl ll

li

111:.!6 Balme"
Ul:.l8 P.Frc

SANTA COLOMA
DE QUERALT

l(¡

»
»

:1.•
s.•
A b

Dlrt'ctes ........ .
Reus a Roda...
VJ Uii
1
COr<1ova a ·¡ •• ,
1~:.! "(.¡
•
BadaJ<n 6 ·;....
1U2 UI
102 lO Andalusos 1.• ~artable..
•
1.& 3 '/• ......
11
2.a l'artable.
•
2.•
a ·;.......
1(12 ((¡

215 (,(¡
101 :.<a
1-1 (.1,

Ba<luluna ti •¡, ............ 87J3arcclona, semestre .. . 1S tv
»
111011 A .... .. (J 1
11106 a ..... . 1 o4!í0
I
11106 0 , ... .. 1>1 :.\¡
•
11107 l) .... .. tS ;O
•
11110 o .... .. Lli IAI
•
101:.11:1 ampl, bJ /~
•
191:.1 1:: .... .. 6:<,
1111:.1 ¡;· ..... . 1>1a
19l:J tl ampl. 645\.
I
1910 1:1 ..... . tA li.
J
11117 B .... .. ,4 )I
11116 1:1 ..... . ~4 2~
11
111111 l;l ..... . t~ b
I
111\!0B ..... . Co'l 41>
I
111:tl 6 'I• .. . 64•
' 11121 6 •¡, dc G4 ~~
•
111\lb 6 •¡, ... 114»
111:.!6 6 •¡, ... 1!~ ta

»

•
•
1

IIIJ~

2.&8. 3 '/•

•

3.•a.a •¡,
l.•s.3 •¡,
"
•
5.• a. a •¡,
t:sp. P~tmploua a ·;.. ..
l'l'IOl, Barcelona a •;....
tic¡Ovla a MeCUna ..... .
Asturlt:a 1.• lll!.Joleca .. .
•
:.!.• blpoteca .. .
•
3.• tll¡,¡or.cca.. .
t...li:IIla a lteus a' •¡, ...
Vlllalua a I::Se¡¡Ovla ... , ..
I>Spcc•uls AIUaauB:l .... ..
Alwansa a Valóncla ad
~llUC$ l:lant Joan a '/•.
Al:;nsua 1 bant Joan .. .
osca a Frauca .......... ..
Nora especlull 6 •¡, .. .
I d. Valenctanea 5 1/:.1 •¡,
Alar a &wtander ..... .
Alacanç 1.• bJpoteca .. .

Ul 00

AJuntaments

111:.!:.! Expos

»

•

15

Gaueralllat
Generalitat 6 ·;•. 11l1 '" 1 1<.1 LO

»

I

•

I

/8 1)
~4

I

• Central <1'Ara¡o •¡,
C. Oest Espnnya a •¡,
F. C. Crem.tUera 6 ·;.. ..
l'. C. Secundans ....... ..
Orau Metro 111:.1:.! 6 •¡,,.,
Orou Metro 111:.1;, 6 '/•...
Mcawa a !:lalAmnnca...
1. 2 lO
1 ¿ (,(¡ Metro¡¡oll tà Trnns. 6 •¡,
Orense A B O U I!: F ...
10'.l ou Orense O 1 H prior.. ..
f'. c. carn• 6 •¡, .... ..
T•n¡er a Fez 6 •¡, .... ..

D ....... .. 1~1 CS5
B ....... .. ,Ul tiJ

I

Nora Espanyn 1.• 8. a •¡,

•

¡8 15
7d 1,
lJ 1>

.A.mortlt. 6 •¡, A ........ . 1"1 ~~
•
19~11 .1:3 ........ . 1-1 I J
•
I

CANVIS DE MONEDES

»

ó4 :l)

IS 15

4mol tlt. 4 •¡, A ........ .
•
1028 1:1 ........ .

o ........ .

cu

4-4

e .........

•

MERCATS
DE CATALUNYA

1t1 7)
h1 75

•4 t(l
h 5,
1.4 tU
>4 ~

Anwrtlt. 5 •¡, A ....... ..
lt
19:.!8 1:1 ........ .

»

1$~

1"1

..
F ........ .

I

b5

,~,,

Allaortlt. 11 •¡. A ....... ..
» 111:.17 amb 8 ....... ..
, tmpO&t.oe

Borsa de la tarda

1

g)

GIRONA

Borsa oficial

8o
85

•
p ....... .. •5 61.
Amortit. 6 'f· A ....... .. 1•2 (.(¡
'
1926 1:1 ....... .. 1•2 "'
•
o ........ . 1111 8;,

»

UI 00

Bors! del matí

U/ CI\¡

B .... ., .. .

lt

co

..,¡

tb

~~

o.., .......

I
I

QO 6CJ
g()O()
89 Ol.
t8 7.
IS8bl
liS e~
¡,g 2·
tS 41.
~j .&0
BJ 4,

UJ W
~~~ {.(1

•
t
•

14 15

14 10
,4 w
14 l(l

J.) ....... ..

•

14 1)
14 15

li.

.a

plosius, 113'25, 113'75, 112'00; Gas E.,
115, 116; Colonial, 41'50; AlgUes,
Nord, 52''10, 53'00, 52'90; Alacant, 171'50; Asland, 60'00; Petrolets, 5'30;
Mercat setmanal celebrat el dia 6
38'90, 39'20; Ford, 213, 214, 213; Filipines, 356, 359, 358; Chade, 409, d'abril. Productes agrfcoles, pecuaris
Transversal, 20'75, 21''15·i Colonial, 411.
l els seus derivats. Preus màxims 1
41'75, 42'00, 41'75; Exp oslus, 112,
mínims, en pessetes:
113'50, 112'85; Rif, 59'00, 59'15, 58'50;
Blat, quintar mètric, 52; farina dc
Tramvies O, 30'00; AlgUes, 171'50;
blat, !dem, 70 1 68; Ordi, ídem, 37
Felgueres, 37'50; Filipines, 35'1, 354;
Alacant, 39'25; Chade, 411, opera- i 36; civada, !dem, 35 1 33; garrofa,
Chade, 408.
clons; Chade D, 80'00, paritat; Cha- ídem, 23 1·21; blat de moresc, ídem,
de E, 80'20, paritat; Flllpines, 358, 46 1 44; mill, !dem, 45 1 44; pnnls, 1·
paper; Explosius, 113'50; Sevlllana dem, 45 1 44; mongetes, !dem, '16 I
d'Electricitat, 79'00, paritat; Marroc. 68; faves! idem, 4'1 1 45; cigrons, 1Nord, 52'95, 53'00, 52'65, 52'60; Ala- 87'00, paritat.
dem, 80
60; arròs, 65 i 62; fesols,
cant, 39'25, 38'80; Transversal, 21'65,
!dem, 85 1 70; avellanes, !dem, 95 1
21'75, 21'50; Plates, 17''15, 17'25; Frod,
80; patates, ídem, 22 l 29; palla, 1213, 215, 214; RI!, 58'50, 58'65, 58'25,
dem, 13 1 10; carbó vegetal, 27 I 23;
58'50; Hulleres, 47'50, 47'35, 47''15; Exllaru. blanca, ídem, 225; llana. negra,
1dem, 215.
V1, hectol!tre, 80 1 50; aiguardent,
ídem, 325 i 130; alcohol, !dem. 310
1 300; oli d'oliva, ídem, 230 i 200,
Formatges, quilogram, 7 1 6; mantega, ídem, 3'30 I 3; sucre, !dem, 1'75
Lliures
35'45
35'56
France
1 1'70.
48'a!i
48'4fi
DOlare
Cavalls, cap, 1.000 t 500; mules, f.
7'35
7'37
Lires
61'10
61 '30
En el mercat celebrat dU!uns d'a- dem, 1.500 l 1.000; ases, ídem, 300 1
Mnrc3
2'114
2'96
100.
questa
setmana
a.
la
nostra
població,
SUISS)S
237'75 238'00
Vedells, quilogram, 5'50; cabres, f.
el qual ha estat molt concorregut,
Belaues
124'25 124'75
han
regit,
en
les
diverses
transac- dem, 2; porcs, idem, 3; bous, !dem,
Florins
4i95
4'96
Escuts
32'10
cions efectuades, els preus segUents: 2'80.
32'50
Cor. Prugn
30'70
Gallines, parell, 23 1 15; pollastres,
30'90
Farines, a 63,64 1 69 pesetes els 100
Cor. sueques
1'82
1'84
quilos; ordi, a 36 pessetes els 100 ídem, 15 i 9; conills, ídem, 11 I 7.
Cor. uorue¡ues
1'77
1''79
Ous, dotzena, 2 l 1'80.
quilos· trepadella, a 11'25 pessetes
Cor, daneses
1'57
1'59
Bacallà, 100 quilos, 220 i 192.
els 10Ò quilos; palla, a 2'50 pessetes
Alfals,
quintar mètric, 21 1 19; cnrels 100 quilos; moresc, a 42 pessetes
bó mineral, !dem, 20; sacre de terròs, idem, 20'1 i 195.
Ferroourlts
Tramvlel
Ant. Avui

Avui

els 100 quilos; patates o. 11 pessetes
el quintar de 40 quUÓs; ous, a 2'15
la dotzena; pollastres, a 15'60 1 l'I
pessetes el parell; gallines1• 18 1 20
pessetes el parell, 1 conllll!, a 8'50
1 9 pessetes el parell.

•

.

DIMECRES, 10 D'ABRIL DEL

TEATRE .NOVETATS
Gran Companrla d'operetes i Re·
vistes de CELlA GAMEZ
Avui. tarda, a pt·eus arxl-populara: LA RONDA DE LAS BRUJAS Nlt a les 10, el formlda·
ble éxlt:

Los inseparables

revista en c:1os actes, dividits en
vint Quadros, original de Loan·
dre Blanoo I Alfons Lapena, amb
música del mestre Luna,
Un del<J més sorollosos trlomts
de la super-vedette
CELlA CAMEZ

TEATRE ROMEA
Telèfon
2~026

REAPARICIO DE LA COMPANYIA
TITULAR
NI~. a. les 10'15, ESTRENA de
la comédla en un Judici oral 1
3 actes:

MORENA CLARA
de Quintero i Guillén, nmb asslsténcla deLs autors - Protago.
nlstes. Antònia Herrero I Rafael
Cardem • Decorat exprorés, de
Burmann - Demà, tarda, a les
5'30: ORO Y MARFIL. Nit, a les
10'16: MORENA CLARA.

TEATRE
Gran

VICTORIA
llrioa

Corn~>anria

Tarda: EL SANTO DE LA ISI·
ORA • LA REINA MORA I l'èxit
SOL DE LIBERTAD - Nit, no
hi ha funoió per assai& dt LA
MALQUERIDA, de Bonavente l
mestre Penella que s'estrenarà
divendres, <Ua 12.

CINEMES
METRO
POL
Llúria, 115 · Telèfon 81222
Avul. tarda, a les 4 i nit, a les
10. La ¡raclosa comédla:

EL CAMPEON
DEL REGIMIENTO
l l'emocionant assumpte t!nancer

LA BANCA NEMO

PUB LI

CINEMA

Sesslo continua !:!elent UNA l 'El:>
SETA. NOTICIARIS DOCUMEN.
TALS • VIAHò..:S, etc.

~·tm ~DtJOO
Avui. dimecres, nit, a Itt 10
Magne Festival a BENEFIC1 cie
la Germandat de l'Asaoctacló Artl&tlcn de Varietats I Circ
«LA PRIMITIVA ESPA~OLA,

60 formidables artistes
El m!Uor 1 selecta PI'Oiftama de
Barcelona - Detalls per cartells
PREUS A BENEFICI DEL PU1:$LIO

Esplai. - «Música y tnuJe
portera de la !àbrlcat 1 c:J~», ~
JExctiSior. - «TOda. una m e.rtea,
rey de la suerte» 1 •El b~r,ci tt'¡
muerte».
e ¡~
11antblo. - «Rey de reyes»
F~mlna. «El amnnte escrup l
Foc Nou, - cEl b\lque de 1 u OSQ,
tcriO!!ll «El presldlo» 1 cc:S llll$..
cum¡¡eón».
alll, e¡
Frèsolr. - «El ¡·osarlo», •Mora¡
nmon 1 «O<IIos de buzot
J
Go:va. - •Amor sublime» · •M ·
mujere&J 1 •Una noche ên E:lUsle¡ J
lntm1. - •La reina Crlsuna d~~~
ciat, cGuerra de valses• i •B Sue.
dla.u .
uen01
Iria, - •El lliJo de Kon¡t 1 ·~·'·
Y mujere.,;»
o.Q:ct,
Laietana - •El dlablo se dlvlc....
•La colca de 111.8 montaaaa
·~~ I
Kursaal. - cMndamolselle
•Hoy O llUllCtll.
ta¡ l
Maièstic. - «La muerte de va
ne&» I •La dama de Iu en C&cJo.
Marina. - •El mlslerto del Ac~e;Ia.s•.
•D.J&llcen I «Que eemanalt
lllnt,
Maryland. - •Lo que Joe Dl~es d
truycn»
ee.
Metropol. - «La banca. Nemo1
Miria. - •El signo de Ja rn ·
cUna muJcr como nlngunatuertel 1
Miatral. - •La portera de Ja Íàbrt
cHacla las alturas».
cat,
Monumental. - •A mt rne I!'Ullta
•Noche t.raa noche» 1 •Pcrdón IISb,
vldot.
Y o¡.
Mundial, - •Cao1peones ol1mplcos
cHumanidad».
•l
Núria. - «La callo 42» •So
¡ltlvo», «El hombre y' el Jo~ ru.
I •Fra Dlavolo»
ruot
Parla. - «Un secreto eensaclona'·
«El tualuvo de Chlcago1
"' I
Pedró - .:El crucero l!!mdent 1 ••··
stnato en la. terrazat.
"""'
Pathe Palace. . - •TOda una lDUJ
cQu41 calamldndJ I «El muodo en,
nuo•
es
Principal. - «Madame Dubarrn 1 "'
enemlgo públlco núm 11
'""
1
Cinema. RePortatges d'a
I Publi
tualltat.
O.
Rambles - •La consentida• 1 ., •
dama de laa camella&».
RoY&I. - •A ml me gusta asb en
val tes.~. .Mtatadon 1 cSed de Jwt1
Seltot tilnema. - •La COdlcla d~
orot 1 cUuslonea. de gran dama.
Smart - ,. •Maria Lulaa de Austrtai 1
cCampeuo Narlcest.
Talia - «Hombres en bl&nco• •El
96 de caballerin» 1 rLa lXlrtera de •·
fàbrica».
..
Triomf. - cEl mlsterio del Acuarlullll
cDesllcea• 1 «Que semnnalt .
Tetuan. - •Al llegar la Primavera»
cAsi ama la. mujen 1 •Carolina. '
Tlvol.i - «Música en el alret.
·
Uraulnaona - •El burlador de Flo.
renclat.
Vola-a. - «El espia núm. 1St 1 tBua.
co un mlllonarlo1.
Xilt, - •TOda una mUJen 1 «Al lle¡ar
la Primavera.» .

Jócto

J-·

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

Obert des de les 10 del mati a
Ics I de la nit, fins el 14 d'abril

EXPOSICIO DE
L'ART DEL VESTIR
MUSEU D'lf~DUMENT ARIA
RETROSPECTIVA
EXPOSICIO HISTORICO
FOTOGRAFICA
DE LA CATALUNYA ACTUAL

ULTIMS

DI E S

d 'aQul'st grandiós Certamen

*

PROGRAMA PER. A AVUI, Dl·
MECRES,

SALO DE CREACIONS
To dansant. Orquestra Demon•a
.Jazz. Extl!blcló de balls per la
parella LEONOR AND GURRY
campions <l'Espanya
BALL A LA PISTA

GRAN

ESDEVENIMENT

SEGON DELS MAONIFICS l!:l:lPECTACLES del uCicle històric
de les danses de l'èpocan.
Descripció literària de uLas danzas romànticas del siglo XIX11,
per l'lnaiane escrrptor FRAimESC
PUoiOLS. amb la cooperació del
Cos de Ball del Gran Teatre del
Liceu

ONZENA EXHIBICIO DE
MODELS VIVENTS
Darrere.s creacions que seran presentades per MADAME FONT •
MIMI-JOAQUIMA • MARY INOLI!.S - PAQUITA VIADA MAIbON FEMINE • LA SIBÈRIA FROUTCHMANN • MODES JENNY • MARTI MART! • MADAME
SUZAINE • FUREST, etc.
PREUS CORRENTS

ESPECT.l\•J_ES PER
A AVUI
,,,1/t
...

~,

TEATRES
Novetats. - Tarda: «La ronda de las
orujas11. Nit: •Los lnseparables».
Barcelona. - Tarda: cLos pell1zcon.
NI~: ct.a vludtta se quiere casan.
Còm1c. - Tardn: eLa pipa de oro».
Nat: •Mucho culdado con Lola».
Espanrol - Tarda: «També els Ilo.
men11 ploren• I •Els hereus del tlo
Pere». Nit: «L'home de les tres ca·
res».
Poliorama. - Tatda l oit: eLa Ram·
bla de les tlorlstes» .
Principal Palace. - Tarda 1 nlt: eLa
sala és plena» 1 «Miss- Thery».
Romea, - Nit: «Morena clam».
V•ctòria - Tarda: «El santo de la
lsldra• «La reina mora» l «Sol de
llbertad»

GIN EMES
Astòria, - cEl club de media noclle»
cLn seftorlta de los cuentos dé
Hortman»
Avin&ulla. - «NeU Gwyn». «El club
de medln noche».
Barcelona. - «La espia núm. 13•
«Una aemana de fellcldad».
Boso. - «llfadame. Dubarr:v• 1 •El enemlgo publico num. b.
Bohèmia. - «El crucero Emdent 1
•ABeslnato en la terraza».
Broadwar. - cY anora qué?», cPor
Que te qulerot 1 «El idolo de las
mujerest.
Capítol. - cMatando en la sombru
Coliseum. - •Unn tiesta en Holly~
Wood».

Catalunya. - «Vldas rotasJ .
Cèntrio Cinema. - •Amores en Holly.
Wood» l «Vuelan mis canctones».
Comtal. - -.El algno de la muerte»,
•El derenson I «La Oiosa de la
selva».
Diana. - •El rellcarlo», cEl trto rantàstlco» 1 l.Noche d~ duendesJ.

Xeng Txeng
Xeng Txeng, l'iliustre escriptor l
poeta xinès, ben conegut pel seu lli·
bre «Ma mère», ha estat soHicitat
pel «Conferència Club» per a donar
una conferència als socis de l'esmen·
tada entitat culturnl. Avui, dimecres,
a les set de la tarda, Xeng Txeng
farà. la dl.s8ertacló demanada 1 parlarà. sobre «L'Orient et l'Occident
que j'a1 vut.
Aquest eminent poeta xinès v-a
nèixer a Itxenc, prop de Nankin.
actual capital de Xi.na, el 6 de fe·
brer del 1899. Descendeix per J1nia
materna del gran filòsof Laotsé, I
per línia paterna pertany a una de
les «Cent families» que són conside·
rades com la població aborigens. de
ln Xina. Quan va esclatar la revolució, era estudiant al Liceu de Nankin. El 1914 Ingressà a la. Unlversi·
tat jesuïta l'Aurora. El 1916, el trobem treballant com a empleat en els
ferrocarrils Pekin • Hankeu. El 1919,
després d'haver passat any i mig
retirat del món, començà la vida agitada 1 tumultuosa de Xeng Txeng,
endut pel remoll revolucionari. Els
seus companys l'han elegit president
del Sincticat dels carrilaires, dels comerciants 1 dels estudiants de Txang
Sin Tten. Però en mesurar la sev-a
força jovenívola 1 la seva lnexperièn·
ela amb la magnitud de la tasca a
fer per a reformar la. seva pàtria,
es va sentir feble. Aleshores, resol
anar-se'n a Europa.
De primer, passa una temporada
a Anglaterra. El 1920, establert a
França, treballa. en una ebenisteria
pansenca com a obrer manual; despréJ, surt de Paris i assisteix als
cursos del Liceu de Vendome. Durant
un pareU d'anys alterna la fàbrica
i l'escola; obté un titol a. l'Escola
Nacional d'Agricultura de Montpe·
Uer i poc temps després esdevé auxl·
llar d'aquesta Institució. Se'n va a
Itàlia; hi treballa; hi estudia a l'loS·
titut Bacològlc de Pàdua. El 1927,
torna a Montpeller per a obtenir el
diploma d'estudis superiors de clèn·
cies naturals. El 1928, és crcharge dc
Cours» a la Sorbona. El 1928, publl·
ca el curiós, emocionant i lnolblida·
ble llibre titulat «Ma m~re», escrit
directament en francès pel matei~
Xeng Txeng, i tradult a l'espanye•
com a nombrosos altres idiomes. El
l!ibre. porta un pròleg de Paul Valery 1 és una temptativa d'explicar
als occidentals què és la Xlna, per~
no a còpia de descripcions 1 d'anàll·
sis, sinó a través d'una evO<.'ació sim·
ple I patètica de la seva mare.
Xeng Txeng nssaja de convertir·
nos a l'amor universal pel camJ de
l'amor maternal.
Aquesta obra ha estat seguida per
unn. altra: eMa mère et moill, 1 per
un recull de poesies titulat «La muse
endolorlde».
Tornat a Xina, dt.>sprés de deu
anys d'absència, publica en llengua
nadiua «La meva odisea. per EU·
ropa».
El 1931 és nomenat professor. de
literatura francesa a la Universitat
de Pekin. El 1932, participa com .a
instructor politlc del Desè E:xèrc1.t
de Ruta a la residència de ShanPL
El 1932, professor d'entomologia a
l'Institut Agrlcola de Pelping.
El 1934, degà de la Facultat. és
enviat altre vegada a Europa en mJs·
sió d'estudis pel govern central de
Nankm.
Xeng Txeng ha donat nombroses
conferències a diversos països a les
ciutats de Lió, Zuric, Ginebra, LaU·
sana, BrusseHes. Anvers, Paris <Sor·
bona), El Catro, Jerusalem, Tel-AviV',
constantinoble, etc.

fet laumanitae
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L'obra de la Ceda al poder

N U M.
t t4 48

4 8

Provoca la protesta
dels trebaUadors

PREUS DE SUBSCRIPCIO :
2'50 ptes.
Barcelona, un moa
El senyor Oriol Anguer a de Sojo,
7'50 lt
f ora. un trimestre
abans de deixar el Ministeri de TreAmèrica Llatina I Portuaal
ball i Previsió, va dictar un decret
8un trimestre
que inserl la cGaceta» del dia 31 de
Altres paleos un trimestre 18març, i amb motiu del qual les organitza cions obreres de Barcelona.
han cursat nombrosos telegrames 1'1
President de la República 1 Prestdent del Consell de Ministres protestant-ne.
Heus aci el decret del senyor Anguera, ex-m1nlstre del Treball:
«La leg!slación vigente sobre accidentes del trabajo fué dictada. con
un espir!tu de justícia innegable y
de equidad. manlfiesta, dentro de la
situación
respectiva, Igual para aro'
bas partes: patrones y obreros. Obedeciendo a ese dlctado de justiCll\,
y hasta. de conciencia social, ts evldente que los medios económicos babltuales del obrera que sufre una lesión con ocasión de su trabajo deben ser los suf!clentes e inalterables
durante la curaclón de su elúermedad.
De abi la obl!gac!ón patronal de
atender al riesgo satisfaciendo !os
gastos de curac!ón y al propio tlempo el 75 por 100 del salaria cc.rrespondiente al obrero, el cual no dejó
de trabajar por culpa propla, ni siquiera por prop!a voluntad.
«¡DE MONOSh>
Los dictados de la. ley, en su lf:l ra
(De «La Naclóru.)
y esp!ritu, son de ejecución y cumpllmiento !acilíslmos y expeditos
cusu1do de buena fe se procede por
a.mbas partes. Solamente el dolo y
la mala fe pueden oscurecer los preceptes legales y desviarlos pràcticamento de su ~enulno espfritu y ce
su verdadero fm. A tales causas, rcproducidas màs de una vez na de
poner freno, por una pnrte, b. junsprudencia, y cuando los t'.OU.''>OS se
repiten por med!o de d!sposicl 1ncs
generales, el Poder público.
Resulta comprobado, P·>r rP.iterad'l.
experiencia, que esos abusos ex!stm
de manera especial cuando se Lrata
«EL CANTO DE LAS SIRENA-S
de accidentes sufridos uor ooreros
que
no trabajan a las órd~!l(S de
-¡ El bloque, viva e l bloque l»
patrono determinada, sino <;:Je con<De. cHeraldo:..)
tratan su labor a diario, rnmo, por
ejemplo, en la carga y descarga de
buques y atenciones anàlogi\s, en las
cuales la relación del obrero ron
qu!en lo emplea principia y fenece.
por lo general, en un mismo dia.
Es un hecho normal en numerosos
puertos, dc una parte, que, a consecuencia de lo nutrido del censo portuarlo y de la des!gualdad. de tarea,
el trabajo no sea diario, sino que
sólo tiene lugar nlgunos dfas por semana, y de otra, que por la variedad de ocupac!ones tl jornal no era
ldéntico todos los dfas.
Estos hechos han tenido consecuenclas !nsospechadas; de una parte, el jornal usual pueda ser dism!nuido cuando el accidente ocurre en
t
rabajo que tenga asignPda, inclu«LO QUE SE OYE
so con justicia, menor remunera-Nosot ros, que somes el verdade- ción que otros qu!zà màs constantes,
ro pueblo... l>
y de otra, que sea aumentado con
<De rEl Liberal».>
exceso, pretendiendo que se coqsidere como salario habitual el del àia
que acontece el accidente, s!n atender a las condiciones pecul!ares de
dicho trabajo.
Considerados los hechos en si mismos es evidente su contradicción
con 'el espíritu y normas intrinsecas
de la Iey. Pero como toda desvlacíón
legal las origina siempre, siguense
de lo expuesto verdaderas anomallas
que es preciso corregir y evitar.
Lo pr!mero origina un vicio en la
contratación, en la cual, atendiendo
a otras considaraciones màs que a
la capacidad "el contrato, de gran
relleve en trabajos que requleren aptitud fisica, perícia y hàbito en la
realización del comet!do, se contrata
a personas de !nferioridad notoria
en una u otra condlción, y de ahf
lógicamente el aumento progresivo
«-Vamos a ver, m ul:ha oho: ¿tll en el número de accidentes que, en
sabes cómo se llama el excelentlslmo algunos lugares, ha llegado a prosefior ministro de la Guerra?
porciones verdaderamente I n e o m-Yo lo que sl sé es que no se lla· prensibles.
ma G11 Robles.l>
Lo segundo es causa de que en el
<De eLa vou.) accidente
que no reviste en estos
trabajos, generalmente, gravedad, ni
produce en la mayorfa de los casos
incapacidad, mejora la remuneración
totalitarla del accidente, y de ah[ el
poco celo en evitarlos y en muchas
ocasiones el fraude notorio en eu
duración en términos dc haberse llegado a un hàb!to de accidentes que
podria denominarse profesional.
Esas anomalias observadas y tomprobadas repercuten en menoscabo
positivo de la economia nacional, en
perjuic1o públlco y en daño del proplo trabajo debidamente rea.l!zado,
perjudlcando tanto a los patronos
celosos de su profesión como a los
obreros conscientes, que por ser los
màs antigues y acreditades, y tener,
«CALENDARIO ZARAGOZANO
por dec!rlo asi, vinculados sus medios
de
vida a. 1'1. labor que reallzan, reEn la primera quincena, grandes
ct.mblos a tmosférlcos, tiompo revuel· sultan Iuego ser los màs pPrjudicados en las cr isis que se producen.
to, marejada, a lguna tronada .»
Por tanto, de acuerdo con el Con<De «El Siglo Futuro:..)
sejo de Ministros y a propuesta del
de Trabajo, Sa.nidad y Previsión,
Vengo en decretar:
Articulo 1.• La regla t> del articulo 37 del Reglamento de accidentes
del trabajo queda adicior.ada en tl
pàrra!o que sigue: cPnra fijar el salario de los obreros empleacios en los
trabajos eventuales de carga y descarga de buques se tendrà en cuenta el que hubieren recibido en las
cuatro semanas su1teriores al accidente, y se estimarà como diario la
cantidad que r esulte de la división
del importe total de aquèllos por el
número de elias nom1almente laborables en aquel perlodo. En ningún
caso se tomarà corno salar io base
para f!jar la indemnización por accidentes del trabnjo tlpo inferior al
que ordinari:unenle pcrciba. un peón
especial!zado en la localidad en que
haya ocurrido el accidente.»
Articulo 2.• En la colocación de
obreros en los trabajos de carga y
descarga de buques se dam preferencia a los especializados en ellos, .sm
que puedan ser utUlzados los demàs
mientras queden de aquéllos sin co«EL BLOQUE ENFERMO
lccación.
Seràn eliminados del censo obrera
ce-;.,Y • ¿ustcd cree que se restable·
r .. Pronto?
correspondiente a las faenas de cares-¡ Hombre I E1 doct or Lerroux, que ga y descru;ga de buques los obreros
miseta1.»de cabecera, està muy opti· que resulten habitualmente accidentados o qu& pot algún procedi..miento de fraude, prolonguen màs de lo
<De cYa.»)
normal la curaclón de sus lesiones
conSecutivas al acctdente.
Articulo 3.u Los Jurados m ixtos
de car ga. y descarga de los puer tos,
y especialmenLc sus Presidentes, tendràn cuantas facultades precisen para la comprobación de los casos y
c!rcunstancias que determinen la llabitualidad del accidente en un mismo obrero y la prolongación fraudu len ta de Ja duraclón de las lesiones.
Articulo 4.• Todas las Autondades
deberàn vigilar el c-.tmplimiento de
las prevenciones para evitar accidentes en las jornadas de trabajo y
dar cuenta de las falta.s u omisiones
que advlertan al Delegada de T rabajo, a los e!ectos reseñados en t:1
.....
articulo 38 del Reglamento de accidentes.
• PANICO A LA CENSURA
Articulo 5.• El presente Decreto
comenzarà. a regir dcsde su publicat Me tacharàn este pleb
ció.l en la «Gacet a de Madrid».
<De «El Debate».>.
Dado en Madrid a veintinueve de
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El periòdic cLe Cr! d u Peuple», de Parfs, fou el que primer anuncià
la publicació de «Germinal», començat per Zola el dia 2 d'abril del 1884
1 acabat el 23 de gener del 1885.
«Germinal» fou publ!cnt en fulletó per cGil Blas». De totes maneres,
la direcció del periòdic, reemplaçava per línies de punts, els paràgrafs
considerats massa subverslus.
Més tard, cLe Ori du Peuple», el publicà íntegrament.
«Le Ori du Peuple» aleshores era dirigit per l'escriptora revolucionària severine.
Avui, dia 10, els treballadors de Paris honoren l'autor de «Germinal».

--------------------*:------------------------~

Els socialistes belgues al poder
Dies enrera publicàvem l'opinió
oontrària a la participació dels socialistes belgues al Poder, expressada per dos liders del partit socialista francès.
Avui volem recollir les declaracions fete:> pel diputa t socialista belga Louis Pierard, favorable a l'entrada dels socialistes belgues al GQ.
vern Nacional, presidit per Van Zeeland.
Diu Louis Pierard que la participació tou a.cordada en una reunió
plenària del Partit Obrer Belga, per
619.672 vots contra 41.102 en contra
1 18.928 abstencions.
«Això és motiu de joia- diu Plerard - . car la politica do la participació socialista, defensada sempre
per l'alcalde d'Anvers, Camil Huysmans, socialista i ex-secretari de la
II Internacional, 1 pel diputat socialista de Lieja, Em!ll Jenn13Sen,
ha triomfat definitivament enfront
de l'extremisme. Hem vist com certs
sooialistes intransigents, d'uno. ortodòltia socialista revolucionària o
«pianista» :ferotge, bruscament han
trobat llur canú de Damasc. HJ ha
socialistes d'aquests q\te ban acceptat participar e l G<>vem. ¡Llàstima
que aquest G<>vern no s'hagu~s constituït abans! Segurament que hauria tomat la confiança a tothom,
evitant la desvaloració del franc
belga.»
El diputat Piernrd celebra la participació socialista, car diu que un
partit com l'Obrer Belga, que compta amb 600.000 afillats i que amb
un total de 186 diputats de què està
composta la C1lmbra belga en té 73,
no és possible realitzar cap obra de
govern profitosa sense la participació socialista.
Afirma Pierard que ara ha triomfat a Bèlgica això que de temps enrera e3 fe.ia a Dinamarca, a Txecoslovàquia, a Suècia 1 a altres països:
la collaboracló soclallsta al Govern.
Lleial compromis de salvar el pafs,
sense, com afirmen els extremistes,
que vulgui significar el suïcidi del
socialisme.
«A canvi de la participació del
Partit Obrer Belga al Ministeri Van
Zeeland, els socialistes hem obtingut
de seguida satisfaccions substancioses: cinc carteres Importants, ferma
garantia de mantenir les institucions democràtiques; el reconeixement immediat de la O. R. S S. reconeixement que reclamàvem des de
feia molt temps; el control sobre
la Banca 1 altres realitzacions fragmentàries recollides del Pla d'Acció
d'Henri de Mnn. També hem obtingut la generalització de les Comissions Paritàries. convenis collcctius
en totes les indústries i sobretot e!eval' els salaris al preu or.>>
Aquesta ès, en essència, l'opinió
del diputat socialhta Louis Plerard,
que. com ell diu, comparteix la mateixa idea collaborac!on!sta del burgmestre socialista d'Anvers, Camil
Huysmans, alhora que, com ho po-

dem constatar pel resultat de la votació efectuada en el si del Partit
Obrer Belga, aquesta és la idea dc
la majoria dels social~-tes belgues.

•••

El curs dels esdeveniments de Bèlgioo. són seguits amb la màxima
atenció per França, que sembla interessadà que el pa.ls vei estabUltz!
la seva moneda. Fan constar els economi:¡tes francesos que la depressió
del franc belga els alarmava, car
mentre el franc francès va establl!tzar-se a 124 lliura or, el belga va
passar de 107 a 175.
França, sembla, ha celebrat la solució de la crisi ministerial belga,
ja que temia que amb un Govern
de tipus conservador i, per tant, amb
l'oposició socialista, Bèlgica hagués
fet cap a un desastre segur, inevitable.
Els socialistes, doncs, han evitat
la catàstrofe.

Biblioteca per als
obrers en atur forçós
Aflueixen les aportacions
Hem rebut d'UN MATRI MONI
CATALA, de Reus. quinze volums I
un fa:;cicle:
«Cataluña es separatista>> (fascicle) de George Vilallonga.
cBarcelona en el siglo XIX:..
«Temas de traducclómt, de Ferran
Araujo.
ú.ivre de lectures des Escoles primaires».
«Los primeros socorros • 1 los accidentes repentinos:., del doctor Frederic Von Esmarch.
«El divorcio de la condcsa», de
L. Carrasco 1 Prim.
«Aventuras del feismo lentej!lla)>,
de N. Méndez-rr inga.
«El paraíso terrestre», de Mery.
«Compendio de la historia de España», de Manuel Zabala Urdan!z.
«Les tribulacions d'un je,me étourdl», aventures de Michel Morén, racontée par Iui-même.
«La vida es sueflo», drama de Calderon de la Barca.
«'Gramàtica sucinta de la lengua
francesa», d'Emili Otto i Gustau
Kordigien.
«La Dama de las camelias», per
Alexandre Dumas (fill>.
«Melilla, 1909, Dlario de la Guerra»,
d'Enric López Alarcon.
«Manual de Aritm6tica», de Josep
Oriol i Bernadet.
uEl caballo artificial», d'Angel
Méndez.
Recomanem als amics que ens trameten llibres que no s'impacientin si
no veuen la llista de la seva aportació. La manca d'espai no ens permet
d'allargar més aquesta secció. De totes maneres esperem que s'intensifiquin les aportacions, a. la nostra Redacció, Ronda Univer~itat, 25.

----------------*:---------------ELS PROBL EMES D'A GRI CUL TU RA

La. P ublioitat s'ocupa de l'actual
moment po!itic t diu:
cEs indubtable q ue la solució de la
darrera crisi va produir en l'opinió
republicana una sensació d'alliberament. Els representants dels partits
~blament convertits a la República
o simplement a la lndUerència daTant les formes de govern perdien la
partjclpacló en el poder per llur torpor, per la infecunditat de llur Pilli
pel govern, 1, el que és pitjor, per
haver !et qüestió de gabiDet l'execucl.ó d'unes penes capitals. Volien &altar davant llurs clienteles una bandera negra 1 han estat vtctimcs de
llurs propis designis.
L'opinió republlcana ha. pres la solució de la crls1 com un punt de
partida, com un inle! de rectlflcacló.
Compte!, han exclamat tot seguit els
desnonats: aquest Govern d'ara ha.
d'ésser un parèntesi. Un parèntesi?
¿Un Incis dins una oració, perquè
l'oració continu!? Sapiguem-ho, almenys, 1, sl no altra cosa, quedi al
descobert, eu honor a. la claredat,
q ue les actituds arrogants no eren
més que amenaces 1 que simulant un
obJectiu se'n persegueix un altre o,
el que 6s pitJor, que tàctlcament ba.
estat variat quan el primer ha aparegut poc convenient o lnassollble.
Mnssa simptomes h1 ha que fan
creure que d'una manera incògnita,
extramurs, es prepara un nou assalt
al poder, un agreujament de la situació que queia. a darrers del mes
passat.
El pretext per a aquesta regressió
serà la necessitat d'ajustar el govern
a la realltat parlamentària, I aquesta
doctrina és certament la bona 1 l'única vàllda. dins la Constitució vigent;
però lliurada llis que, sense desdlr~e
dels seus comt>romisos amb l'opinió
comencen per vulnerar la ConstituciÓ
1 acabarien destruint el règim quan
&.W convingués als seus
Interessos
partidistes. Que això és extrema ausplcà.cla? ¡Però st s'acaben de ter amenaces explicites en aquest sentit, a
les primere<s dUlcultats aue s'han
oposat a. certs afanys de predomlnlJ
H1 h:L encara una altra raó. Ningú
més partidari que nosaltres de la continuïtat dels Governs 1 d'esgotar els
termiDis de dw·ació dels Parlaments;
però el rêgim republicà després de
quatre anys encara est à poc consolidat per a. sacrUlcar a aquesta preferènciA. àdhuc la mateixa vida de la
República. o, almenys, les seves característiques essencials.
I per 81 tot això fos poc, ll!eglrem
que aquestes Corts s'ban acreditat
suficientment d'inoperants per a basar-hi cap esperança d'edUlcacló, 1
són massa. patents, Ja a bores d'arn,
les proves de discordàncla amb l'opinió general del pals.»

Amb aquest mateix titol, Emili
Ga-anier Barrera publica, en l'úZ..
tbna. edició de La Rambla un interessant article del qual ens plau
reproduir els $egüents paràgraf s:
cDesprés c1el 6 d'octubre, dotzenes
d'Ajuntaments de Cataluny!l -flupoaem que a tot arreu ha estat Igualvan sofrir una Inspecció. I bé: eni un
de sol:t no ha estat processat per lrregularltata adm1nlstratlvea.
Aquell dia mateix, quan el coronel
Jiménez es !éu càrrec de la GeneraUtat, 1 el tinent coronel MartiDez anà
a l'Ajuntament, tots dos Ja es van
creure obligats a declarar per ràdio
que des del punt de mira a.dmlnlstra,.
ttu, tot era en un ordre impecable.
Més tard, quan s'bo. parlat de demanar un xic a tothom responsabUItats clvlls, la maJoria eren Insolvents
o tenien ben poca. cosa. Algunes rares
excepcions que ht ba són tan conegudes, que ningú no gosaria atrtbult·
llurs petites o grosses !ortunes a bene!lcls politlcs po~;terlors al 14 d'abril
del 31.
Ara, per n, han anat tlns al capdavall. En la causa seguida pel T. de
G. contra el Govern de Catalunya, van
anar a buscar !lns a l'últim restau de
tots els b6ns personals dels consellers
per a poder cobrar les ramoses respousabllltats clvlls. La tascat del jutjat que tramità la peça separada va
ésser d'allò més curosa. En la mateixa
nota ln!ormatlva sortida dels Tribunals, es diu que s'ha acudit no sols
aloJ Bancs I banquers de la capital,
sinó als pobles d'on són fills els processats, registres de la propietat, rendea publiques, Informacions tesU!lcalll, etc.. 1 que de les investigacions
efectuades per tal de trobar béns al
President Companys han ln!ormat ,
referent a sl en posseïa. o no, partits
Judicials sencel'!!, compostos de multitud de pobles, oom el de Cervera, Integre, amb els seus llogarrets, 1 s'han
fet esbrinaments prop dels alcaldes
pedanis, perquè sospitaven Q.ue eu algun lloo el senyor companys po.sseis,
donada en parceria, una. !inca. I bé:
s'ha demo$trat -<llu la. nota dels Tribunals-- que no era cert. I han hagut de donar per Insolvents totals l'enorme majoria dels consellers. I allò
que han ocupat als restants ni valia
la penu de parlar-ne. Ons mobles de
Martí Esteve, cent pessetes i escaig
d'Wla !inca de Companys al seu poble
nat al, et c.; cap d'ells no tenia en calxa de lloguer vo.lol'!!, joies ni diners
en cap Banc.
El mts perjudicat ha estat Lluhl:
11 hiUl embargat la tlnca que habita,
la qual Ja era del seu pare -l'auster
catalanista Llui 1 R!ssech, de la vella
Esquerr~. 1 alguns altres mobles. I
11 han descobert que posseïa ela nua
propietat d'una setzena part lndlvt111\ de la quart a part Indivisa d'Unes
altres setmnes parts de la tercera
part Indivisa d'una altra Q.uarta part
d'una setzena part d'Unes cases dels
carrel'!!
de Magdalena 1 Amargós, de
Sembla que el senyor Gil Ro- Barcelona•:
ell mateix J.gnorava que
bles, tan cridaire i va.lent uns dies fos propietari d'aquesta herència mlenrera, s'ha estovat. ¿Què s'han núscula. vinguda de part de mare.
fet aquells «desplanteS'~>? - pregunta Heraldo de Madrid:
Qué vol dir ruxoJ ,!!;is 11omes de les,
esquerres. en lloc de les riqueses sos«En la lniormaclón polltica balla- pitades,
s'bo vau jugar tot per norim nuestros lectores el hllo eutW de res de personal.
Cadascun d'ells .ba
la nuova. rectiJicaclón ignaciana. He- deixat
a
ce..sa seva, st no la misèria,
mos de reconocer que Gll Robles tué una situació
poc
brlllant,
1 la solidasincero cuando se pronuncló, d!a.s ritat nacional I polltlca. els
!a. més
antes de la crisis, en absoluta dlscre- suportables les privacions. Llevat
pancla. con «El Debato, que propug- !n¡ye8S08 legítims i públics dels deis
nabl\ cel sacrlf!cloll de la Ceda; esto recs que han ocupat -Ingressos,cAren
es, su resignaclón ante la. medida ¡u- general,
ben modestos-, no han tret
bemamental ineVitable de los indul- altre profit
de
llur
pas
pel
poder.
La
tos.
Era la primera. rectU!cación -la pri- Vida d'ells és d.l à!ana; la llar de tots,
mera., clnro està, de esta nueva serie transparent.
No volem dlr amb això que absolu- de los popullstas a través de su ór- tament
hagin estat honestos en
gano. A la amenaza de la crisis, en absolut. tots
Però les excepcions inevitacunnto vieron que el set!.or Lerroux la bles -1 secundàriesfan encara més
arrontaba. serenamente hlcieron suce- resplendent la regla, que
culm1na en
der el aun no olvidado articulo de cEl la.
suprema
Jerarquia
Govern de
Debate•, en el que, en !In de cuen- Catalunya: els homes del
de
les esquertas, se mOIJtraban dlspuestos a. pa.sar
res
catalanes
que
ocupaven
el Poder
por toda con tal de que no se les
deixar-lo amb dignitat en tots
tueran de las manos las riendas del van
sentits.
Poder.
El St. Gll Robles se cre:vó oon autorldad suflciente para rectificar a
cEl Debate•. Desmedida Uuslón. Ya
se ba visto. El rcctlllcado en toda la el ambiente propicio a la conciUaclón
!IDea. es el Sr. Gil Rabies. El palme- republicana suscitado por la solucl{>p
tn:>.o le harà entrar en razón. En la. dada a la crisis. Lo que no habian
compatlfa las personalidades, por de- conseguldo Interminables campa.ftas de
cirlo as!, demasiado cpersonalesJ no Prensa y las mè.s pa.clentes y laborlotlenen nada que hacer. Nada de «ve- sas ne¡oclaclones de consplcuas fl¡udettes» . El Ideal es que todo sea con- ras del republlcan!smo estuvo a punJunto. Los Jefes dejan de serio en to de lo¡yarlo el mal humor, la. rablecuanto se les sube la Je!atura. -flólo ta pueril rtel Joven Je!e de Acclón Ponomlnal realmente- a la cabeza y pular.
emplezan a considerarse plezas autóComprendemos la desesperaclón de
nomas en el gran tlnglado de Ja co- don José Marta. Parécenos oirle preoperaclón jesuitlca..
guntàndoee dramàtica, patétlcamente:
Al Sr, Gil Robles se le ha Hamada a c¿Y yo ahora cómo rectlflco?J. Y la
capit ulo l' se le ha dlcbo: cNervios, Compa1iia impaslble, le ordena: cPucs
no Debiste obedecer ciegamente la · rect U!cando, h1jo mia; rectltlcando.
vllZ de cEL Debate» cuando aconseJa- Es tu castigo por todas las imprudenba -entre nosotros los consejos son clas de los últlmos <llas. Haces lo oonpuras órdenes--, cuando aconseJaba trarlo de lo que lll!eguraste. Das tus
no provocar la crisis y reslgnarse con voto& a Lerroux, 1 cpax Ohrlstb. Es
lo3 indultes y con las carteras que como la sanclón proVidencial de tu
nos hablan designada. Tú nos desau- soberbi.A, hermano•.
torlzaste con palabras. Es declr, con
AI parecer, por lo tanta, Lerroux no
el medlo maxlmamente imprudente. neccs!tarà los votes de los republlcaEstà bien Ahora nosotros te desauto- nos cuando se abran las Cortes. El
rl.z:u:emos con heehos. Y los bechos h!Jo pródt¡o -pródlgo en arrebatos y
son que tlenes que votar la contlan- atolondramlentos-- volverà al bogar
za a. Lerroux cuando se presento a las abandonado
Cortes el dla 6 de ma:vo. Ya sabes
¿Y 1011 rei>ubllcanos? Los republlca.por QUé>l
nos, como slempre, aseguràndose múEl Sr. Gil Robles y casi toda Es- tuamente que au unlón es ya un hepa.fia sabe por qué. Senc1llamente, cho... Un heeho que no se acaba nunporque a la Ceda le ha honorlzado ca. de consumar.»

S'ha estovat

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

CALÇA7 de primera qualitat, a preus baratíssims
Hotel de Ventas • Pelai, 8
MOBLE S antir.s i ,nod~rns Sempre ocasions
Hotel de Ventas • Pelai, 8
RADIOS immillorables,

al comptat i a terminis Aparells, des de 100 pessetes

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

Hotel de Ventas

.líons de quintars mètrics de moresc.
PELAI,
El consum de more~c és cosa nprciant i quan no arriba a cobrir les
ecessitats del pais la oollita pròpia,
om ha de recórrer a la dc fora. Per
xò en el quinquenni 1926-1932, vn- colllta. nntja ens proporcionaria un
ren ' importar-se 2.418 milions de suplement aproximadament igual a
quintars mètrics anuals.
la. quantitat importada com a mit¿Però és que Espanya no pot pro- ja anual en el quinquenni últim.
duir el moresc que necessita?
Doncs bé: emprant solament llavors
Nosaltres entenem que pot fer-ho. • se!eccionades per . mètodes empines
1 fóra una de les solucions contra a l'abast dels agncl}ltors un xic cul'atur forçós ensems que damunt la. rosos permet obtemr no ja aquests
Hisenda del pnis es faria una eco- augments del 10 i 20 per 100, sinó
nomia de molts milions de pessetes fins el 60 per 1~0 de collita, i emque podrien invertir-sc en altres ne- prant llavors obtmgudes pel mètode
cess!tats del pafs, que no' són po- estrictament clentffic de selecció del
ques
moresc, a l'abast solament de tèc.
nies espeClal!tzat3, s'ha arribat a
¿Per què no es porta a la pràc- augments de collita. fins el cent per
tica una organització econòmica que cent.
perm eW; desenvolupar el ~nreu del
S'ba de comptar també- afegeix
moresc, donant,.re.clllta~ als agnct!l- el senyor Aram~- amb l'augment de
tors per tal d mtenslhcar el cultiu producctó que és possible obtenir
del moresc en llurs contrades?
m illorant la preparació del terreny
El senyor Arana, enginyer agrò- per a la sembra, fent aquesta actenom, diu que amb un pla d'organlt- quadament, adobant en la proporció
zació podria doblar-se la producció deguda i procurant donar el sull•••
Espanya consumeix uns nou ml- del m oresc. Heus ací l'autoritzada cient nombre de bines al sembrat.:.
opinió del senyor Arana:
Entenem que amb el que hem dit
eLa producció del lDQresc a Espa- n 'hauria d 'h aver prou per a posar
nya és aproximadament de «Set mi· m ans a l'obra. Això en un pafs on
Marzo de mil noveclentos t rc!nta y tions de q uintars mètrics»; l'aug- l'economia, que és la part vital d'un
cinco.
m ent del 10 per 100 ens donaria una prus, fos la primera preocupació dels
quantitat superior, com a suplement ¡ ovcm ants.
Niceto Alcalè.-Zamora y T orres. EI Ministro de Trabajo, Sanidad y de coll1ta, a la importada el 1934, I
Ells temem, però, que ens veurem
Previsión, Oriol Anguera. de Sojo.»
un a ugment del 20 per 100 sobre la obligats a insistir.
F a pocs dies ens ocupàvem eu
aquesta mateixa secció de la produ~
ció del mormc. Dèiem que Espanya
con:rumeix més moresc del que produeix. En efecte; la xifra que s'ha
despès per a la importació del moresc, en el quinquenni del 1928 al
1932, és de cent milions de pessetes
per su1y, aproltimadament. Xifla important per a. la nostra economia.
En aquests darrers anys ha augmentat un xic la producció del moresc,
però encar a és força. Important la
despesa per a. la importació.
D iguérem, i ho repetim, que, a !a
Peninsula, les condicions per a la
producció del moresc, són inunillorables. Passa que hom no sap aprofita r-les. Es E3panyn l'únic pals que
no sap aprofitar les seves riqueses
naturals. Es més; tampoc no sap
treure profit dels productes que po:;seeL'l:en una alta consideració Internacional com són: l'oli, el vi, la taronj a, els tomàquets, la ceba, etc.
La xarxa d 'intermediaris minva talm ent els benefic1S que gairebé no
arriben al productor.

__________*__________
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El 11 CONGRES INTERNACIONAl DE BIBLIOTECARIS
Aquest any es reuuirà a Espanya
el segon Congrés Internacional de
Bibliotecaris, organitzat per la Federació Internacional d'Asscciacions de
Bibliotecaris. L'obertura del Congrés
tindrà lloc a Madrid, el dia 20 de
de maig, i la sessió de clausura sert\ celebrada a Barcelona el dia 30
del mateix mes.
Han promès la seva assistència el:¡
bibliotecaris més sign!li.cats d'Europa
1 Amèrica. Catalunya i les seves biblioteques faran bon paper davant
els congressistes forasters que vindran a visitar-nos. Cal esperar, doncs,
que seran molts el bibliotecaris catalans que s'adheriran al Congrés,
per tal de prendre part en les seves
deliberacions J:. en les visites que s'organltzarsul a les Biblioteques de ~adr!d, Salamanca i Sevilla, sense parlar de les de Ba rcelona. Els drets
d'inscripció són 25 pessetes, que han
d'ésser tram eses a l secretari del segon Congrés I nternacional de Biblioteques <Madrid, Medinacell, 4).

El Liberal s'ocupa del plet de
les dretes, cada dia més còmic.
«Lo probable es que el Goblerno
tenga mo.yoria ou la D!putaclón Per4
maneuLe. porque lo. coustltuyen 21 dl·
putadOII, y la. Ceda no t!enc en elltt.
11; Dero, repetlmos, que esto es lo de
menos; lo interesante es cómo puede
ext>Ucar el Sr. GU Robles la actitud
que anuncia contra el OOb!erno en
1:1. Dlputaclón Permanente. Es esto lo
lnteresante:
Prlmero. Para tener una ligera Idea
del concepto que tlenen de la autor!·
dnd las aerechas representadllll por el
Sr. Gll Rebles, porque s1 esa lo h1cle·
ra un dlputado comunista nadie podria escandallzarse por ello; pero he·
cho por la suprema. encarnaclón de las
derechas espatl.olas, por un horubre
cde orden» que clama en todo mamento por la cautorldadll, nos quedariamos eln saber lo que son la autorldad, el orden y las dorechas.
Segundo. Para saber a qué ate.
nemos tamblén en lo que se reflere
a las relaciones del Sr. OU Rabies con
el Sr, Lerroux, porque el jc!e del Qo.b1emo es basta ahora lo únlco que 8G
ha salvada de los anatemas lan.zados
est os dias
eNa se vea en ml actitud una agreslón al Sr. Lerroux, a qulen estimo y,
considero y con quleu estuve slempre
dlspuesto e. colaboran, ha dicho el
Sr. GU Robles.
La cestimación• y la «conalderaciónt
en la. convlvencia son grndos lnlertores del catecto• y del crespeto»: pero
a un as! y todo, 1va:va estimaclón 1 'f,
ve.ya conslderaclón I sl se cumplen en,
a. Permanente los propóettos anunciados. Habrla que exclamar: ¡Qu6 am14
g011 tlene don AleJandrol
No. Eso no lo ham; no puecto hacerlo dignamente en representación
de la. Coniederaclón Espat!.ola de ne.rechas Autónomas, porque el trastorno que se causat·ia en el servlclo PÚ•
blico, la susl)enalón tal vez de ese
servlclo representaria una car¡ra abrumadora, no ya para el Sr. Gll RabieS',
sino para todo lo que representa.
Fué, aln duda, un an·ebato producldo por el disgusto que le ocasionó ver
que se le nc¡aba la cartem de Guerra.
Supougamos que el crédi to extraordlnarlo se pide para no suspender
unas obras ya empC'.mdas o para abrlr
otras llamadas a remedlar el paro
obrera. Las consecuenclas de que 8G
le haya. malogrado a la. República el
descubrimleuto de un Navoleón en
1935 lllll eulrlrlan, no los culpables
de que no esté en la cartera de Guerra. el St. GU Robles, slno los obreros,
las madres, las mujeres y los hljos de
los obreros, a qulenes el Je!e de la
Ceda les hnbrla qultado ol pan de cada dia, pr!vlndoles del trnbaJo que el
Goblemo qulere proporcionaries.
Las palabraa no t!enen nunca el va.
Ior de los hechos. Esto es rigul·osamente exacto; pera tanto los hechos
como las palabras tlenen que tener
justl11caclón. Y por esta decimos que
el Sr. GU Robles tendrà c:¡ue explicar
una cosa màe sl procede como dice en
la D!putaclóu Permanente. A verlo
vamos uno de estos dias.»

l

Els Ajuntaments def
12 d'abril
La Tierra s'ocupa dels Ajunta..
ments del 12 d'abril, i escriu:
Parece ser que, a pesar del acuerdo
de la Ceda, no todos sus gestores mu.
nlclpales han dlmltldo los cargos. Todav¡a quedan algunes -los de Sevilla,
por eJemplo-- que no quleren aban.
donar sus puestos. Los puestos que
sólo relativamente son suyos, por
cuanto la lnmensa mayorla de ellos.
leJos de serio por elecclón popular, lo
son de nombramiento ¡ubernattvo.
Pera el cnao ea que algunos se ha.n
marchado y eso ban 8alldo ganandq
los pueblos o las ciudades que haií
tenldo esa suerte,
La dimisión de los gestores cedistllll
actuallza nuevamente -1!1 no estuv1ere slcmt>re de actuaJ!dad- el pletto
de los munlclplos espatl.oles Actual•
mente y desdo hace sets meses, por
motlvos y razones que seria muy di4
tic11 explicar, estàn en suspenso la
lnmensa ma.yoría de los Ayuntamlen·
tos dc Espafil\. Los munlclplos elegf.
ttos por el pueblo en la gloriosa jornada del 12 de abril han sldo suat!·
tuidos por Com.lslones gestoras de
nombro.mtento ¡ruberne.tivo, 'f a veces
de tan 808Pechoso republlcantsmo como la gestora que hubo de ser destl·
tuida en San Seblllltlàn por su exce.
slvo carldo !lacta la tam111a de M.
Bourbon.
¿Qué ruotlvos n1 Q.ué razones pueden aconseJar boy que contlnúen las
Comlslones gestoras y no sean devuel·
toe los Munlciplos a. los conceJales
elegldos por el pueblo? Nosotros creemos que no hay absolutsmente ntn4.
¡uno. Es preciso que los ediles elegt..
dos por el pueblo ocupen sus pues-·
tos, desplazando a los caclques que
nuevamente se ban aduetl.ado de Ja '
sltuación.
Se habla ya, e lntensa.mente, de l
preparattvos electorales. Y antes de ~
que se entre en el perfodo electoral
no debtero. quedar un solo Ayunta.:-'
mlento de nombramlento gubernatlv~
Porquo lo contrario, sobre ser Uegal,
seria y stgnlflcarla un pell¡yo parli
el réglmen, porque por desgracia, qule-:
nea boy se encuentran al !rente de los
munlc!J)OS de ¡yan número de pueblOII espatlo!es son los mtsmos cact·
ques que medlatiza.ban la vida de los
pueblos antes del 12 de abrll de
1931.»

S. M. la Censura
El D!luvio es queixa del règt~
de censura i creu que ;a dur a
mas3a.
ciD.útllmente clnmamos contra la
prevta censura de la. Prenso. NI se•
suptlme ni siquiera se atenúil, como
151 de la mayor amplitud que se COD•
ceda a 1011 perlodlstas para la. em!slón
de sus Julclos puedan derlvarse males
pavorosos.
Persona de la màs alta autortdad en
la materla lla. heeho en Madrld unas
manUestaclones acerca de cómo de. ~
berà eJercerse en adelante la prev!o.
censura. Y en verclad que si tales
lnstrucclones se ctunplen, quedaremos
a.bora bastante paor que antes, pues
nos estat·m absolutnmente vedada t oda critica acerca de la actuaclóu de
qu!enes goblet·nen.
Pera, h<:mos do repetiria una vez
mà.s, ¿qué causas Justlfican el amorda.zamtento do la PrenMa.? ¿Por qué ha.
de prolongat·so lndeflnldamente la
previ a censum?
Es de uu etecto t>ésiruo tuera de
Espatia el que, medlo alio despuês de
un mov!miento de rebeldía ràpida·
mente dominada, aun se manten~
aquí un estada excepcional de derecho.
Ello ee presta a. suPQslclones pe.slmilltas sobre la cstabllldall de la República eapa1iola. Sl tan exagerades
precauciones se toman -<!Jrase- serà porque està amenaza.da de graves
nesgos,
Y nada mè.s leJos de la realldnd. Boy
por ho:v ningun pellgro con-e el régimen republlcano en Eapaiia. De los
monàrqulcos, ni hablemos. su opostclón a. la Repúbllca no puede ser tom:tda en serio. Hace relr.
Y de los que, aun Rlcndo monàrqulcos1 aparecen como republlcanos
nadA. ~ampoco hay que temer. TieneÚ
descublerto el juego y, por conslgu!ente. perdlcla de antemano la partlda.:t

Ocasió!
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danys materials per valor d'alguns
milions de dòlars

danys materials ~ calcUlen
versos millons de dolars.
en dJ.
El poble de Gloster ha quetl
rasat. La. Creu Roja tramet 1 ,~ ~.
ment socors 1 ambulàncies -~~~nt.
d 'assistir els ferits. Els tes~ ta¡
presencials diuen que la força dellll¡
cló balancejava els edificis ¡ els e:.
ciava, mentre que l'aire en !,~
trar e. les habitacions feia ...._
roll que semblaven explosions~ SO.
Nou persones han mort or
en ensulciar-se en el riu ~~~
a prop del llac Providence una • Pl.
per a guardar embarcacions
casa
S'han tram~ torces de ia G
dia nacional per a restablir l'o U:~
1 assistir els damnificats que /h..,1
quedat sense llar.
an
Els hospitals estan plens de !ert
1 els metges ban de treballar ta
ple carrer de Gentrevme, que ~ en
han estat concentrats els ferits ~~
Gloster.
""

Entre totes les altes figures que Mestres, poeta, tota l'atenció que
na produït la renaixença espiritual mereix, no cabria en aquest breu co(Ve de la pàg. I) nistre de l'Exterior de Polònia, code Catalunya, Apell.es Mestres es m entari allò que hauríem de dir 1
ronel Beck, el qual digué que el seu
d estaca poderosament i projecta da- assenyalar. Alx1, de memòria, se'ns ferèncla de Estresa, davant els dele- pals pels tractats que té amb Rúsm unt el panorama, de vegades una acut aquella formosissima composi- gats francesos 1 italians.
sia, per una part 1 amb Alemanya,
Nova Orlee.ns <Estat de Louisla- ter ha quedat destroçat 1 hi han
Sir Simon ha afegit que la seva de- per l'altra, té assegurada la tranquiltnica tèrbol, de les nostres inquie- ció «La cigala 1 la formiga», premiaclaracló,
per
tot
el
que
havia.
esmenlitat
de les seves fronteres, 1 Polò- na), 9. - A la vall del Mississipl hagut 9 morts.
tuds artistico-llteràries, la claror da als J ocs Florals de Barcelona ,
desencadenat un huracà que ha
A Gentreville hi ba 35 ferits, es
sueu, amarada de serenitat, d'una quan nosaltres érem petits, 1 aque- tat, havia d'ésser molt succinta, ja nia es pregunta al una nova propo- s'ha
causat grans estralls a les propie- tem que 6 d'ells morin.
estrella blanca que ens porta la pau lla altra més recent, no recordem que ara no és el moment oportú de sicló milloraria o enterboliria la bo- tats
1 collites. També s'han regisGran part del bestiar que pa,s.fer una. exposició de la polltlca bri- na atmo.o¡fera establerta ara.
a l'esperit 1 no estimula en nosaltr es titol ni lema, que comença:
turava per les valls ha mort.
tànica sobre aquestes qUestlons.
cSóD els pins de la meva terra
Durant la seva visita a Praga, trat moltes persones mortes.
altres imperatius que la Bondat 1 la
El periòdic «Jakson Newe» diu que
que ea redrecen amb maJestat;
La força del vent en topar conReferint-se a l'anomenat Pacte de Mr. Eden també parlà, encara que
Noblesa. Sl un home civil pot mellurs arrels furguen en la terra,
tr 1 els edificis també ha causat
l'Est o Oriental, Sir Simon ha dit breument, amb el doctor Benes del bi ha 20 morts 1 100 ferits.
rèixer, a le. nostra terra, el qualifillurs cimals en la Immensitat;
Fins el moment de telegrafiar, mit- grans destroces.
catiu de sant, de sant laic és aquest
llur burglt sembla un crit de guerra que el canceller Hitler va declarar el Pacte Oriental.
punt de vista del seu pals, bo 1 maSlr Simon segui dient, amb re- ja nit. s'han rebut poques noticies
vellet admirable, amic dels infants
I és un cant de fraternitat.»
de
la zona afectada, ja que les lique no estava preparat per 1 rè i
1 p te d'E
e t 1
•••
T ambé crec que seran a la mem~ nlfestant
1 de les flors, en la vida impoRuta
a signar l'alludit pacte _sota el qual, e nc a a
ac
uropa en ra, nies telefòniques i telegràfiques, abd
del qual és impossible que ningú as- ria de tots els de la nostra promo- Alemanya, estaria limitada
1
a l'assís- que fou un dels punts principals de com les carreteres estan interromNova
Orleans,
9. - El nombre de
ció aquelles punyents estrofes, llore- tència mútua, 1 que, en particular, el les conferències franco-italianes de
éenyali un tort o una malifeta.
morts a conseqüència de l'huracà
Atxl, mentre el món commemora jades als Jocs Florals del 1915 «Flors Reich no està disposat a adherir-se Roma, que ell 1 Mr. Eden s'infor- pudes.
Segons notícies que no han tin- puja fins are a 33, mentre que el
~ celebra la naixença o el traspàs
i
·t
t
maren o. Berlin que el Govern aiea un pact e d 'assistènc a mu ua en re many no rebutjà en principi la idea gut confirmació, el poblet de Olos- de ferits arriba gairebé als 200 Els
~'altres homes que han arribat a la
Alemanya 1 Rússia.
~~~nectud per camins molt diversos,
Sir Slmon ha seguit dient que, per de tal pacte, però no veia la seva
êóvint tortuosos, ApeRes Mestres ha
altra banda, Alemanya va declarar nece~itat veient en canvi grans diaconseguit, e.mb la vuitantena, l'ad• I
que la. seva opinió era favorable als flcultats en la definició de cno innüració unànime 1 Sincera de tots J
pactes de no agressió amb les potèn- terferència» en les qüestions d'Ausels catalans, d'una manera quieta,
cies interessades en les qüestions de tria. Declarà també Hitler, que, a
$Unple, òrfena d'estridències 1 d'esl'Europa. Oriental, pactes que podrien pesar de tot, sl els altres governs
peternecs. Dia rera dia, des de l'adoanar units amb disposicions per a Interessats en la oonclusló de l'eslescència e. la senilitat, ell no ha
celebrar consultes, cas d'amenaces roentat Pacte de l'Europa Central,
deiXat de laborar en la més alta
d'agressió..
aprovessin el seu text, el Govern alemissió que pot aspirar un home, a
Sir Simon també ha dit oue Hitler many l'estudiaria detingudament.
·saber: el conreu de la inteRigència.
no està disposat en les pre'sents cir- , A Varsòvia, el general Beck -sel el sublim sacerdoci de l'art.
cumstàncies, a estudiar la inclusió de guelx dient Sir Simon- digué a
Lituània en cap pacte de no agressió. Eden que Polònia estava disposada
La producció d'Apelles MestresDesprés ha declarat qu J el Reich a adoptar una actitud amistosa cap
w ts ho sabem-és diversa. Comva suggerir que. si, malgrat aquest al Pacte de l'Europa Central, conprèn totes les formes de realització
I
pacte de no agressió 1 consulta, les siderant que el projectat acord poarUstica. Fins en les èpoques més
hostilitats es declaressin entre qual- dia contribuir a Ja pac1!1cació 1 a
ç_onvulses 1 agitades de la nostra hissevulla
de les potències contractants, aumenta.r la confiança en el territòria contemporània, ell, sense claules altres nacions es comprometes- tori abarcat per ell.
dicar mai de les seves conviccions
sin a no prestar ajut a l'agressor de
El doctor Benes, a Praga, digué a
Uberallss.imes 1 republicanes, ha sacap manera.
Eden que tenia l'esperança que pobut estar-se al marge de la trifulca,
Sir Simon diu que va preguntar a dien fer-se grans progressos sobr e
àrrecerat al seu qUintaessenciat reHitler quin era el seu punt de vista el projectat Pacte d'Europa central,
fugi, on, d'una manera perseverent
sobre el fet que algun dels altres pa- a la Cm}ferència de Stresa.
l seguida ens ha donat el bo 1 miïsos adherits al pacte de no agressió,
Es referí després Slr Simon als
APEL-LES MESTRES
llor del seu talent, divers 1 únic, soen signés un altre d'assistència mú- armaments, i digué que Hitler declarà
ta la forma de poesies, de narra- de sang», visions de la
tua
entre
ells
mateixos,
1
diu
que
el
guerra,
a
esque Alemanya necessitava
çJ.ons en prosa, de drames 1 comè- crites amb les llàgrimes als ulls. En Fuhrer va respondre que aquesta 36 Berlín
divisions, amb un màximum de
~es. de cançons 1 de dibuixos. Aquest
una d'elles, proclamava com el reial- idea era perlllosa i objecclonable, ja. 550.000 homes de totes les armes,
e.rUsta incomparable dirleu que és me
dels belgues «com més petit, es que al se-..t judici s'hauria d'anar a incluint una divisió de Sturm Troops
éom el r oser que al camp abans de fa
la creació d'interessos especials en 1 policia. militaritzada, afegint que
més gran».
la batalla, a la. batalla i després, ba
dintre el més ampli sistema.
no hi baurla organitzacions premiPoeta, sense rebuscaments ni pre- grup
Seguit done.nt-nos, generós, les seves
Sir Sunon després ha parlat de la htars a Alemanya. Hitler digué tamciosismes, però fi 1 ele¡;ant com la.
roses.
visita efectuada per Mr. Eden a Mos- bé que el Reich demanava la posNo seria aquesta secció de «Lle- tulipa d'una flor o les llances de cou on aquest pogué donar-se comp. sessió de tots els tipus d'armes que
tres» digna del seu nom si no s'in- l'espigo!. Poeta popular, en la més te del fet que el Govern Soviètic con- posseelxi:n els altres països 1 no voèlinés-com avui ho fa -davant el alta accepció del mot. Poeta de la slderava l'actual situació intemacio- lla. prohibir ni Impedir la construcm és bo dels homes artistes 1 del generositat, del bon cor, de la cava- nal molt greu, 1 que era més neces- ci~. de ce~ ti¡;>us, fins que els altres
m és artista dels homes bons. Per lleria. En una paraula, POETA.
sari que mai l'intentar un nou estorç paisos deUtessm de posseir-los. cSI
això, tal i com de tant en tant con·
per a l'establlment d'un sistema de els altres països abandonen !Jolguns
• ••
vé obrir les nostres finestres per
seguretat a Europa, tal com es feia armaments, Alemanya està dJsposntal d'airejar-nos els interiors, escau
Voldrlem dir quelcom - sempre a const:~.r en el comunicat franco-bri- da a fer el mateix», digué el Canceavui, en el nostre diari politic 1 de to amb la secció que redactem - de tànlc del 3 de febrer darrer 1 d'a.- ller alemany. Amb referència als arcombat, deixar que hi aparegui, nim- l'Apel:l.es Mestres iHustrador de lli- cord amb els principis de Jà Socle- maments navals, Alemanya demana, amb algunes reserves, el 35 per VIsta general d'un barri de Jackson, durant la Inundació causada pel riu Pearl, un riu tributari del gran
bada. de virtuts 1 de valors, la. testa bres. Però el que diguéssim queda- tat de Nacions
El Govern so'viètic posà de relleu 100 del tonatge britànic 1 en els
vener able del creador de bellesa que ria pàRid al costat del que ja li ha
Mlsslsslpl
&'atansa, pausadament, a la centú- dit, en aquest aspecte, el gran crí- que, al seu parer, el projectat Pac~ armame~ts aeris la paritat amb Au(Express - Foto.)
ria, i tant debò que hi arribi 1 l'ui- tic Joan Sacs, a les pàgines del vol- d'Orient no significava l'aillament 0 glaterra 1 França, dient ~ue el desenbloqueig
de
cap
estat,
sinó
que
tenrotllament
de
la
potència
aèria
trapa.!¡Si.
dels
gut col:lega «La Publicitat». Per aca- dia a Ja creació d'una seguretat
equi. Soviets no és tan gran com per a
No es coneix l'opinió oficial obre
bar, en reproduïrem uns fragments: ta.tiva per a tots els participants
En general Ludendorf en el seu
en procedir a una revisió de les xifres
• ••
discurs de Sir Simon, però la
discurs es refer! a l'acord del 16 de
«Es pot dir que ApeRes Mestres ~11. creient que ~'ad?esió de Polèrua. ~:~.esu1tessin de la paritat recla- el
Premsa francesa diu que és indubtamarç
últim, adoptat per Hitler, 1 dePer tal de no sortir-nos dels llmits fou el primer gran caricaturista 1 A}emanya facihtana una millor socidi el rear~ent d 'Alemanya, deSir Simon continua el seu discurs ble que les peticions fetes per Hitde la nostra competència, no parla- d'Espanya, el més intencionat, el lució
cisió que elogià amb vehemènCia,
del problema.
dient que Hitler declarà que si es ler a Berlin. són macceptables ¡x•r
iem de l'ApeHes Mestres dibUiXant més colpidor.i el menys cruel. Aques- . S1r Stmon després parlà de ta vi- podia arribar
França. Afegeixen els comentaris
a un acord sobre
L'EXERCIT ITALIA PASSA declarant que igual que la mare que
bi de l'Apel:les Mestres músic. Altra- b. patadoxe. només lHl és de3 del Slta de Mr. Eden a Va~òvla, on el tacló d'armaments. Alemanyalimique
no
es
potprendre
en
consideraun fill a.l món es veu obligada
JA DEL MIG MILIO D'HO· posa
ri¡,ent, fóra innecessari que ho fés- punt de vista de la. nostra inguari- Lord del Segell Pl:lvat s mformà. del trobava disposada• a acceptar-lo 1es
a defensar-lo de tot& classe de mals
a ció la condició «sine qua non» lmMES
r
6im. Els dibUixos seus que, per mi- ble ferocitat política: en un altre punt de vista. polac sobre la qüestió coHaborar en l'establiment d'un sis- posada per Alemanya, que li han
igual l'home ha de protegir la viciÍ
Roma 9. - L'exèrcit en actiu amb
·~rs, he.n donat relleu a cinquanta ambient menys analfabet l'elegant del Pacte Orlental,•per boca del mi- tema de superviSió 1 cont.rol per- d'ésser retornades les seves colònies
les armes a la mà.
per a.l seu reingrés a la Societat d'Itàlia ja hs pa.ssat del mig milió
anys de premsa catalana 1 republi- procedir del caricaturísta. Apel:les
•
manent
i
automàtic
sobre
armaA continuació Lunclendorr div,".t:
d'homes.
En
tot
el
pals
s'observa
Mestres
no
""
seria
pas
una
excepció
de
Nacions.
cana, són prou coneguts del poble
ments.
l'allistament dels joves de la quin- «Es cert que el 1918 sucumbfiem,
perquè calgui fer-ne l'elogi. Aquell ni apareixeria com una paradoxa..
Acabà Sir Simon el seu important
però no ho éa menys que els nosPerò
és
com
a
lllustrador,
com
ELS ALEMANYS, DE MO· ta del 1914, que amb altres 150.000 tres
a
obrer vuitcentista que figurà a la
discurs dient que Alemanya acolli
enemics, per haver vençut, no
homes,
elevarà.
l'exèrcit
actiu
de
la
decorador
de
ll1bres
que
la
personaMEN~
¡
ES
RESERVEN
primitiva capçalera de «La Campafavorablement la suggerència del
tenen dret a privar-nos de les nosnació
e.
650.000
homes.
litat,
tota
l'elegància.
d
'ApeRes
MesBerlin, 9. - Als circois oficials
Pacte Aeri entre les Potènècles sigpa», és un dels ideals més abrantres obligacions morals. No es pot
nants de Locarno que conté Ja de- han manifestat que no poden exdats d'Apelles Mestres. Aquell obrer, tres aconsegueix la grandesa que
privar l'abella de la seva fiblada,
AUSTRIA
TAMBE
FA
EL
imposa
1
que
pot
retre
tot
un
poble
pressar
la.
seva.
opiruó
sobre
el
disclaració
franco-britànica
de 3 de
el poble, ha comprès sempre l'artisper ésser el seu únic mitjà de deQUE POT
curs de Sir Simon, en la sessió d'ata com l'artista l'ha comprès a elL en homenatge. Ja sé que aquest ar- MENJAR BE I ECONOMIC febrer
fensa. També és cert que amb la
questa tarda a. la Cambra dels CoViena, 9. - Durant els exercicis introducció del servei milltar obli·
Quant a les oo.nçons, belles, sim- Ustà.s és venerat per les seves coAL RESTAURANT
COMENTARIS FRANCESOS muns, fins que no coneguin el seu militar que ban tingut lloc s'ha de- gatori expira el «diktat» de Vers&ples, emotives, 1 alhora elegants 1 mèdies i per les seves cançons més
4Lf1ligranades, ¿qui é:¡ que no en co- aviat que per les seves illustraclons.
Paris, 9. - A Paris s'esperava text íntegre, però es nota un cor- mostrat que Austria posseeix avions lles, però també ho és que proporEs que, d 'una banda, aquestes corent satisfactori en reconèixer que mllitars, malgrat la prohibició con- cionem una garantia de la pau. Em
neix les més caracteristiques entre mèdies
amb expectació el discurs que ha- Anglaterra
1
cançons
són
les
úniques
posseeix la clau de la tinguda en el tractat de pau.
trobo fermament convençut que una
via de pronunciar el ministre an- situació.
~lles? ¿Qui no s'ha emocionat en
formes
d'art
d'ApeHes
Mestre3
que
Durant els exercicis maniobraren vegada es trobi en ple funcionament
glès de l'Exterior, Sir Simon, als
Qlr la cadència d'aquella «Taverna les promocions modernes coneixen;
15 avions de comoat. Foren presen- el servei militar a Alemanya, la pau
Comuns. aquesta tarda.
~·En Mallol», que en senyal de dol
rue Geoffray Marie, 11
d'altra banda el gust modern es troLa. Premsa informa comentant el
ciades les manioores pel canceller estarà més garantida que malJ
va tancar les seves portes?
ba
massa
directament
als
antipodes
CUINA
CATALANA
I ESPANYOLA discurs de Sir Simon que les reveSchuschnnig que acompanyava el
Fins a últimes hores de la tarda,
No és, doncs, de l'Apelles Mestres del gust que representa el dibUiX
llacions d'aquest sobr¡{ l'actitud d'Apresident Miklas, i també el Cos di- l'afluència de públic davant la resi·
p1úsic 1 dibUiXant que anem a ocu- d'Apell.es Mestres perquè es pugui
lemanya., tenen una gran autoritat.
plomàtic.
dència del general Ludendorf ba espar-nos. Dintre l'òrbita que ens és exigir a tota la gent jove que coneix
Dades que es consideren detat extraordinària.
hsslgnade. al diari hi cau d e ple l'obra d'ill.ustrador d'Apelles Mestres
A FRANÇA, ESPEREN L'AR·
l 'Apelles Mestres dramaturg, poeta i que s'hi delecti. Així i tot, no han
Durant la desfilada mllita.r de què
finitives
Els
nazis
guanyen
RIBADA DE TROPES CO· hem donat comrte evolucionaren soíYustrador de llibres.
de trigar molts anys que els més
LO
NIALS I S'INSTAL· LA bre la casa de general nombrosos
tres llocs
recalcitrants detractors de l'estil 1
UN BATALLO DE TANCS avions.
Danzic, 9. - De matinada s'han
del sentiment plàs~ic d'~pclles ~es- ~ Un escriptor català, de primera
LA CRISI DEL DRET, per
A VERDUN
Les tropes d'infanteria que anaren
sota el pruner aspecte, ningú no tres no es rendeixm a ! evidència.
línia, és alhora gran caçador i una
Amadeu Hurtado 1 Miró. - facilitat les següents dades, que es
Paris, 9. - El Govern francès se- de Munic amb la. bandera. de l'anUc
consideren
definitives,
de
les
elecpot oblidar le3 incomparables «Ma- ... ApeHèS 'M:é.Stres 'és .Ün .. iu~t~~d~~ alftorit.at en matèr_ia de gossps. un
Barcelona. - Acadèmia de cions per a la dieta. de Danzlc, ce- gueix acumulant forces a les sevC$ regiment del «General Ludendorb,
rines» del Mestre. Són moltes i to- essencialment realista, però que reei- dta d aquests aluçonava. aixi els
Jurisprudència 1 Legislació lebrades
en columna d'honor didiumenge passat. Són les fronteres del nord i del nord~st. desfilaren
tes perfumades d'aquella simpllcttat x.í també admirablement en la iHus- 1seus ~mp~nl/S de Red.acció:,
de Catalunya. 1935.
Mentre s'anuncia l'arribada de t ro- vant d'ell, el qual després els passà
següents:
revista.
que ell posa en tot allò que pro- t ració llrista, sobretot si la relacioSt
temu
un
gos,
1 us l estimeu,
L'Acadèmia
de
J
urisprudència
pes
colonials
i
que
ja
es
troben
en
Nacional socialistes,
~ueix. Entre «Sirena» 1 «La barca nem amb el concepte de lirisme que 111? podreu estar-vos alguna v~gada Legislació de Catalunya acaba de tra 41 que en tenien. 44 llocs con- ce.mi, ha arribat a la zona de Ver(!els afligits» ni trobem tota una teo- era corrent a la segona meitat del d esclatar amb els vostres dtts la publicar, pulcrament editat, el di.sdun un batalló de regiments de tancs
Social demòcrates, 12 contra. 13.
rla de gràcia, d'ingenuïtat adient al segle dinovè. Es evident que el li- puça que el mplesta. No? Doncs heu curs que féu el seu president, senúm. 51, que des de l'acabament de
Centre. 9 contra 10.
pledl, d'escalf d'humanitat maig-ret risme que ens pervingué del simbo- fe~ un gros dtsbarat. El paràsit mt- nyor Amadeu Hurtado 1 Miró en la
la guerra es trobava de guarnició a
Alemanys nacionals, 4 contra 3.
D'unes detencions
J;ot. Apelles Mestres, que és massa. llsme francès és superior al d 'ales- nuscul porta innombr ables gèrmens sessió inaugural del Curs del '1935.
Bourge.
Polonesos. 2 contr a 2.
bo per a ésser implacable, fueteja. hores, quan Apelles Mestres triom- de . totes les mal~lties, que un cop
Es tracta d'un treball importanComumstes, 2 contra 5.
De la visita que féu la' policia diu·
èempre el que cal fuetejar, no pas fava en la illustració i en Ja poesia. alltberat el gos d aqu.ell, romanen a tlssim i de molta actualitat en el
DUES DIVISIONS ITALIA· menge passat a diversos llocs d'esamb el «knout» cossac o amb el «gnt lirica; però és gairebé segur que les vostres ungles, dtsposats a pas- qual .són tractats problemes nacioNES CAP A L'AFRICA O· barjo del Para.Rel, 1 de la qual reLA PREMSA TXECOSLO·
de nou cues» de la marina britàni- ApeRes Mestres hauria pogut assi- sar als vostres ulls o a la vostra nais tan importants com la llibertat
RIENT AL
VACA CONSIDERA EL RE·
sultaren detinguts uns cent onze in·
ca sinó amb una branca de roman! milar-se el nou lirisme literari i i!- ~oca. El que cal és agata~ la puça legislativa. el problema de les jurisSUL TAT DE LES ELEC·
Roma, 9. - Oficialment s•anwt- dividus, es mantingué la detenció so.
o esplgol o una filada prima dels lustracionista sl els anys no b agues- 1 cremar-la a la flama e! un llumí diccions i l'exercici de les !uncions
ClONS COM UN FRACAS cia que les últimes grans divisions lament de deu d'aquests. Els altre'
DELS NAZIS
estris de pescar. Si Apelles Mestr es sin vingut a assenyalar amb el plec o del vostre encenedor. Aixi estareu públiques. A continuació l'autor enFiorentina 1 Gavinana foren alllberets.
Praga, 9. - La. premsa txecoslo- denominades
hagués nascut als segles h eroics del de la consuetud la impossibilitat de a cobert_ de tot risc.
tra a tractar de Ja croada contre
embarcaran amb direcció a l'Afrl:
Dels que quedaren detinguts, un
cristianisme, és evident que amb el r efer una espiritua.liat. La. potenciaEls ments agra~ren el conselL, n~ els Parlaments, _de la tasca de Ja vaca comenta les eleccions de Dant- ca oriental italiana dintre breus dies
¡¡eu temperament, dolç 1 paternal, 1 litat artlstica d'Apel:les Mestres é sabem si amb àmm de segutr-lo. St Societat de Nactons, de l'absolutis- zig i interpreta el seu r esultat com l'embarcament de le3 quals tindrà solament ba estat reconegut, el qual1
s'anomena
Doroteo Arias Dijon,
uesta barba que li ba. donat Déu, tan gran que, de no oposar-s'hi cer~ alg::una puça !'-o T!a oir, però, degué me nou i de les secretes decisions un gran fracàs hitlerià que ha de lloc a Nàpols. Els quatre grans paque té antecedents a Prefactura cOlli
tenir repercussions en l'actitud de
auria fet un magnlfic apòstol. Sl tes irre,sistibles coaccions fisiolò ._ opmar que l escnptor era un Tor-~ de la massa.
.
quebots italians que foren r eqUisats a atracador. Aquest subjecte el recoagués nascut en les hores de desé
g:¡ quemada
Completa el fasc1cle Ja ressenya les minories alemanyes a l'estran- i emprats
per al primer transport negueren els empleats de la casa
lliurança del Renaixement, la seva ques, com s e1 cas de la r educdó
• • •
del Curs del 1934, llegida pel secre- ger.
El «Prager Press» creu que el re- de tropes a darrers de febrer, s'en- Rlbas Pradell com un dels que pren·
exqulsida ponderació l'hauria. situat d.e la seva vista, Apelles Mestr~ ~
tari primer, senyor Emili Colom 1
carregaran
del transport d'aquests gué part a l'atracament que s'efecsultat de les eleccions ba de tenir
en una perfecta equidistància. entre na cap!l:ç de refer la seva sensiblliA Atenes s'havia constituït abans Segarra.
gran Influència sobre les activitats nous contingents.
tuà en aquella casa fa temps.
l'ascetisme frenètic d'un Savonarola tat poètica, posem per cas, a la ma- de la revolució 1ecent un Comitè,
de les esmentades minories en l'es~ la pompa excessiva de la Cort nera de Rimbaud, 1 C?nsem~l!lllt- . presidit pel poeta Costí Palamas, que
TENIM
DAMUNT
Els altres nou seran posats en lli·
EL
70è.
ANIVERSARI
DEL
devenidor.
'Pontifícia Dificilment un Cosme de m ent el seu il:lustraciomsme. lirista. · es proposava recaptar diners per a
NAIXEMENT DEL GENE• bertat d'un moment e. l'altre ja QUe
El
«Venkov>>
diu
que
els
resultats
Mèdicls hauria aconseguit desviar-lo Pel que fa al seu UlustracJOnisme erigir tm monument a la memòria
no tenen antecedents a Prefectura.
RAL LUDENDORF
electorals han estat origen de dlsdel seu concepte personal de l'Art i ~ra~!t~e~opr:n eroql~e~a ~~Jt¡eer qre-ue del t Poeta I Inconeghut, <;~utor tel~ ls
LA
TA
LA
•••
sencions
en
el
si
dels
organismes
de
Munic.
9.
Avui
s'ha.
celebrat
11
les Lletres, d'aquesta volguda sim'
. can s popu ars que an msptra mpropaganda hitleriana.
Tutzing, amb gran solemnitat el 70 -----------*~---------plicltat de les «Marines», petites viure consta:rtme~t el nom del di- finites generacions gregues.
aniversari del naixement del genebulxant
set:~se
ínl'Ió.»
Suposem que la revolta venizelisE'l
Òbres
m
estres
fetes
amb
Petxines
I
UN PERIODISTA DETIN· ral Ludendorf.
Recurs contra la decisió d'un
suros de xarxa apedaçada.
No cal dir cêln' fem nostres aques- ta no haurà esvaït tan bons propò. s nostres poetes, Pere ~erafi,
GUT
El representació del Govern del
ra
les
"Marines~,
ApeRes
Mestes
anrmacions
1
amb
~lles
donem
sits.
Bé
està
que
hom
dediqui
mau-I
PC~~~fò
~e
1J9o3a5n
Teixidor.
Llibreria
Da.ntzig,
9.
La
policia
politica
Ult
Reich, han assistit el ministre de la
tribunal
~
"
per acabat el modest tnbut que re- soleus als soldats I nconeguts Però
rua,.
·
tres té diverses comèdies líriques, al- tem avui a sant Apelles Mestres.
14 d'abnt, claror d'alba, Lluls Cap- detingué dissabte el periodista jueu Guerra. Von Blomberg i el general
110 tot ha1t d'ésser soldats en la vida
Joe
Cany,
súbdit
polonès
i
corresponFritsch.
gunes d'elles escrites per als seus
El tribunal ae Ja Secció PriiJlera
F
i en la mort què diantre'
deVJla. Comèdia en un acte, prtleg
El general Blomberg en el seu dis- ha deixat sense efecte el process&·
sal del «Manches Ter Guardlan» a
amics els infants. La malaurada
·
'
·
d'Agusti Collado.
anèmia - per no dir tuberculosi El$ camins de cada hora, A. Cor- Varsòvia per haver transmès cons- curs manifestà que el recent decret ment que hi havia contra l'ex-g~
tant-ment informacions sobre suposa- del Führer, implantant de nou el rent del Banc de catalunya sem·or
que pateix l'escena llrica catalana
r eig Massó. Poesies. Reus, 1935.
servei militar obligatori, havia apro- Eduard Recasens Mercader en VU'·
des atrocitats.
ens priva d'aplaudir-ne les represes
Quelcom d'onomàstica nu~dica, docpat l'Exèrcit alemany a l'organit- tut de la suspensió de pagaments
També havia conreat la sàtira i el
tor Josep Armangué i Tuset.
zació
que tenia abans de la guerra
sainet. De Ja primera, ens ve a la
De totes aquestes obr es en parla-~
al qual tant in1luencià el generai que féu l'esmentat Banc.
memòria una farsa aristofanesca en
rem aviat.
El lletrat senyor Bernat en repr;
Ludendor!, «gran general de la.
un acte, «Llibertat!». estrenada el
a les sis de la tarda, es posarà en venda
• .
Gran Guerra» 1 al qual felicità en sentació de nombroso3 perjudicats fra
1912, a l'Espanyol, en funció d'lnno~ :. 1
n~m del Govern. En acabar el seu presentat el recurs de prec con 9
discurs el general Blomberg, les tro- l'aute de la sala en deixar aquet
cents, molt
al quediada.
hom sol
Manlla, 9. - El nombre de morts pes
escriure
persuperior
a aquesta
De
«Ritmes (Llibre VIII)». El propvipresentaren armes.
&ense efecte el dit processamen~
sainets, el darrer que li hem vist, al
'
nent dilluns, dia 15, veurà la llum a conseqüència. de l'espantós cicló
us •=--a:
~
Romea, fou uTres 1 no-res», que
un nou volum d e poemes d'Agustf que ha devastat les 1lles filipines,
acúmolia meravellosament el seu obEsclasa.ns que porta. el titol de «Rit- s'eleven a 60.
jecte.
de
mes (Llibre VIII)». Contindrà un
centenar de noves composicions inè•••
Una. comèdla exceHent: <<L'estiuet
dites, del número 501 al número 600.
de Sant Marti». Caldria que les
Toquio, 9. - Un temporal que na
Es vendrà, a les ,principals llibreeompanyies catalanes la. duguessin
descarregat a les costes de l'illa de
ries, al preu de cinc pessetes.
de repertori. Es una flor massa deFormosa ha. destruït nombroses alUs
assabentareu
dels
esdeveniments
d'octubre
licada, però, per als gustos que avui
dees. Una flota pesquera. que havia
imperen. Aquell admirable doctor
sortit a alta mar el diumenge no
a Catalunya, alhora que contribuireu a en·
«Josep Maria» que cavalca dalt el
ha retoma.t encara. Es tem que hagrulxlr la SUBSCRIPCIO PRO PRESOS ·gin desaparegut els quaranta pesseu roc! envers els molins de vent
250
pàgines
de
text
Nombroses
pà·
cadors que la tripulaven.
d 'una iHusió irrealitzable, és massa
AUTOGn.AFS, DIBUIXO;:;
glnes
paper
«couché>>,
amb
fotografies
dolç, mussa humà, massa digne per
AQUAREL-LES
a plaure els cprofiteurs» de les ent el més important assortilnt>n!
grunes de la nostra. dramàtica ranEDITORIAL COOPERATIVA POPULAR
Nova York, 9. - Comuniquen de
de GRA V A T S de Barcelona
quejant... També, en opinió nostra,
Sacramento (Califòrnia) que catorcNiu d'àligue3ll, drama enèrgic 1 viExposició 1 venda a preus t"'
ze obrers ferroviaris ban mort a
Rosselló, 84
Barcelona
gorós, representat el 191'1, 1 refusat
versemblants a
conseqüència de la topada del cotxe
d'una manera incomprensible per la
a motor que els transportava 1 un
critica, no pas pel públic, està molt
tren exprés. Els obrers es dirlgien a
pel d amunt de coses que, diàriafer obres de reparació en un tros
Llibreria vella I Nova
ment ens són ofertes com a genials
avariat per les inundacions.
Can .oda, 31 (balXos Sala. Mozart¡
1 no 'passen de tlmids barboteigs.
altres
deus
obrers havien mort
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.1111 al Uns
mateix
lloc
negats.
Si volguéssim dedicar a l'ApeRes
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completaran fins a. aquest nombre,
amb persones igualment idònies, w1a.
roposta. que amb els correspone~ts
~ormes elevaran a. l'Excellentissim
senyor President de l'Audiència Territorial de Barcelona.
Sisè - L'ExceHen~im senyor
President de l'Audiència. ~errttorial
de Barcelona. procedirà, dintre dels
cinC dies naturals següents a l'acabament dels terminis que per a .la
presentació 1 informes d'instà.nc1es
l elevació de propostes s'assenyalen,
e. la reunió de la. S~la. de Govern <le
l'Audiència. Territorial, la. qual, juntament amb els Degans dels Collelis d'Advocats i de Notaris, d'aquesta ciutat, després d'exa~ar tots
els antecedents que obnn en llur
~er realitzarà els nomenaments
dels qui hagin d'exercir els càrrecs
de Jutge municipal 1 suplent.
.
Setè _ Regiran per a la des:gnació ·de persones les. normes q~e
estableix la. Llei MU01Clpal d~l 5 d agost del 19o7 en el seu article ter~r Per a. les poblacions de més ~e
vint mil habitants 1 caps de Partit
judicial serà requiSit indispensable

la. possessió del titol d'Advocat. Serà condició necessària per als qui
hagin d'exercir els càrrecs de Jutges municipals 1 suplents el coneixement de l'idioma català.
Vuitè. - Contra els nomenaments
que siguin fets cabrà. recurs davant
la. meva. Autoritat o la persona per
mi delegada. per a la seva resolució
definitiva. en el termini de cinc
dies, sense perjudici que els designats dels quals sigui impugnat el
nomenament puguin procedir a la
presa de possessió de llurs càrrecs
respectius.
Novè - En el moment que les
persones designades per als càrrecs
de Justicla municipal en prenguin
possessió, cosa que hauran de realitzar dintre del termini de cinc dies
naturals, a comptar des de la. notificació of1cial dels nomenaments, que
s'entendrà feta en ésser publicats lil
«ButlleU Oficial de la Generahtat
de Catalunya, cessaran en llur exercici les que fins aquell instant els
hagirl ostentat.
Barcelona, 6 d'abril del 1935. El Governador general de Catalunya,
President de la Generalitat, P. D.,
J. Pich.ll

"la disposició de Pic i Pon és
un abús de Poder" - diu e l President del Consell de Justícia
Municipal, se nyor Casanelles

~

*

RECURS DE CASSACIO

s'han portat a cap subhastes de llocs
vacants sense que h1 hagi acudit
r.ingú. Segons els plans de la retorma, el mercat de Sant Josep ha
d'anar a. instaH.ar-se a. 11iosp1tal
Militar del carrer de Tallers.
-Jo sóc partidari -segui dientque, en lloc de pocs mercats i grans,
més valen molts 1 petits. En farem
en solars de l'Ajuntament, un al
Guina.rdó 1 un altre a Can Verdura.,
a Horta, d'un 700 llocs cada un.
-¿Què ens pot dir de les Comissions Gestores?
- En aquests moments val més no
parlar-ne, puix que és una cosa que
va a 500 per hora I amb corrent
trifàsic.
Aquestes darreres paraules produiren una rialla. general que donà. fi
a la conversa.

Ha. estat retornada al jutge senyor Artur Galan la causa instruïda contra Marti Sanahuja, Candi
Gonzàlez, Isidre Creus, Manuel Mar·
quès, Joan Vllalta, guàrdies de segu.
retat, i el xofer Antoni Pujol, per
tal que lliuri l'oportú testimoni i slgul tramès al Tribunal Suprem, davant el qual ha estat presentat recurs de cassació per l'auditor de la
Divisió, per haver dissentit de la
sentència. recaiguda en el Consell de
guerra celebrat darrerament.
Amb el mateix objecte ha estat
també t ramesa al jutge comandant.
senyor Artur Ga.lan, la causa contra
Eduard Llorens 1 deu sometenistes
més, que foren detinguts en un pis
de la casa núm. 23 de la Rambla del
Centre, la matinada del set d'octubre, per haver dissentit també de la
sentència l'auditor d'aquesta Divisió.

El senyor Pic, complint la seva

LA CAUSA CONTRA UNS
EMPLEATS D E L ' AJ UNTA·
MENT DE M ATARO
Ha estat tramesa. al jutge coman-

• •

•

prometença, oterl ahir un àpat a
l'Hotel Colom als periodistes que fan
Informació al Govern General. L'àpat transcorregué normalment I, en
acabar-se, el senyor Pic féu un curt
discurset, per tal de dir que no parlaria.
Hom esperava que, complint el
que havia dit, donaria els nnm:;; dels
que formaran la Comissió Gestora
municipal, les Incidències que hi havia hagut per a formar-la i el significat de la paraula trifàsic, car hi
havia qui deia que era una fórmula
de donar a comprendre que eren
tres partits que hi col:laboraven. No
fou així; però, per converses particulars amb el senyor Pic 1 Pon,
hom arribà. a la conclusió que el
Consell de Ministres s'ocupava. dels
nomenaments i que el senyor Pic,
malgrat de sentir una gran simpatia per l'Alcaldia, ell, home disciplinat, es sacrificaria. ocupant el
càrrec per al qual fos designat. Això
no vol que sembla. que elements
del Partit Radical de diverses poblacions de Catalunya fan gestions
prop del «caudillo» per tal que el
senyor Pic seguelxl exercint el càrrec de governador general. També
en converses particulars digué el
senyor Pic que l'únic que no 11 agradava d'aquest càrrec era la direcció
de l'ordr e públic, car jutjava que
sovint era causa. d'impopularitat.
Com a conclusió de la jornada
d'ahir, hem de dir, en total, que som
allà on érem.

República, en la Llei del 2 de gener
de l'any corrent, hagin recaptat per
a elles la facultat de regular els
serveis de Justícia a la regió catalana; les Corts de la República no
han fet sinó prometre que dictarien
una Llei establint les normes d'IV
quella. regulació. Com que aquesta
Llei encara no ha estat aprovada,
l'única Llei que h1 ha en vigor és
la dictada. pel Parlament Català.
éar·
«.:_Això és un abús de poder. El
En el seu decret el senyor Pic
senyor Ple 1 Pon, segurament poc explica els motius que l'han induït
~abentat de quines són les seves a dictar-lo, dient que els nomenaacuitats, vol anuHa.r amb un De- ments fets per la Generalitat de
ret d'ell, Governador General in· Catalunya «recayeron en allegados
eri una llei del Parlament català, politicos màs que en individuos cala qual cosa no té absolutament pacitados». I bé: en l'informe que
c:ap dret. Aquesta és la primera sobre l'administració de Justícia a
vegada des que s'ha instaurat el Catalunya redactaren últimament els
règim transitori, que el representant magistrats enviats pel Tribunal Sudel Govern Cent1.1l a la Generali- prem, després del 6 d'octubre, constat, atempta contra una Llei votada ta que les sentències dictades per AMPLIACIO DEL CONSELL
Pel Parlament de Catalunya..
aquests jutges són molt més conEl senyor Pic 1 Pon, en el preàm- firmades pels Tribunals Superiors
Madrid, 9. - El Consell es caracbUl del Decret aquest diu -que l.é .que no ho eren abans. 1 que h1 ha teritzà per l'absència de temes pofacultat, e11. virtut de la Llei <ie 22 moltes menys apeHacions.
lítics. Unicament el senyor Lerroux
cie març del Parlament catal.ÍI., de
alludl somerament a la posició de
ñomenar els jutges 1 procuradors
la
CCda. en relació amb el Govern
- I vosaltres, da'{ant d'això, ¿què' t a la. situació politlca.
municipals i els seus su,plents. I
penseu
fe1?
Jlixò no és veritat: la Llei catalana.
Digué el senyor Lerroux que des-Primer, recórrer als Tribunals prés del discurs que esperava pronomés autoritzava el Govern de la
peneralltat, per a. fer «la renova- Administratius, 1 quan estigui re- nunciar el senyor Gil Robles en el
c:~ó extraordinària», 1 per una sola gulat el procediment que anuncia banquet 1 de conèixer-se els acords
vegada, de tots els jutges i procura- la Constitució per a exigir respon- del Consell Nacional de la CCda,
dors municipals del territori de sabilitats a les autoritats que co- estudiaria el moment oportú d'iniCatalunya. Tampoc no és veritat, meten abusos de Poder, fer al se- ciar les gestions necessàries per tal
el que aHega el senyor Pic per a nyor Pic i Pon els càrrecs corres- de buscar una fórmula de conclll~V
j usti!lcar-se, que les Corts de la ponents.»
c1ó i de benevolença entre els partits que formaren l'anterior bloc governamental.
La declaració ministerial que lliurà el senyor Lerroux als periodistes
en sortir de Palau en resoldre's la
crisi, es traduirà en projectes <le
llei de gran importància. No és cert
que el Govern vagi a ésser modificat per tal de restablir el bloc. El
Govern, tal 1 com està constituït,
es presentarà a. les Corts el 6 de
maig amb un programa amplissim
i interessant i amb un desig de treballar intensament per tal de resoldre els greus problemes propis de
la nació i derivats de la situació
actual del món. El Govern allò que
necessita és obtenir la. confiança
absoluta de l'opinió, que no són els
par tits ni els grups parlamentaris;
és quelcom que està per damunt
d'uns i altres.
Les entrevistes que celebrarà el
senyor Lerroux amb els senyors Gil
Robles, Martínez de Velasco i Melqulades Alvarez, giraran excluslv~V
m ent sobre el tema d'obtenir l'IV
quiescència de les minories que aEl senyor Ple i Pon no dóna l'a- l cament del convent que hi ha al quells dirigeixen perquè el Congrés
bast a causa dels diversos càrrecs carrer Xuclà, que és el primer mo- aprovi l'obra legislativa que prelnterins i transitoris que ocupa, a nument que feren els jesuïtes a senta. el Govern. Sl en un moment
bre els periodistes qu.e fan la in- Barcelona, 1 aixi quedarà completa- determinat sorgeixen discrepàncies
fonamentals entre la majoria del
rmació a la Generalitat i a l'Ajun- da .l'obertura del carrer Fortuny.
Parlament 1 la labor d'orientació o
ment. Ho alterna. Ahir, però, s'exA p ropòsit del carrer Fortuny, re- criteri
d 'un ministre, aleshores sorceHl, parlar amb tots.
cordem, ara, que el t ros de carrer glrè. allò
1 seria. el moEls de l'Ajuntament els va rebre que el senyor Pic inaugurà al lloc ment que inevitable,
el bloc centre-dreta adal despatx de l'Alcaldia, a dos quarts on estava emplaçat «El .Siglo», ha quirls de nou la responsabilltat del
de dues de la tarda. La primera. romàs obert poc més de vmt-1-quatre Poder.
pregunta fou :
hores després de la inauguració.
Aquesta fou en síntesi l'exposició
-<:;om H :oven els nous càtrecs? Després fou tancat de nou amb unes que féu el senyor Lerroux sobre el
- Bé, -respongué-. Si en venir vanes. La qüestió era donar un cop moment polític.
Hi hagué un canvi d'impressions
la Comissió Gestora encara no d'efecte; però pensem que, per
sobre l'ordre públic 1 el senyor Porln'han substituït a la Generalitat, aquest viatge, no calien alforges.
ocuparà interinament l'Alcaldia el
Pregw1tat per un periodista sobre tela Valladares mantingué el criprimer tinent d'alcalde.
l'escorxador en projecte, digué que teri d'actuar amb energia per tal
Ara, -afegl- sl ve l'Estadella o la reunió que havia de celebrar ahir de mantenir l'ordre.
Jll que sigui a ocupar el càrrec de amb els banquers per a tractar d'a.
s overnador general. jo ocuparia úni- quest afer havia estat ajornada fins La devolució del Sumari
cament l'Alcaldia.
dijous.
Alar con
No és aquest, però, ei fort del
A propòsit d'aquest assumpte, resenyor Pic 1 Pon. L'alcalde gover- cordem que a l'Assemblea de la
Madrid,
9.
El jutge especial
natiu i transitor i té una debilitat «U. S. A. de Catalunya», a Vic, ce- que entén en -el sumari
pel contraper les obres 1 els grans projecces. celebrada el passat diumenge, en- band d'arme3, senyor Alarcon,
reAhir, embadalit, anuncià el seu pro- tre altres conclusions, es prengué la queri del Congrés la devolució del
Pòsit de convertir tota la Rambla següent:
sumari, el qual oom es recordarà
d~ Catalunya en bulevar. Els perio«Que abans d'efectuar la construc- fou traslladat al Congrés a petició
dlStes prou 11 feren avinent les di- ció del nou escorxador de Barcelo- de la Cambra, per tal que els dipuflcultats que això enclou; però ell, na, que costarà a la ciutat 35 ml· tats el pogueS&in estudiar amb ocaèufòric 1 entusiasmat, troba solu- lions de pessetes, es demani informe sió de les actes d'acusació formulaclons a tot. Pel que fa r eferència a la «U. S. A. de Catalunya:t i a les des contra els senyors Azaña 1 Ca.als monuments, aquells bells monu- Cambres oficials agrlcoles, sobre la sares Qulroga.
ln
laents, tal com ell digué, té gairebé conveniència d'establir un mercat
La devolució fou feta per conducdecisió de fer-los traslladar a un de carns a Barcelona i escorxadors te del sots-secretari de Justícia, amb
altre lloc. Pel que fa referència als comarcals».
objecte que passi el sumari a. cotramvies que hi passen, com que
I ara ve el més tiple dels projectes neixement ael Tribunal Suprem. Deara, d"ad a un mes i mig, l'Ajunta- del senyor Ple. Digué que ja s'han gudament custodiat fou tramès el
lndent IJat;sarà a ésser adm;nistrador començat les obres de trasllat de sumari des del Congrés al Suprem,
el tramvia de Sants, 1 com que el tota la part antiga del carrer de a. dos quarts de set de la tarda.
Municipi, segons digué, no està pre- Jerusalem, del Mercat de Sant JoParat per a això, es podria prorro- sep, o sigui, la part anomenada «La
gar el termini d'aquesta reversió, Gardunya». AlU es faran uns jardins
Per tal de veure les pretensions de 1 un gran pati, 1 tan aviat com això
la Companyia de Tramvies referent estigui llest, no es permetrà que cap
~1 1a supressió de les Unies de t ram- vehicle s'c:;tacioni a la Rambla, ja
la~ de via estreta que transiten per que tots hauran d"anar al lloc esqué ambla de Catalunya. També dl- roentat.
d' qut> era una oportunitat el que,
-Els tècnics de trànsit o no sè
su~~a~toment a l'altre! sortiran a com en diuen -afegí el senyor Pic Les diligències judicials pel
'l'orner. a les línies d autoòmnibus _ ja estan estudiant un sistema de
-Torner ?
llums i altaveus per tal que els robatori frustrat del carrer
dista
· · · -preguntà un perlo- amos dels \'ehlcles, des del lloc on
París
·
es trobin, puguin fer sentir la seva.
-Bé home, --d1gué el senyor Pic veu al xofer corresponent, i aquest
El jutge milltac senyor Ponce de
} ' és el nom pel qual es cone1xen immediatament faci cap allà on li
Leon 1 el fiscal senyor Corbella. es
llnles d'extra-ràdio, tal com po- sigui manat.
al;en ésser coneguts per Pic o un
Un periodista preguntà on seria personaren anit a la Pref-ectura de
per tal d'instruir el sumari
{e nom qualsevol.
traslladat la par t del mercat de sant Policia
Oia sto~em als projectes piquipo- Josep, que amb aquest projecte que- amb motiu del robatori que tingué
lloc
al carrer Paris.
Beg~' Dijous de la setmana entrant, da. suprimit.
Prestaren declaració dotze t estimoes ns d igué el senyor Pic 1 Pon,
-El m ercat -respongué el senyor nis,
veïns 1 porter de la C6Sa númecomençaran les obres d'enderro- Alcalde - s'ha anat r eduint, car ro 10.
Tota ell! r-econegueren al deSón de gran interès, en relació
amb l'afer de la destitució de Jutges
iñunicipals decretada. pe;- Pic ~ Pon,
les declaracions que feu ahir, al
redactor d'un college. de la nit, el
President del Consell de Justic1a
Municipal i diputat al Parlament
català, Joan Casanelles. Ens plau
de reproduir-les a continuació, en
aUò que ha estat possible de publi-

Sota l'estat
de guerra

SUPER-!:UFORIA

Pic i Pon exposa els seus pro¡ectes com a a lca lde.-Com a
Governador General diu q ue
per ara no hi ha Comissió Gestora, però que es forma a 500
per hora, i amb corrent trifàsic

.t
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dant senyor Artur Galan, la causa
instruïda 1 ~l tinent coronel senyor
Manuel Lizaur de Paul, contra els
empleats de l'Ajuntament de Mataró, pels fets ocorreguts a les Cases
Consistorials d'aquella població el dia
6 d'octubre. El senyor Galan continuarà la instrucció d'aquest sumari.
SUMARIS CONCLUSOS

Els jutges respectius han donat

per conclusos els sumaris instruïts
amb motiu dels fets ocorreguts el
passat mes d'octubre als pobles de
Vendrell 1 de Sant Pere de Ribes,
els quals sumaris han estat tramesos a l'auditor, per si creu oportuna
la. seva elevació a plenarL
DILIGENCIES JUDICI ALS

El comandant jutge senyor Josep
Urrutla., durant el mati d'ahir va.
prendre declaració als processats i
diversos testimonis en la \..QI!Sa que
es segueix pel robatori d"una caixa
de cabals a la m Esquadra. d'Aviació.
VISITES

Ahir al migdia estigueren a l'Auditoria de la Divlsló i visitaren el senyor Ferrer, el diputat a Corts senyor Marial i l'ex-governador ~::e
nyor Moles, els quals s'interessaren
per diversos assumptes que allà. tenen pendents.
LA CA USA CONTRA L ' EX·
ALCALDE SR. AIGUADER

El comandant jutge senyor Enric
Blbiano ha lliurat al lletrat senyor
Pere Coromines la causa que Instrueix contra l'ex-alcalde popular senyor Jaume Aiguader, per la seva
participació en els fets d'octubre, per
tal que en. el termini que marca 1:\
Llei l'estudiï, per tal de redactar el
seu escrit de defensa. El senyor Coromines és el defensar ctel senyor Aiguader.
UN PETARD

Ahir la policia posà. a disposició

de l'autoritat militar un petard amb
el seu corresponent ble, que la matinada passada va ésser trobat, pel
vigilant de la demarcació, al peu de
la. porta de la. casa núms. 307 1 309
del carrer de Mallorca. En l'atestat
es donen també diversos noms del
obrers que tenien un conflicte amb
l'esmentada casa.
DE L 'INTENT D' ATRACA·
MENT DE DIUMENGE

Segurament avui seran posats a
disposició del j utge militar que entén
en la causa iniciada amb motiu de
l'intent d'atracament del passat diumenge i del qual resultà. mort un cobrador del Banc de la Propietat, ela
dos individus detinguts com a. suposats autors del fet en qüest1ó. Segons
les nostres referències, els detinguts
no han negat la seva participació en
el fet si bé neguen, però, haver estat elÍs els autors del dispar que va
ocasionar la mort del dissortat cobrador.
EL SENYOR SANDINO JA
NO ES A MONTJUJC

Segons hem pogut esbrinar, 1 malgrat la gran reserva que es guarda.
al voltant del sumari que s'instrueix
contra el comandant d'aviació senyor Diez Sandino, sabem que aquest
senyor ja no és a Presons Militars
a Montjuïc, sinó que és a casa ::"va
en caràcter d'arrestat.
EN LLIBERTAT
SIONAL

PROVI•

El comandant jutge senyor Uriarte ha decretat la lllbertat provisional
sota fiança personal dels processats
en la causa que Instrueix pels fets
d'octubre a Torelló, J aume Rutges
Baldlri Plans, Baptista Bot 1 Ricard
Mil.
SENTENCIES APROVADES

L'auditor de la Divisió ahir va manifestar als periodistes que havia
aprovat les sentències recaigudes en
els Consells de guerra celebrats darr erament contra Josep Bieto, Jaume
Tondo, J oan Lluls 1 altres, Sixte T enat i Josep Lluls Farré.
A PLENARI

L'auditor manifestà també que ha..
via elevat a. plenari les causes contra.
Francesc Arqué, Pere Puig, Joan
Baptista Costa 1 Laureà Palau.
ALTRES CAUSES

L'auditor segui dient que havia sobresegut les causes contra Sandall
Martínez, J osep Sala, Francesc Garela, Lluls Rossell i la. 281 d'enguany.
Afegí que passava a. assenyalament
per a vista i sentència la cau~a lnstr..tïda amb motiu dels fets ocorreguts el passat octubre a la Societat
Obrera de Sabadell, I acabà dient
que s'arxivaven les causes núms. 98,
383 1 314 d 'aquest any,

Ultima hora -----------*----------*

i:-

tingut Torres com el que es !éu escàpol 1 duia la. pistola.
L'altre detingut anomenat Arnbros:! Martínez Garcia, ha estat r econegut per alguns d'aquests testimonis.
L& policia ha aconseguit detenir

un tercer individu anomenat Anto-

ni Pérez Caes, 1 t reballa. per tal de

posar en clar la participació que hagi
pogut tenir en el fet.
Aquest sumari s'està tramitant actualment amb caracter urgent, però
s'ignora de moment si serà pel procediment sumarlsslm.
A l'hora de tancar aquesta edició continuen declarant els detinl!'Uts davant eis j utges militars.

La minoria i els organismes del Partit do·
naren un ampli vot de confiança a Gil Robles
EN PlA BEl·UC

Un manifest
de les Joventuts d'"Acción
Popular"
Madrid, 8. - El Consell Nacional
de les Joventuts d'Acció Popular, han
fet públic el següent manifest dirl·
git als seus afiliats:
«Con palabras tajantes, extraidas
-y eso nos colma de orgullo - del
programa de la J. A. P., el jefe ha
dado ya. la consigna en telegrama
hlstórico: Presente y adelante.
Tras un largo calvario de sacriflcios, de lealtades no correspondidas,
sufridas con el pensamlento puesto
en Dlos y en España, la J. A. P.
se encuentra de nuevo a si misma.
Muchas veces el jefe en estos últimos años, al defender y salvar a
Espaila, ha salvado al régimen. En
la revolución de octubre, mientras
la J. A. P. se entregaba por entero
en defensa del orden social establecido, hipócrltas vestales que boy bullen, se agitan y dejan oir su voz
en las alturas, declaran su incompatibilidad con las instituclones en
unas horas tràgicas en las que el
marxismo, el separatlsmo y la m~V
soneria. se rebelaban contra Espaila. Acclón Popular està. aho1·a d<Jll·
de slempre estuvo. Que nadie se
desoriente. Que nadie bable de excluslones de la legalldad, deseo el
màs vehemente de los enemigos de
España, cuando exigimos que, sl el
régimen vigente se titula. democràtlco, interpreta el sentir del pueblo
espa.ñol que claramente habló el 19
de novlembre y està dispuesto de
nuevo a dejar oir su voz y a imponer su voluntad en forma contundente.
El jefe llegó en su transigencla
al limite de lo posible. Una actitud suya prematura o impremeditada, un gesto a desti~mpo, frente
a un socialismo orgamzado y dlspuesto para la revolución y a unas
tzqulerdas que aun no habian tralcionado solemnemente a la. República hubiera dado paso franco al
trlur{fo de la anti-España..
El jefe se plantó en el momento
preciso. Ni antes ni después podia
hacerlo. Al defender la dlgnldad de
Acción Popular defiende el decoro
de España, cuya opinión nacional
personallza. CUal nuevo Dlógenes,
España ha encontrada, por fin, «a
un hombre de veraS».
La suerte està echada. Nuestras
mlradas puestas en los ojos del jefe.
Su gesto es para nosotros un mandato. La consigna única: «Conflan·
za plena en el jefe». Obedlencla
ciega a su voz de mando.
¡Los grupos ciudadanos de la
J . A. P. en pie de mobilizaclón! Los
equipos de propagandistas dispuestos a recorrer España en propaganda jamàs superada en lntensidad
y grandeza. Pongamos al r ojo vivo
el entusiasmo del pueblo español
Hagàmosle vibrar con la. potencia.
precisa para impedir que nadie juegue con su voluntad, pues solo él
es dueño de sus destinos.
En ple de marcha, preparados todos para las próximas elecclones,
¡lleguen cuando lleguen! Nuestro
doble grito de batalla atronarA Espafta.: Otra Constitución para abrir
los cauces de un Estado nuevo. ¡El
Poder todo para el jefel
Riglda. disciplina de la J. A. P.
a las organizaciones geràrqulcas de
la Ceda. Coaliciones electorales: las
que los jefes sefialen. A nosotros
nos toca. obedecer, entregar todo
nuestro esfuerzo, nuestra juventud,
nuestro entusiasmo, nuestras vlda.s
sl fuesen preclsas, por el triunfo del
ideal.
Hoy màs que nunca., fe en Dlos,
en España, en el jefe, en los 19
puntos de nuestro programa. El
triunfo està próximo. El triunfo es
seguro, «porque està en nosotros la
historia, y con nosotros està el porvenir.»
REUNIO DEL COMITE NA·
ClONAL DEL PARTIT

Madrid, 9. - El Comitè Nacional
d el Partit Popular Agrari es reuni
aquest mati a dos quarts d'onze sota la presidència. del senyor Gil Robles.
Concorregueren a la reunió els
delegats r egionals 1 els ex-ministres
del partit. Representava els cedistes catalanas el senyor Cirer a, de
Barcelona.
La reunió acabà a dos quarts de
dues de la tarda 1 el senyor Gil
Robles en sortir, que fou voltat pels
periodistes, digué que anava a esmorzar a l'Hotel Rltz, 1 anuncià
que la nota d 'allò tractat 1 els IV
cords adoptat.<l no es faran públics
fins que en tingui coneixement la
minoria parlamentària. que es reunirà a les cinc de la tard. .
En la reunió, el senyor Gil Robles informà àmpliament sobre l'actuació del partit en l'última etapa.
politica, 1 sobre el desenrotllament
de l'última crisi en relació amb els
populars agraris.
El Comitè aprovà la conducta del
senyor Gil Robles 1 la dels ex-ministres del partit.
GIL ROBLES ES HOME•
NATJAT I PRONUNCIA
UN DISCURS PLE D'OPTI·
MISME

Madrid, 9. - En un hotel cèntric
se celebrà el banquet organitzat per
Acció Popular. Presidi el senyor Gil
Robles i assistiren els ex-ministres
del partit, senyors Jiménez Fernàndez, Alzpun i Anguera de Sojo; els
ex-sots-secretaris l ex-directors generals i la quasi totalitat dels diputats que componen la. Ceda..
Als postres pronuncià un breu
discurs el senyor Gil Robles el qual
digué que era poc amic d'aquests
homenatges que als esperits superficials els pot semblar com a reflex
de la vanitat. Jo accepto aquest
acte perquè es tracta d'un acte organitzat per la minoria i perquè no
tenia altre caràcter que el de confraternitat a honor dels ministres
que, en moments dif!cils per al pais,
ocuparen Uocs en la governació de
la nació.
L'homenatge el vaig acceptar també per altres raons especials. Quan
els partits estan en apogeu i en el
Poder es sumen a ells algunes collaboracions que moltes vegades no
convé. Quan estan en moments difi-

ells l allunyats del Poder és quan
han de donar !e de la seva. unió,
de la. seva disciplina 1 de la seva.
fermesa en els ideals. Ens trobem en
aquests moments, en aquesta bora
de sacrifici per als nostres Ideal!
1 ben clar està demostrat que en el
nostre partit no h1 poden haver dlmissions. Era. precis declarar-ho
davant el món sencer que no h1 ha
discrepàncies. Un sol Ideal, una sola disciplina, un sol programa 1 un
sol cap
Es pregunta què reserva l'esdevenidor a. la minoria. popular agrària. 1
afegeix que cada. dia que transcorre posen de relleu una. posició de
major fermesa en la minoria popular
agrària.. Jo que he assistit al naixement i al creixement d'aquest partit i no l'he vist retrocedir ni en
les lluites ni en les persecucions em
sento cada vegada més satisfet. Les
lluites actuals han servit per a depurar-nos 1 això ens permet contemplar l'esdevenidor que és nostre.
En aquests dies s'ha pogut veure
d'una manera evident que Espanya
té pols, que vol posicions fermes, que
vol camins directes i que vol que els
seus homes quedin bé quan no puguin triomfar. Avui mateix he estat en contacte amb els homes del
Consell Nacional 1 en les conversaclons que amb ells he tingut tinc
la convicció que la victòria és nostra perquè tenim amb nosaltres els
nostres ideals 1 perquè tenim de la
nostra part la massa 1 la voluntat
nacional i sobretot perquè tenim un
esperit de ciutadania integral que
no transigeix ni amb les turbes ni
amb altres Poders.
Aquf estem presents homes de totes les regions d'Espanya I a més
una representació autèntica de C~V
talunya. Abans que tot jo contrec
el compromis que quedarà incòlume!
intangible la dignitat del nostre
partit que és la dignitat del nostre
ideal 1 la. dignitat d'Espanya.
Acabat el banquet es digué un
Pare Nostre pel diputat de la minoria. que acaba. de morir, senyor Lachlca 1 es donà compte de l'alta al
partit del diputat agrari, senyor
Moncasln que passa a la Ceda..
EL SUPOSAT V I AT GE DE
GI L ROBLES A A M ER I CA

Madrl<;11 9. - Diu «La. Libertad:t
sota. el utol cV!aje del Sr. Gil Robles a Amérlcall:
«Por elementos de marcada. significaclón derechlsta se dijo ayer lnslstentemente que es poslble que
muy en breve emprenda. un viaje a.
América. el Sr. Gil Robles con el
propósito de dar algunes conferencias _de caràcter españollsta.
Anadian los Informadores que.
caso de realizarse el viaje reemplazarla al Sr. Gil Robles en la dirección de las actividades de la Ceda
el Sr. Jlménez Fernàndez.»
EL CO NSELL NACIONAL
D E L A C EDA APROVA,
PER
UNANI MITAT,
LA
CO N DU CTA DE GIL RO·
BLES

Madrid, 9.-Tal com estava anunciat, es reuní al Congrés le, minoria
POpular A~rària, sota la presJdència.
dels ex-ministres senyors Jiménez
Fernàndez, Aizpun 1 Anguera. de
Sojo i el vice-president de la Ceda,
senyor Lucia.
En la reunió es llegí una referència oficiosa dels acords presos pel
Consell Nacional de la Ocde. durant
lB r eunió del mati. La nota que
fou aprovada, diu alxf:
«A dos quarts d'onze del mati al
domlclll d'Acc~ó Popular, es r~unf
el Consell Nac10na1 de la Ceda, sota
la presidència del senyor Gil Robles
i amb assistència. dels senyors Lucia i Madariaga, vice-presidents ambdós 1 representant el primer de V~V
iència; Pavon, Andalusia occidental, Cirera, Catalunya; Clrujano
Castella la Nova; Ortlz de Solórza,:
no, Castella la Vella; Fernàndez La.dreda, Astúries; Zaforteza, Balears;
Blanco Rajoy, Galícia; Sàncbez Izquierdo, Aragó; Sànchez Miranda
Extremadura; Fernàndez Ruano, An:
dalusia. oriental; Mayo, Navarra; 1
Madariaga I Esqulvles, Acció Obreris~; Casanueva., Canàries; Salmon.
Murcia, secr!tari general de la Ceda; Carrascal, secretari de la. minoria; senyora Abilia Arroyo 1 la senyoreta Boigaa l Velasco, d'Acció
Femenina, i els ex-ministres senyors
Alzpun, Anguera r1P SoJo 1 Jiménez
Fernàndez.
Posat a discussió el primer assumpte de l'ordre del dia, referent
a. la tramitació de la darrera crisi
1 següent conducta de la Confeder~V
ció Espanyola de Dretes Autònomes
el senyor Gil Robles donà. una. a m:
plissima explicació d'aquella 1 es negà terminantment a tot el que pogués significar un vot de confiança,
1 requeri als r eunits perquè exposessin el criteri de les seves r espectives agrupacions. Aixi ho feren tots
els delegats.
L'exteriorització d "aquests criteri!
ocupà les dues hores de sessió 1,
sense necessitat de votació de cap
m_ena, per unanimitat, s'acordà fer
public la total 1dent1f1cactó de tots
els organismes de la Ceda a Esp~V
nya amb l'actitud del seu cap senyor
Gil Robles, 1 donar a aquest el més
ample vot de confiança perquè es
produelxl amb la més absoluta llibertat en el problema polític plantejat com a conseqüència de la darrera crist per tal de mirar sempre
els interessos suprems d'Espanya,
però sense temença de cap mena sl
el moment exigeix una dissolució
de les actuals Corts.
Acabat el debat sobre aquest problema, de mAxl.ma actualitat política, tractà. el Consell qüestions secundàries r eferents a les organitzaclons de Canàries, Santiago 1 Bilbao.
Finalment es parlà de les relacions
d'Acció Obrerista amb la Ceda. 1 varen quedar aprovades les conclusions
redactades per la ponència signades
pels representants d'ambdues entitats.
La reunió del Consell acabà a les
dues de la ta.rda.:t
Lliurada la. nota, l'ex-ministre senyor Alzpun digué als periodistes:
-Per a vosaltres potser h1 hagi
alguna decepció, però per a nosaltres ha estat una alegria la nota
aprovada per unanimitat 1 ni encara s'han permès explicacions sobre ella.. La. minoria està cada vegada més unida. i més forta i no h1
ha les diferències de criteri de què
s'ha vingut parlant.
Avul, en la reunió de la minor ia,
el senyor Casanueva. ha donat comp.
te que s'havien admès als diputats
senyors Mullerat I Moncasi I ha assistit per primera vegada, despr és
de l'accident, l'ex-sots-secretar i senyor Avats.

COMENTARIS
QUE
ES
FAN AL VOT DE CON•
FIANÇA CONCEDIT A GIL
ROBLES

Madrid, 9. - Sembla que en la
reunió del Consell de la. Ceda. s'a•
cordà. en primer lloc, solidaritzarse amb el senyor Gil Robles per la
seva actuació en la crisi 1 després
de la crisi i concedir-li un ample
vot de confiança perquè actul com
cregui millor l'n defensa dels interes·
sos del partit durant la vacança
parlamentària. També s'acordà. celebrar un gran acte polític en ela
primers dies de mai~t per tal de coincldir amb la reobertura. de les Corts,
acte en el qual parlarà el senyor
Gil Robles. També parlaran altres
destacades personalitats del partit.
De la propera campanya electoral 1 de l'actitud a seguir al Parlament sembla que no es tractà. en
aquesta reunió, almenys res no s'ha
dit públicament sobre el particular.
En conèixer-se la nota. publicada
per la Ceda es produi decepció en
els que esperaven acords de ressonància polltica. Excepte la gestió del
senyor Gil Robles que quedà. aprovada per unanimitat i que hi hagut
coincidència de criteri, tant a 1J
reunió del Consell Nacional del PBl'
tlt com a la reunió de la. minoria,
res més es pot deduir ni de la lectura de la nota, ni del discurs del
senyor Gil Robles al banquet celebrat, ni de les escasses declaracions
dels "~istcnts a la reurlió de la mi·
noria.
Als passadissos del Congrés h1
hagué, avui, també alguna. animació
1 es comentà la. nota publicada per
la Ceda.. Es creu, per la majoria
dels elements politics que acudiren
al Congrés, que amb la nota es del·
xa en franca lllbertat al senyor Gil
Robles perquè es puguin continuar
les gestions per tal d'arribar a un
acord amb el Govern, abans de la
reobertura de les Corts. No h1 ha cap
dubte que la Ceda pOdrà esgrimir
l'amenaça. de la seva !ranca oposició al Govern per tal d'aconseguir
el que consideren necessari per ~
continuar la seva collaboracló; però,
en resum, res no es pot dir en definitiva. sobre quin costat s'inclinarà, si bé el fet mateix de la vaguetat
de la nota ra creure que es vol donar facilitats per a l'arranjament.
S'esperan amb Interès les gestiona
que, en dies successius, puguin realitzar-se prop del senyor Gil Roblea.
Tot queda, doncs, tal com estava
1 no sembla que la. nota ni les reu.
nlons de la Ceda hagin pel moment
aclarit res, almenys sl hom té en
compte al que s'ha manifestat pllbllcament.

OPINIONS
~ACC E NTUA LA IMPRE&
SIO D' UN ACORD ENTRi
CED I STES I RADICALS

Madria, 9. - Una personalitat ra,..
dic~. parlant del moment polític,
ha rut:
-Hi haurà acord entre els grups
que recolzaren el Govern anterior
Serà una composició amistosa qu~
permeti al Govern sortir endavant a
les Corts. Ni la C{:DA pot desautGritzar els seus ministres, ni póf
desitjar l'aventura d'unes eleccions.
-Per la. seva part el senyor Royo
VWanova, digué:
-Jo, l crec que amb ml tots ela
diputats del meu grup, som minl&teria.ls i recolzarem el Govern 1 votarem els seus projectes, igual a la
Diputació permanent que a. l'heml•
cicle. S'aconseguirà arribar a Ull
acord entre els grups que formàveua
la majoria; no h1 ha altre camt.
Que no pensi ningú en la dissolució
de les Corts. No podem marxar de
la Cambra sense haver complit el
compromis de 1a. reforma constitucional. D'Una altra manera ens con·
sidararlem defraudats.
D'això que es diu d'esclslons en la
CEDA, no passa. res. Els que rebra.IJ
els cops de bastó seran els altres
partits de la dreta., àdhuc l'agrari.
Sl no h1 hagués acord jo ho lamen•
taria. molt. J'l que tant he treballa\
per tal de republlcanitzar els agraris i la CEDA, sentiria un gran dolor, sl Golcoechea i «A. B. C.» demostressin que ells han demanat més.
Es clar que sl la CEDA particlpéa
en aquests moments en la governació del pafs. també serien per a elll
els vidres trencats, però no es podria. evitar el descredlt consegüent.
EL SENYOR CIRERA Sl
LES PROMET MOLT FELI•
CES

Madrid, 9. - Interrogat el senyor
Cirera Voltà. sobre les r euniorus de
la CEDA digué que estava. absoluta·
ment satisfet de la reunió celebrada
aquest mati pel Consell del partit,
i al qual assisti en representació de
la regió catalana.
Digué que en aquesta reunió es
mostrà d'Una manera. unànl.me la.
confiança en el cap l s'acordà celebrar un acte de veritable importància. a Barcelona a darrers de
maig, acte al qual concorrerà el senyor GU Robles.
Digué que Acció Popular adqui·
r eix cada dia més preponderància,
a Catalunya, com ho prova. el fel
del gran nombre d'associats 1 adher its amb què compten els seus cen•
t res.
Acabà manifestant que en les pro.
peres eleccions presentaran candida·
tures per totes les circumscripcions,
segurs d'Una victòria aplastant.

*

CoHisió entre feixistes
i socialistes

DOS MORTS I DOS FERITS
GREUS SOCIALISTES ··- UN
DELS MORTS ERA PRESIDENT
OE LA CASA DEL POBLE I EXALCALDE
Relnosa, 9. - Es tenen més detalls
del succés ocorregut al poble d'Ar·
tija, al qual resultà un home mor•
a conseqüència d'una topada entre
elements feixistes i socialistes.
A l'esmentat poble, en una taverna, es trobaren un grup de !eixistea
1 un altre de socialistes. Comença•
ren a discutir 1 es creuaren frases
dures i es sentiren diversos trets.
Resultaren morts Manuel Vi.J.J.a..
fun, president de la Casa del Poble
i ex-alcalde, 1 Fèlix Camanillo, 1
ferits greus Celesti Vlllafun 1 Ceferi
Hidalgo, tots ells de filiació socialista. També resultà ferit cesàri
Ruiz, de filiació feixista, que rebé
una punyalada.
Ha intervingut el jutjat i han estat detinguts deu feixistes.

la humanitat
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Noticiari

GOVERN GENERAL

*

Ahir no passà res de nou a la
Generalitat. El governador general
interi va ocupar-se durant el mati
de l'Ajuntament, i rebé els periodistes en qunlitat d'alcalde al despatx
de l'Alcaldia.
Al migdta, invità els periodistes a
un àpat, iiel qual donem compte
en una altra secció, conjuntament
amb les manifestacions que els va
fer.

El «Butlletí Oficial»

•

• LA CULTURA •

En la darrera reunió de la Junta

Directiva de l'Associació de la Premsa Diària, el seu president, senyor
Joan Burgada i Julià, va donar possessió dels càrrecs als directius elegits 1 reelegits en l'última assemblea
general celebrada. per l'entitat, senyors Lluis Ferrer i EguJ.zàbal, Agustí Piracés 1 Garcia, monsenyor Pere
Lisbona, Alfred Romea. Catalina, Vicenç Bernades Biusa, Josan Soler 1
Janer, Adrià. ViJalta. Vidal 1 Miltuel
Mas Burlllo. Després, els directius
tingueren un ampli canvi d'impressions 1 acordaren portar a la prictlca diverses mesures per a incrementar la vida social de la corporació.
- A fi de donar les majors facilitats possibles al públic que desitja
visitar el cMuseu d'Art de Catalunya», ha estat considerablement rebaixada la tarifa que fins ara ha
regit per a l'autoòmnibus que presta. servei de l'entrada del Parc de
Montjuïc al dit Museu.
Des d'ara el preu serà. de 15 cèntims fins al Poble Espanyol 1 de 25
cèntims al «Museu d'Art de Catalunya».
- Demà, dijous, a les set de la
tarda, el senyor Domènec de Bellmunt donarà, a l'Associació de Periodistes de Barcelona, una lectura de
la seva novella, d'imminent aparició,
«L'àngel bohemi».
Dissabte vinent, dia 13, també a
les set de la tarda 1 a la mateixa entitat, el periodista. Lluls Almertc do.narà. una conferència sobre el tema
eLa mala vida del periodista».

En la seva edició d'ahir publicà
entre altres, les següents dlsposicions:
Decret en virtut del qual és anul·
lat el que fou dictat pel Govern de
la Generalitat el 30 de març del 1934,
i és dispo..'\Sda la renovació total dels
jutges municipals l llurs suplents del
territori de Catalunya.
Decret autontzant l'agrupació dels
Ajuntaments de Mieres i Sant Miquel
de Campmajor, als efectes de tenir
un secretari comú. i aprovant els Estatuts pels quals es regirà.
Ordre a.nullnnt, per les raons que
són esmentades, la de 1'1 del mes
que som per la qual era fet un uo.menament d 'Oficial segon del Departament de Sanitat.
Ordre convocant un concurs de
mèrits entre els auxiliars primers del
Departament de Sanitat, per proveir
la vacant d'Oficial segon que
h1
existeix.
Ordre donant publicitat a la d1spo..
sicló del Parlament de la República,
del 28 de març proppassat, obrint
una in!ormació pública, per escrit,
aobre el projecte de lici de reorga.nit..
zació de la JusUcia municipal.
pel qual és disposat que la regla
Ordre donant publicitat al Decret f) de l'art. 37 del Reglament d'Aceldel Ministeri de Treball, Sanitat i dents del Treball sigui que hom inPrevisió, del 29 de març del 1935, sereix.

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

AHIR, A LA UNIVERSITAT

CONFERENCIES

Un altre
Cap a Madrid
Rector accidental ••• Les
vacances

Conferències pedagògiques a l'Es·
cola Blanquerne. - Divendres, a les
set del vespre, el senyor Alexandre
Ga.H donarà, a l'Escola. Blanquerna,
la. tercera. conferència del cicle anunciat per a. donar a. conèixer els
mètodes que s'apliquen en aquesta.
escola. L'acte serà públic.
Conferència naturista. - El Grup
~tlant EmpartJ domiciliat al carrer
de l'Espanya .mdwstrlal, 9, anuncio.

Amb motiu del viatge del Rector
accidental, Dr. J osep Mur, ahir es
possessionà., amb caràcter interi, del
despatx oficial del Rectoret el degà
de la Facultat de Farmàcia, Ik :Xavier Palomas, el qual va rebre els
periodistes.
El Dr. Pa.lomas manifestà. que rebla els representants de la Premsa
per a oferir-se a ells en el nou càrrec.
També d1gu6, en parlar de l'anormalitat universitària que travessem.
que aquesta situació havia. desarticulat l'obra portada. a cap pel règim
autonòmic.
-Espero -afegi- que la nostra
Universitat tornarà a normalitzar-se
sense que perdi el caràcter d'espanyola l tingui, ensems, una fisono.mla pròpia.
El Rector interi acabà. la seva con.
versa amb els repòrters dient que
demà. lliuraria una nota r eferent a
les vacances dites de Primavera, de
Commemoració de la República.

UNIVERSITAT
curs d'esperanto. -La societat esperantitsta cNova. Sento», inaugura,.
rà un curs elemental de la llengua
internacional auxiliar esperanto, el
dia 15 del corrent mes. Aquest curs
es donarà. de 9 a 10 de la nit, els
dilluns, dimecres 1 divendres.

•

L'EXPOSICIO DE PRIMAVERA
Per a regular la inscripció d'obres
amb destinació a l'Exposició de Primavera 1935, el Saló de Barcelona
ha establert el Reglament que segueix, al qual s'hauran d'atendre els
artistes que vulguin concórrer a
aquest. Les obres hauran d'ésser lUurades al Saló de l'Art Modern, Avin~da de Pi 1 Margall, Parc de Mont..
Juic, del dia 23 al 28 del present
mes d'abril, de deu a una.
Art. 1.-D'acord amb els Estatuts
del Saló de Barcelona 1 el Reglament
de la Junta Municipal d'ExP~icions
d'Art, es convoca. aquest Saló 1 es
reglamenta la seva. organització.
Art. 2.-Podran prendre part a
aquest Saló els artistes catalans 1 els

D'ENCENEDORS

CASA SUBIROS
Hospital, 42 • Tel. 13651

fbarra y C.a, S. en C.

MERCAT D'OCASIONS

Unies regulars de grans vapors per a ls destins
que es delallen

COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, OAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE CQ.
SIR, MALETES, DISCOS, etc.

TOT D'OCASIO
CORT.S
Telèfon 30422

BARCELONA

-o-----,

SERVEI RAPIO CAP AL BRASlL-PLATA

per moto-traDJJatlàntlca corre\J.a espanyola
8ort1dea rues cada 21 dies
Cap a 8ANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sortir' el dia 9
d'AbrU del 1935, ta ma¡nlflca motonau

Cabo Sa11 A~ustí••
que ac1metra passatgers 1 mercaderies
del Moll de Balears, Telèfon 1827*
VIA LAIETANA. 1
TELEPON 220117
Consl¡natar18:

La carrega ea rep ttns la vetlla del dla de sortida, at tln¡lado nOm. 1

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

r.ELEFON 220111

CAMISERIA

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS

4

BINOCLES • CINEMES

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

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

JOIES· BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
(prop Rambles> Tel. 14237

8 AR C E L O NA

Especialitats - camises a
mida - Adam 1 model RAGLAN <patentada)
MITGES 1FERR01
(de garantia)

P REUS BA RATl SSI MS

'ANUNCIS PER PARAULES
Les ducs primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més .••••• 0'30
))
VIAT.tANT
I'Oterela
XALET mOdern, espa.
a Catalunya, ram lOS jardl I borta. a 26
de telltlts 1 ¡rènerea de minuta Placa Catalunya.
¡¡unt. Amb bones reia. Venc Immillorables conPENSIO ANDREU, per cJons cllentela. Eacrlu· diciona. Dlr1glr-ae a LA
estada. viatgers. abona. re a LA BUloi.ANlTA'l HUMANITAT núm. 163.
ments 1 coberts. bany l num 160
tel. Duo de la VIctòria
CASA A TARRAGONA
6, p .
LLOGARIA doa ¡¡laos e¡. Sant Pere. 18, venc
en una matell:a casa, m!> per 14.000 ptes. 100 ptes.
PENSIO eLa MundlalJ. derna t cèntrica Una o
mea. Eac. LA HUMA.Bospttiü, 125, pral. tot 90 pces. Escriure a LA al
NITAT núm. :l04.
estar o BOls dormir. Bany HUMANITAT núm . 169
1 tel6Con.
VENC AUTO d'ocaato OFERTES
T. E. 25 S B. C. SOL. 10 HP. bOn estat I COn•
bany, tcle!on. ascensor. dlclons Immillorables.
Avdn. Mlstral, 63, *t't. Becrlure a LA HUMANI· i DEMANDES
MOSSO O COBRADOR,
2a. (hJ ba 6.6.)
TAT núm. 161.
aeattJa cococacló 45 anys
MODES, conrecc10 acu. l bones rererèncJea. EsHABITACIO, 25 ptes.
mes. Joaaulm Costa, 37, rada de vestits 1 abrlca crlure a LA HUMANl·
fet, lra.
per a senyora 1 nena. • TAT núm. 534.
Preus mOderats. RocaBAlLEN, 109, 1er. 1a., Cort, 154, pra.t.. la.
MODISTA s'ofereix a
bona hnbltacló sols dorcasa I a domicili. Preus
mir.
ANCEL MARTI. ·r aller econOmies. Rocafort. 154
(MarLI· pra.l. l.a
HABITACIO
6enyor. a·enQuadernaciO
nez de la Rosa, 17. Te·
llonell, tO, enu·eaol.
lè!on 76352 · Barcelona)
SENYORETA taQulmeGIRONA, 30, 4rt. ta.
BAR MEN.JARS, lloc canQ¡rata amb coneixeAacensot·, bono. babtta.- cèntric
prop Rambles. Es ments d'ottclna <2omlnant
oló tot estt\r o sola dor- traspassa
per DO poder catal' I castellà, e'otereu.
mir.
atendre A. de Cabo F. Ellcriure a LA HUMANtLayret, 124 bla. út. 2a.. TAT núm. 162.
ARIBAUt 7, út. 2a..•
babltacJò oalcó carrer.
JOVE, nbent català 1
VENC BOTIGA comestibles amb babltacló, bo.- castell' a'oterelx per a
DIVERSOS
nes concUcJons, per Do despatx, maaatzem o cobrador. Esc. LA HUMACORREDOR, vlna l Olla poder atendre negoci.
a domldll ea solllclta. Es- lr.&crlure LA HUMANI- NITAT núm. 205.
criure LA HUMANITAT TAT nOm. 203.
n-om. ~1.
MODISTA, mitges oltGRAN MAGATZEM.
cJalea, falten. Mallorca,
~- ~~--------VILA VILA, 65, 3er., Entença, W, prop Corta. 239, l.r.
plc.os o truco~:~.~, 18 duros.
----------~---PISOS, 14 DUROI, bany,
PIS, 32 DUROS, uc.
PLANXADORA, falta
asceCAOr, vau autobús. calefaccló, bany, aol. Ur- otlcJala de caml.6ea d'hi>
gell, 112.
Indcpend'ncla. 1011.
me. Capellana, H.

HOSTES
'1PENSIONS

----------------

per

per a avui una interessant conferència a càrrec del professor Capo, so.brc el tema: «Los procedimientos
clentificos y pràcticos del Naturismo»
conferència de Lluls Elles. - Demà, dijous, a les deu de la vetlla, el
popular comediògraf LJ-,¡fs Elies do.narà una con!erèncln. sobre da raça
jueva» a l'estatge del Foment Auto.nomista Català.
.

NOTICIARI

Companyia

d'Assegurances contra
accidents
ha llançat la seva nova pòlissa
d'automòbils amb

curset d'Anàlisis Cllnlcs. - A la
secretaria de la Facultat de Farmàcia. s'ha obert matricula, d'un curset d'Anàlisia Cllnics, per alumnes
i lllcenciat.s de farmàcia a cà rrec
del professor Jesús Isamat. Aquest
curset començarà el proper dla 25.

BAROELONA: VIa Laietana. ~
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA· CAOIZ ·CANARI ES
Sortides sotmMals ela d158nbtes, a les 12. Efectuaran el servei les motonaus
uCIUL'AO DE SEVILLA• l cVILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA ·PALMA DE MALLORCA
Sortides cada dla Illevat 1 IS diumenges¡ de Barcelona 1 Palma. a lea
10 nores. per les motonaus
• CIUDAD DE BARCELONA• 1 ~CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA · MAO I BARCELONA· EIVISSA
LlNlA COMERCIAL AMB ESCALES A TOI'S ELS PORTS DE LA MEUl·
TERRANIA, NORD D'AFRICA 1 CANARlES. - Sortides QUinzenals de Barcelona els <11Jous. UNIA COMERCIAL BILI:SAO. CADJZ. CANARJES. AMB
iSOALA A TOTS CLS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - Sortides QUID·
zenal8 de 131lbao ela diJOUS. UNIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
1 TERRI'l'OIUS DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANDO POOl - Sor·
tldes el dla 17 de cada mes. amb escales a València. Alacant (tacultattva),
Cartagena uacultatlva). Càdlz, Las Palmas. Santa Cruz de renerlte. Rlo
de Oro (facultativa), Monròvla o Freetown lfacultattva). &nto Isabel de
~nando Poo. Bata (Cacultatlva). &ago l Rlo Senlta tracultatlva) pela vapors
«PLUS ULTRA• I cLECAZPh
LINIA RAPIDA RECULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Sortldee de Barcelona elS dilluns l diJous. a Iee 20 horea
•CIUDAD DE VALENCIAJ
Preu a ooberta: 1'00 ussetes. Bitllets d'anada I tornada a oreu 1 redulte
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA · CANTABRICA
amb escala a tots ela porta de la. Penlnsula. Sortld88 de Barcelona ela dimecres
LlNIA RBGOLAR ENTRE BARCELONA • ALACANT · ORAN - MELILLA
Vll.LA ALHUCEMAS • CEU'rt. I VICE-VERSA
Sortle1ea ae Barcelona cada dlumen¡e. a lea 8 bor..· d'AiacM~ ela Qlmarta
d'Oran ela c1lmecrea. d'Oran cap a Ala.cant ela dlm'a.rts. t d'A1acant cap ~
Barcelona, els dimecres
llAITtuu: t-'assclg de la Caateuana. 14. -

NOVA. UBBANITZ~UIO
(FINCA TORRE DEL BARO)
Quaranta milions de pams quadla.t.s de terrenys dintre el terme
municipal de Barcelona es dividiran en SOLARS per a la construcció de Cases; xalets, al comptat I a terminis de 10 1 20 anys.
En inaugurar aquesta Urbanització donem com a REGAL

~00 solars a 10 cèntims el pam quadrat
lliure de despeses d 'escnptura 1 plans
Despatx¡ Corta Catalanes, 602, 4.art. • Telèfon 21309

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

residents a Catalunya. Els artistes
residents !ora hauran de nomenar
un representant a Barcelona. El Saló
es compondrà de lea seccions següents: Pintura <en tots els seus
procediments), Escultura, Dibuix i
Gravat, Arts aplicades. Arquitectura
1 Decoració. La J. D. podrà invitar
artistes que no siguin socis del Saló
de Barcelona.
Art. 3.-Per als artistes no socls
del Saló, la presentació de les obres
s'efectuarà al lloc que la J. M. d'E.
d'A. assenyalarà, al mati, de deu a
una, dels dies anteriors al termini
d'admissió, que s 'escaurà vint dies
abans del vernissatge. Els socis hauran de satisfer els drets correspo.nents 1 lliurar el ButlleU amb les
caractertstiques de l'obra quinze dies
abans del vernissatge. Les obres
previament inscrites pels artistes socis del Saló, residents a Barcelona,
seran recollides a domicili, en la data
que prevlament els serà notiHcada.
De no poder ésser lliurades en aquell
moment. l'artista socl haurà de ferho personalment o per delegació en
el lloc assenyalat per la J. M. d'E.
d'A. deu dies abans del vernissatge
de l'Exposició de Primavera, fent
avinent que, en el cas que l'obra no
fos lliurada en aquest termini, es
perdran els drets d'inscripció.
Art. 4.-Per dret d'inscripció en
cada secció es cobraran quinze pessetes. Els artistes refusats percebran
el 75 per 100 de llur inscripció.
Art. 5.-El Jurat d 'Admissió i COl·
locació serà compost de membres
de la J. D. i de socis del Saló, nomenats, aquests, expressament en Assemblea general. Cada artista podrà
presentar dues obres com a. màximum en cada secció. Els escultors
presentaran llurs obres proveïdes
dels corresponents sòcols, amb llur
nom a la base, i de vitrines els artistes que presentin obres que les requereixin. Les obres inscntes en la
secció de Pintura hauran de tenir
una grandària minima de 0.61 x
0.50 metres. Són recomanades als
pintors les mides internacionals. Les
obres hauran d'ésser necessàriament
inèdites a Barcelona.
Art. 6.-Dins dels cinc dies següents al vernissatge reunits en
Assemblea, els socis dei Saló de Barcelona elegiran, d'acord amb els Estatuts, cinc representants llurs a. la
Junta d'Adquisicions. La Junta. d'Adquisicions no podrà adquirir cap
obra l'autor de la qual en sigui membre.
Art. 7.-D'acord amb l'article 23
del R. G. d'E. de la J. M. d'E. d'A.•
la Junta d'Adquisicions es constituirà com segueix: President: Alcalde
de Barcelona; vice-president, Conseller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya; vice-president, president de la Junta Municipal d'Exposic1ona d'Art; vlce-prestdent, president de la Junta de Museus, un vo.cal artista per la Junta de Museus,
cinc vocals elegits per cada Saló 1
el secretari de la J. M. d'E. d'A. sense vot; els vocals elegits pels Salons
actuaran únicament en tractar-se
de l'adquisició d'obres de llur Saló.
La J unta d'Adquisicions, dins els sis
dies segUents a la seva. constitució,
haurà. de lliurar acta. nominal de les
votacions a la J. M. d'E. d'A. Les adquisicions es consideraran en ferm a
l'aprovació de les actes per la J. M.
d'E. d'A., tingudes secretes fins aleshores.
Art. 8. - En cas de no poder-se
nomenar els cinc representants del
Saló de Barcelona, la J. M. d'E. d'A.
es podrà constituir en Junta d'Ad·
quislons, amb la. collaboració del
conseller de Cultura de la Generalitat, cas de consignar aquesta una
quantitat per a adquisicions.
Art. 9.-Formada la J. M. d'E.
d'A., les atribucions de la Junta Dlrectiva. del Saló de Barcelona seran
exclusivament professionals.
Art. 10.-A partir del cinquè dia
posterior al vernissatge. 1 en el termini de quinZe dies, seran reintegrades les obres refusades. Les obrs exposades seran reintegrades dins el
termini màxim de quinze dies a
comptar del cinquè dia posterior a
la. cla.wsura, a partir dels quals els
artistes que no se n'hagin reintegrat donaran a comprendre que renuncien a llur propietat. Tots els
reintegraments es faran de deu a
una dels dies feines, prèvia presentació del rebut1 al lloc assenyalat per
la J . M. d'E. a 'A.
Art. 11.-La J. M. d'E. d'A. percebrà el 15 per 100 sobre el preu de
les obres venudes durant l'Exposició.

RADIO
Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
DIMECRES
7,15: Primera edició dc eLa Paraula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8: Senyals horaris d • la Catedral.
- Lliçó de gimnàs radiat, a càrrec
de la. Federació de Gimnàstica.
8,20: diari
Segona.
edició
de eLaBARParaula»,
radiat
de RADIO
CELONA. - Discos.
9: Senyals horaris e'e la Catedral.
11: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Universitat de Barcelona.
MIGD IA
12: Senyals horaris. - Secció Femenina. - M(lsica selecta en discos.
EMISSIO DE SOBRETAULA
13: Senyals horaris. - Programa
de discos variats.
13,55: Secció Cinematogràfica.
14: «La Paraula», emissió de les
dues de la tardai informació de Barcelona.. - Actualitats teatrals 1 musicals.
14,30: «ButlleU Oficial» de la Generalitat de Catalunya, sumari del
número publicat av-..11. - cEl fet del
dia», per Joan Alavedra. -Continuació de les Actualitats. - Borsa de
Treball de cE A J-1».
15: eLa Pa.raulaJ, emissió de les
tres de la tarda. Directament des de
Madrid : Ministeris, resum de la «Gaceta». - ?tsSi Radiobenè:fica. - Discos escollits.

p

que pot contractar-se, com a comple·
mentària, encara que es tingui esti·
pulada l'assegurança normal amb
una altra entitat

ARISC IL-LIMITAT, GARANTIA ll·LIMITAOA
aquesta pòlissa posa l'automobi·
lista a cobert de tota responsabili·
tat, en cas d'accident, sigui quina
sigui la seva importància

LA PRESERVATRICE
és la primera companyia que ha im·
plantat aquesta assegurança a França,
i la primera que, fins a la data, la
practica a Espanya
La primera és excessivament mòdica,
i representa una despesa insignificant

AGENT GENERAL, A BARCELONA:

ANDREU

DE

HITA

Corts Catalanes, núm. 642, baixos • Telèfon .11142
Art. 12.-Tot expositor haurà de
conformar-se, sense dret a reclamació, a les decisions del Jurat d'Ad·
missió 1 coliocacló, 1 de la Junta
d'Adquisicions. Tota obra admesa no
podrà ésser retirada abans del termlnl assenyalat per al reintegrament
després de la clausura de l'Expo.sicló.
Art. 13.-Ni la J. M. d'E. d'A., ni
el Saló de Barcelona, no responen
de la vàlua de les obres en cas d'incendi o de qualsevol circumstància
que les pugui malmetre.
LA VENDA DE L'EX·CDM•
TE DE MALLADAS
Després de l'acte inaugural d 'aquesta exposició, no ha parat ni un
moment la gran afluència de públic
encuriosit per veure les obres d'aquesta col:lecc1ó, que constitueixen
un veritable museu, I que ara estan
en venda. De bon començament
s'han realitzat ja. molt nombroses
operacions 1 ha quedat novament
demostrat que a Barcelona hl ha
fortes colieccions d'art antic disposades sempre a completar-se.
Són també molt nombroses diverses ofertes per quantitats molt importants que seran estudiades detingudament pels liquidadors de la
coHecc!ó. Entre les obres venudes de
bon començament h1 ha un bodegó
d'Arellano, un Sant Joan de Murillo,
un retrat atribuït a Clouet, un retrat d'escola francesa del segle XVI,
1 molts altres.

I

tiu. - Programa de discos variats.
20,30: Resum de Pr<--.sa, noticia.
ri comentat per J. Navarro Costabello..
20,45: Noticiari des de la redacció
de «La Publicitat».
20,55: Cotitzacions de mercaderies valors 1 cotons.
2l: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Universitat de Barcelona.
21,05: Antologia de la Cançó, a
càrrec del tenor Emlli Vendrell, slsena. sessió.
21,30: cConftdèncles•, per Josep
Carner. - Orquestra de RADIO
BARCELONA: «BulerlasJ, F. Orejou;
«Serenata dels carilloOSJ,
O. Kockert; «Pizzicato caprlciJ,
W. Heniey; Carilló de «L'Arlesian&~,
a. Bizet.
22: eLa paraula», emissió de les
de-..1 de la nit. Directament des de
Madrid. Resum de les 1nformaci0111
radiades durant el dia.
22,15: Selecció del poema Ml:ft
cJesús de NazaretJ, lletra d'Angel
Guimerà, música d'escena del me&tre Enric Morera. Quadre escènic català. de l'Estació, sota la direcció d'Adri\ Gual.- Direcció musical a càrrec de l'autor.
24: «La Paraula», emissió de les
dotze de la nit. Darreres lníormaclons.
FI DE L'EMISSIO

EAJ • 39 RADIO BADALONA
Avui dimecres. - A les 12: Obertura; senyals horaris; música en discos. A les 14: Música selecta. A les
14,30: Fi de l'emissió. A les 19: Ober·
tura.; senyals horaris; música d'òperes. A les 20: Cotitzacions; músl~
en discos. A les 21: Noticies locals I
Bervet Meteorològic. A les 21,15: Coo.
cert de la. «Perfumeria Pa.reru. A
les 22,15: Noticies de Premsa des de
Madrid. A les 22,30: cJBZZJ. A les
22,45: Fi de l'emissió.
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Sales d'Art I

Galeries Laietanes
Corts, 613
Trinitat Torn6 Pintura
p, Borrell
»
Vlceno Rlncon
»
Pasqual Roch
»
Garola Ramon
,
Fins el dia 19

SYRA
Diputació, 262
Telèfon 18710
ART I ORNAMENTACIO
OBJECTES PER A PRESENTS
Prim
Pintura.
.Joaquim Res Escultura
Fins el dia 19
TARDA
16: «La Paraula», emissió de les
quatre de la tarda. Informació general. - Programa de discos.
18 : Senyals horar!a. - Programa
del Radioient: discos a petició de
senyors subscriptors de RADIO BARCELONA.
18,30: Suplement de «La Paraula;>, dedicat a la Secció Infantil de
RADIO BARCELONA: Rondalles,
contes, consells útUs, etc. - Continuació del Programa del Radioient.
19,45: Cotitzacions de monedes.

1
UNIO RADIO, S. A.

e

GARANTIA IL·LIMITADA

LES ARTS

VENDA I CLINICA

SERVEI RAPUJ ENTRE BAROELONA 1 BILBAO
Sortides tota ela DIMECRES a ta nit cap a ValèncJa. Alacant. Màlaga,
Sevill&. Vtao. V1llagarcla. Corunya.. Musel. Santander 1 Bilbao.
AltelDant-se lea eiiCIUea de:
l'&rraaona, Ceuta I Huelva cada dues aetmanes
Sant Carles 1 Perrol cada dues aetmanes
BERVEl CORRENT ENTRE BARCELONA 1 BILBAO
cada dues aetmanes.
Sortides ea DIVENDRES a la Dlt. cap a Tarragona, Sant Cortes 1
Vtnaroo. ValéncJa, Callera. Alacant. CarLaaena, Alf\l1laa, AJ.merl&. MeUlla, Motrü, Mè.laaa. Ceuta. Càdlz. Sevilla. Huelva. V1¡o, Mnrln, VI·
Ua¡arcle., Ferrat Corunya, Avilés. Musel, Santander, Bilbao t Paàajes.
SERVEI ENTRE BARCELONA SETE l MARSELLA
Sortldea a ulnZenaJa ela cUJO\J.a cap a 66te 1 Marsella
Se"el QulDzenal cap a OENOVA
La c6.rrep es rep PI nn&lado de la Companyia Moll del Rebal%.
Tel6ton 13685

DIMECRES.

20:

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

DELEGACIO
D'HISENDA

*

PAGAWIENTS PER A AVUI
Lluls Alcàzat, 1.879'50; Josep Aran·
guena, 29.500; Agusti e a b re ro •
59.676'49; Tomàs de Fuenmay~
2.640; Antoni Fons, 4.047'24; Anf:O
Garcia Selva, 84'60; S. E. Julieme,
15.147; Pere Marfany, 71.832'07, i Alexandre Sauz, 500.

*

ANUNCIS OFICIALS

*

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS
DE BARCELONA
Eis cupons núm. 50 de les. Obli·
gacions 4 per 100 Sèrie A, num. 30
de les Obligacions 5 per 100 seg~na
Sèrie A, i núm. 32 de les Obliga·
clons 5 per 100 tercera Sèrie A. que
vencen el 15 d'Abril del corrent
es pagaran a partir de la dat:\_ 1._
dicada deduïts els impostos le~...-.
a les Oficines de la. Societat Anòriiill'
NIT
Arnús-Garl, Passeig de Gràcia, 9•
«La Paraula», noticiari esporBarcelona, 9 d'abril del 1935.
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GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS
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El milfor servei a

Service Station~ S. A.
Aragó, 210 l m
i Passeig de Gràcia, 45
Telèfon 1J550 i 11559
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la humanitat

DIMECRES, 10 D'ABRIL DEL 1935
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Al segon grup, l'Aeronàutica donà.
la sorpresa de la jornada en vèncer
la
u. E. de Cornellà, que, per enda~
vant, 1 segons es desprén dels incidents que ocorregueren en el partit
Cornellà-Atlas, ja s'havia atribuït d
primer lloc absolut 1 sense comptar
-rxmxEFE'
•
o « sz:za
amb ningú més. Es llastimós que
l'Aeronàutica els hagi donat aquessorpresa. Què hi farem!
La jornada atlètica del diumenge
Campionat de Catalunya de ta.Diumenge
començarA la segona Assumpció Casals, al Coli·
IMPRESSIONS
volta
de la primera categoria, 1 esBasquetbol
seu
Pompela
perém que l'interès despertat per aAquesta eminent prlmera. actriu es
quest campionat, lluny de minvar,
EL LAIETA, AL CAP DE LA PRI• anirà. en augment. I ens plauria presentarà. el proper dissabte, dia 13,
MERA CATEGORIA : 1 EL C. C. molt que els rumors que corren es al públic de Gràcia, que tant l'ha
HOSPITALET, JUVENTUS I UNIO convertissin en realitat.
aplaudida en passades actuacions, reMANRESANA, EMPATATS AL PRI•
presentant el sainet en tres actes,
Perb... hem dit que els cinemes
El panorama actual de l'espectaMER LLOC DE LA SEGONA CA•
d'Alfons Roure, «La florista de la. cle cinematogràfic no invita pas a d'estrena no poden viure. Això és
RESULTATS DELS PARTITS
TEGORIA
rambla», obra en la. qual aquesta altra cosa. que a donar aquest crit cert com la llum del dia. No poden
DE DIUMENGE
primera actriu obté un sorollós èxit. d'alarma: «Salvi'& qui pugui!», per- viure, no poden seguir com van ...
Primera categoria
S'ha acabat la primera volta del
El primer actor 1 director Joan què s'està. apropant el moment de Però ¿és que b1 ha. algú que perCampionat de Catalunya. de la. priPatria, 28-C. D. Espanyol, 29.
cumellas ha tingut cura c,ue la in: la deflnltlva «débacle».
mera categoria 1 va al cap de la. ·Equips:
meti que 11 arrabassin la vida senclassificació el Laietà, amb dotze
Patrie. - Viterbo,
Mau- terpretacló slgul mereixedora de l'acPessimistes? Indubtablement. Però se defensar-se, sense un veritable 1
El matx triangular F. A. E. E. T. ••• F. A. E. G. E.· punts 1 un partit perdut. L'actuació nier (5), Font (10), Carreres,
triu
c;.ue
encapçala
la companyia.
Arnaud (8) 1
és que, malauradament, no podem eficient gest de protesta pràctica?
d'aquest equip ha estat !!na ara. for- Mltchell (5) .
Per haver estrenat en el seu temps ésser pas altra cosa. Per més que Els cinemes d'estrena no poden viuAvantí acabà amb la victòria dels primers
ça nonnal 1 veurem sl a la segona
Espanyol. - Sierra, Brotons, Ga- l'obra esmentada, l'acompanyen amb ens esforcem, per més que mirem re. Però, què fan per a viure? No
volta s'aguanta. en el mateix J2la. Cre- go (8), Roca. (14), Coll <7) i López. èxit les senyores Visitació López, For. al nostre entorn cercant algun mo- n'hi prou de respirar fort, per no
L celebració del Campionat d'Es- rotunda el del F. O. Barcelona, que Iem
q-Je ha. influït molt en el seu
nés, Vinyas, 1 els senyors Glménez- tiu per a ésser optimistes, no ho voler morir. ¡Cal demostrar-ho que
Laietà, 22-Intendèncla, 17.
a de Marxa, prova que absorbia cot>t\ els tres primers llocs de la. clas- rendiment
el !et que no hagi sofert
Sales, Eras, Camp, junt amb els al- aconseguim.
Equips:
volen viurel ¡Cal que posin en pràct'f1!kterès de la jornada. de diu- Sificació.
cap baixa a l'equip. El seu conjunt
Laietà.. - Domingo, Martinez (2), tres elements de la companyia, els
era per a l'atletisme, ni més sorL'espectacle cinematogràfic va. en tica el seu deSig natural, humà., justi
ELLEOE
compta avui amb dos homes, Muscat Prieto (6 ), Cruces (1), Muscat (11) noms dels quals són garantia d 'èxit: cursa
vers el C'Btacllsme i en Però, com? Elis ho saben comi
~ nedora ensems.
1 Prleto, que avui aguanten l'equip i Llebot (2) •
senyores Font, Manau, Perelló, Gou- aquesta.folla
CLASSIFICACIO GENERAL
pr;alaguera., pel sol !et, que es baI contra qui s'han de defensar?
furiosa. cursa s'emportarà.
1 li donen una força moral formidala
i
els
senyors
Tuset,
Baduell
,AraIntendència.
l'ujol,
Blanco,
1.
Grau
Garcia,
sentor,
F.
C.
BarContra els impostos?
el rècord espanyol d aquesta dlscom una. riada tot el que trobi al
ble. Muscat neceSSitava de fa temps Martinez (6), Vllaldach (3) 1 Oata- sa, Garriga, Tusquellas 1 Ubach.
..._A~cta cosa que !a que hom pugui
Contra la crisi?
pas.
qui l'ajud~s 1 ha. trobat en Prleto el rineu (8).
Per al diumenge, a la nit, està a- seu
..,. u r-'se optimista davant una pos¡Es trist haver-ho de dir, però ela
Però,
tan
malament
està
la
oosa?,
jugador que mancava a l'equip. I al
F. O. Barcelona., 41-U. O. Joves, 23.
~~e participació dels nostres re~rees preguntarà. qui no conegui l'es- cinemes d'estrena. s'han de defensar
costat de Muscat, Prieto pot esdeveEquips:
tants en els propers Jocs C?hmpectacle cinematogràfic per dintre. contra. els ~:.;ate!xos que haurien
nir, si s'ho proposa, un mig excelBarcelona.. Farré, Carbonell,
I si nosaltres poguéssim contestar a d'esta.r interessats en la seva pros1 sorprenedora per partlclparlent.
Els altres, Domingo, Martinez, Mallart (8), Tomà3 (21), Hernàntlcsioex-camptó Querau Garcia, que
aquell que es !ac! aquesta pregunta, peritat. L'enemic està dintre mateix
Creus 1 Llebot, completen l'equip.
dez (12).
'féu la seva reaparició després d'una
11 dlrlem: cNo està tan malament, de casa seva.
En el partit de diumenge venceu.
c.
Joves.
Quilez,
C.
Jimé'i.Arie de mesos d'inactivitat.
Les cases llogateres han obtingut
no ... Està encara. pitjor.» I si li exren l'eqUip d'Intendència, que comp- nez (12), Bayrag-Jet (4), J. Jlménez
~"'Per a la. majoria semblarà.. del tot
pliquéssim les causes po~er no les la collaboració indirecta dels empreta amb un conjunt força. acceptable, 1 Girona (7).
natural la «rentrèeJt de Garcia; de~comprendria 1 si les comprengués saris d'estrena a un acord que sense
però que, tot 1 la seva jovenesa, P.S
Jun!ors, 21-nuro, 23.
és d'una darrera assemblea. de .a
segurament no les voldria. creure. I ell havia de fracassar. Han obtinenvellit pel molt que han voltat alEquips:
~~eració catalana d'Atletisme, en
no ens estranyaria gens nl mica. gut el beneplàcit a l'acord que ha
guns dels seus components. No per
Juniors. - Farré (2), Escalera (6),
è justament o injustament -no
Perquè costa molt de creure que b1 reduït la publicitat de la Premsa a
això és negligible 1 cal tenir-lo en Suau (6>, Benach (5) i P. Vidal (2).
é1 moment per a discutir-ho- t'S
compte, ja que ha donat, 1 pot dohagi qu1, sabent que va de dret a un tamany màxim de vint llnlea.
nuro. - Baró (3), Jun9.uera, Arer~ualiticà Guerau Oarcta, desqualinar, sorpreses.
la ruïna runb el seu procedir, no Uns 1 altres han cregut-- ¿és cert
nes (6), Cordón (10) 1 X1vlllé (4).
ficat anterlonnent per creure'! culL'Espanyol diumenge trlom!à. del
procuri frenar-se, fe r examen dels que ho han cregut? -- que era la puable de la desapanció d'unes actes
Patrie, per la lllin1nul diferència, en
seus actes 1 rectificar. «Deu ésser blicitat a. la Premsa la que produïa
Segona categoria
rècord batuts per Jull~ • .semblava
un partit que tingué moments cle
boig», ens diria segurament l'espec- un malestar tan profund en el nePrimer grup
tnolt just que l'ex-campió prengués
forta emoció i en el curs del qual,
tador imparcial, i afegiria. encara: goci cinematogràfic. Nosaltres resAtlètic, 20-Unió Manresana, 44.
la sortida davant d'una prova de tanels respectius «istes» tingueren oca«Perquè això o bé és cosa de boig pectem toteS les opinions, però la
o. c. Hospitalet, 61-C. E. E., 11.
ta importància.
sió d'exterioritzar els seus entuSiasnostra cel que sigui escoltada tamJuventus, 58-R)pollet, 21.
o de suïcida».
Sembla però ¡ aquí Ja nostra sormes.
Jo no gosaré pas qualificar-ho, bé, i la nostra és que aquesta reSegon grup
resa que Garcia està encara penL'actuació dels equips no revesU
perquè hi ba veritats que couen; ducció ha. fet més mal que bé a l'esAeronàutica, 32-Comellà, 22.
Sent d'una desqualificació de la Conla rudesa que en altres partits entre
però :~i puc at.trmar que el cas és pectacle cine;.natogràflc. Deixem, peAtles, 15-Calella., 22.
federació Espanyola d'Atletisme; proaquests clubs havíem presenciat. Tinaquest. L'espectacle cinematogrAfio rò, a part aquest assumpte, del qual
va d'això que, una vegada acabada
gué moments més reeixits el Patrle
Tercera categoria
s'ensorra ràpidament per culpa dels parla.rem en alt.ca. ocasió, 1 seguim
}a cursa, fou presentada una protesperò en canvi l'Espanyol, no fem1
A. c . Mollet, 15-Prat de la Riba, 18
mateixos que haurien d'estar Inte- en el tema. que ens ha portat a
la en aquest sentit.
tant
de
joc,
sabé
aprofitar
encerta<l'A.
c.
Mollet
es
retirà.
del
terreny
ressa~ en el seu floreixement. Es aqueat article.
' Deixant de recó aquest !et, que vlndament els moments de defalllment de joc quan mancaven set minuts
cru, és dolorós, però és així. Jo no
Els empresarLs. dèiem, ban colla'd ria a restar brillantor a 1!!- seva
del seu contrari.
per
acabar-se
el
partit>.
diré
que no hi hagi a.lgunes exceP- borat indirectament, a petició dels
~lctòrla el cas és que Garcm, suDe l'Espanyol, el millor Coll, seguit
o.
D. Garcia, 6-0limpic, 20.
cions,
ben
poques,
però
en
conjunt
llogaters,
a . aquest acord.
rant les seves últimes actuacions,
de Brotons. Roca ja vol destacar-se
sembla que tots, llogaters i empre¿I aquests què els han donat en
o solament tomà a entrar en posprotestant, això perjudica. l'equip 1
saris, estan interessats en la seva canvi?
'ó del titol de campió espanyol,
no l'acredita a ell mateix. Sierra va Agrupació de Basquetbol de
que fina 1 tot superà el rècord
Aquests éls han donat una comcompleta destrucció. Jo estic concomplir bé. Gago no ens convencé.
ell mateix ostentava. Això sol
vençut que, en llegir-me, molts es petència. que és la seva mort. Han
Catalunya
Del Patrie, Viterbo féu un seguit
uJiclent per a. donar compte del
diran interiorment que tinc tota la donat les pelUcules a preus absUI'ds
B. P . Montgat, 24. J. A. Martinend'iregularitats, gens corrent en ell 1
gran triomf; amb gran serenlraó. No ho· dubto, però seguidament als cinemes de reestrena. A preus
que deslluïren la seva actuació. Mau- ca, 9.
tat sabé sempre contrarestar amb
ho oblldaràn 1 obraran contrària- que penneten a. aquests cinemes de
nier abandonà massa la defensa, parRenaixement, 29-Saba.dell, 21.
A88UMPOIO CASALS
'eficàcia. les dures escomeses de Cas-¡
ment al que elis mateixos saben que portar quatre 1 clno pelllcules de
ticularment al primer temps, al beB. B. Montserrat, 31-Badalotú, 25.
"t-elltort 1 Julià., que, per cert, es >a
gon temps millorà el seu Joc i no
nunciat un festival commemoratiu beneficiaria. l'espectacle, I no hi ha base. en un sol programa. Aquests
veure obligat a ret1rar..se -manc\lt
GRAU GARCIA
s'avançà. tant sovint. Font !orni una
del quart aniversari de la República. pitjor sord que el que no vol escol- els han correspost donant, als pocs
CLASSIFICACIONS
,de preparació- a Sant Vicenç dels Campió d'Espanya de marxa atl~tloa actuació irregular. Arnaud, bé; féu
del qual seran donades dades opor- tar.
·
Primera categoria
dies de sortir de l'estrena, les pellíHorts: una vegada allunyat el perill
(Foto Puig Farran)
una partida com feia temps no 11. Laietà.
COllectivament, quan l'empresari o cules als salons de reestrena.
7 6 -- 1 176 132 12 tunament.
haviem vist. Mitchell, massa. nerviós. Espanyol
el llogater no es troba enmig del
1 5 -- 1 191 132 10
En canvi eis locals d'exclusivitat
Carreres, que al segon temps suplf Barcelona.
seu negocl, és a dir, quan es troba pa.guen per les pelUcules preus que ~
7 4 1 2 210 182 9
Viterbo, es comportà bé, 1 més bona nuro
davant ela altres, fa el ploramiques, no poden pagar. Els són exigits per- !I!
7 4 1 2 143 133 9
trobarem la seva actuació sl tenim Patrie
7 3 1 3 205 152 7
es quelxa, l'esquinça les vestidures centatges fabulosos. Se'ls fa. collaboen compte que és un jugador jove Intendència
7 3 1 3 175 152 7
en senyal de condol, demana la unió rar a una. publicitat del film de la
1 que, per tant, en les seves inter- U. o. Joves
•
7 1 - 6 111 150 2
per a porta.r el negoCi cinematogrà- qual, i més encara !eta tal com ara
vencions b1 ha més entusiasme que Juniors
7 - -- 7 118 196 fic a. bon carni 1 tots junts parlen es fa, se n 'aprofitaran gairebé de
coneixement de joc.
de decisions a prendre... ¡Hipocre- manera. exclusiva els salons de reL a. tasca de l'àrbitre fou difícil en
s egona categoria
sia tot! Una veg11.da s'hauran sepa- estrena.
aquest partit, 1 la nostra impressió
Primer grup
rat, cada un d'ells !arà el que li do¿I els locals d'exclusivitat-hom ~
és que li venia gran. Té al seu fa- Hospitalet
6 5 -- 1 223 92 10
narà. la gana. I el que 11 donarà. la. es preguntarà-què fan per a devor que fa poc que actua 1 partits Juventus
6 5 - 1 206 124 10
fensar-se?
gana
¿Es que volen assistir lmseran
coses que, tractant d'end'aquests com el que ens ocupa, més Manresa
6 5 -- 1 177 119 10
sorrar el vet, portaran l'espectacle passibles al seu enterrament? ¿Per
aviat perjudiquen que no ajuden la Atlètic
6 24 105 175 4
cinematogràfic pel pendent en el què estrenen cap pellicula?
formació d'un àrbitre. En aquest Pa- Ripollet
6 1 - 5 79 186 2
Ah! Aquesta pregunta. mereixeria
qual actualment es troba. I el que
trie-Espanyol sofri diverses equivoca- C. E. E.
6 - 6 66 160 -és pitjor és que trobaran tots elis la seva resposta. Però no som pas
clons, i nosaltres som els primers de
collaboracions, diguem millor com- nosaltres els qul haurlem de donar-la.
fer-nos càrrec de les irregularitat t.n
Segon grup
plicitats, en la seva tasca destruc- La resposta a aquesta pregunta són 81
què incorregué, pel motiu que hem Cornellà.
6 5 -- 1 200 96 10
tora. Tothom mira exclusivament els mateixos empresaris d'estrena els "'
dit abans. Vilalta féu tot el que bo- oa1eua.
6
4
1
1
137
125
9
l'interès particular, el negoci mo- que han d'establir-la. Són ells els
nament pogué 1 sabérem interpretar Atles
6
3
1
2
148
M
7
mentani. Però són orbs o bé no h1 que haurien de donar la rèplica a
la imparcialitat amb què es condui Aeronàutica
6 3 -- 3 93 107 6
peHicules de base
veuen -amb perdó- més enllà del una exc-lamació que, recentment, de ~
A la. segona categoria, primer grup,
5 1 -- 4 .U 73 2 un tema emotiu que recorda. el nas. No veuen que aquest negoci mo. manera. espontània, féu un empre- f':
el Juventus arrenglerà. en el partit Escletxes
cèlebre afer STAWISKY, 1
que disputà els seus elements Massamentanl serà. a no trigar gaire la sari de reestrena: «Mentre hi hagi
gué 1 Sengres, que foren alliberats el Ollmpic Tercara7 categoria
6 -- 1 170 87 12 EL CAMPEON DEL REGIMIENTO ruïna general i la seva pròpia. Es cprimos» que estrenin pel:licules el
dia 5 al mati, després de sis mesos
clar que elis pensen salvar--se de la meu negoci anirà. vent en popa.Jt I
7 6 - 1 167 95 12
de reclusió, a conseqüència dels rets Martinenc
«crema»; és clar que ells creuen que el mal és que aquest senyor té tota
6
4
-2
158
61
8
Ateneu
del 6 d'octubre. La seva actuació en
s1 això dura ja hauran ret el seu la raó, amb perdó per aquest quali7 3 - 4 74 86 6
aquest partit fou acceptable; acusa- Rubl
negoci. Però ja veurem si això és ficatiu de cprimos:t, que no és nos67 91 6
ren desentrenament, però Massagué P. de la Riba 57 32 - 1 42 135
aixl o bé Si també s'hi agafaran els tre.
123 5
Mollet A. C.
marcà
força
(22
punts),
i
això
ens
dits. Perquè aquest és un joc molt
Els eterns sacrificats són els lo6 15 54 185 2
Un moment del Campionat de Marxa Atl~tloa, celebrat dlumeñge i
Comtal
diu
prou
el
que
estan
disposats
a
perillós.
cals d'estrena. Damunt d'ells es
7 - 1 6 61 169 1
la nostra ciutat
fer pel seu club, que molts ja dona- Garcia
Avui s'estan produint coses que llancen com a corbs, per a devorar(Foto Sagarra)
Josep Maria de Segarra., amb moven per mort. La nostra. enhorabona
Agrupació
tiu del grandiós èxit en la seva obra demostren a quin eatat de de¡¡or1en- los, tots els altres. De tots els cosa. tots, 1 més particularment als nosde Julià, la lluita fou entre l'actual celona, 4 hores, 52 minuts 1 16 se- tres amics Massagué 1 Sangres, que Renaixement 10 7-- 3 268 212 14 «La Rambla de les floristes», que el ció, diríem de degeneració comercial, tats se'ls ha fet la vida impossible.
¿Seguiran les coses encara més
çampló 1 Castelltort, els quals esta.- gons. Rècord d'Espanya. Marca ante- s'~1an vist temporalment forçats a. Montgat
9 6 - 3 211 136 12 propvinent divendres farà. la 50 re- s'ha arribat. S'estan conJeccionant
bliren un continu colze a colze fins rior <..Grau Garcia) 4 h. 55' i 30".
9 6 - 3 170 152 12 presentacions, serà. objecte d'un ho- programes amb quatre 1 ctne pellí- enllà?
Montserrat
viure allunyats dels seus.
¿Es que no es produirà una recarribar a Cornellà; en aquesta po2. Romà. Oastelltort, senior, F. O.
10 6 - 4 200 195 12 menatge, un dels actes del qual con- cules de base. Sl això s'hagués proEl O. C. Hospitalet, la Unió Man- Sabadell
)Jlació Oastelltort hagué de cedir Barcelona, 4 h. 55' 49" 4-5.
9 5 - 4 168 182 lO sistirà. en un banquet que es cele- nosticat uns quants anys enrera els tificació total? ¿Es que hi ha veriresana
1 el Juventus estan empatats Martinenca
~ns quaranta metres al seu adver3. Jaume Freixes, sentor, F. c. a deu punts, 1 tot fa preveure una Allgues
9 2 - 7 174 226 4 brarà al Restaurat de la Torre de matelxo.c¡ que avui ho fan 1 els qui table Interès a deotrulr totalment
llart; la cursa semblava ja decidida. Barcelona, 5 h . 14' 39" 2-5.
10 1 - 9 162 252 2 Jaume I a les dues de la tarda de ho permeten ens haw·ien tractat dc l'espectacle cinematogràfic? ¿Es que
lluita a.ferrtsada per al primer lloc. Badaloni
'Garcia, amb el seu ritme clàssic, conels empresaris d'estrena, davant d'a4. Francesc Puig, Escuitistes, 5 hofolls.
l'esmentat divendres.
ttlnuava amb gran fermesa cap a. res 22' 32" 3·5.
I avui, doncs, ¿què eis hem de dir quest estat de coses, oblidant parA la nit, gran funció a. honor del
t!'arrtba.da. Però heus acl que una in6. Aureli Pellin, senior, F. C. Barpoeta al Teatre Poliorama, en el qual nosaltres? ¿Es que no és un proce- ticularismes, no acabaran per for¡ ~sperada reacció de Oastelltort el col- celona, 5 h. 34' 48" 4-5.
deta, el Campionat de Catalunya es donarà una representació extra- dir una mica dur de qualificar mar un front comú?
3.000 metres:
1locava novament al costat del seu
7. Joaquim Colin, neòfit, EsculCal tenir en compte que s'està ju1. Muñoz, Faeet, 9 m. 47 s. 2-5.
Universitari de Rugbi.
ordinària. de «La Rambla de les flo- aquest?
,adversari; la gesta de Oastelltort e- tistes, s h. u· <13" 4-5.
gant a.ra una carta decisiva. Del
2. Gabernet, ídem., 9 m. 51 s. 2-5.
En aquesta primera. jornada d'i· ristes», interpretada per la notable
Cal
ésser
insensible
per
a
contem·
ra sUficient per a. desmoralitzar el
8. Manuel Badal, independent, 13. Garcia, Avanti, 9 m. 56 s.
nauguració, lluitaran els equips de Companyia de Mercè Nicolau, l re- plar lmpas,c¡lblement, sense almenys contrari, si continua. aquesta manca
seu contrincant; tot i amb això, el dem, 5 h. 48' 6" 1-5.
4, Alcatna, idef; 5, Pasanses, Fae- Dret 1 Medicina, el qual arbitrarà. el cital de poesies
compenetració entre ells, vindrà.
de l'homenatjat.
donar el crit d'alarma, com s'està de
colze a colze continuà fins gairebé
9. Joaquim Purset, C. O. A., ld., ge, i 6, Pujades, idem.
el daltabaix. El títol d'aquest artisenyor Fontanellas i començarà punpreparant
Eis
la.
catàstrofe.
tiquets
per
a
assistir
al
dinar,
al final del Passeig de Can Tunis; 5 h. 49' 45" 3-5.
Salt de llargària:
tualment a les quatre.
a l'Ateneu Barcelonès, Ràdio AssoAvul són Ja els cinemes d'estrena cle arribarà irremissiblement a la
en aquest lloc encara no es podia
10. Enric Pascual, Escultlstes, ju1. Soler, Avant!, 5'32 metres.
El calendari d'aquest campionat ciació, Teatre Poliorama i Llibreria els que no poden viure. No trigaran pràctica.
preveure qUi fóra el guanya.dor. Amb- nlor, 5 h. 51' 25' 2-5.
2. Jerez, idem, 5'27 m.
L'espectacle cinematogràfic haurà.
1I dós corredors, sense minvar el tr~n.
queda redactat com segueix:
Catalònia.
a seguir-los els de reestrena en el rebut
11. Felip Tubenya, o. O. A., ju3. Latorre, Faeet, 4'77 m.
un cop de mort.
Dia 10 d'abril: Mediclna contra
lnarxaven segurs, amb gran fermesa; nlor, 5 h. 54' 16".
mateix
caml.
No
trigaran,
encera
4, Jorba, idem; 5, Ayllon, Facge, 1 Dret. Dia 13 d'abrll: Industrial-Cofins i tot semblava més clar el triomf
que
ells
creguin
el
contrari.
JOSEP SAGRE
12. Josep Mouner, O. O. A., neò- 6, Llinàs, ídem.
merç. Dia 17 d'abrll: Dret-Industrial. Sessió de cinema, a l'A. P. G.
Per a Oastelltort, degut a. unes inde- fit, h 4i(ss•estabUlln-.s,vvm.'un
800 metres:
Ha
desvetllat
gran
interès
la
vetDia
20
d'abril:
Comerç-Medicina.
Dia
Çislons de Garcia, al Passeig Agri12. Josep Mouner, o. o. A., neò1. Miquel, Avantl, 2 m. 13 s.
24 d'abril: Industrial-Medicina. Dia llada que per al pròxim divendres,
cola. Però aquest, sense esforçar-se fit 5 b . 54' 30" 4-5.
2. Garcia, Faege, 2 m. 15 s.
dia 12, a les deu de la nit, i a beseguint el seu tren pogué desfer-se
27 d'abril: Dret-Comerç.
d~l :>enyor Pemàn no convencen nlnis.
Jaume Perarriera, Mont Ne3.
Agulla,
Faeet,
2
m.
16
s.
1-5.
ue Oastelltort, el qual no pogué fer gre, ldem.
La puntuació serà. la mateixa que netlcl d'alguns companys que d'un
gu 1 que el negoci és una liquidació
4,
Rodríguez,
Avanti;
5.
Lllnà.s,
temps
ençà
es
troben
en una situa~ més per a aconseguir el seu !uen el campionat regional 1 només hi
constant... Això de la liquidació ho
Faege, i 6, Serot, Faeet.
ció angoixosa, ha organitzat la SecSi u.
haurà una sola volta.
.
.
CLASSIFICACIO PER CLUBS
diem
per les pessetes que es perden
300 metres:
ció de Cinema de l'Ateneu Popular
O&;stelltort, en aquesta. cursa, ba
Dissabte de Ulòrla ... de glòr1a. per a cada plaça on actua l'esmentada.
1. Ayllon, Faetgc, 40 segons.
1. F. C. Barcelona: 1-2-3, igual a
de Gràcia al local del Cinema Tea- a segons qul. ~er al teatre, per exem- companyia. Com veurà. e1 senyor Pe.fomtt, indiscutiblement, una de les 6 punts.
2. Marin, Avant!, 42 s. 2-5.
BOXA
tre Basc.
.seves mUlors actuacions; a la seva
ple, no. A 1Espanyol, comef:lçaran màn, la gent aviat se'n cansa que
3. Sender, Faetge, 43 s. 1-5.
2. Escultistes, 4-5-7, igual a 16 id.
L'èxit era d'esperar degut al fet temporada d~ cinema, al Prmclpal u prenguin el pèl.
gran actuació obeeix el fet que Gar4.
Palacln,
Avantt;
5,
Jorga.,
Fa3.
c.
o.
A.,
6-8-9,
igual
a
23
idem.
en aquest programa es represen- Palace, també ... El teatre Barcelona
ela, veient-se obligat a. emprar-se a
eet, 1 6, Aguila, idem.
Una interessant vetllada per que
tarà per primera vegada a Pràcia és gairebé segur que serà convertit
,fdons, com !!ns ara no havia. hagut
•
•
•
Disc:
les
dues
parts del formidable repor- en sala cinematogràfica... Es tot
, TEATRE VICTORIA
.,: fer pogués superar de més de
A l'Estadi, al maU i a la tarda.,
1. Rodrlguez, Faeet. 27'33 m etres. a aquesta nit al Nou Món, tatge soviètic
«Els nàufrags del Txe- un panorama, per als actors, sobred~tàiñlnut.s el rècord espanyol de la es disputà el II Trofeu Rossend Cal2.
Espunya,
ídem,
25'45
m.
llusldn»
(Titans
del
Pol>.
ncia..
amb
el
combat
revenja
tot.
A
l'escalf
d
'aquestes
noticies
tan
vat i el matx interclub Faeet-Faege3. Pentinat, Facet, 24'08 m.
Completarà el programa «Sóc un poc optimismes, són molts eis artis·
l Eu tercer lloc, Freixes, el novell C. D. Avanti; ambdues proves resul4. Palac!n, Avant!; 5, Llinares, iTuset-Fenoy
fugitiu», pelUcula que ens demJSt.-a tes en atur forçós que fan treballs Pròxima estrena de «La
~arxador, confirmà també la seva. taren torça competides, principal- dem,
1
6,
Garcia,
Fa.ege.
1
amb
una cruesa extraordinària IPS per tal de sortir de ctournéell. Josep
,e asse 1 es Classificà amb un bon ment la primera, a la qual donà
L'esperada revenja entre Tuset 1
Rellevaments 4 x 100:
Malquerida»
brutalitats que es cometen en els Santpere, per exemple, començarà la
,temps. Excelients també les actua- gran brillantor el nombre crescut 1e
Fenoy,
si
tan
sols
iguala
en
classe
1.
Faeet (Heras, Rodriguez, Verclons de Puig i Gimeno, classificats participants.
al primer combat que ambdós lllu- presidis nord-americans.
seva
temporada
de
«bolos»
el
dia
20
dejo
1
Batista),50
s.
2-5.
Per a invitacions a:
Com poques v~ades s'havia vist,
/!n quart 1 cinquè lloc, r espectivales obres «ROda el món... i tor2. Faege (Alferez, Garcia, Bander rare na l'Ollmpia fa unes setmanes.
Ateneu Popular de Gràcia <Salme- amb
hi ha extraordinària expectació, no
""bent, 1 la de Pellin, pel ret de tro80 metres llisos:
valdria per sl sol perquè els aficiona
al
Borm>
i
«Aquesta
nit
1
mai
1
Ayllon).
ron, 177-179).
sols entre l'element teatral, ans tam1, Gomis, 9 s. 7-10; 2, Ferrer, 9 s.
\ ar-se mancat de preparació.
3. Avant! <Marin, Palacin. Parera nats emplenessin aquesta nit la sala
Ateneu Enciclopèdic Popular (Car- més». Aquesta temporada durarà fins bé a tot Barcelona, davant el gran
• Per equips obtingué una victòria 8-10; 3, Serch, 10 s.
del Nou Món.
i Serés).
a
setembre.
Josep
Clapera.
que
semme,
30,
pral.).
esdeveniment que es celebrarà el
Salt d'alçària:
Ambdós, en els pesos mlnims, són
Ateneu Polytechnicum <Més Alt de bla ja cosa decidida que no pugtú proper divendres en aquest popular
1, Navés, 1.60; 2, Serch, 1.55; 3, Gosens dubte els més destacats per tal Sant
Classi/tcacl6 General:
comptar
amb
un
local
per
a
fer-hi
Pere,
27).
teatre,
que una. vegada més demosmis, 1.65.
d'aspirar a lhtltar amb el campió
1. F.A.E.E.T.: 74 punts.
Ateneu Obrer Martinenc (Besalú, teatre regular, en cerca un per a tra com és de justificat el seu quaHOQUEI
Llançament del pes:
2.
F
.A.E.G.E.:
62'5CO íder(t.
per
al
titol.
unes representacions i sortir imme- lificatiu de «Catedral del gènere línúmero 14).
1, J1ménez, 9.65 m.; 2, Serch, 9'59;
3. Avanti, 61'500 idem .
Sindicat Mercantil (Portaferrissa, diatament de «tournée». Té l'oferta ric» a rarcelona. Aquest esdeveni.El Polo, en vèncer el Terrassa 3, Navés, 9.43.
d'una.
obra d'intens dramatisme, ba- ment és, com tothom sap, la transDecico s'adjudicà el Cam- número 19. pral.).
300 m. llisos:
sada. en un problema de palpitant ac- cripció a sarsuela de l'obra de Jacint
1,
Gomis,
38
s.
9-10;
2,
Soms,
39
s.
P~~ dos gols a zero, es clas- 2-10; 3, Ferrer, 39 8-10.
RUGBI
pionat nacional dels «galls»
tualitat a tot el món. Al Nou, espe- Benavente, «La Malquerida•. que ha
ren noticies de Mndrid i Saragossa. estat traduïda a tots els 1diomes i amb
&lflca per a la final del Camdavant
Pladner,
i Vilda Jacks
Classi!icaci6 General:
Seria, en tot cas, per a fer-hi gènere la qual el seu autor es féu mereixedor
1. Pelals Sercb (Manresa), 3274 El Barcelona va vèncer el vencé Cheo Morejon per k. o.
pionat d'Espanya
líric A l'ApoH6, tes. Està a. disposi- del prem! Nobel 1922. Manuel Peneció de qui es vegi en cor de pagar lla, l'eminent mestre compositor 1 inal maU, al camp dels Intrè- punts.
R.
C.
Cornellà,
per
4
a
O
P1~hir
Paris, 9. -- En la mateixa re•mió
2. Joan Gomis, 3256.60 punts.
cent tres pesEetes diàries per les tel:ligent home de teatre, coneixedor
s, tingué lloc el partit de desA L'A CADEMIA DE TAQUI· mil
Diumenge 11. la tarda. va tenir lloc, d'anit al Palau dels Esports e11 la
3. Joan Navés, 3157.80 punts.
empat entre el :Polo 1 el Terrassa,
parets soles. El Nou, no us penseu, de la seva gran responsabilitat, ba
al camp èel Cornellà, el partit d'ho- qual Decico guanyà el campionat de
GRAFIA
DE
BARCELONA
4.
Josep
Soms,
3084.40
punts.
arno assistència de nombrós public. 5. Julià Sesma, 3024.40 punts.
també és car. L'altre dia -dilluns- compost una inspirada partitura digmenatge als Jugadora d•aquest Club, França
del pes gall en vèncer per
L'Acadèmia de Taquigrafia. de en demanaren nou-centes a un po- na. del prestlst del llibre.
txla~iFutps, a les ordres del coHeglat
per haver ossollt el 1iUbcnmplonat de
6.
Emlll
Jiménez,
3017.40.
ptmts
Pladner,
el
campió
d
e
TxeBarcelona
-comissió
d'esbarjoba
Catalunya de primera I segons eQuips.
Artistes de tanta anomenada com
la • tieny Ab:!.d, s·arrengleraren de
pular actor que el volia arrendar per
7. AgusU Lorenzo, 2896.40.
El partit tingué una primera part co3lovàquia del pes mig Vilda Jaks, procedit a. l'organització d'una vet- uns dies. Ah! I un dipòsit de cinc Matilde Martin, Pau Gorgé -prota'eg t'!nt manPra:
de
bon
joc,
8.
1
aCIIbà
Jaume
Igualats
Ferrer,
a
2871.60.
!7-Cro.
llnda
teatral
en
la
qual
serà.
posada
que
s'havia
d'enfrontar
amb
Marcel
Capdevila, Cabrera., Bamil pessetes, a. més... Ara digueu si gonistes-, Teresa Moreno, Enrique1gu~~· Al segon temps. 1 després d'obtenir
9. Josep Escanllla 2823.40.
en escena «Els jocs florals de Canp- tot atxò no és esperançador... perquè ta COnti, C. Sanz, Rudolf Blanr.a,
re · • Musons, Gràcia, Renan, Far- 10.
el Barcelona els quatre punts, oml:> Thil per al campionat d'Europa del rosall. dc
Francesc Pinyol. 2814.80.
Santiago
RuSiñol,
I
s'estrepes
mig,
comrot
suspès
per
malallo~s. AguaU, Tarruella, Caralt i Pad'aci
a. una curta. temporada no es Pepln Fernàndez, el tenor Castelló,
els quals s'apuntà la vlctòrta, mitAtletes inscrits : 105.
o.
jançant Tanamcla en un estupend tia del francès, s'enfrentà. amb el narà la joguina còmica cNapoleón, parli més de teatre...
nou a Barcelona, Leone! Martin, etParticipants:
73.
drop-goal el joc s'enduri de tal ma- c-ubà Cheo Morejon. Després de dos representante», del consoct Sr. GuàrPuTerrassa. - Llugany, Domingo,
cètera, etc., interpretaran l'obra en
Classl!icats:
65.
nera,
que
QURD
manCII\'en
pocs
dia.
mi. lg, Ambròs, Argeml, Romeu, Franprimers assalts de domini altern,
el dia de la seva estrena.
• • •
pet acabar-se, cnlgué suspendre'! s'imposà la contundència deis cops
CASAL DE LES COMAR·
~~~~· Badiella, Raig Simó i Iudu- RESULTATS TECNICS DEL MATX nuts
perquè els jugadora s'agredien.
QUES
CATALAN
ES
Davant l'anunci de l'estrena, al
Com pot veure's, l'homenatge al del txecoslovac, el qual posi\ k. o. el
TRIANGULAR
Ai Casal de les Comarques Cata- Victòria, de «La malquertdall, els
ta P¡~ tot l haver dominat amb molcCornellà:t va tenir caracteri.sttques negre en el tercer round.
Lla r~çament del pes:
lanes,
Passeig
de
Gràcia,
35,
tindrà
va
lStèncla eis terrassencs, la seben
especials.
autors de «Hà.gase el milagro)), se1. Panllnat, Faege, 9'25 metres.
laddavantera no estigué molt encerArbitrà bé, Baltasar, l es pot donar
lloc el proper dijous la segona sessió nyors Francesc Bassas i Martí Llo2. Espunya, Faeet, 8'26 metres.
¡ràcles a ell 111 el final del partit no Lluch vençut dificilment pel de putxineHis a càrrec d el conegut
tò ~en
les
r
ematades.
Amb
tot,
pebet, han retirat la seva obra d'aquell
3. Pina, Faege, 7'71 metres.
tou més lamentable.
Vers 0P mereixia un resultat tan adartista en aquest gènere d'espectacle teatre. Sembla que «Hàgase el m.l4.
Linares
Avant!;
5,
Palacin,
1
campió
britànic
Mac
Avoy
Po¡. · er la seva banda, l'equip del 6, Latorre.
seny~r Anglès, del qual tants grats lagro» havia d'estrenar-se abans que
AQUESTA TARDA AL CAMP
Manchester, 9. - El combat dis- records guarda la mainada després «La malquerida»
brn?an~? tingué una actuació gens
BO metres:
ara ha d'anar en
DE LA BORDETA
fe .. • sortosament, el tercet deputat
anit
entre
!'~panyol
Lluch i de la seva llarga actuació a la Sala segon terme i els1seus
1. Batista, Faeet, 9 segons i 9-10.
autors no ho
i :\':¡¡¡ornt una exceHent actuació,
el
campió
britànic
del
pes
mig
CAMISERS
Mr,.
Empordanesa.
2. Sender, Faege, 10 segons.
han volgut.
davante per complet els atacs dels
Avoy,
resultà
intere.>santlc;sim,
prinEn aquest mateix local, s'anuncia
3.
Jerez.
Avant!,
10
segons
1-10.
La
primera
jornada
del
CamM' rs contraris.
cipalment, per la valerosa actuació per al dissabte vinent un concert a
4. Ayllon, Faege; 5, Heras, Faeet,
Rebudes les novetats
• • •
temtnut.s abana d'acabar el primer 1 6,
de l'espanyol que no o~tant tenir càrrec del notable l jove tenor
Mar1n, Avant!.
pionat
de
Catalunya
Univergol Ps. el Pol'? obtenia el seu pruner
tancat l'ull dret des del si;è assalt, A. Barbosabel, del qual tants eloSalt d'alçària:
en camises i corbates
Després de la «brillantissima>> temnuis ~ mitJa de Palomo; clnc misitari amb el partit Dret- sostingué una lluita pletòrica de va- gis s'han fet.
1. Agulla, Faeet, 1'45 metres.
porada portada a. terme a Barcelona,
Gràcia bans de ftnaUtzar l'encontre,
2. Batista, fdem, 1'40 ídem.
lor
que
entusiasmà.
el
públic,
el
qual
u
Finalment,
diumenge es posarà en sembla un fet la dissolució de la
Medicina
lnatcava
un «penalty-cornen,
3. Alferez, Faege, 1'40 m.
l'ovacionà. calorosament en diverses escena la comèdia «Una nola se- companyia
de
Ricard
Calvo
i
Tàrals seus.
segon l darrer gol per
4. Lllnà.s, idem.; 5, Marin, AvanComença avui, amb el partit d'a- ocasions.
gle XX», de Rolg-Gulvernau, per sila Oria.do. Motius? Completament
t!, i 6, Parera, tdem.
que¡¡ta tarda al camp d e la BorMac Avoy vencé per punts
la Companyia c.Aligons¡,,
a l'abast de tothom: que les obres
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TEA r ·.RE. I CI N EM A

SALV l'S QUI PUGUH!!...

Guerau Garcia i l'equip del F. C. Barcetona s'adjudiquen el Campionat d'Es·
panya de marxa atlètica, i Pelai .Serch,
el Tercer Trofeu Rossend Calvet

c. o.
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Un lluitador que desapareix

PER ALS AMICS EMPRESONATS

l'enterrament 'ro- ~nivenifaf
,
·
·
l a nostra SU bscnpCIO dePereEstartús
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)_'
Pt ea.
Suma

anterior ......

uns dependents de la Casa
Amorós, de Terrassa... . ..
Josep Travessat .. . . .. ... . ..
tTn grup de cartera (quarta.
vegada) -_.. '-""

J. l''erré ..• .•.

u. ••• , . . . . ...
t •s ....~ •· • • • ,

J. Agullà ... .. ... . ._,_. ._.., .._,
Margarida Moreno •. , ,.. ,..,
Joan Llagostera .. . •.. ........
P. Valero ......... , .. .._....
B . C. R . ..• t•• ._..._, .l..• ~o ••• • • •
V. Navarro ...... .. .......
Concepció Rovira (tercera.
vegada) ... .............. .
A. l:l. Veta.., admiradora. de
MaclA 1 ela am1cs ... ..... ,
Pamllla Sublrana. Urqulzu ..u
Oecilla Alavedra. ... .. . ......_.
M. M.. ....... ...... ~·· ••• , ••
Per Catalunya. ........... .
Joaqulru Ra.ull ( 12 vega.cta.),
Adel1na Serif!.à (12 vesada).
Familia. Ba.rberà .. . .. . .. . . ..
u n grup de mecànlcs de
&La H1spano Sulza», de les
eecclons l -M., 2-M., 4-MF.,
'-MB., 4-M bls, 6-M,, 6-M.
6-M., lQ-M., 14-M., 26-A.
(novena. ve¡a.da) ...... .. .
Centre d'Esquerra de Cornellà:
.unadeu Pallissa. ..... ... .., ....
Pau Pa.hisaa .. • , ._.. • •A ... ~ Lu
Pauet Pa.blssa. .. . ~·· .,, v•
J oaqulrua. Sabat ... , ..... ,._.
Rosa. Carbonell .. , ... ... .. .
I,ope Insa . . . . .. .... "'!l ••• •••

J. Colominas .......... ..... .
Josep Balada .. , ....... ... .. .
Baltasar Marln ...... ..... .
T. Montserrat ... ... ,.. '"'
O. Marln .•. ..• , •• ••, ... .. . ..
Enric Manero... .. . .. . .. . .....
18 dles cUruguay• ,...... ,...,.
Jeroni Banyeres ... ... ...••~
una mac1anlsta. aragonesa. ,
Baptista Solé .. . .. . , .. . .. ...
Matrimoni Pàmles ... .. . . ..
L& pena. Dolors Batalla 1
tamllla (se¡ona. vegada) .
Antoni Torres .. . .. . . .. .. .
trn grup d'Arts Oràf.lques
(cinquena aportació) ....... .
Quatre de tsmUia. ... ... •..
Josep Ala! ............ ... . ..
Vàlént(actiÍilradors
de Companys .. . .. . .. . .. .
A la memòria del doctor Rlzal ..• . .•••• ._••••• ••• •••
Joan Gultart; .............. .
Rsmon Pont ....... .. ..... ,
:e'smilla F. B ... ... ... .. .
Eulogi Gonzàlez , ..... ..... ,
Benet Cuadra.t .. . .. . .. . . ..
8. Trladó Prats (12 setmanal,
Marta.n Bosch .. . .. . .. . .. . .. •
J. B ................... "'
Joan 1 Concepció Nogués .._.
DeM. I T. O...............
Maria. Mercadé .. . .. . . .. .. .
Lluís Carbonell . .. ... .. . .. .
uns esquerrans de l'Ametlla
del Vall6s (se¡ona veg.) .. .
J . C. 1 H. (Abrll) ..... , .. .
un noi català .. . .. . ... .. . . ..
Ricard Casaban (fW) ... L'-"

fia!onRi

P. V . ...... ............ .._.
M. A. V. ................. ,

Francesc Ayats (una. vega.da més) ........... .
M. B . ............ ...... .. ,
M A ................ ... .. .

M: T. c. (12 vegada) ..... .
un matrlmonl català ... . ..
Lluls Roc.1 .. . . .. .. . .. . . ..
Un ¡rup de treballadors que
no oblldaran mal Macià ...
1 Companys ............
Matrimoni 1 tUl Espel .. . .. .
A la memòria de Mercè Bar-

81.678' 20

·2' -

65'76
1'40
1'1'1'3'2'1' 6'2' -

2' -

1'25

1'2'150
1'-

·1'-

47'65
1'1'...1'1'1'2'1'-

2'3'-

1'-

1' l'-

1' -

0'60

berà ... ...... ,.......... .
Jo&Quim AlollliO (setmanal);
Ramon Florensa.
J ull VIdal ...... ,., ._.. ... u..
J aume Pedra¡osa ......... .. ...,
Enric Sala ................. ,
A la memòria de Pau Iglésias ...•.....•••••••..• ••
Apolonla Tomàs .. • .. . .. . .. •
Maria Campà (a la mem(l.
rla de Macià) ... .. . .. . .. .
A . 8. O.... ............... .. .
Quatre catalans d'esc¡uerra.
Carme Carrcras, a. la. memò·
ria de l'Avi .. ............ ,
VIcenta. Roca, a la memòria.
de l'Avi ... .................
MarceUtna. Duc, !d. !d.... .. ,
Carme Solanes, !d. !d. . .. ,._.
una catalana. do Brocà ...
Carles D1ego .. . .. . .. . .. . ..~
Jaume Costa. Bonet ... ... ....
Elisenda. Batlle i Diez ... .. ,
Matrlmonl Badlo..Oorney (15.•
vegada) ... ...... ....... ..
un grup de treballadors 1
treballadores del c. Mar·
Mollns (Sagrera.), tercera.
vegacta. ... .............. .
Falllllln Girona, a la mem(l.
rla. de Fernàndez 1 Vallés
Un nen i una nena .. . ...
Fsm U! a Olbcrt .. . .. . ... u.a
Simó Piera ............ , ,,
J . A ................... '"
J . c. (tercera. vegada) ..... .
Cloc catalans de la. casa c.M
D• (tercera vegada) ... ...
una. tamllla. de Mollet .. . .. .
P. Nicolau ......... ........ ,
A la memòria de Joan Mar·
quès ............ ........ .
Els de la Poen. Roba (cln·
quena vegada) .......... ..
A 8. A. B. (cinquena veg.),
Fàmilla Aloy S. (tercera veg.)
Nens David i Miquel, a la
memòria. de la eeva. àvia..
Grup S. de RoQ.uetas ... ...
B. Estapé ............ ... .,_.

t.. ... ....

6'1'-

u.&

1'- c. Tarrés , •• ............ . -·•
M . M. ...•••••• &J' te•• ., ........
1'l ' - J . L .•...•• ,.,, ...:-r • ••

1'1'-

.~ ... , :l.•A'

J. Vallverdú ...

4<• ,., . . . . . .

Antonet ..... .

••e .. .. . . . .. ..

li'- J . Plan.aa ••• •• , ........ ._,, ,,,
2'Eduardet ...... ~·· ........ .

1'2' -

4'35

1'1'2'4'-

2'-

1'1'-

1'-

l'1 '...-

2'-

1' 2'-

12'30
2'-

2'-

10'25'1'2'6'5'l'-

a·s·-

9'60
6'-

3'-1

0'25
0'60
0'25
0'60
0'50
0'50

0'50
1'1'1'-

. . .,

0'60

1'1'-

0'60

1'-

1'-

1'1'1'-

0'60
0'25
0'25
0'25
0'50
0'60
0'25
0'25
0'25
0 '25
0'25
0'25
0'35
1'0'25
0'50
0'50
0'26

Suma I seauelx ... ,., 82.078' 50

Liquidació fins el dia 7 d'abril del 1935
Existéncia en Caixa el 31 de març... ... . ..
Ingressat durant els dies 1/4 al 6/ 4..... .
Id. per retorn 6 subsidis del C. Pro Presos

3.351'20
U60'70
130'-

7.641'90

SORTIDES DE CAIXA:
Subsidis a diversos... ... ... ... ... ... ... ... .. .
per mitjà Comitè Pro Presos ... .... ..
»
Comissió St. Vicenç Horts.
J
:t
,.
Sabadell .. . .. . . ..
:t
»
»
»
Hospitalet ........ .
»
» »
,.
Vilanova 1 Geltrú.
»
»
1
1
» a empresonats Presó Model ... ... ...
Tarragona... . ..
»
»
1
Lleida ...... .. .
»
D
,
Girona ...... .. .
»
J
»

375'35
1.920'75'-

620'140'255'-

16'160'95

326'85
75'80

»

»

:t

Càdlz ...... .. .

60'45

J

:t

»

Pamplona. . .. .. • .. . .. .

30'-

Existéncla en Caixa. el dia 7 d abril ......

4.034'40
3.607'60

VISITES A JOAN CASANOVES
Focs
de Bengala
NEIN UND IMMER NEIN
Ai;cò, en aleman¡t, diuen que vol
dir : «No, f mil vegades 1Z.O». Era
la. trase amb la qual Beethoven
acollia tot aquell cantant o in.strumentista. que s'atansés a. ell demanant-U una. petita. modificaci6
de compds o tessitura. en allò que
havia. escrit. Cal recordar que
l'immartal músic SOTà er a. infatigable en la composició i arribava
a repetir deu o quinze vegades el
treball fins a. considerar-lo perfecte. Quan això s'esdevenia, però,
res ni ningú no era prou a. ter-li
rectificar una. nota.
Ara, que moltes coses s'han ensulciat i cal reedificar-les, ;o volària - i amb mi tots els catalans,
crec- que aquells que tenen al
seu càrrec tan difíciL missió, pren,.
guessm exemple de Beethoven.
Que no els dolgués recomençar
d eu, vint o cent vegades la. seva.
tasca de creació, o recreació, de
principis bàsics, de programes mà:rims t mí nims, d'estructuració de
torces, d'agermanament de voluntats. Que no acceptin, per negligència, com a bo allò que no 1z.o
sigut. Que no donin la tasca. per
llesta. jins que l'obra llur se'ls aparegut modèiica i definitiva.
Ara bé; quan hagin assolit aixó,
1o els aconsello que segueizin em~
Zant Beethm•en . I a tota obteccf6

Autònoma

Després dels successius ajo~
naments que ha sofert l'acte
magne en defensa de la Unl·
versltat Autònoma I pro-catala·
nltzacló de l'Ensenyament, a'ha
senyalat definitivament per a la
seva celebració la data del dia
12 del corrent mes, a lea 10 de
la vetlla.
Parlaran els estudianta
J. ROVIRA
JOSEP P. SAVE
MANUEL CRUELLS

1 aeguidament les destaoadea
personalitats pclltlques
PERE DOMINGO SAN•
.JUAN
MA NU EL CAR RASCO
I FORMIGUERA
ANTONI ROVIRA I VIR•
GI LI
No hi manqueut L'acte tlndra

lloo al looal de l'Iria P&rk.

.

.

El President del Parlament de
Catalunya, senyor Joan Casanoves,
d'ençà que gaudeix de presó atenuada, vé rebent al seu domicili
innombrables visites, entre les quals
cal esmentar les dels senyors Roig
i Bergadà; alcalde senyor Pi i Sunyer; doctor August Pi i Sunyer;
President del Tribunal de Cassació, senyor Santiago Gubern ; diputats al Parlament català, senyors
Brú J ardí, Espanya, Rauret, Guinart
1 Battestint; President de l'Assemblea Municipal, senyor Escofet; consellers senyors Cordomi i Fumarola;
ex-regidor, senyor Oller, i senyors
Dalmau Costa, Ribé, Carles Soldevila, Duran i Balada. (Enric), Fontbernat, Albert i Dardalló.

-----------:*----------Les trifulgues dels borbons

L'ex-rei i l'ex-reina
van a legalitzar llur
separació
Paris, 9. - En els cercles monàrquics de Paris s'assegura que l'exrei don Alfons de Borbón, arribarà
a Paris el dia 10 o el 12 del mes que
som. Alguns creuen que aquest viatge de don Alfons obeeix al desig
d 'entrevistar-se amb la seva. esposa,
que es troba actualment a. Fontalnebleau, 1 suggereixen la possibilltat que els ex-reis parlin de legalitzar la seva separació, que existeix
en realitat des de fa diversos mesos.

-----------*:----------acomodaticía. r esponguin amb un
Ne1n und immer netn traduït, nat uralment, al catald.

J, M. FRANCES

A la «Jefatura» de Policia van donar
compte, ahir, de l'atracament frustrat del
diumenge, que costà la vida a un cobrador
DECLARACIONS DEL CAP
DE POLICIA
El senyor Alvarez Sa.ntullano, en
parlar ahir, al migdia, amb els periodistes, es referí molt satisfet a les detencions de suposats
atracadors realitzades.
Digué el cap inter1 de policia que
els serveis practicats pels funcionaris del cos d'investigació i vigilància era me!'eixedor dels més grans
elogis, car ha contribuït eficaçment
a a cabar amb la plaga de professionals d e l'atracament.
Acabà dient que ha.vla felicitat
als policies que havien intervingut
en el servei i que coincideix en les
seves apreciacions referents a la polleia de Barcelona amb les fetes recentment pel ministre de la Governació.
DU ES NO TES DE LA PO·

LICI A

«El dia 8 de marzo últlmo, en la
calle de Bailén, se cometió un atraco contra. los empleados de la casa
cNieta de Andrés Gallardo» que iban
en un automòbil, apoderàndose los
atracadores de nueve mil pesetas, y
emprendiendo la buida hacia la calle de Trafalgar, seguldos por uno
de los empleados a los que acababan
de despojar del dincro que llevaban.
Al llegar los atracadores a las inmediaciones de la calle Ortigosa, fueron sorprendidos por unos guardias
de seguridad, a los que agredieron
haciéndoles repetidos disparos y
arrojando una bomba a la entrada
del Pasaje de la Industria, causando con ello una herida por arma
de fuego a un guardia y otras por
cascos de la bomba, a un segundo,
logrando desaparecer los atracadores.
Geguidamente la policia inició sus
pesquisas para descubr1r y detener
a los autores del hecho, y las gestiones reallzadas dieron por resultado
la. dt 1ción, el dfa 6 del actual, en
su domicilio de la calle de Rosellón,
404, principal, de José Mariño Carzalledo y Crisanto Valcàrcel Teruel
(a) «El Mlcr io».
Marifto era mlembro del Comité
de defensa de Sans, y uno de los
pocos que conocfan en donde dicho
comlt.é tenia ocultos los depósitos
de annas de que disponia. Se sabia
también que al ser detenido el Martorell en el Bar «Los Federales»,
Mariño, en compañfa de otro individuo apellidado Valero, se encargaron de tra.sladar las armas, cambiàndolas de lugar para que cualquier indiscreción de los detenidos
no permitiera a la policia d escubrirlas.
Una vez detenidos estos dos sujetos, se practicaron diligencies de
reconocimiento que dieron por resultada el que los guardlas que intervinieron en el hecho afirmaran
que los dos detenidos habfan intervenido en el hecho, señalando al
ValcArcel como el que a rrojó la
bomba en el interior del Pasaje de
la Industria. También fueron mostrados los detenidos a los perjudicados, pero éstos, debido a la emoción del momento, no pudieron precisar si eran los que les arrebataron el dinero en la calle de Bailén.
Ante las pruebas aportMil!.~ por
los guardtas que habfa.n intervenido en el suceso, los detenidos confesaron su participación en el heebo, y d!eron detalles re!erentes a
como se planeó y realizò el atraco.
A Mariño le fué ocupada, al ser
detenido, una pistola Star calibre 9,
con el número raspado.
En la madrugada de ayer, la policia, auxiliada por fuerzas de asalto, procedió a rodear la torre número 8 de la calle de San Dalmlro,
de la barriada de Horta, en la que
se sabia habitaba Juan Valero Pérez, elemento princlpalfslmo de la.
banda de atracadores capitaneada
por José Martorell, y el único de
los cuatro que formaban su plana
mayor que faltaba por detener.
Una vez cercada la casa. y tomadas las azoteas de las inmediatas,
unos agentes procedieron a llamar
a la puerta del inmueble y en aquel
momento Valero intentó fugarse saliendo por una puerta tr asera a
los huertos que llndan con la casa;
pero los agentes y guardias all1 apostados le dieron el alto y Valero, sin
ofrecer resistencia, levantó las man os en alto, dejando caer al suelo

la americana que se estaba poniendo al mismo tiempo que hu!a.
En aquellos momentos los agentes que ha.bian llamado a la puerta penetraran a la casa, y después
de detener a los individuos que ballaron en la misma, salleron al buerto, procediendo a la detención del
Valero, que continuava con Jas manos en alto.
Los detenidos en el interior de
la casa fueron dos : el que figura
como dueño de la misma, llamado
Daniel Sorta. Bernet, y otro que vivia. en compaúia del Va.lero, el cua1
dijo llamarse Seferino Pérez Andreda. Ninguno de estos dos tienen antecedentes en los archivos de la
policia..
Al practicarse un registro en la
mencionada casa, no fué encontrada
arma alguna. La policia. tiene la
casi certeza. absoluta de que Valero
fué uno de los que intervinleron en
el suceso de la calle de Trafalgar.
En la mafiana de boy, en su domicllio de la calle Menéndez Pelayo,
164, nrinc'p:ll, tercera, la. poll .a ha
procedido a la detención de Marcelina Gimeno Davila, al que le ba
sido ocupada una pistola Parabellwn con el cargador completo de
càpsulas. Este detenido es también
uno de los que intervinieron en el
atraco de referencia. Todos los detenidos estàn convictos y contesos.»
L'altra nota diu aixi:
cEl dia 7 del actual y sobre la
una de la tarde, el empleado del
Banco de la Propíedad, Francisco
Estradera Pérez, de 57 años, con domicilio en la calle Tapineria, 1, segundo, primera, se dirigia como
acostwnbraba el primer domingo de
cada mes a cobrar los alqulleres de
la casa de la calle de Paris, 10. Al
llegar al rellano del quin~u p1so, fué
sorprendido por dos individuos que
minutos antes habfan penetrado en
la casa pretextando ser repartidores de cuadernos de novelas por cntregas.
Los fingidos repartidores conmlnaron a Estradera para. que les entregara el dinero que llevara en su
poder, consistente en unas dos mil
y pico de pesetas, producto de los
alquileres que aca.baba de cobrar.
El empleado del Banco, en vez <le
obedecer la orden conrninatoria de
los desconocldos, resistiéndose a ello,
intentó defenderse a puñeta.zoo, dando un fuerte golpe en el rostro de
los atracadores, uno de los cuales
hizo un disparo con la pistola que
llevaba en la mano, hlriendo el proyectil en el vientre de Estradera, a
consecuencia de cuya herida falleció en las primeras horas de la tar.
de de ayer en el Hospital Clinico,
donde habfa sido internado.
Los atracadores emprendieron ràpidamente la fuga sin apoderarse
de ninguna cantidad de las que tenia en su poder la víctima, y siendo
perseguidos por el portero de la finca que, al oir el disparo, subió por
la escalera y fué encañonado por
los atracadores que descendian por
ella.
Ya en la calle los desconocidos,
les persiguló como un centenar de
metros un perro del portero al que
aquellos amenazaron con el anna
que llevaban e intentaron golpear
para que desistiera de su persecución, logrando por fin los ladrones
desaparecer.
Tan pronto t uvo conocimlento la
policia del hecho, inicló activas pesquisas, las cuales dieron por resultada detener en la. mafiana de
ayer en el taller de encuadernación
donde trabajaba, sito en la calle de
Consejo de Ciento, 141, a Miguel
Navarro Màrquez y al anochecer
también de ayer, en una t!enda de
legumbres cocldas de su propiedad,
sita en la calle Aragón, 37, fué detenido Jesús Torras Martínez, supuestos autores del referldo intento
de at raco.
Al practicar la policia un registro en el domicilio de Torras, fueron ocupadas tres bombas de las
llamadas de percuslón, una pistola
marca «Llama», dos cargadores, 50
càpsulas para la misma y una. cantidad de liquido inflamable y de
drogas para su fa bricación. Al ser
interrogada el Torras, confesó ser,
j unto con otro, el autor del intento de atraco al cobrador Estradera,
pero culpando a su còmplice de ser

.

. .
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d'expé(tació a Eurapa
EL VIATGE DE SIMON I
MACDONALD A &TRESSA
Londres, 9. - Als cercles polltlcs
hom considera que el Govern anglès
concedeix tota la importància que
té a la Conferència que el dijous
proper hom celebrarà a Stressa, 1
ho confirma el fet que els representants britànics sl.guln el cap del Govern, senyor MacDonald, 1 el ministre de l'Exterior, Slr John f! ' non.
Hom creu a Londres que a dita.
Conferència .faci acte de presència
el «Pr èmier» francès Sr. Flandin»,
acompanyat del ministre de Relacions Estranger es, senyor Laval 1
h om té la seguretat que el «Duce»
italià, Mussolini, serà el representant més principal d 'Itàlia.
Els representants anglesos, senyors
MacDonal 1 Slr Simon, seran acompanyats pel vescomte de Cranborne,
secretari particular parlamentari del
Lord del Segell Privat, Mr. Anthony
Eden, que acompanyà aquest en la
seva recent ctournée» per Europa.
En el Consell de Ministres celebrat
ahir a Dowrung Street, foren aprovades les linies generals de la declaració que en la sessió dels Comuns d'aquesta tarda. farà en nom
del Govern el seu ministre de l'EXterior, Sir John Simon.
Dita. declaració tractarà dels resultats obtinguts en les visites oficials dels ministres anglesos a. diverses capitals europees, 1 les relacionaran amb la pròxima Conferèncla de Stressa.

Joan Claramunt, Bonastre, Serra 1
Moret, Aymami, Picó, Bru J a.rdi
Lluis Mestres, Oller, Montserrat 1
molts d'altres que farien aquesta
llista inacabable. En arribar davant
del Banc d'Espanya, el fèretre fou
transpor tat al cotxe fúnebre i s'acomiadà el dol, operació que durà
molt de temps degut a la gran gernació que a.sslstf a l'acte.
FLANDIN PRESIDIRA LA
El cadàver del senyor Esta.rtús va
DELEGACIO FRANCESA
rebre sepultura al Cementeri Nou.
Paris, 9. - Hom declara oficialReiterem a l'esposa 1 t1ll del fim ent que el cap del Govern, senyor
nat el nostre condol s1ncerfssim.

L'ORDRE PUBLIC

.

La .hipotètica aétitud d 1Anglaterra és motiu

5'-

16'2'1'l '..1'1'-

6'- Miquel Creapon •. , ... ... .. .
3'- Joan Alarcón ... ... ... , .. .,.
25'- Josep Sànchez ... •·· ._.. •••
2'- And.alet Cot ........ ...... •••
Josep Florit ...... , ........
4'.- Isidre Mayné ... ... ,., , .. ,. 1
Jaume Moral ... " ' ,.~ .u.• •• ,
Manuel Gascón ... ... .. , .,,
2'Cristòfor Pipo .. . .. , ... •.. •....
1'1' - Francesc Vlllegas ... ... ..,
6'- un compaf!.ero . .. .. . •.. .. •
2'- Rafael Andrés .. . .. , ,. • . . . •.•
1'- Ramon Vallespir ........... .
2'- Joeep Segura ...... , ..... •·•
Mart! Arenas ... ... ... ... .:.
2'1'- A la memòria de Macià ,::;
1'SEGONA VEGADA:
6'2'- Enric Garc1a .. . .. . .. , ... ...
F. Serrats ...... ... , ..... r.,.
2'Alfred Lafuente ... ... ,.. .. .
:t.{anuel Oonzàlez ... ,.. .. .
15'Josep Pujol .. . .. . .. . , .. .. .
60'0'50 Joan Pedrola. .............. .
1'- Josep Gelada ......... , .... .
¡ , , , ,.._.
6'- F . Garcia ... •••
Manuel Jancr ...... , ..... .. .
2'Joan Trullàs ... .......... •·•
3' - Marlan Andera . .. , .. ... .. .
0'50 Marlan Peralta .. , ... , .... ,
0'50 Sebastià Rlcart ... ........ ,
2'. - Eusebi Franch . .. ... , .. , .•
1'- ClrU Gómez .............. ,
2'- Laureà Dejuan ... ...... ,,,
Francesc Vlllanueva. ........ .
Marlan Muf!.oz .. . . .. ... , .•
10'# ..

L'enterrament de Pere Estartús
celebrat ahir a la tarda constitw1
W·- grandiosa manifestació de dol.
No mereixia altra. cosa el qui fou
ferm republicà 1 ciutadà exemplar.
Des de molt abaru; de l'hora. anunciada per a sortir la comitiva, els
voltants de la casa. mortuòria estaven completament plens de ciutadans que acudiren a retre el darrer
tribut al lluitador calgut en circumstàncies emocionants. Hi vegérem representacions de tots els partits
d'esquerra, a1X1 com de la «Unió de
Rabl.\S.saires», Collegi d'Advocats,
Ateneu Enciclopèdic Popular, Ateneu
Polltècnicum, La Violeta. de Clavé 1
moltes d'altres agrupacions 1 entitats de caràcter professional, cultural i obrer.
L'enterrament -que fou civil- es
posà en marxa prop de les quatre.
A la presidència del dol hi anava
Llibert Estartús, fill del finat al qual
acompanyaven altres familiars 1 representants d 'entitats.
El fèretre fou portat a pes de braços per elements de les entitats esmentades. SCgwa el cotxe mortuori,
amb les corones 1 un segUici interminable que es dirigi Via Laietana.
avall 1 en el qual poguérem veur e, els senyor Carles Pi 1 Sunyer,
Santaló, Serra Hunter, Calvet, Esp anya, Escofet, Granier-Barrera, Vllalta, M35Sip, J unyent, Rouret, Dardalló, Frontera, Pere Comes, Br auli
Solsona, Duran i Albesa, Ric, Déu,
Fonbernat, Ferret, Espuny, Cordonú,
Hilari Salvador, Boronat, Duran i
Guàrdia, Bertran de Quintana, Oliva,
Casesi Codó, Cunillera, Casademunt,
Rosel . Soler, Pla, Riera, Guinart,

.. .

el que h1zo el disparo que le hirló
causàndole la muerte,
No obstante esta afinnación. las
càpsula.s encontradas al domicilio
de Torras son 1dénticas a las que
fueron halladas en la escalera donde se desarrolló el suceso y manchadas con sangre de la vfctlma.
Ademàs, Torras presenta. en el rostro una hertda que seguramente se
la produjo la víctima al darle un
pufietazo. Tanto el portero de la
casa como los vecinos han sldo c1tados para la diligencia de reconoclmiento.
Torras tiene abundantes antecedentes en los archivos de la policia
por su actuación como significada
elemento social extremista. Antes
de adquirir la tienda de legu.mbres
cocidas de la calle de Aragón, donde ha sido detenido, ha.bfa. resldido
en una pobla.ción del alto Llobregat
en donde se distinguió por su intervención en los hechos de caràcter
socla.l.
La policfa. tlene la lmpreslón de
que estos dos detenidos son los autores d~ otros atracos realizados en
Barcelona, entre ellos el que realizaron en una pasteler!a de la calle
Vallespf y otro en la calle Marqués
de Mina, 21, de la Barceloneta.»

ENTERRAMENT DE LA VICTIMA DEL ROBATORI DEL
DIUMENGE
Ahir, a dos quarts de quatre de la
tarda, tingué lloc l'enterrament del
cadàver de Francesc Estrader Pérez,
que resultà mort a conseqüència del
dispar que 11 feren dos individus
quan estava cobrant els lloguers de
la casa núm. 10 del carrer de Parts.
La comitiva fúnebre es formà al
pati de l'Hospital Clinic, davant el
dipòsit judicial A la presidència del
dol hi anaven el t1ll i germans del
mort, i a la comitiva, a més de la
majoria dels empleats del Banc de la
Propietat, representacions de tots els
Bancs establerts a Bar celona, i nombr ós públic.
SUICIDI D' UNA .JOV E
Remei Iranzo i Bey, de 24 anys,
natural de Terol, que prestava els
seus serveis com a. serventa al carrer de Balmes, 109, tercer, quarta,
es llançà ahir, a la tarda, per un
terraplè del carrer de BabUònia.
L'acte fou presenciat per un bomber, el qual recolll la Remei i la
portà al Dispensari de Sant Gervasi, on apreciaren que si bé havia resultat iBesa. de la caiguda,
presentava una intoxicació de pronòstic greu, prod\llda per haver ingerit una gran quantitat d'àcid
clorhlctric.
Ràpidament fou traslladada a
l'Hospital Clinic, on, malgrat dels
auxilis dels facultatius, morf poc
després d'ingressar.
S'ignoren, de moment, les causes
que impulsaren a la dissortada jove
a posar fi a la seva vida.

Flandln, presidirà la delegació fran· l'article 16 del ConveÍú de la
So.
cesa a la Conferència triparttta de cieta.t de les Nacions.
S tressa.
Tercer. Ajut a un Pacte de
tromissió en els assumptes d' 00 ~
ES DONA E.XTRAORDINA· la independència de la qual ~UStr.._
RIA IMPORTANCIA AL salvaguardada amb una. Pa.rtic'~
1
FET DE L'ASSISTENCIA anglesa que es limitarà a
~
DELS GOVERNS ANGLES consultes quan sorgeixi al~ectuar
I FRANCES
per a la integritat d'Austrta PerU¡
Quart. Procurar que slgÜt
Paris, 9. - Sobre el viatge del senyor Fla.ndln a Stressa, encara no rada la condemnació per l' 1110de.
se sap si sortirà de Paris dimecres me de Ginebra de l'actitud d~i,ana.
al mati, en companyia de Lavat. o nya en denunciar les clàusUles etn&
tars del Tractat de Versanes. lllll!.
bé si h o farà a la nit.
T ota la premsa parisenca d'aquest
CABALES ITALIANES E
mati s 'ocupa amb gran extensió de
TORN DE L'ACTITUD ,No
la Conferència de Str essa. 1 posa de
~~
GLESA
relleu l'extraordinària importància
Roma, 9. - L'Agència oficiosa S•·
que revesteix el fet que acudin a
ella. els presidents dels consells de fan! acull el rumor que Ja està ~
e¡¡.
minlstres de França. 1 Anglaterra, ja borada una solució per a l
que en un principi s'acordà que a la Conferència de Stressa ~e &
de
la reunió assistissin Mussolini. La- manifest per la Gran Breta
decisió que li és atribuYda de %a I&
val i Simon.
gar,
d
part;
formar
a
En de.flnitiva, doncs, concorreran se rodonament
a Stressa: Mussollnl 1 Suvitch per bloc de tendència antlaleman~ cap
La Stefani declara que en ·
Itàlia; MacDonald 1 J ohn Simon.
per Anglaterra, i Flandin 1 Laval, cas Itàlia proposaria un nou aqu~
que solament afectaria les
per França..
que creguin tenir davant seu el r.s
rill alemany i plantejats, per Pe.
UN IMPORTANT DISCURS els mateLxos problemes que I~
DE BALDWIN
per a la defensa dels seus inter
Als cercles periodistlcs estra~
Londres, 9. - El polític anglès
Stanley Baldwin, a causa d'un com- de Roma, vista. l'anterior informa ,
promis a Ga.Hes, n o pogué assistir que publica l'agència oficiosa ita:
na, ja ningú no dubta que Mussou
a la reunió del Govern d 'ahir.
El senyor Baldwin pronuncià un ni, si es confirma l'actitud d'Ang~
discurs a Llandrindod Wells, 1 s'ocu- terra, proposaria la confecció d'un
pà de la situació internacional. Di- veritable cinturó d'acer al voltat¡
gué que de vegades tenia. la impres- d'Alemanya, del que formarien JJarl
sió de viure en un immens mani- França, Itàlia, Iugoslàvia Romana,
comi. Parlà del Tractat de Versalles Txecoslovàquia 1 la UniÓ SoViètica,
1 digué que amb ell s'intentà un bl~ en el qual Podrien entrar altres
països que es suposin amenaçats pe¡
gran esforç per a r efer el mapa. d'Eu- Reich.
ropa. 1 solucionar totes les diferències i que això no havia estat accepLA DELE GACIO FRANCE•
tat quan es vol¡ué apllcar en la seva
SA SORTIRA DE PARIS,
totalitat.
AVU I AL MATI
Baldwin continuà dient que AnParis. 9. - El Consell de Ministres
glaterra féu la guerra per a sal- celebrat avui sota. la presidència del
var la democràcia 1 que aquest ob- senyor Lebrun, ha durat quatre I»
jecte no ha. estat aconseguit.
res, la major part de les quals ba
Baldwin d.l¡ué també que no ha- estat dedicada a escoltar l'informe
via perdut l'esperança sobre la limi- del ministre d'Afers Estrangers, se.
tació dels annaments 1 atacà Ale- nyor Laval, sobre la situació europea.
manya per haver declarat que ella. També ha informat detingudamen~
no tenia res a fer en aquest assump- el ministre de la Guerra, general
te. «Però si Alemanya o un altre pafs Maurin, el qual ha fet una exposició
qualsevol no volen estudiar aquests de la. posició militar de França. i de
assumptes, han d'admetre que la si· les dels seus vems.
tuació és més dificil cada. dia 1 vull
Paris, 9. - S 'ha acordat que la de.
declarar que el nostre pafs no vol la legació francesa que ha d'assistir a
guerra 1 que la ¡uerra solament pot la Conferència tripartita de Stresa,
conjurar-se fent veure a l'agressor assenyalada per al dijous, dia 11, sur·
que no serà permesa a Europa. An- tl de Paris demà, dimecres, a dQI
glaterra. exercirà el paper que li cor- quarts de deu del mau.
respon i coHaborarà amb la resta
I LA D'ANGLATERRA
d'Europa per a demostrar que no
T AM BE
es pot perpetrar una agressió.»
Londres, 9. - Demà sortiran cap
Continuà Baldwin dient que l'or¡anitzactó de la seguretat collectiva a Roma el cap del Govern, Macdoés tasca. dllicll, 1 afegi que Angla- nal, 1 el m1n1stre de l'Exterior, Sit
terra. no sabia ni podia dir quina for- J ohn Simon, per tal d'assistir a la
ma se li havia de donar, però que ell, Conferència tripartita de stres&.
com a un dels que des de fa. anys que
LES DIRECTRIUS QUi
ve treballant 1 estudiant aquestes
HAURIA DE SEGUIR Al+
qüestions, podia declarar que havia
GLATERRA, SEGONS EL
arribat a la conclusió que el millor
«DAILY MAILll
camf per a assegurar la pau és la
9. - El diari «Daily Malb,
seguretat collectiva 1 per a aconse- enLondres,
seu article de fo~, diu que les
guir-la és precis que tot Europa. es- treseldirectrius
de la poutica. exterior
tigui representada a la S. de les N. britànica. haurien
d'ésser les seper ta.l d'exercir cada. nació el seu pa- güents:
per i cercar els mitjans per tal q.ue
Primera. - No concertar cap acord
aquest gran final pugul ésser acon- amb
Moscou.
seguit.
Segona. - No intentar de rodejar
Alemanya.
ELS ACORDS QUE S'ATRI•
Tercera. - Creació immediata d'an
BU EIXEN AL GOVERN AN• exèrcit aeri anglès el més fort posGLES CAUSEN GRAN EMO· sible.
CIO
En el mateix diari, Ward Prlce
Paris, 9. - Ha. prod\llt gran emo- diu que sl Anglaterra estigués dispOció, mal continguda., als centres ofi- sada a participar en el grup de poo
cials la informació rebuda de bona. tències que França vol formar con·
tont sobre les importants matèries tra Alemanya, seria inevitable una
exa.m1nades en el Consell de Minis- guerra europea, i afegeix que l'únl·
polltlca que convé a la Gran Bretres celebrat ahir pel Govern anglès. ca
tanya. és una mútua garantia de
Segons informacions dignes de crè- fronteres
Alemanya, a la qual
dit, el Gabinet anglès acordà el se- es deixariaamb
les mans lliure:; a l'EUrO>
güent:
Oriental.
pa
Primer. Negativa d'Anglaterra a
Acaba dient que està convençut
entaular la més petita relació amb q-..te el problema de viure en bOn~
el Pacte projectat entre França, relacions amb Alemanya, és m...
Russla. i Txecoslovàquia. Anglaterra aviat de caràcter moral que no pas
creu que és per illós aquest Pacte material. Si les altres grans poten·
sense la participació en ell d'Ale- cies volguessin tractar el poble a!;¡
manya o Polònia.
many amb Igualtat de drets, aquco•
Segon. Favorable actitud davant faria segurament grans concesslonB
el projecte franco-Italià d'estrènyer en tractar-se de col:laborar per la pa\L

naca :d

La sessió d'ahir, a la Cambra dels Comuns

Sir John Simon ha donat compte de les
conferències celebrades per ell i Eden
Londres, 9. - La gran expectació
que existia per a la sessió d'aquesta
tarda, ha fet que a. :a Cambra dels
Comuns hi assistis nombrós públic,
el qual ha. emplenat per complet les
tribunes destinades a l'efecte.
El ministre de l'EXterior, slr John
Simon, encarregat ~el Govern de fer
una declaració ofictal, abans de sor-

tir cap a. Stresa, ha dit en el seu diSd
curs que les visites efectuades per
Mr. Eden són conseqüència de la eclaració fra nco-britànica del 3 de febrer darrer, a l'objecte de conèi~~
els punts de vista dels Governs v...•
tats t Informar sobre ells en la c on·

(Passa a

la

pàgina •J

El Prtsltfent Rooaeveu, en tl moment de slanar la nova Constitució de Flllpi!Mia, que serà sotm~ a pleblfOit
K stone>
el mes que ve
CFoto, ey

