EL TEMPS. - A Catalunya el cel apareix semi-cobert per An•
dorra. Urgellet, riberes del Segre, Empordà, camp de Tarragona t
Priorat. s erè per les altres comarques. Els vents dominants són fluixos
o encalmats del sector E. per la costa, conca de Barberà, Igualada,
Urgellet 1 vall de Nurla ; per la resta són encalmats. Gruix de la neua
2.50 m. al Port de la Bonalgua; 1.76 m. a Envallra I 45 cm. a Núria.
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Preua 10 cèntims

EL MOMENT POLITIC INTERNACIONAl

La Conferència
Guió ·del moment
STRESSA: EXVT O FRACAS
Una vegada més l'op1hló internacional assisteix al desenr otllament
'Una
¡Utra conferèncla. encammo.da a desfer el cúmul d 'interrogants
4
que entenebreixen l'esdevenidor d'Europa. Els fracassos iniciats Ja amb la
I.Jiga de Nacions 1 acabats amb la vistta. de 1:5ir Simon 1 Anthony Eden
.. Berlin el dia 24 del mes passat, proporclOuen abundant ma.tèn a. documental per als pessimistes que consideren la reunió de Stressa. com una
fita més en el curs d~eudent de la poUttca de post-guerra. Els que no
par tictpen d'aquesta visió pessimista creuen que els actuals moments
t ormen par~ d'una època molt diferent a. Ja que 1inalitzà el 16 de març
darrer 0 sia Ja data en què el Retch constderà anulJades les clàusules
JXUllWs del Tractat de Versalles. L'actitud d'Alemanya, diuen els opti¡nistes, ens colloca en un pla de realitat. Anglaterra ja no pot· perllongar
la. seva norma tradtcional de desmterès 1 pretès allunyament dels problemes continentals. Ara, davant una Alemanya que s'arma sense restnc·
clons 1, sobretot. que prepara formidables armaments aens - motiu
màxim d'inquietud per al poble britànic - , la Gran Bretanya ha de decidir--se 1 declarar amb franquesa quma serà la seva ruta futura. No sena
estrany que Mr. Ma.cDonald revelés en la con1erència de Stressa els proJectes del seu pafs. D'ésser al..lú les coses s'aclararien moltissim, encara que
el resultat t os una major tívantor de les seves relacions amb el govern
de Hitler. Ona decisió per part de Downing Street conduiria també que
França es sortis dels titubeigs que caracteritzen els darrers temps de la
eeva polltica exterior.

.
'
conl1nuara

OBSERVAGIONS A UNA NOTA

Tot fa creure que després de
¿I del Consell de Justícia les dues sessions ce lebrades
• •
m u n I eI p a JI què en farem? ahir no s'ha arribat de moment
Més sobre la destitució decretada
a un acord
d e iutges i suplents municipals

Opinions

comentaris

•

avu1

cies que es troben absents: Ale~
oya, Rússia 1 Polònia.
Afegeix que no exlSteix cap pla
1tahà; però que es pot parlar de le$
intencloru¡ Italianes, que són: maotèr
niment de 600.000 homes, perfecta·
ment equipats amb el material m~~ ·
modern accelerant els ar maments·
navals 1 marltlms, fins tant qúe
l'hontzó no s'aclareixi. «Les 1n1or~
macions rebudes per ltàlla en els
darrers dies, fan necessari tot això».

Arribada de la Delega..
ció anglesa

permet1 contrarestar amb el rearmament unilateral d'Alemanya.
S'informa que les Unies generals
de l'acord trauco-rus nan quedat a.cabadeli abans de la sorttda. de Part:;
uels senyors i''landm 1 Laval, però
aquestc:. ne¡;octaclOns no progressaran fins a. saber el punt de VlSta
n 'Anglaterra 1 ltàlla sobre elles, durant les converses de Stressa. Sambla molt probable que l'acord quedarà signat a Ginebra, després de Ja
vlslta del senyor Laval a Mozcou.

El Governador General com a Generalitat i det Vo1•.:~:" t..J..«ulíu,
Stt:::ssa, 11. - L'opinió que oo
Stre~. 11. A tres quarts de
;usti)icació del decret destituint els però la realitat és altra.
recull ac1 és que s'està onentam
uou del mati ha arribat a aquesta
JUtges municipals de tot Catalunva,
El que diu la llei del 2 de gener, envers un remodelat vutual dei Tracciutat el tren que condu1a a. la dele-lla lliurat a la Premsa una nota con- és que els serveis de Justicía, Ordre tat dtl Versalles, essent el pla frangació anglesa, Ja qual està formada
tenint, paragraj més, paragraJ men11a, Púbtic i Ensen11ament, seran objec- cès el reconstruir-lo de tal manera
pels senyors Mac Donald, Vansittart
els mateixos arguments que utilitzà te d'una llei especial, i la reaLitat que compensi el rearmament d'Aleen l'exposició de mctius d'aquell de- és que aquesta llei no ha vingut t manya.
1 Simon.
cret, suavitzant -potser convençut no pot, per tant, no e.tistint, esser
A l'esta.ctó !oren rebuts pels seComprenent els francesos que el
pel detall que lla exposat la Premsa al-legada per a deixar sense electe
nyor;;; Mussallut. Suvltch 1 Ciano,
que els actuals jutges han vist ja.. una altra llei - la del Parlament- proposat Pacte de Locarno onental,
acompanyats del general de les m t.
voraólement m)ormada llur actua,. en ple vigor. No ha vingut aquella en la seva forma original, tenia el
lleies feixistes, Starace. Una banda
ru;.: d estar en comraatcc1o amb els
CIÓ pels seus superiors jeràrquics t llei i no es pot presuposar el que
de música, situada als molls, fnter.
pets inspectors del Tribunal Su- aquesta dirà. ¡,Per que h.a d'ésser, principlS del Convent de Ja Soc1etat
pretà l'himne nacional anglès cGod
prem- el concepte de la incapac~ prectsament, un rescat dels servets de Nacions, han preparat una fórsave the King». Es trobava. també
tat amb que els alasmà per a deixar el seu contingut? ¿Es que no pot mula reVtsada contorme amb l'espresent el ministre italià a. Londres,
sul:lststent, tan sols, el del favoritis- disposar altra cosa? I suposant que pertt del Pacte, però comprometemMr. Grandt, que arribà. en el matelx
me en els nomenaments.
deter minés, electivament, la r ever- se França 1 els Soviets a. executar
tren que els delegats anglesos.
Precisament ahir en~ avançàvem sió dels serveis de J usticia al Govern les recomanacions de la Lliga. Es a
Després de la benvinguda que els
a demostrar el .~o>ttru.rt, mitjançant central tampoc no podria ésser aUega,. dir, que el Pacte franco-sov1et1C sera
Milan, 11. - Ei periòdic en Popolo donà ei Duce, molt cordial, 1 de saun detall estadís~i<= qwe palesava el da pel Governador General de Ca,. de caràcter mllitar, però sense so- d'Itàlia» publica avui un article, que ludar a les altres personalitats, els
jet que els actuals jlt.tges són gat- talun11a car, revertida l a facultat a brepassar-se de l'estipulat en l'arti- titula «El nostre pla:t, que s'atribueix delegats anglesos es dirigiren a. l'hor ebé els mateixos que actuaven el 1931 Madrid, no seria competent l'auto- cle 16 del Conveni. A mes, serà es- al Duce, a causa de l'estU.
tel. Pocs moments després, els delei que joren nomenats per la própta ritat catalana per a dictar normes. tés a Txecoslovàquia i probablement
•
L'arttcle preveu als lectors qt.- no gats anglesos es dirigiren en una
Quant a Mussolini es pot dir, si llegim les declaracions exposades en Sata de Govern de l'Audiència a la
Diu -així mateix- el senvor Pic, als Estats Bàltics per tal d'assegusiguin massa optimistes amb r es- embarcació a la Isola. Bella.
els dos articles publicats al cPopolo d'Italia», la paternitat dels quals s'atri- qual el sen11or Pic roma a conferir que s'ha tingut en compte la llei ge- rar-se contra qualsevol violació de
pecte als resultats de la Conferèn•
la
facultat.
Però
encara
ht
ha
l'Estatut
més,
neral
de
Memel.
del
1907
per
a
establir
les
norbueix al Duce, que ha anat a la con1erèncla de Stressa en cpeu de guer- constitueix una altra transgressió mes
cia de Stressa, però que en lc:;menque han de regular els nomeHom
diu
que
durant
la
Coo1erèn·
ra». cEl nostre pla consisteix a mantenir un exèrcit de 600.000 home3 de les disposicwns vigents a Catalu- naments. I tampoc no és això cert
cia quedarà alxi acabat un altre Pac• tada reunió hi ha que fer front a tot
mentre no siguin aclarides les coses.» I alludint el Reich, afegeix que cno nya en matèria de Justícía ltfunï-.
La llei del 1907 determina les te, l'anomenat del Danubi, 1 també el que signifiqui una guerra. Contivolem dir que Stressa asseguri Ja pau del món, perquè això depèn d'al· cipal.
condicions que han cte reunir els as- es decidirà sobre la sort que ha :le nua. dient que això no vol dir que la
La llei t~otada pel Parlament de pirants per a poder ésser admesos. tenir el Pacte aeri de les quatre po- Conferència de Stressa asseguri una.
gú que no assisteix a la conferèncta.D Aquest algú és, sens dubte, Alema-Stressa, 11. - A les onze del matf
cotalunya i publicada <;~, 22 de ma.rç
pau permanent, Ja que la pau depèn ba donat començ la primera reunió
nya, les grans lnsta.llacions militars de Ja qual treballaran dia 1 nit mentre dd 1934 facultava al Govern de la I en el decret del sen11or Pfc no es tències, el qual França està dispo- també
d'algú que no està present a de la Con1erènc1a. tripartita.
parla per a res de condicions. ¿Es
a aprovar amb la condició que
Anglaterra, França 1 I tàlia parlamentin a la diminuta. illa, cercant fór- Generalitat, com molt be diu el Pre- que podran ésser nomenats, per sada
entri en vigor al mateix temps que la Conferència d'Isola Bella. Moltes
Fins el momen.~ de comunicar, és
sident
transitori,
per
a
jer
uns
nomules concUlatòrles.
exempie, els menors d'edat, o els qut
altres pactes, per tal de tormar de les importants qüestions a. dlscumenaments de jutge$ interinament i tinguin antecedents penals o els qui els
(Passa a la l)l&lna 4)
tlr a Stressa, interessen & tres potèn•
fins i tant no es promulgués la llet sense tenir-l,as, no observin bona un c9njunt genera~ de seguretat ~ue
L'ombra de tres pobles es projectarà aquests dies a Stressa. Tres de Justfcia Municipal per aquell conducta? No ht ha cap limitació
Parlament, llei que no ha vingut en
aquest sentit, puix que expressa..
pobles llançats a una competència d'elements bèlHcs que els substrau, cara. El Govern de la Generalitat en
ment no s'exigeix en el decret del
en ares dels preparatius militars. milions de lliures, francs 1 lires que -si l'hagués inspirat el propòsit par- President
transitori més que el codemanen ésser aplicats a tinalitats de millorament social. Itàlia aprovà tidista que li atribueix el senyor neixement del català i la possessió
el mes de Juliol del 1934 una despesa de 1.200.000.000 de lires per a mo· Pic- podia fer els nomenaments del titol d'advocat per a les ciutats
lliurement i sense donar expltcacúms
dernització de les seves forces aèries i 354 mUlons més per a la marina. a 1tingú. Però, com que l'actuació de de més de 20.000 ànimes, i tàcita..
ment hom no pot presuposar res,
Això sense incloure altres 480 mll1ons autoritzats en data anterior. Fran- les esquerres coa!igades en el Go- quan no
es ja altra referència a l'esvern
no
ha
estat
presidida
per
insça 1 Anglaterra han augmentat llurs pressupostos militars constantment.
mentada llei de l'any 1907 que la del
piracions
d'aquesta
naturalesa,
el
seu article tercer, que oo parla d'alLa con!erèncla de Stressa podrà considerar-se un èxit si aconsegueix ésféu el Govern és nomenar un tra cosa que de les preferències que
ser, en principi res més, una valia que deturi la trajectòria ascendent que
Consell de Justicía Municipal, al s'han de tenir en consicllractó per
en les inversions de caràcter militar. No és d'esperar que els resultats qual encarregà de portar a terme a fer el$ norn•mamen~s.
siguin categòrics en l'aspecte de simpillicar el panorama polltic, en allò aquella missió. I el Consell de JusEncara h.i ha més. Aquesta llet
que respecta a una unió definitiva de les potències que conferencien a ticía Municipal restà integrat pel del 1907 està modificada amb data
jutge degà del$ de Barcewna, un del 21 de maig del 1931 per
una disStressa. El fet que no concorrin la Unió Soviètica, Alemanya 1 Polònia lletrat, el secretari Uetrat de la Coés de moment una dificultat per tal que no es produeixi aquest desen- missió Jurídica Assessora, el prest- posició del Gov::rn C:e !a Repúbl!ca
-que
el
de
la
Generalitat
dent de la Comissió Parlamentària en el decret de convocatòria recollia
llaç. Per això, repetim, ha de confiar-se - siguem optimistes JO
de
Justícia i un magistrat designat de març- que impedeix als del
que la reunió de Stressa obri carni a una. conferència general en Ja qulll
jutges
per
la
Sala
de
Govern
de
l'Audiènacceptant les crues realitats produïdes pel rearmament d'Alemanya, enca- cía de Barcelona. De voler afavorir de primera instància que han de
mlol el que ja. està consumat 1 reglamenti, si es pot dir a.lxi, el «statusl> cailegados politicos» -com diu el formar les ternes, i que segons el
$enyor Pic les han d'insenyor Pio- el Govern no s'hauria decret del
militar a partir del 16 de març.
per a prendre en consideradesprès de la facultat que li ator- formar,
ció les instàncies presentades pel~
gava el Parlament.
Una vista de allll B<~ll&ll, a
Català)
Precisament, aquest punt -el que qui hagtn desenvolupat des del 13
de
setembre del 1923 fins a la imja
referència
al
Conselt
de
Justlcia
SIMPTOMES
plantació
de
la
República
els
càrrecs
,,1urticípal- és una altra de les anorjutge o fiscal municipal, o sumalitats que presenta l'iflegal decret de
I, finalment, hem d'insistir que
deL Gover .........~, generat mten. ¡,·n plent d'ambdós, o els de regidor i
aiputat provincial. Aquesta disposi- -com reconeix el sen11or Pic- les
efecte: ¿què se n'h.a jet a•aquest ció
no ha estat continguda tampoc facultats que la llei del 2 de gener
Consett? ·~ 11Lgu 110 ,.n.u. aestituit i ha
la convocatòria actual i ha d'a,. atribueix ut Governador Generat de
de cot,tinuar, per tant, en les se- en
tant . si es té en comp- Catalun11a són les del President i
t.. june;wns mentre no ho sigut. l, plicar-se
te la tegistacio e.~.c.u,, u <;atalanu. del Consell Executiu de la Generamalgrat això, ha desaparegut del com la general de la República,
car litat, però no les legislatives, que
mapt~ puix que en cap lloc del jam.o:: <tecret no es ja referència a ambdues lw disposen expressamenL. pertoquen al Parlament.
ell. El que trobem francament estru.ny é~ que el propi ~e~z11::r Pic en
parli com un punt de Jt.,;t¡¡u:cu. J
Es prou sabut que, en passar per les Corts espanyoles el prode la seva tesi, quan el que ve a :¡;:>1ecte de llei sobre el règim transitori de Catalun]la, la tendència
sar de manifest és, com hem dit,
dels senyors Gil Robles i Martmez de Velasco va prevaler sobre la
una inobservàncía me~ dels prtcep.
Reiterem a les autoritats actendència del senyor Lerroux, que era més benèvola t men]ls desates legals. Un Conselt de Justfcta
tuals de Catalunya, si és que
Municipal és res més que això: un
vmguda amb Les prescripcions constttucwnals i estatutdries. A Gil
Subratllem l'expressiu silencl de
sincerament
desttgen
pacificar
ConselL de Justtcía Municipal i no
«La Veu de Catalunya» t, per tant,
Robles és degut L'entrebanc més gros per a l'eventual restabliment
els esperits 1 tornar el pals a
es pot fer tonedís perquè té una
de la Lliga davant el decret de desla
normalltat
ciutadana,
la
conA desgrat d'ésser-nos ímposs1blt: menti , urgamtzactó de la Justlct.l aeL règim de l'Estatut, o sia la intervenctó que han de tenir les
existència real i un dret reconegut
titució de jutges municipals a Caveniència. d'aixecar l'ordre de
vorts en la Jtxació de la data i de les condicions d'aquest restai unes f aculLa u ati tl:lutdes que li són la. publicació lliure de comentarts no Municipal.
talunya, obra del Governador geneclausura que pesa damunt les
tenim inconvenient a recollir la nota
Produtts el mes d'octubre prop- bLiment.
ral interi senyor Pic 1 Pon. La. Llisostretes sense ni fer-ne esment.
entitats i centres politics d'Esga, tan legalista, tan severa amb
I bé. Diu el sen110r Pic que el Par- ollciosa que ahir fou Iacllíta.da als passat els esdeveniments que són a
Segons el text de la llei del 2 de gener, encara que en un mo·
querra Republicana. de Catalules esquerres quan aquestes es relament de Madrià ha recabat per a periodistes que fan informactó ai la memona de tots, el P,.t.ame¡,., de ment determinat eL Govern de Madrid
volgués restablir el tuncio·
nya» 1 altres organitzacions pobeUen contra la destrucció de l'essi, per mitjà de la llei del 2 de ge. Govern General. Remetem als nos- la Repúbllca dicta, el 2 de gener
litiques de la democràeta cataperit de la. República, ara no tè una.
ner d'enguan11, la facultat d'establir tres lectors els poquíssims 1 incom- darrer, una Llei en què es disposa nament de L'Estatut català, no podria ter-ho sense la tJrèvia conlana, posades de fet fora de la
paraula de condemnació contra un
les normes que regulin els serveis de plets comentaris que ens ha estat que e,; .......nenl un bo.<!t'nactor gene- formitat del Parlament d'Espan]la, l per altra banda caldria ada1l·
decret que desfà una Llei del Parllei després dels successos d'ocJustícía a la regió autònoma i diu, posstble d'escriure so!J:-~ eouest trans- ral per a Catalunya, el qual assumira tar alguns dels serveis a UlLes llets espan]loles que haurien d'elabolament català 1· que és un greu eletubre.
·
les tuncions que al Presu:tent de la Ue
també, que l'esmentada llei atorga cendent qüestió.
m1ent de pertorbació en la Vida colS'anuncia l'aixecament de l'esneralitat i al seu Consell Executtu com rar-se.
al Governador General de Cataluecuva de Catalunya.
Tal com ha quedat aquesta qüestió, resulta que per a posar,
tat de guerra. per al pròxim
petten, entre les quals hi ha per
nya les juncions del President de la tegra:
dia 14. 81 això és atxl, no hl
,,,.;;pu..u.:lu l:lxpressa etc La. Llet uel :t;! en marxa altra vegada et règim estatutan, aquest /!.a d'ésser, de
No ens estranya. Naturalment que
«S nan proelutt comentaris en al- de març del 1934, el nomenament
haurà res que pugui justificar
--------~:*
nho ens estranya 1 Però cal remarcargun sector sobre la. pertmencta de dels jutges munictpals 1 suplents de Jet, votat 1 aprovat novament peL Congrés, amb les retallades que
la perllongació d'una clausura
o. Aquest silenct de la Lliga -que
1 epresentarien sens dubte les futures llets sobre els serveis d'ordre_
l11o renovació dels jutges muruc1pals Catalunya.
sobre les entitats politiques que
encara no s'ha definit vis a vis de
~ suplents del territon de Catalunya,
representen, 1 ho ban provat
la darrera erts!- coincideix amb
Podria sorgir el dubte de sl els públic, ensen]lament ' iu:sttcia.
i aquest Govern General creu neces- numcuamenLs interins lt:t:, t1U1b \-lren totes ocasions, una zona. abdeterminades negociacions en curs
Heu-vos ací la /eina CJUe /La jet el senyor Gtl Robles, secundat
solutament majorítàna. de l'osari per a evitar tota mena de sus- tut de l'autontlactó que aque:;ta Llet o potser inspirat pel senyor Anguera de Sojo.
per tal de concertar Ja seva parttct-

El que dl·u el <<Popolo

d'ltalia»

I

• • •

Comença la primera

reunió

•

•

Els decrets de
Pic i Pon i els
silencis de la
Lliga

Després de
•

SIS

La suSpensió de 1Estatul
de Catalunya
1

mesos

LA CLAUSURA DE LES
ENTITATS POLITIQUES
D'ESQUERRA

Pic i Pon tracta de ¡ustificar-

se en una extensa nota

__________

pació .a les Comissions gestores, ne~octactons que culminaren, fa tres
dies, en l'entrevista. Pic-Cambó.
Comissions gestores, nous jutges
ruunieipalsi propaganda lliure per a
f~ta iga 1 e Partit radicaL. Cal apror el moment que passa. Ens en
t~m càrrec. Normalment això no sepa J)OSSible. Cal aprofitar les garanles suspeses, la clausura que pesa
damunt les entitats d'esquerra, la
~mP05Sibilitat de discutir a. fons des
e la Premsa. No hi ha, de moment,
enemic. Poden !er-se tots els arguments 1-no hi ha por- ningú no els
replicarà.

Llegiu LA HUMANITAT
~~--------*--------~~-

EU FO RIA

aReglaments
per a què?

1

nifetmbla que Ull moment d'intería és el men11s adequat per a
:~s'f en reglamentacíons de¡mitti P embla, però pel que es veu Pic
.on opma: tot el co¡¡t.rari. I ell,
~overnauor mten d'ur~ reg1m inten
àn un moment que la v1da nonnal
n~~ ryan~ autonómíca de Cataluet
a dl!lrat de funcionar i amo
recfemps ttaura d'esser sotmesa a Ull
a 1~Ulument amp11ssim , minucios
~~~l<:t~.qt¡e va a procedir a laco~
lit;;:¡ 0
un. Reglament que norma..
r
. d~¡lnttu;amen t la m.àquilta bu~~~~ICa de la Generalitat de Cata-

'll~gldsabem

que d'ençà que el feren

•r1a e gover nattu 1 gestor Pic i Pon

'Datsa t la rlda anuncian t pr:>-

pinió catalana.. Recordl's, per
exemple, que en les eleccions
municipals de gener del 1934,
mentre el Partit Rad1ca1 reunia totjust a Barcelona 20.000
vots, la coalició d'esquerres catalanes -els centres de la qual
són tot s clausurats- obtingué
més de 16ó.OOO sufragis!
Res ni ningú no ara voreix
-a part de pettts 1 obscurs designis politics- l'estat de coses actual. Al contrari. S'obliga a viure en la clandestinitat
grans masses ciutadanes que
volen acolllr-se a la llet. Si la
injust!cia fermenta odis, la repressió innecessària crea estats
d'inqUietud ciutadana que una
autontat conscient no pot desitjar.
Esperem que l'aLxecament de
l'estat dc guerra comcideixi amb
el permís per a. l'obertura dels
centres 1 entitats clausurades
ra mes de sis mesos. On sentit
elemental de ~iscreció governatt_va 1 de justtcia fa esperar-ho
aixi Per la nostra banda renovem la tñdicació a. les ~uto
ntats actuals del «règam tranSitori».

pòs~ts, i esperem que aquest d'ara
sera un propòsit mes. Però no deixa
d'esser curips aquest interès que P1c
1 Pon dect:ca, a l'Ajuntament, primer, ·' ara a la Generalitat, en les
quest10ns relacíonades amb el personal. Dobleme11t curiós si es recorda, per exemple, l'expressiva llista
que ta uns à1es vam publicar, í que
mngtt no . lla rectificat, sobre els
n~11~s .funcwnans i ngreso;ats al Munac!P' contra tota norma r eglamen.
tàna, en el ben entès que la llista
era molt incompleta.
Davant d'això, val ta pena de demanar-se: ¿per què dimonis voldrà
t an ts reg laments el governador general interí í alcalde gestor , etc., Pic
i Pon?

Llegiu LA HUMA NI TAT

picàcta de 1er una. exposició dels
tonaments en què la seva decisió ha
basada.
Visites
El senyor estat
La Constttució de la Repúbllca es·
Martí Esteve no sorti- panyola., en el seu article 11 dtspo:;u,
que «els funcionaris de la Justícia Murà fins el dilluns
nicipal seran t -~ignats P<:r la Ueuerali~at d'acord amb el règtm que
r.: ...Jrid, 11. - VIsitaren avui a la. estableixi»
i l'Estatut Interior de CaPrc:;ó Model al senyor Companys
i ex con~ellers de la Generalitat se- talunya, recollint 1 sometent-se a
aquest manament disposa en ui seu
arLtcle 6:.! que la Justicia sigut administrada. a. Catalunya pels jutges 1
tribunals nomenats d'acord amb l'article 11 de l'Estatut Exterior.
Quedava, doncs, consagrat el prin1 cip1 que la Regtó Auwnoma podia
dictar disposicions regulant la iorma. d'orgamtzar la Justlcia Municipal a Catalunya.
La Llei votacta pel Parlament català, el 22 de març del 1934, no fixà
normes per a. aquesta ~:.rgamtzac10
1 es limltà en el seu article pnmer
a disposar que «la forma de nomenament dels jutges i procuradors municipals 1 els seus suplents, l'acceptació d'excuses o renuncies i la provistó de les vacants que d"ara endavant es produeixin serà regUlada per
un decret. aprovat pel Govern dc Ja
Generalltat» 1 ient ús d'aquesta facultat el conseller de Justtcm utctà,
el 30 de l'esmentat mes, un decret
en què s'ordenava la total renovacto
de jutges 1 procuradors mumc1pa1s
1
de Catalunya 1 fixava unes rêult!.o que
MARTI E ST EVE
havien de servir per a, d'acord amb
nyora Maria. Lizàrraga . de Martlnez elles, realitzar els nomenaments del.:;
Sierra i els senyors JlUlcnez de Asua, functonarlS de la Justicu~o Munlctpal.
Qómez lildalgo 1 Mangrané.
Disposa també l'esmentat article
Quant al senyor Esteve, al qual pruner de la inclicada Lle1 del 22 de
e. rribunal ha concedlt Ja presó març del 1934, votada pel Pl!ü.lffient
atenuada durant uns dies per tal
catalunya, que els nomenaments
d'atendre el seu estat de salut, es de
proposa romandre a la presó fins que es fessin, foren en caràcter d'in·
el dJlluns dia en què marxara a !a terímtat finS que entrés en v1gor la
clinica per tal de segUir el tracta- futura lle1 de Justícia Murucipal que
ment dels metges. El senyor Esteve aprovés el Parlament català.
Amb posterioritat al que acabem
ha adoptat aquesta actitud pel desig depassar amb els seus companys de dir, la Cambra de Catalunya no
ha dictat cap llei amb què es reglaaquestes festes del a d'abril

concedel.x, na urien de persistir fl!ll:i
que el Parlament catala legtsh.!S amo
torma definlttva sobre l'orgamtzactó
d·J la Justicm Municipal a Catalunya, però, a mes que atxò 1mp11caria mte.-pretant-se en aquest sentit
una. lunttac¡ó c;te les tacu1tats que d
Parlament te, Ja que en us de la seva
potestat, en qualsevol moment pot
adoptar dec1swns que revoquin d'altres anteriors seves, encara que
aquelles no tingum caràcter defmttiu, no pot tenir la eftcàcla el paràgraf segon de la Llei del 2:! de març,
tantes vegades esmentada, perquè

•

•

•

Es aquesta ta sttuació creada per la llei del 2 de gener d'enguany, llet d'una inconstitucionalitat evtderLtfsstma. Però darrera
a'aquesta sítuuctó hi ha propòsits de maior abast.
El pensament de Gil Robles ' de molts altres senyors, és que
la suspenstó de l'Estatut Exterior cie Catalunya ha d'allargar-se
.
,
.
.
•
I almenys, tms que s h.agt jet la reforma de la Constttuctó
espanyola. I com que et pla dels drettStes espanuols, i fins el d'alguns
centristes, és d'introduir modi/icacion~ d'tmportància en els arttetes relatius a Les anorne1tade.s regions autònomes ens trobariem
.
t l
t ·t ·
'
'
st va endavan . a retorrna cons l . ~etanal pro1ectada, que eL nostre
Estatut quedana anuHat o modtftcat abans d'estar altra vegada
Passa a la pàgina 5) en marxa.
Això vol dir que l'Estatut su:spés ja no tomaria a funcionar i
----------~---*----------- que, en el millor cas, seria .substztuit per un altre Estatut: aquell
futur Estatut de què parlà amb tota franquesa eL senyor ManueL
Porte/a i Valladares en et seu d~curs oficiat de presa de possessió
de' cdrrec de Governador generul de Catalunya.

QUI SERA El NOU GOVERNA·
OORGENERAL DE CATALUNYA?
El senyor Estadella assegura que no sap res
Madrid, 11. - En acabar ta seva.
di:;se1tac1o el senyor CambO, pujaren
a fe-.:;cena.ri pt;r tal et~ lellcnu.r-1o
nombro:;e.\i personailtat.li. Entre elles
hi bavu~o l'ex-llll.IllSlre senyor Jo:;~p
.l!;Stac:w.Ja, a1 qual elS penuUi..tes ::.atudaren, i en preguntar-u quan
cw¡;teudrla el vtatge cap a Barct:lona per tal de po:,.:;e~onar-¡,e uel
carr.:c de Uoveruaúor gem!ral <ie
Catalunya, wgue nUDJoru;wcamtmt
que encara no h1 havu~o res eu concret sobre el seu nomenament.
Aleshores un pertodista il dJgue
que segons les .seves uot1cies, racord serta let public en la proxuna
setmana. després de la sortlda del
primer Consell que se celebri, 1 t.l
senyor Estadella digué ;
- Ah!, aleshores esperem aquesta
data. No em féu parpar perquè 6.5
inútil.

• • •

Una tal perspectiva no pot és.ser ben vista pels autonomistes
catalans. Creiem que ert les actuals Corts d'Espanya, si són novament obertes, ' st no en Le~> següents, els diputats catalans nan
d'alçar llur veu contra ta trajectóna que vol imprimir-se al problema de L'Estatut Extenor. Aquesta tra1ectória va més enllà del
text de la llet del 2 ae gener, i allunya i dificulta encara més L'hora
de la restuuractó autonóuuca.
lndepcnuentment dels ULtres recursos legals i polítics en de·
tensa de r.r.:statu..t, Cutalu..!lya J~a de demanar, corn més aviat nullor,
la derogació ae ta llet det 2 de gener, àer~Jgació que, teta en temps
oportú, seria el canu me~ dret l mes rapid per al restabliment de
la rwstra autonomia suspesa i esberlada.
A. ROVIRA 1 VIRGILI

AQUEST NUMERO HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA

la humanitat
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per Perlita Greco, Murillo l Compaoyla. liO belleses en escena Orso presentació. A la nit, ACTE
de CONCERT per emloeota nrttates - Demà 1 diumenge. tarda i
ntt· MUCHO CUIDADO CON
LOLA.

GRAN TEATRE ESPANYOl
Comoanvta del

NOSTRE TEATRE
de Valencta
Avui, tarda. a loo 5. Entrada I
butaca, 1 ota. : L'HOME DE LES
TRES CARES. l'obr& apoteòsica
del XOFER-AUTOR. Nit, a les
10'15. Primer: ASO ES UNA DES·
GRASIA i l'èxit de los vans ria·
lles: iiTA TIAII -Demà, tarda.
a lee 4 "JO. Entrada I butaca, 1
pta.: DE LA TERRA DEL CAN·
CHO i L'HOME DE LES TRES
CARES • Nit. a lea 10. CARTKLL
DE LA MAXI114A COMICITAT.
Butaques 2 otes. ELS HEREUS
DEL TIO PERE 1 IITA TIA !l Es despatxa a tota ela centres de
Localitats.
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Companyia dt oomèdlea
MO RA-ESPANTALEON·BARROSO

*
TARRAGONA

LA VIUDITA SE
QUIERE CASAR

LES FIRES I FESTES 1 ALTRES
NOTICIES
Lleida, 11 (per telèfon). - L'alc.alde gestor senyor Pujol ha encarregat al dibuixant senyor Bartelottl
la confecció del • cartell anunciador
de les pròximes fires 1 festes.
- Es troba entre nosaltres el dl·
putat i cap d'Admlnlstració Local,
senyor Josep M. Espanya, el qual
s'ha interessat pels detinguts amb
motiu de:Is fets d'octubre.
- La Societat d'Obrers de la fàbrica de Sucre de Menarguens, ha
organitzat un banquet a honor deis
diputats que intervingueren en la
solució del problema de la remolatxa,
- A la Casa de Socors ha estat
auxiliada la nena de set anys Roseta
Santos i Esteve, la qual presentava
contusions a la regió vertebral i ferides al nas, produïdes en caure
d'una bicicleta. mentre jugava al car·
rer del doctor Bragulat.
- Organitzada per la Unió Esportiva de Sants es celebrarà diumenge
111. cursa ciclista Ja~Barcelona. En
el recorregut figuren les poblacions
de la nostra comarca segUents: Almacelles, Lleida, Bell-lloc, Cldemat,
Mollerussa, Golnés, Bellpuig, Vilagrassa, Tàrrega. 1 Cervera.

GIRONA

Ok1J1 , MORESC I CIVADES
Civada extremadura ...
84
EL SENYOR MARIAL VISITA ELS
I dem Mancba .. .. .... ....
84
Navarra .................... .
PRESOS :·r TOPADA AUTOMOBI·
Moresc
Plata,
<1lspon....
44
Peucdès .................... .
LISTICA
!dem pals..................
4u
42
orael1 ., ••.•..•.••...• -...•• ,..
:at..
Girona, 11. - Aquest mati han arUr¡¡eU ....... ........
lli
88150
Preus en ptes. els 100 c¡uUoe.
ribat
a
aquesta.
ciutat, procedents de
Ola., AndalUSla ""
;;,
51
Madrid, els diputats per aquesta. cirL~-t:.,MINOSES
cumscripció, senyors Miquel Santaló
ARROSSOS
i Melcior Malral:
r··a.ves .1\Jldaluala .........
tlOmba ••••••• •• ••••••••••.•
46
12<1
Han estat a la presó a sn.Judar els
Idem Extremadura "'"
45
I dem Ca laspar ........ , ..
160
presos polfttcs. Han estat una bona.
I dem Mallorca .......... ..
Bell-lloc O. .. ........... ..
81
Favone
Andaluala
....
..
estona
conversant amb ells.
Florot ••• , ••••••••.•••••••••••
IS4
ldem Extremadura .....
4a
- Ahir a la tarda, mentre es diGranja .............., ••••••••
JO
Veces Andaluaia ...... .,,
4060 rigien a Figueres amb automòbU l'adSelecta ..................... .
Ga
ldem estranaeres ...... .
Trencat ................... ..
4t
vocat i ex-diputat a Corts, senyor
Era
paia
••..•.•••••••••••••••
42
CiO
Farlna d'll.l"ròs ..... , ......
62
Massó i el seu germà poll·
I dem estrangera , ......,,
d6CI Santiago
ticsenyor Estanislau Aragó, procuraGulx:es .......................
MONGETES
Pésola estrangera ....... .
dor, veïns de la nostra ciutat, des~ tacats
ldem pal& ..................
elements de LU¡a Catalana,
Castella (correct) ""u
1~
Llentilles
Andallllla
..
.
ldem (selecta) - .........
11S
tingueren la dissort de topar, en el
120
ldem Salamanca ...... ..
Estrangeres ••u• .......... .
terme de Viladecans, contra un caMallorca .................. ..
mió que venia de la part contrària.
PALLA I ALFALS
Prat ....•.•• , ...•••••.••••••••
A conseqüència de la topada, el s&ValéncJa ................. IL••
~aa 1.• ............. .,... ~
e
nyor Massó resultà amb una forta
1 al.e 2.& •••••••~u~.,.,._,,
:
contusió al costat esquerre, coD.Sid&d'UllreU .............
I~
CIGRONS
rat de pronòstic reservat, 1 el senyor
em curta , •.••..,. ,. •• ••.
5e,
4
Aragó, la fractura del peroné dret en
AndaLUila ............. , .. ..
Preua
en
ptes,
els
40
Qulloe.
el seu terç Inferior. El ta.x1 en el qual
J
•••••••••••••••_....,
viatjaven resultà amb alguns desperI
t•••••••••••••••••
GARROFE8
fectes de consideració.
I
••••••••••••••••••
Casteuo, nesra ............
I
•••••••••••••t\-•••
aa
Anlt, entraren lladres a la bo110
..
Eiv11sa .... , .....u • .,,. ..... ...,
a
~ ao tiga que el senyor Pere Calvet U
Marroc ••••••••••••••• , •••••
Ma.ll.orca. ... ••'. ••• ...,. '"..
~ 6<..
2t
establerta al carrer del Carme de la
Mexicana .. , ............... .
1\.6
Matatera, nean. ....... .,
111 ~
at
nostra ciutat, 1 s'emportaren 125 pes.
ft
PaJot.ta - ................... .
Roja
..
_.,
''"'"'''ttU.JJU.~c•IU
8Ç
80
8()
Sauo ........................ .
setes en xavalla 1 trenta quJ.los d'em111
Vlnaroo, nejfra .......... ,...
à
18 CiO butlts.
Preus eo ptea. els 100 Qulloe.
Preua ell rall els 4~ Qulloe.
No han estat detinguts.
~ - e ::n::::z:=:
- .
=
A Sant Esteve de Llèmana, la

I

TEATRE BARCELONA

,COMARQUES

LLEIDA

TEATRE CATAU

P RI NC I PAL PALACE
Telèfon 11882
Companyia VILA • DAVI
Avui, tarda, a les 5'15. PREUS
POPULARS. Butaques a 8 ptea.
LA SALA ES PLENA 1 l'éxlt aorollós: MISS • THERY. • Nit, a
les 10'15. Exit esclatant de: EL
oiUTGE ESTA MALALT - Demà,
dia 13 d'abril. REVETLLA DE
L'ESPECTACLE. Grandiós festl·
val.

•

COLISEU
POMPEIA
Comoanyla ASSUMPCIO CASALS
Demà, nlt, a les 10 I diumenge, a lea 4'30:
LA FLORISTA DE LA RAMBLA
Diumenge, nit, a lea 10: LA
REINA .JOVE. • ButaQUII Primt·
ra, 3 ptes.

TEATRE NOVETATS

Gran Companyia d'operetes I RI·
vistes de CELlA GAMEZ

YICTORIA

Avu i, tarda, no hi ha funció
per aualg 1 muntatge da LA
MALQUERIDA. Nit, 10, ESTRENA a Espanya de la sarsuela, orl·
alnal de olacint Btnaventt 1 música del mestre Penella:

LA MALQUERIDA

Gran Comoanyla Lfrica
LLUIS CALVO
Demà, dlasabte, aensac1ooa1 revetlla de l'Espectacle. patrocinalona:

DONA FRANCISQUITA •
per Hlplllft Uzaro, Glllrla Aiea.
raz ' Cora Rasa 1 t1 de test&
per la genial CELIA OAMEZ.

CINEMES

EL CAMPEON
DEL REGIMIENTO
pel gran còmic Bach I L'emocJo.
nant aseumpte Unancer:

LA BANCA NEMO

PUB LI

VISITA DE L'ALCALDE POPULAR
DE BARCELONA SR. CARLES PI
I SUNYER :: CONSELL DE GUER·
RA ABSOLUTORI
Reus, H (per telèfon). - Procedent de Tarragona ha romàs unes
hores a la nostra ciutat l'alcalde popular de Barcelona senyor Carles Pi
i Sunyer, el qual s'ha entrevistat amb
diferents amics després d'haver dinaç a l'IJotel Londres. Moments més
tard sorti en automòbl.l en direcció
cap a Lleida.
El senyor Carles Pi 1 Sunyer ha
estat rebut amb grans demostracions d 'afecte i adi1esió.
- Avu1 s'ha celebrat a Tarragona. un consell de guerra contra Joaquim Llorens, de Falset, processat
pels esdeveniments d'octubre per
aux.ill a la. rebeliló. La sentència ha
estat absolutòria.
NOTES DIVERSES
Diumenge, a la nit, l'Escola d 'Art
Teatral de l'Orfeó Reusenc posarà
en escena el drama en tres actes.
original del nostre estimat amic el
comediògraf r eusenc Enric Cavallé,
titulat «El vedell d'ora.
- Durant el present mes d'abril
restaran suprimits els drets d'entrada a tota e:Is que ingressin com a
socis al Reus Deportlu.
- Eis Bancs d'aquesta ciutat anuncien als seu.s clients que, declarats
festius els dies 12 i 13 del corrent
mes, llurs oficines romandran tancades avui, divendres, 1 demà, di&&abte.
- Per tal de celebrar el quart
aniversari de la. proclamació de la.
República, el Centre Republicà Autonomista. ha organitzat un àpat popular que tindrà lloc al seu estatge
SOciaL H1 assistiran diversos prohoms del partit.
- Segons referències autoritzades
ha queda~ coru¡tituïda, sota el nom
de clntima de Conoorblt, una nova
entitat musical Actualmnt es treballa per tal de celebrar aviat la
se5516 inaugural a base d 'un concert
que seria confiat a la distingida. dama 1 notable viollnista. senyora Ellsabet de Pérez Farràs.
- La Com1ssló organitzadora del
n Certamen llteràr!o-humorfstic de
la. Societat eLa Palmat, continua rebent interessants treballa destinats a
l'esmentada competició.

ULTIMS DIES
ENTRADA UNA PEESETA

*

AVUI, A LES 4'30 DE LA TA1U)
4

SALO DE CREACIONS
Te dansant. Orquestra Demoq'¡
dau. Ball a la Dlst& 1 exblbld011a
de tumbea1 can-can 1 balls !Ilo.
derna 1 exottcs uer JIMMY &nd
NELLY
A pettctó del publlc
SEGONA .EXHffiiCIO
do MODES .I\1ASES
CI'Assumi>Ció Bastida, amb rtquJ.t.
sima coHeccló augmentada aiilb
nous modela d'estiu 1 platja ves.
tlts de tarda 1 olt. I la !orÍnlda.
ble colleccló de cdeshablllést <l'art
l Ungerle d 'alta fantasia, Pte.
aentata per KDEL
PREUS CORREN'l'S
DISSABTE:
RECITAL MACRIAA
DARRER TE DE MODA
sensacional parada Cie mocteJa

DIUMENGE
PESTA NOCTURNA DE
CLAUSURA

GRAN BALL DE GALA

Concurs de ¡-uants tantasta. _
Concurs de pentlnata - Concun
de maquillatges, etc., lllllb
VALUOSISSIMS PREMis
Titol cavaller, 4 Pe8&etes- lafl·
taclona senyora, ¡¡ratuJtes.

La

Los inseparables

REUS

MUSEU D'I NDUMENTAfliA
RETROSPECTIVA
IXPOSICIO HISTORICQ
FOTOGRAFICA
DE LA CATALUNYA ACTUAL

METRO POL ESPECTACLES PER
Lhirla, 115 • Telefon 11222
A AVUI
Avui, tarda, a lea 4 1 ntt, a les
10.
¡¡raclosa comèdia:

que recorda el cèlebre afer Sta·
wlsky.

guàrdia civil ha detingut Miquel Comas, reclamat pel Jutjat núm. 16 de
Barcelona, per tal de comph.r la condemna per un delicte de contraban.
A Torroella de Montgri. han
estat detinguts els veïns Josep Sala I
Francesc Martin, els quals sostlngueren 'Una forta baralla a la vta pública., amb el natural escàndol. El
primer donà un oop de bast.ó al cap
del segon 1 11 produ1 ferides de consideració.
Amb l'objecte de commemorar
el quart aniversari de la proclamació de la República, l'Ajuntament
d'aquesta ciutat ha organitzat diverses testes.

EXPOSICIO DE
L'ART DEL VESTIR

da per l'AJuntament de Barce-

Avui. tarda, a preua arld-popu.
lars: LA RONDA DE , LAS BRU·
dAS Nit a les 10, el formidable éxlt:

revista en doa actes, 41vldlta en
vint quadros, orl¡¡ln&l de Lean·
dra Blanoo I Alfona Lapena, amb
mU61ca del mestre Luna.
On dels més soroll0101 trlomra
Cie la auper-vedette
CELlA GAMEZ

en competêncta
6 BONICS BRAUS 6

Gran Companyia llrlca

TEATRE NOU

La runcló Cie ta olt aeri. d 'ho.
menat¡¡e a ol. Ma. Sasarra.

HERMANOS BIENYENIOA

MORENA CLARA
èxit ldesorlptlble de Qulntero 1
Gull"n : sorollós trlom! d'Antll·
nia Horrero. Rafael Bardem i
tota la Companyia. - Demà, tarda I olt: MORENA CLARA Diumenge. a ll!il 3'30, única representl\cló: ORO Y MARFIL, per
Antllnia Herrero. A lea 6 1 10'10:
MORENA CLARA - DUiuns, tarda.: LA MARQUESONA - Dl·
marta, tarda:
LAI DOCE EN
PUNTO - Dlmecres. tarda: MA·
ORE ALEGRIA - Cada nit: MO·
RENA CLARA.

TEATRE POLIORAMA

LA RAMBLA
DE LES FLORISTES

MONUMENT)l

Diumenge, 14 d 'abril Tar~
4'16. La grandiosa cOrre~~ a Itothom esperacta a lltr
llEI ml a ml Ideal!!
11 La combinació desitJada ,
Els
·1

A Iee 5'30. representació única:
MARIA LA f'AMOSA, per Antllnla
Horrero. A les 10'15:

de Capella I Lucio

Avui, tarda 1 nit, el ¡ran éldt
de oloseo Ma. Saa:arra:

BRAUS

ROMEA
TEATRE
Telèfon 22028

Formidable repartiment: GRAN
presentació. A l'estrena asalstlran
ela eeua autol'!l. Dirigirà l 'ot(luea..
tra el mestre Penella - Demà,
tarda. ORAN PROGRAMA. Cada
nit: LA MALQUERIDA.

Temporada oficial dt
TEATRE CATAI.A

-:--------~-

de TRESPALACIÓS
ENTRADA , 3 PTES.

TEATRE

Avui, dlvendtee, tarda, a un quart
de sis 1 olt, a un Quart d'onze,
1a comedia de gran élllt:

PI I SUNYER A TARRAGONA
ALTRES NOVES ·
Ahir, al mati, va estar a la nostra ciutat l'ex-ministre de la República i alcalde popular de Barcelona
senyor Pi 1 Sunyer.
Seguidament d'ésser rebut pels
nombrosos amics que esperaven la
seva arribada, va traslladar-se al
!orti reial, on saludà. els presos, especialment el 'senyor Lluls Prunés,
que tan coratjosament manté el seu
empresonament.
En saludar el nostre lllustre hoste
poguérem recollir <\'ell aquell optimisme tan necessari en aquests moments.
- Ahir, al mati, va celebrar-se el
Consell de guerra contra el nostre
amic 1 conegut republict\ de les nostres comarques Joaquim Llorens.
El senyor Nogués B~et !éu una
d efensa. sòbria 1 contundent de l'acusat.
Respecte la condemna. es tenen
impressions favorables per al no3tre
amic Joaquim Llorens.
- Avui, al Teatre Tarragona, la
renomenada. companyia lírica amateur de l'Orfeó Canongi r epresentarà la famosa obra de Vives, cMaruxa», de la qual ta una verita84 ~o ble interpretació 1 on destaquen bri11 - llantment els elements que formen
aquell grup.
- La Cooperativa de Cases Bara.te3, anomenada «Tarragonu, que es
propo.sa construir 78 d'aquestes als
terrenys que té adquirits a l'Avin·
guda Catalunya., ja ha tramès a Madrid les corresponents Instàncies.
Una comissió d 'aquesta. Cooperativa va visitar les autoritats perquè
procur~n la. ràpida tramitació de
l'expedient.
- El Govern suis es proposa or45 60 gaiútzar, per a mitjans del mes que
ve,
una exposició turística. a la no3IS7tra ciutat.
- Enguany, i organitzat per la
Filharmònica, durant les properes
festes de juny, se celebrarà el segon
concert liric al Passeig Arqueològio.
- La visita que efectuà ahir a la
nostra ciutat el senyor Pic 1 Pon va
SIS- de:>enrotllar-se tal com preveia el
programa que ja havien donat.

ObiiGaelona lndustrlala

~50

Alaua 1 Canala
Gas I Eleotrlcltat

1dem extra ............. ..

Valora que u eotltzen com efectes
oliblica
Banc Hlp. CI'Esp.a 4 '/• 91 I

•

1

t·ut·ça
Local, ··················•~····
corrent .......... ..

g,-

I

o

FARINES
Ara¡O ....................... .
Ca.atella (correot) .... ..
ld.
(e&tra) .... ..

Valors amb &arantla de l'Estat
Callr:a d'Emla. 6 •¡, ...
HICiro¡ràUca Ebre 6 •¡,

I
'

PREUS

•4 91 -

s. F-..

/IS-

.411bV 25
55-

A b •¡, ... ,.,.. .
B 4 1/2 '/• .. .
4 '/• ........ .
D 4 '/• ........ .
J: 4 112 'I• ...
F 6 'I• ""'""

LLO'.I 'dA

oluntu d 'Obres Publiques
Port l:ill.l"celona 11108 ... 11611 Hll.l"celona. dl vel'ka
IIJ» ae Càdll: ........... . IIJ I J
lt Cie UIJOD Musel...
87J de SevlUa e. D . .. .
" f;l
I
I

I

I

72 15

Antlaues Dlputaelons
BIU'celona. 11 m1110us · .. . 1:1 25
1
6 milions .. . /8 I~
1t
sèrie H .... .. 73511
1
aérte e ..... . /,1 511
•
6 •¡, 11126 .. . 111111
6 •¡. lll:$0.. . l41
Provlnctals .. l 4 /5
Mancomunitat 1914 ... 6!1Mancomuntt&t 1920 .. . 6~
Oailca Crédlt Co!D ..... .. •I -

I
I

2.&

lj,a

101 to

AJuntamenu

li1

I

I
I

~48 (¡(.

Generalitat
Tres. GeoeraUtat 6 'I· 1 100 CO 1 100 00

Badalona 6 'I• ............
Bll.l"celona, semestre ...
I
11106 A ..... .
»
11106 H .... ..
•
11106 o ..... .
I
11107 D .... ..
ll
1910 o ..... .
I
191:.! H ampl

,_

IBObadUia» ..
P$ li·
,
11118 5 'I• ...
I
11120 6 'I• ...
54 eo P. o. de ca~aJunya 5 'I•
lt
I
fj '/•
t Central o·Aragó 'I·
,
P.
c.
oea~
Espanya
a
•¡,
18 2
/d :t• P. C. Cremallera 6 'I•.. .
F. C. Secundarta ....... ..
Oran Metro 192'..1 6 •;... .
üran Metro 111~ 6 'I• .. .
Me<llua a Salamanca...
101 15 MetropoUtA •rrans. 6 •¡,
Orense A H O U E P ...
1.,1 7b Orena,
O 1 l:i prior....
f'. c. Sarrlà 6 'I• .... ..
rànger a Fez 6 •1• ......

11' tit1

o .........

I

114

114 fiO

tO
~ 44 511

D •••••••••

a

ll2 UI

Mucho cuidada con Lola

___________*___________

•
1

o·········

Tarda, 5'15. Nlt, 10'15. A honor
beuetlcl de l'aplaudida vedette
SARA OUASCH. La revista de
¡¡rao èxit:
1
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Borsa de la tarda

ESPECTACLES PUBLICS

~

35'65
35'55
48'45
48'85
7'3!)
7'37
61'80
61'10
2'96
2'114
237'75 !.!38'00
124'25 124'76
4'965
4'955
32'70
32'30
30'90
30'70
1'84
1'82
1'80
1'78
1'60
1'58

Gnllines, parell, de 15 a 23 ptes.
Pollastres, idem, de 13 a 19 ptes.
Conills, ídem, de 8 a 10 ptes.
Suiss )8
Belgues
Mamellons, un, de 45 a 65 ptes.
Florins
Nodrissos, un, de 70 a 190 ptes.
Escuts
Xeixa, q. de 55 quilos, 28 ptes.
cor. Praga
Foment, fd. 1d., 27 ' ptes.
Cor. suequea
Nord. 52'70, 53'00, 52'80; Alacant,
Civada, els 100 qulfos, 33 ptes.
Cor. norue¡¡uca
38'80. 39'00, 38'85; Rlf, 58'85, 59'25,
Ordi, id. fd., 35 ptes.
Cor. daneses
58'85; Explosius, 123, 122'50, 125'25,
Han sortit els programes de les
124'00; Gas E, 115'75; Transversal, festes que tindran lloc en aquesta
20'50; Ford, 220, 222, 221; Hulleres, ciutat, durant els dies 12, 13 i 14, en quid, 32'20. Tot a base dels cent qu1·
48'75; Colonial, 41'85; Felgueres, 37; ocasió de celebrar-se el Mercat del los.
Petrolets, 5'20; Filipines, 356, 357, Ram .
Garrofes
355; Chade, 421, 423, 420, 421.
Garrofes de qualitat de Benicarló,
a 7'50 els quaranta quilos.
Llonguets per a pollets
Cotització mitja dels preus de la
De daimlel, a 70 ptes. els 100 quiNord, 52'75; Chade, 420, 423; Cba- setmana:
los.
de D, 80'60; Chade, E, 80'80; FillDll d'oliva
Cigrons
pinrs, 356, paper; Explosius, 122'25,
Del pafs, i grau acidesa, 24"75; seSuperiors, de Màlaga, a 75 ptes.
124 123'75; Rir. 59'00; Sevillana d'E- gon grau, 24; tercer grau 23'50; els 100 quilos.
lectrlcitat, 79'00. paritat; Marroc 5 quart 23'25; cinquè, 23; sisè, 22'75;
Farines de blat
per 100, 87'00, paritat.
AragÓ, menys d'1 grau, 22'50, i !dem
Farina corrent, mitja força, 68
d '1 a 2 graas, 24'50. Tot pessetéS J;er pessetes; força, mgna, 74; d'Aragó,
càntir de 15 quilos.
primera., força, 68; idem, mitja forArròs
o;a, 66; !dem, blanca, 63, I idem «caArròs zero, 58 ptes.; núm. 1, Ge; bezuela», primera, 32. Els cent qalsuperior, 63; perla, 67; Hèrcules, se· ~os.
lt'crlonat, 90; matitzat, 59'59; fdetr.,
Patates, diverses classes
superior, 62; extra. 65; sublim, 6!1;
Riojanes, de la. Banyesa, 17 pesHèrcules sntinat, 92; mitjans d'ur- setes; grogues, fdem 15'50; nor moròs, núrÍl. 1, 41; fdem núm. 2, 29; rada, idem, 1'l; roge3, fdem, 17; d'AsHeus acl els preus del darrer mer- idem verds tesquellat), 37; morret, torga, blanca, 15'50; idem, groga, 16,
cat:
37 i arròs clofolla es cotitza a 38'08, i llavor holaidesa, 40. Tot els cent
_o_us_,_I_a._d_o_tze-:-n_a_._d_'1-'90_a_2_P_t_es_._ _
m_én_y_s_els
__tm_p_os_t_os--:-._s_·8_s_._T_o_tru
__
u- quilos.
Despulles, quartes I cereals
Ferrocarrlla
Tramvies
Farinasses blnques, 37 ptes.; pures,
sense barrejar, 29; farina d'arròs,
Ant. AvUI
Ant. Avui 44; segó fulla de blat, 40; segonet,
37, els cent quilos; quartes corrents.
Nora lt!Jpai)J'a 1.• a.,~ •¡, ISO 25
6801<
IK/- urat. ·rramvll!il 4 •¡, .,.
21; extra B, 22; superior B, 23'50;
I
I
2.& I . 3 '/• tl l i
:.585 Gral. Tramvll!il 5 '/• ...
IU •
1
a.• e. a·;. 5¡superior C, 24, els seixanta qullos.
Eixampla 1 Ortcla f 'I• 11026
1
1
4.• a. a ·;. ~ 25
Ordi, comarca, 18 ptes.; civada ex55 /li
~ro Tramv t>t. Anoreu .....
I
I
6.& I. 3 '/• :.ot6 tO
5625 Tramv. ~arcelona 1112Cl
8550 tremenya, 16, dOble decl. (quartera);
l!:llp. Pamplona li •¡, ... ~1Ó/ 1S Tramv. Bll.l"celona 1930
84Mpolpes remolatxa corrent, 9'50, i !dem
Prior. Barcelona lS 'I• .. . 61 1.)
61 60 Tramvies SllYIIla e 'I• ... 11815C
superior, 10'50.
~:jegAóvla a Meólna ..... .
41 5u
4J- Tramvlea Granada 6 •¡,
IU liti
sturlea 1.• biJ.>Oteca .. . :.5 5~
üij 15
•
:.!.• biJ.>Oteca.. .
~5 Iii
•
Il.• blpoteca.. . f-656 Wel<la a !teus a '/• .. . 69Ha~ller11
Vlllalba a t;cgóvla ..... . :>cl /ò
l!;speclaJS Almansa .... .. b2 ~~~
62 150 Transatlàntica • •¡, ...
Almansa a Valeucia ad o3 /5
c8 75 TrailsaLh!.nt. 6 ' I• 111:.10
15Mlues sant Joan a '/o. llll7~
Transatiaot. 6 'I• 111:.!:.1 12Alsasua 1 saut Joan ... 11¡1 25 Traus. 6 1/:.l'/•
esp.lll:.!:i ~1osca & l''rauça ........... . ~4 8i
t4 s; Traus. 6 1/ll '/• cns.l9~6
•1Nord especu~la 6 '/• .. . W4 I~
TraDI&tlànt
6
'/• 11120 115 li
1d. Valeuclaues 6 112 •¡, ~~~83 ]f: Transauànt. 6 •¡. 111211
8$ALII.l" a &ntauder .... .. 11 5C
Traoamedlt. 6 'I• 118Alacant 1.• hlJ.>Ot.eca .. . ;,2 SJ
52 15 Bolls
u. Naval Llevant 6 'I• 85-

I

~5 5i.

Amortit. 6 '/• A ........ . 1~1 /5
r 1
19268 ....... .. 1L1 75
/~

Lliures
Francs
Dòlars
Lires
Marca

sal, 20'25, 20'00, 20'25; Bxplostus,
120, 120'75, 118'50, 120; Rif, 59'50,
58'50, 58'75; Tramvies O, 30'75, 30'50;
Filipines, 355, 356. 355; Chade, 418,
416'50 419.

l
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CANVIS DE MONEDES

~-

Encalmadisslms, e:Is Deutes de
l'Estat a la sessió privada; repetiren canvis.
Obligacions Municipals, només
sostingudes, igual que les de la
Tresoreria de la Generalitat , Diputacions i Provincials. Al rotllo de
ferroviàiies, també hi hagué gran
encaimament 1 repetició de les cotitzacions. r.es tndustrials. sostingudes
En les Accions tractades a fi de
mes les ferroviàries estigueren molt
encalmades i es limitaren a repetir
les cotitzacions del dia anterior; les
industrials, també es limitaren a .repetir canvis, excepte les ExpiOSlUS,
que seguiren la tendència de puja
1 gu:tnyaren prop de deu enters en
relació a la tanca anterior. A la sessió d'ahir, en les esmentades accions
hom notà algunes vendes fortes entre els canvis de 124 a 125.

•»
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CINEMA

BeS810 continua. Seient ONA PEl:l
SETA: NOTICIARIS · DOCUMEN·
TALa • VIATGES, eto.

FANTASIO
Avui, tarda, a les 4. Nit, a lea
10: REVISTA FEMINA • PATHE
dOURNAL • DOCUMENTAL I el
¡¡ran éxl~ de l'extraordinària producció Blbllca:

REY DE REYES

CINEMA
PARIS
Avda. Pta. Angel, 11 I 13
Tel àfon 14544

Sempre tl oro.rrama m's atractiu
Tarda, 4'30. Nit, 9'45: REVIS·
TES PATHE I FEMENINA •
Trlomt de Custav Frhoelich en
EL FUGITIVO DE CHICAGO •
Dorothea Wleck en la formidable Producció Paramount:
UN
SECUESTRO SENSACIONAL, amb
Baby Leroy - Diumense, mati·
nal 10'30 - Despatx de localitats
a . taqu illa per a la numerada de
dtumenu, ttrda, a lea 6.

COLISEUM
Avui tarda, a lea 4. Nit, a lea
deu.
CONCURSO DE BELLEZA
ICòmica)
REVISTA PARAMOUNT
EGIPTO, REINO DEL NILO
(DocumentaL) 1
Stan Laurel I Oliver Hardy, en

Una fiesta en Hollywood
<Producció M. G. M.)

MARYLAND

Plaoa Urqulnaona, 5-Tel. 21886
Tarda, continua: 3'30, 5'30, 7'30.
I nit, a Iu tO:
DIBUIXOS

UNA VISION
DE LAS BALEARES
1
LO QUE LOS OIOSES
DESTRUYEN
Butaca: 2'20. A les 7'30: 1'65

VARIETATS
FRONTO NOVETATS
ATU1, divendres, tarda, a tes •·
PASTOR - QUINTANA m contra
NARRU l l - ELORRIO. Nit, a les
10'15: QUINTANA lV - JAUREOU! contra SOLOZABAL • PEREA. - Detalls per cartells.

Frontó Principal Palace
Avui, divendres, tarda: URIO.
NA I - VICENTE I contra OAO.
NA • MAOUREGUI I. Nlt: URl·
ZAR l - OUILLERMO contra A.ROARATE - CELAYA I - OOITIA.

TEATRES
Novetah - I'at<la; tLa rouda <1t 111
Ot'UJas•. NI~: aLòs tnseparabiesr
Barcelona. - Tarda i wt: lLa ri::dJ.
ta se Qulere casara.
Còmlo. - Tarda 1 ntt: cMucbo cul·
dado coo Lolu.
•
Elopanyol - Tarda; &L'Ilome de let
tres carea•. Nit: cAso es una dc.
grasla» I «i!Ta tlallt.
Poliorama. - lat<la 1 nit: aLa Ram·
bla de ll!il Uorlatest.
Prmoioal Palace. - Tarda: lLa s:l!a
és plena1 1 «Mlss.Tbery», Nit: 111
jutge està malalt».
Romea. - Tarda: cOro y mar flit NI~:
&Morena clorat.
Victòria
Nit: aLa malquerldat,

CINEMES
Astorla , - cEt club de media nocbu,
•La setiorlta de los cucntoe de
Hottman1
Avmcuda. - &!lleU Uwyn», aEl elub
de mecua noehu.
Barcelona. - cToda una muJen, 111
Ultlmu vala de Cboplnt.
Bosc. - «Madame uuuarry1 1 ~ entmlgo publico num . 11.
Behemia. - IDiez dias mlllOnarfàJ,
cEL secreto de madame Blaocbe».
Broadway. - 1Y anora que~•. d'ot
que Ul Qulerot 1 cTumogao, el ator·
tunado•.
Capttol. - c.Matanoo en la sombrat.
Coltseum - «Una !l.csta en Hollr·
Wood li

Catalunya. - cVldae rotas1.
Cèntric Cinema. eLa .nermalll
blanca• 1 cun Jadrón en la alCOblll,
Comtal. aCrlsts munellab, cStcucstro» 1 •Camino de la tellcldadJ.
Diana. - •TarzAn de los monos•. ell
pasado acusa» i cDe hombre a bolli'
brell
Entença. - aDelò!ile del amon, dA
viuda romàntica• 1 aPolvorillat.
Esplai. - cMuslca y mujeres», dA
portera de la tàbrlcat 1 IFeelerlC&J·
Exeelsior. - acnu-cbtn-Chow•, cC~
no de la tellcldadÍI 1 cQue csi....,..
dad» .
Fantasio, - aRey de reyes».
Femina. - &El amante escrupui~
Foo Nou. - cEl buc¡ue de Joe el
ter1061 «El preatdiO» 1 cCbJUll,
campeón1
Frè&olf. - aLa laia del tesoro•, 1SII
alte:t.a la vendedorat.
Gon. - «Amor 11Ubllme1, cMUSI~..,!
muJereet 1 auua oocno en El c .... fntlm. - «Primavera en Ototlot, «Ç~
rra de valses» 1 cALma de bat"".DU».

Iris. - •EJ u1Jo da Kougt I cMú.Sic:l
y muJereu
La18tana. - •Por que trabajar?t , ~~
do <le amon 1 eLa ciudad de tónt,
1
Kuraaal , - «Ma<lamolselle ooctoraJ
cfioy o uunca».
Majèstio. - eLa muerte oe vacnclonca. 1 eLa dama de laa camellllllJóMart na. eLa m uerte de vacsTIO'
aee•. eLa taqulmeca se casa• 1 «
rra de promt.;lónl.
Maryland. - cto Que Loa Dloeel dtf'
truyen•
Metropol. - u ..a. banca Nemot. brt
Mtrta. - cCrls!s mundial», .aow
sm mledo» 1 cEt prlnclpe moder~~
Miatral. - eLa portera de Ja taPrt
cl:iacla las altunuu .
del

M~~uo~:n:~~· c~ce~~a:m~~fl~n:scVIO'

ttmas de la Juatlclal.
1
Mundtal. - cCampcoues ollmDIC06'
cl:iumanldadt.
tU•
Núrta, - eLa calle 42», ISOY uo 01
gltlvo». cEl hombre y el wonstru
1 cl''ra Dlavolo»
1
Paris. - cUn secreto seusaclonal•
cEL tu¡¡ltlvo de Cblcago».
.
ell
Pedró. - «Dle:l. dius mlllonartat.
secreto Cie madan1e Htanche». "KK•
Pathe Palace. cChu-chln..C110 at
«El tobo¡r'm núm. 13» 1 cNo teill
al amon.
cSI
Prtnctplt - «Madame Oubari'Y» 1
enemlgo Públlco núm. 1».
d'aO'
Pubil Cinema. - RcporLatges
tualltt\t.
cSI
Rambles . - cUn Uo de famlllat,
1
Ro7aÏ~ulsta:~ ~~~~~~~ del IU!lor"
cEl crucero amarlllo•. codi la all
Select Ctntma. - &La
e
,,
oro• 1 clluslool!il de ¡ranAd~11 , I
Smart - cMarta Lulsa de u 18
cCampeóo NarlcesJt.
ria• eLl
Talia. - cEl 96 de caballe.-ú5tcs t
porter!\ de la Càbrlca» 1 '""'
mUJereu.
ton-'
Triomf. - eLa muerte de vaTica~ dl
eLa tac¡ulmeca ae ca.sa• 1 •
l)romlllón•.
verJio
8
Tetuan. - cAl llegar la P~naJ.
cAal IU"D& la muJer» 1 ccaro....Tivoll - cMilslca en el aire». dt filO'
Urqu inaona - cEl burlador
renclaJ .
1 d~tlf'
Volca - cEl espia num. 13»
co un mUlounrlo».
r!J
11~
Xile. - «Toda una muJer» 1
la Primaveral.

la humanltal

DIVENDRES, 11 D'ABRIL DEL 1t31

LLIBERTAT
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EL TREBALL ·

l Admln.latractó

Li

R O H D A U N I Y E R 8 I T A T, 26
T tl6f o n 22t22

únpremta:
1 A L L i R 8, N O M.
T at• fon 14448

I 8

PREUS DE SUBSCRIPC I0 1
earcelona. un met
2'60 Ptea.
rora. un trlmutrt
7'60 •
Amèrica Llatina I Portuaal
uñ trimitatre
I •
AltrH palsot un trlmHtrt l i - 1

«-Mira, Manolo• bueno que me
ponps oasi todos los dlas sopa da
Jetras; pero sfrvemela sln ceda. 1Prop~u,nol»

(Aquesta és la darrera
caricatura de Manolo To.
var, el notable ninotaire
de eLa Vau, traspassat
abanS d'ahir, victima d'un
atac a l'estòmac.)

«ALGEBRA POLITICA
-Ahora vamos a ver lo que resul·
ta del desarrollo da la fónnula ... ll
(De «A B C»).

{¿

~:

També ba opinat Ueó Blum Vegi's LA HUMANITAT (iel dia 10
- el diputat eocialista francès 1 director de cLe Populalret, de Paris,
sobre la participació dels socialistes
belgues en el Govern de Defensa Naclonal.
Diu Blum que Ja desvaloració monetària no ha estat ni imposada, ni
proposada pel Partit Obrer Belga..
Es el resultat d'una atracció exercida pel «Pla de Treball» damunt el
programa governamental.
«Jo no vull pas discutir sobre sl el
principal Inspirador del «Pla de Treball», Henrt de Man, avui ministre
d'Obres Públiques 1 d e Reabsorció
de l'Atur Forçós, sigui o no partidari de la desvaloració de la moneda.
Ja coneixem l'opinió, mai d.Ls.simulada del nostre company Henrl de
Man; no és pas la primera vegada
que l'ba exposada públicament. Darrerament, a l'última tardor, davant
cert nombre de militants soclal!.<;tes
1 sindicalistes, va manifestar clarament la aeva opinió. Ara bé; el parer
d 'Henrl de Man va topar amb una
resistència ben marcada entre la
mll8$a del Partit Obrer Belga. L'esmentada resistència es veu clarament en una sèrie de treballs de
Louis de Brouckere, publicats a cLe
Peuple», de Brusselies, 1 també per
uns articles d'Artbur Wauters.»
Explica Blum que aquests treballs ban estat publicats sota l'epigra! de cL'Executlon du Plan du
Travail», 1 diu que el «Pla d'Acció»
ha sofert algunes modificacions per
ta.l de poder adaptar-lo a les necessitats, I a fi de poder posar-lo en
prà.ctica d'una manera independent
a tota manipulació de la moneda,
mentre que Henrl de Man volia la
moneda per a finançar els grans
treballS públics.
Ara. resulta que els grans treballs
han estat coberts per emissions d'obligacions del Tresor, descomptables
per la Banca. L'Estat assegura la
majoria de les emissions en les assemblees de les banques 1 en les
companyies industrials, no adqui-

Pla.
¿Quin

és l'objectiu del «Pla de

Treball»? - pregunta Blum. - El
de reabsorbir l'atur forçós 1 provo.
car el desenvolupament de l'economia que permeti l'ocupament progressiu dels obrers parats. Tot ha
d'estar supeditat a aquesta finaUtat: distribució racional del crèdit,
baixa del preu del diner, vast programa d'obres públiques, direcció de
la producció, per al control de l'Estat, de les Banques 1 de les principals indústries, acaba dient el diputat socialista francès.»
El Partit Obrer Belga, no té cap
responsabilitat en la desvaloració de
la moneda. Això ho expressa categòricament Lleó Blum. Els socialistes belgues no participaran en cap
combinació bancària, n1 de Borsa.
Sembla, segons opinió de Blum, que
la desvaloració belga ha estat pro.
vocada per una jugada de Borsa amb
el fi d'evitar un ckrack» general de
les Banques de Bèlgica. Blum acaba
les seves manifestacions atorgant un
marge de confiança al Govern de
Defensa Nacional, presidit per Van
Zeeland., per mor de la participació
socialista, que és una. promesa de
dies de prosperitat per a la classe
treballadora de Bèlgica.

La immigració jueva
a Palestina

sló fonamental, la. defensa dels interessos dels banquers internaclonnls.
Després de les Internacionals d'Indústria. patronals, constatem l'actuació de la Internacional dels Banquers, que, en reunions periòdiques,
defensen els seus interessos particulars.
Darrerament, el dia 8 d'aquest
mes, el Consell Administratiu es reuni a Basilea sota la presidència
del senyor Trip, president efectiu
del Consell. Hi assistiren nombrosos
banquers, entre els quals nou governadors d'institucions bancàries, 1 el
senyor Bachmann, director del Banc
Nacional suis.
S'examinà. la situació econòmica
de la Institució, la qual el 31 de
març d'aquest any posseia. un capital de 659.828.798 francs suïssos, contra 667.625.919 del precedent exercici.
Es va constatar la gravetat de
l'hora present quant a l'economia
dels pobles.
E$ va prendre la resolució de defensar el !lori holandès 1 el franc
suis, en vista dels atacs considerats
injustos per part de determinades
associacions.
Trobem natural, com a demòcrates, que els banquers s'organitzin
per a la defensa dels seus Interessos
particular-que massa sovint conto.
nen amb els interessos generals del
pals, - però això assenyala un cami als treballadors de la Banca 1
Borsa de fer com ells: organitzar-se
nacionalment i Int-ernacionalment.

*

de 451.

DE L'INTENT DE ROBATORI
del
DE DIUMENGE

de nous pensionistes és

Nota de la «Delegación
Trabajo»

Vista la nota publlcada per una entitat professional sobre l'ús de la.
llengua catalana en les reclamacions
davant els Jurats Mixtos, el delegat
dimissionari del Ministeri de Treball,
senyor Torrens Dalmau, fa constar
que, essent cooficials a Catalunya els
idiomes català i castella, poden t:sser emprats indistintament pels ciutadans en les seves relacions amb
qualsevol Jurat Mixt, amb jurisdicció
dintre et territori de la regió autòno.
ma, i que aquest dret a l'ús de la.
llengua vernacla ha merescut sempre
el més pregon respecte per part d'aquesta Delegació, la qual està. disposada. a corregir tot allò que s•opo.
si al seu lliure exercicL

NOTIClARI
FEDERACIO
CATALANA
DE LA INDUSTRIA FABRIL
I TEXTIL I ANEXOS
Posem a coneixement de tots els
Sindicats adherits a la Federació
Catalana de la Indústria FabrU, Tèxtil i Anexos (Casa del Poble, Primer
de Maig, 7), als Sindicats de l'Art
Tèxtil de Catalunya 1 a tots els
obrers de la. indústria en general
que els funestos Sindicats Lliures é.
l'empar de la «legalitat» actual, s'organitzen a tota pressa i amb tota mena de facUltats; tenen ja presentats
a la Delegació de Treball els estatuts de la. Feaercalón dc Sindicatos
Libres de Espafi.a, t han promès que
en un temin! breu, presentaran més
de dos-cents Sindicats legalment
constituïts a tot Catalunya.
Serveixi la present com a toc d'alarma. per tal d'estrènyer els quadres
sindicals per totes les comarques catalanes, bo 1 aixecant fins les pedres,
per a evitar l'assentament en la Catalunya obrera de les bandes de mercenaris i assassins a. les ordres del
dissortadament famós Ramon Sales.
La negra. història del Sindicat
Ulure és a la memòria de tots: llàgrimes, sang, misèria, persecusslons ...
Tothom dempeus!
No passaran!

El nombre d'immigrants registrats
a Palestina en el curs del 1934 fou
de 44.143, delll quals 42.359 són jueus (22.112 homes 1 20.247 dones).
Han obtingut certificats de treball,
10.882 immigrants, acompanyats de
11.153 !amil1ars.
L'edat dels lmmlgrant.s jueus és
la segUent: 11.453 homes 1 9.688 do.
nes, de 18 a 35 anys. 5.605 nois menors de 18 anys 1 5.300 noies també
menors. 5.054 homes I 5.259 dones
majors de 85 anys.
D'aquests immigrants, 34.700 són
de diversos països d'Europa: 18.028,
de Polòrua; 6.941 d'Alemanya; 2.031
de Romania; 1.598, de Grècia, 1
1.124, de Lituània. A més a més,
1.964 jueus originaris de Iemen 1
d'Eden 1 1.171 dels Estats Units.
Quant a llur professió, els esmen·
tats immigrants jueus han declarat
en entrar a Palestina: 2.920 industrials 1 comerciants; 1.911, agricultors; 5.310, treballadors industrials;
2.948, treballadors no qua.li!icats;
601, empleats del comerç; 133, treballadors dels transports 1 comunicacions; 166, servei domèstic; 1.807
professions liberals 1 religiosos
2.043, estudlents; 48, de professió
mal detlnlda, t 2U72, lmmlgrants
jueus sense una professió detinlda.
APARELLADORS DE CA•
També entraren 4.114 jues en quaTALUNYA
litat de turistes, que han estat auL'Associació d'Aparelladors d'Obres
toritzats per a. est.abl1r-se a Pales- de Catalunya celebrarà. Junta Getina.
n eral ordl.nAria d emà, dissabte, a les

i

TRIP
President del Consell del B. R. 1.

Per quarta vegada, el senyor .JOA·
QUIM VERGES ens ha fet una
aportació de deu llibres:
cEl padre nuestra», de Francesc
Tusquets.
«Dramas Musicales de Wagnen
<primer i segon volUJllS).
«Las personas decentes», d'Enric
Gaspar.
cEl año mil1, de Jull Roy.
«Album pintoresc monumental de
Catalunya., Poblet».
«Reposo», de Rafael Altamira.
«Los Derechos de los pueblos», de
Giuseppe Cimeall.
«Psicologia», de Rafael Altamira.
«Masters of Water-Colour pain- ----------~*:----------tinp.
Aportacions, a la nostra Redacció, 6 de la tarda, de primera convocatòlla, l a dos quarts de set, de sego.
Ronda Universitat, 25.
na, al seu domjcili social, Vla Laie16 i 18, pis sisè.
Estadística d'accidents del tana,
Hom prega a tots els associats !a
seva puntual assistència.
treball
GENER I FEBRER DEL 1935
Durant els mesos de gener l febrer
LES FESTES DE LA RE·
darrers foren comunicats a la Caixa.
PUBLICA
Nacional d'Assegurança d'Accidents
Havent-3e
decretat pel Govern
del Treball, 285 sinistres, dels quals
127 de mort l 158 d'incapacitats per- de la República la festivitat dels
dies 12, 13 1 14 del mes en curs en
manents.
Des del punt de vista de l'assegu- 1~ institucions oficials, Ja Confede·
rança, dels 285 patrons responsables ració Gremial Catalana es creu en
dels sinistres, 80 estaven assegurats el deure d'adreçer-€e als comercin.nts
a la Ce.ixa Nacional, 98 en Compa- 1 industrials en geneml fent-los avinyies d'Assegurança, 92 en Mutuali- nent que l'esmentat Decret no els
afecta obligatòriament l que poden
tats i 15 no estaven assegurats.
Durant el mateix període ban ts- per tant, durant · els dos primers
tat resolts 119 expedients de mort, dies indicats, 12 1 13, regir-se per
81 d'incapacitat permanent parcial, l'horari normal que hi ha. establert.
41 de total l 14 d'absoluta.
Els promedls de cost des del prt- ¡-------~~-----
mer d'abril del 1933 són: de mort,
15.139'21 pessetes; d'incapacitat per- Llegiu LA
HUMANI TAT
manent parcial, 11.908'42; d'incapacitat permanent total, 18.385'22, 1
d'incapacitat permanent absoluta,
-------

22g6~~~bre
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A Ginebra, a més a més de la
Societat de les Nacions 1 de l'Oficina. Internacional del Treball, funciona un Consell del Banc Interna.cio.
rint-les per via de l'expropiació, sl· nal de Reglaments.
nó obligant les SOCietats indusAquesta associació 1Iiternaclona1 de
trials a la creació ¡ratulta de títols ~anquera té al aeu evrec, oom a ml&que han de lliurar a l'Estat. Aquests
titols, una vegada. en possessió de
l'Estati són qualificats de ctltols de
contro ».
Qualifica Blum d'enginyosa aquesta disposició, puix que permet d'aplicar el Pla, tot donant-11 una torça d'autoritat.
El que cal dir amb claredat confirma Blum - és que la desvaloració del !ranc belga no &'ha operat en virtut del «Pla de Treball»,
el q-.1al, en el seu estat definitiu,
no ho comporta de cap manera.
«Podem afirmar - continua. Blum
- que amb les condicions en què
és portada la desvaloració, no respon a les directrius de l'esperit del

PROBLEMES ECONOMICS DEL Bl BLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
PAlS YALENCIA
Com a catalans i com a treballaATUR FORÇOS
dors ens interessa subratllar el fet

.[~.

GRANDES PASION ES
-:•Am de ser mfa o de nadlel
0111• anda, turlatal»
(De rHeraldo»).

-a

Lleó Blum i la participació del Afers de l'alta banca
REUNIO DEL BANG INTERNA·
P. O. B. al Govern ~e Van moNAL DE REGLAMENTs
Zeeland

perjudicial per a l'economia valenciana i per als treballadors valenclans, que comença amb les gela.,
des de gener i febrer l acaba amb
1~ negligència del Govern en permetre l'expedició de taronges gelades
cap als mercats exteriors.
Això, ultra no solucionar res, car
l'egoisme de certs exportadors arriba flns a. desacreditar la fruita valenciana, universalment apreciada,
aconsegueix que, amb el descrèdit
de la taronja gelada, pugui introduirse en els més importants mercats
tE.JERCICIOS DE FUERZA
-Esta no hay qulen la revante.Jl del món la taronja de Palestina i
fins la del Brasil.
(De «YaJ).
El Govern de la República, vetllant
pels Interessos econòmics del pafs
valencià, tenia l'obllgació de fiscalitzar la sortida de les taronges als
ports 1 a les estacions, car nl nostre
entendre un producte agrícola, base
du la riquesa dels nostres germans
de València, com és la taronja, no
pot estar supeditada a l'egoisme
d'uns quants productors de taronges que anteposen els seus particulars interessos als interessos generals del pafs. El desprestigi de la
producció tarongera valenciana, cosa
permanent, ha d'estar per damunt
de quatre exportadors que avui són
lLA COSA POLIT ~C A
1 demà no; València, país bell 1 nc,
Dolora da Campoamor.»
necessita la protecció dels homes
(De cEl Siglo Futuro»).
que ocupen càrrecs de govern.
Costa molt reconquistar 1.lll mercat
perdut. I la taronja · valenciana, de
fama mundial no pot estar a l'albir
de qualsevol acumulador de capital.
Tothom sa.p que la taronja valenciana és superior en quantitat l en
qualitat a. la de qualsevol altre pafs;
però sl per mor d'una. gelada la taronja ix mancada de suc l en lloc
de llançar-la, com a cosa lnútU, hom
la fa passar per bona l va. pels mercats d'Alemanya, de França, d'Anglaterra, etc., avalada amb el segell
de València, pot aconseguir-se fàcilment el desprestigi, amb l'ajut dels
«POR Sl ACASO
LA NmA. - 1Me ha puesto zan• interez.sats: Pnlestino., Brasil l Itàoos por las flestas republlcanas.»
lia.
Itàlia ja fa temps que mena uno.
(De eLa Tierra»).
campanya C'ontra la taronja valenciana, envaint els mercats centrals
de Londres, de Paris i de Berlin de la
seva tAronf~ a millor preu i sempre
precedida per una nrooa~tanda lntelligent, dirigida. contra. la producció tarongera valenciana.
Per això mateix c.aldrla tenir cura
en l'exoortacló, caldria que el Govern hl Intervingués, puix que alguns
productors 1 exportadors de València fan nece~ària aquesta intervenció l vigilància.
L'economia del pais germà bé val
que 'el Govern se'n preocupi.
«BRAVATAS
- De esto a la qulobra, un paso.»
<De eLa Libertad»).
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A conseqüència d'un acarament sembla que la màxima
responsabilitat recau damunt
Antoni Pérez Calais
Durant la matinada passada. estigué a la Presó Celiular el jutge capità. senyor Ponce de Leon per tal
de practicar unes diligències en relació amb la causa que Instrueix per
l'intent de robatori del carrer de Paris, a conseqüència del qual resultà
mort un cobrador del Banc de la
Propietat.
Aquesta dillgència conslsti en un
acarament entre els tres detinguts,
el res-.lltat del Qual, segons les nostres notícies, sembla que atribueix
la màxima responsabilitat al processat Antoni Péres Calais.
Durant tot el dia d'ahir, el jutge
aHudit va realitzar diverses dlli~èn
cies. A la nit estigué a la casa numero 10 del carrer de París, escenari
dels !ets, on foren traslladats els pro.
cessats, per tal de procedir a. una reconstrucció dels !_ets, a l'objecte de
damunt el terreny escatir millor la
responsabilitat que pugui correspondre a cadascun dels processats. També va. ampliar declaracions a dos
agenta de policia.
Segons sembla, el senyor Ponce de
León, una vegada practicades aquestes proves, donarà per enllestit el S'.J.mari.
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la censura, què?
La. Publicitat dedica el 1eu edf..
torlal a un potstble alçament de
la censura.
«Amb motiu de la COinmemoractó
del a d'abril, el Govern ha acordat
aubstltuir l'estat de guerra pels d'alanna. 1 prevenció, &16 llocs on encara
•mtta.. Lt. mesura, Important sobretot pels efectes sobre els processos en
curs, t6 poeltiva !ml)ortàncla. per a
Catalunya, afectada pel r~¡tm d'excepció.
Indubtablement el detenn1nt ml.nlsterlal oontrtbulri. a Ja pact!icacló desitjada, però per a arribar a la paclrtca.c1ó total cal completar l'acord amb
altres de semblsnta. I un dels primera haurta d'ésser, tal com apuntànm ahir l'alçament de la censura.
Durant ei Govern del senyor Azada
fiXen declarats l'eetat de prevenció 1
d'alanna, però en cap moment no rou
Umttada la llibertat de premsa. Mentre existirà aquesta. limitació serà
molt c11flcU que el públlc senti !n
tranqu1U1tat que dóna l'exposició nor
mal 1 àmplia dels parers diversos dels
òrgans de l'opll:l.l.ó.
Sl el senyor Lerroux, a prtmera de
malg vol presentar-se al Parlament,
amb el bloc reconstruït o sense bloc,
faria lllllltament de presentar-s'hi amb
el pit descobert a tots els criteris man1!estats sense restriccions ImPOSades
per ta. censura. El moment serè. massa
transcendental per a mantenir cohibida l'opinió p(lbUca. amb ca.p recurs
governatiu. No tenim cap tmpaclèncin
electoral; però és evident que l'obertura del Parlament, amb Govern minoritari. o amb coalició, determinarà
amb Ja precisió suficient les possl.biUtats legislatives de Ja Cambra. que
per molt optimista. que un hom el¡ui no n'hi pot concedir gaires. I
donada aquesta realitat, és lògic 1 és
just reconèixer a tothom la. lllbertat
d'optnar en vistes a In renovació parlamentària quo les circumstàncies fa.
ran Inevitable dintre un terxnlnl que
no podrit. dilatar-se tndefinldament.
Pel que toca a Catalunya seria d'un
efecte deplorable el al moment de restablir la normalitat pol1tlca a. base
do diversos partits, quedés sotmesa a
un control parcial la premso. d'oposició. La preferència que pels òrgans
dels partits governamentals se'n so¡rulria automàticament, en comptes de
sednnt seria un motiu d'irritació. NI
els partits disposats a compartir respons::~bllltats de govern poden
consentir-ho, ni els desttnats per lo. seva
DD.turaleaa poUtlca a actuar om n lldversar1s podrien tolerar-ho ~~...;leut.ment. I encara hi ba un altre cap a
llisar: l'obertura dels centres polttlcs
clausurats, capital l.mportantlsslm que
ha d'ésser satisfet amb ur¡éncia 81 es
vol que les activitats politlques populars es canalitzin pels seus condu~
tes adequats.•

«Cobrar el barato»
La Ceda. ja un paper triSt: pa..
per de valent, de ehulo qu.e rcobra
el barato». I, reconeixent-ho ail:í,
escriu l'editorialista de La Llbertad:
cEl Sr. Lerroux padece una equlvocaclón. Quizà un lmpulso de d.li"nldad
ha motivada su declarnclón de ayer,
despuéa del Consejo de mlnlstros. cSi
)agra el Oobierno la con!ianza de la
opln!ón pública, serà duradero; y, para que no se Je considere Interina,
prepar::l varlos proyectos de ley, conflando, por Ja. v!rtualldad de los mismos, en ser apoyado por las mtnor!aa.
El Goblerno, pues, se presentarà. a. lss
Cortes tal como se halla constltuído.•
En estas a!lnnaclones, que, naturalmenta. no traduclmos ·cad pedem 11·
terae», radica. el error del Sr. Lerroux.
Porque estaria en lo cierto al buscar
colncldenclaa con las mtnorlas Bl la
mà.8 nwneross. de las que componen
el Parlrunento de!lnieso su airada actitud de protests. con motlvos politlcos; maa no es ast. La Ceda ha troquelado au lntranslsencta. en una
cuestlón de conducta, QU. ns.da. tlene
que ver con elevados móvlles de Oobiemo.
Ulen claramente 10 e:r:ter!orlzó ayer
en los actos del Consejo nacional f su
minoria parlamentaria.
Es Intolerable~_ porque con w1cte '>\
altivcz con la. Dar&teria; por acusar
despreclo s. la dignldad a.jena; porque
rebasa. la medlda. de los respetos que
se deben, y porque acusa. un signo
monarqutza.nte, ya. que pospone a los
aupremos lntereses de ls. República
los menguados de banderla.
Aún surslr!an atenuantes sl d
arriscada ademàn lo engendrase una.
rawn de ealud pública; 61 dlbujaae
la postura un empeno ae conveuleuc1a
ns.cional. Mas no es asi. Hlerve en el
!ondo de tamafla baladrons.da el rencor provocada y el a.fàn de Uilll. mayor
partlclpaclón en el botin. ¿Era éate el
nuevo cstllo que Jas dereehll.s quertan
incorporar a la República.? ¿No traiaD
laa pudlcaa vestales al nuevo régtmen
la mlsión de sanear y ennoblecer laa
costumbres politicas, corrompldas por
el enchufe plebeyo y los viri"~ consuetudlnarlos?
Paro. nosotros es ulgo mru. 4.-.e Lu...o
eso. La actitud retadora. de los nucvos
rlcos de la. polltica acusa desamor al
réglmen. SencUlamente, no slenten la.
Republlc:~. En otro caso, se Jcvantar!an del ras de tierra y vlbrarlan con
la. emoclón del actual momento; y
acatnndo y respeta.ndo los dlctàl:nenes
del primer magistrada de la naclón,
al quo bny que reverenciar con todos
los respetos, advertirlan las obllgaclones de cooperaclón impuestaa por agudos problemas DD.clonales, y. sobre todo, so cuidar!an de alla.nar los cam.lnos en horaa de an¡ustla Internacional que pueden repercutir en Espada.
Nada. de esto hlere la. sensibUidad
de ese ¡rupo que se agita al empuje
de sus apaslono..mlentos, y el piWI republicana y Ja optnión neutra, que se
lnspiran en un puro patriotlsmo, ~e
levnntaràn brloeamente contra e&e nucleo, màs o menos docwnentado, que
dirlge la lrasclbilldad con codlcla y
s1n treno.
cuando las izQ.Utcrdas, re.vuaw.das
por ela gente de orden», penetradaa
de su responsabUldad como agente de
Gobierno y voccro de un gran sector
de oplnlón, dcponen todo arrebato y
olvldan o,aravlos para no traspasar la.
zon&. de la ecuanimldad, las derechas
-q,ue !ucron monàrquicas, pero Que
en uno. u otra latltud a.lardearon de
sensatez y cordura y de amor a. Espat\ar- reavlvan la vieja. paradoJa de
nparccer domins.das por el virus demagógico. Ya en jarras, se encaran con
los Poderes republlcanos, y los desa·
tlan y trata.n de acobardarlos. Los
amantes del régtmeu no hemos de
consentlrlo. Nosotros, que ntngún la.zo tenemos con el Ooblemo (Que &i
nos parece mejor que su antecesor y
respetable por Jas personas y el mntlz,
no pasa de semejar, mejor que un Ga.btnete, una tertulla), no vacllamos
en ponernos junta a él para comprender que, perseveranda lo. Ceda en
eu actitud desaforada, contra ésta. se
aunarà. Ja. voluntad de cuantos crean
que no ae tnventó el sistema. parlamentaria po.ra comodln de codlclas
desatada8; que no surgtó la República.
para juego de ca.tecu.menos dlstraza...
dos.
Sl la actitud de la ceda es almplemente una tàctica, comprenderit. ru
torpeza al advertir la tnd.li"naclón C:e
los verdaderos republlcanos. Sl es algo
màs que tàctica, habrà que decirle, y
demostràrselo, que España no es una
ctlmbn• donde el Inàs auda,;¿ se cree
con derecho a cobrar el barato.•
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Caflospirina

Els protegits del
senyor Aizpun
Heus ací un tnteressantfsstm edttonal de El Sol:
cUno de nuestros ed1tor1ales publtcados durante los dfaa de crisis, sobre
los testamentos polftlcos de los ml :Ustros dlmisionarlos, ampllado despuès
con nuevos datos a pro{l6slto de la
actuactón de los mtni!ltros cedtstaa,
ha eervido para que llegasen a nosotros, do !\lentes que mereoen absoluta crèdito, nuevot ln!onncs acerca de
la labor que en los últlmos tlempos
de au pennnnencla en el Goblerno
han llevada a cabo los tre& Dlin.lstroe.
y que los ó~anos o!lciales del cedlsmo en la Prenaa presentan como un
decha.do de desinter~. pulcritud y
au.ster1dad.
Sln que renunc!emos a. comentar
f, aun mà& que a. eato, a exponer heChos concretos sobre la actuaclón de
los mtnlstros de Agricultura 1 de Tra-bajo, nos ocuparemos en primer térmtno de algunos aspectos de ls. obra
dol Sr. Alzllún en el mlnlsterio de
Justlcla.. Hombre en todo momento
atenta a colocar amigos 1 a repartir
ca~os entro eus correliglonarios, con
cmpctio que unos y otros le habrit.n
de agradecer, no solamente no desperdició oc1111lón de complacer a todo
evento a sua protegidos, stno que provocó, con perjutclo de terceros, modos
dlstlntos de hacer efectiva la protecclón. La reorpnl2.aclón del Cuerpo de
Becretarlos de Audlenclas J del Tribunal Suprema, estableclda por decreto del 31 de enero últtmo, que vlno
a desbaratar el buen- orden en esta
:ma.terta establecldo por otro decreto
de 1932, en ma.nos del Sr. Alzpún y
de aus colaboradorea !runedl.atos ha
sldo instrwnento adccuado pam perseguir a personaa no atectas al cedlsmo y premiar servlciot de nmJ.gos y
correliglonarlos. El decreto en cuestlón suprlme los vlcesecretarlos segundos 1 terceros y los oonvterte en
o!lclnles de Sala y crea estos p!a?.as
en las Audlenclas provlnciales. Ordena que todns las vacantes exlstentes
de vicesecretari os terceros (en total,
unas doce), que hab!nn de ser cubtertaa medlante oposiclón, se con.
viertan en vacàntes de oi!ciales de
Sala y que se provean por concurso
entre abogados. Los pretendlentes a
dichas vacantes habrinn de presentar
sua sollcttudes en Jas Audlcnclas donde aquéllas exlstleran, y los Junta&
de goblerno propondrian en el plazo
de ocho dl.aa al ministro tres pretendientes, entre los cuales elegiria 11bremente el ministro.»
Reallzados eetos tràmttes, para dos
vacantes que exlstian en Santander
son nombrados un parlente del ex
subsec1·eta.rlo Sr. Ceballos y un sedar,
consptcuo cedlsta, pouente muy cercana de un magistrada jubUado por
la República. como consecuencla. de los
sucesos del 10 de agosto y repuesto
por el Sr. Alzpún. En Se¡ovia, otrn
va.cante es ocupada por un sobrtno
del jete de la Secc1ón del mtnlsterio.
En Córdoba ocurre un caso ptntoresco: el jefe local de la Ceda sollcita
la vacante. Se le dice que el cargo ('i!
modellto para. él J se le prOinete otro
de mayor rel!eve, y es nombrada un
amigo del subsecretarlo de Justlcla.
Pero días antes de la crisis, el Jefe
de la Ceda de Córdoba, al comprobar
que la promesa qua se le ha.bia hecho
no ee cumpl!a, apremló a eus jefes
para que se Jo colocase. Como no babla vacant-e, so !e busca otro carga en
la mlsmn Audlencl::l, sl blen convlrtlendo una pl.aza. dc vlcescretarto primera en la. de oficial de Sala para
complacer al correligtonarto.
Lo ocurrldo con Ja vacante de Jailn
ya rebasa los llm!tes de lo ptntoresco.
Tres sedares la tollcitaron: uno, apoyado por el diputada cedlsta. Sr. Palanca; otro, cutlado de un magistrada,
y el tercero1 un Sr. de Valdepefiaa.
La tema !ue enviada al ministro, y
cuando todos esperaban Que el ~a
clado con el nombramlento ruera el
candidAta de la Ceda, llega a Jaén el
nombram.lento en favor del cufiado
del magistrada. Anta esto, el Sr. Pa·
lanca. &e presenta en el minlsterto,
reallza seatlones y se suspende la publlcaclón del nombram.lento, ya hecll.o
en Jo. coacetall, Pero resulta que el
cut\ado del mn¡1strado tlene en su
poder la credencial y una carta del
ministro en la que !e notifica. el especial placer que ha tenldo en nombrarlo. Se presenta en la Audiencla
para tomar poscslón del carga, y consultada el mlnlsterlo, ordena que no
Je den poseslón, ya Que el nombramtento estaba equivocada y que el
agraciada con el carga era el candi·
dato del diputada cedlsta Sr. Palanca.
Al no aparecer en la cOaceta» el nueva nombramlento en favor del protegida del Sr. Palanca, Ja Audlencla deniega. la toma de posestón de éste, f
en eataa andanza.s plntorescas surge
la crlsid.
Bastau estaa pequedas muestras para juzgar la actuaclón del m1nlstro
cedtsta en J ustlcia.•
Què U8 •embla? ¡Com les gasten
els sen11ora IU la Cedal

Ocasió!
MITGES

MITJONS

PREUS EXCEPCIONALS PER
A PETITS REVENEDORS

DO NATO
TALLERS, NUM. J6

El millor aniversari
fóra, segona La Tierra- i ;a podel4 suposar que es tracta de l'aniversari del 14 d'abril-reposar els
.Muntaments populars.
cRciterudamcnte, creemos que reltcradruncnte, ha. empezado a. hablarse
de que habrà. consulta electoral. El
pafs tlene que emltlr au oplnlón en
los urnas, lo està deseando, y si no
en eate mes, no tardarà mucho en
entrarse en ese período de elecclones
que ya empleza. a lnlctarse por media de la actlvldad polltlca y de propaganda que estàn lniciando los dlversos pnrtidos.
Pero 1::1 consulta. electornl, tan necesarla, tan tmprCIICtndible, no puedc
reallzarse con las Comislones gestoraa
actuales.
No ha mucho, en Uilll. de Jas seslones pasadas do Cortes, don Alvaro
Pa.ecuru Leone, diputada por Castellon,
expuso lo que ocurrla con los Ayunta.mlentos protestando de la anomalia
ante el entonces ministro de la Oobernaclón don Eloy Va.c¡uero. Y por
clerto que en aquella seslón los argumentos del Sr. PaliCual Leone quedaran bien firmes, aunque no les gustaran a los sectores de derecha.
Pues blen, en esta sltuaclón, con las
Comlslones gestoras. las elecciones no
pueden e!ectuarse 61n constituir una
arbltrarled~d. Sólo restableclendo los
Ayuntamlentos legalmente elegidos el
14 de abrtl de 1931. sólo relntesrando
a aus puestos a los hombres que trajeron lo. República -desposeldos del
carso en v!rtud de un prurlto muchos
veces tnJusto y elempre poeo benencloso para. el régimen, puesto que se
tratn de una. dlsposiclón Uegal, por
cuanto en Ja mayorla de los casos ni
siquiera hubo procesos incoadoe- es
posiblc pulsar Ja oplnión cludadans. a
través del pleblsclto.
Dentro de clnco dlas corunemorarà
Espatla el cuarto aniversario del advenlmlento de la República, y ninguna fecha como la del 14 de abril
para reponer en sus puestos a los
Ayunta.mlentos repubUcanos destituídos. Ha !do preclsamente a procederse
contra los republlcanos, &Witltuyéndolos por elementos centro y cedlstas.
Llamamos la. atenclón del Sr. Portela. Valladares eobre la necesidad de
dethacer alrosamente lo hecho a CC'sta
de tantos erroree; es un noco nada
Inàa de Jo que hay que paner en condlclonee normales; heronclas <lc la <:olaboraclón cedlsta y debllldades en
que &e tncurr16 para compl:w.er a 1011
colaboradores, cuya buena te acaba
de delll06trnrse tan elocuentemente
con el motivo que ha ocaslonado la
reclente ruptura.»

La llei electoral
La Veu de Catalunya. es preocu.
pa molt IU la llet electoral.
«A través de les crisis, dels ajornaments en la resolució del problema
poUtic l de les vacances parlamen~
rtesí sembla haver-se perdut el rastre
de a, reronna. de la llel electoral.
Ea tancaren les COrta eenae que el
projecte nou, redactat pe¡ senyor Ji·
ménez Fcmàndez, hagués tingut;
tat parlamentar!. NI tou llegit a le&
Corts nl lntrodult a la COmiSSló n1
com a vot particular n1 per cap deia
altres procedlments reslamentiU1.S.
En les refen!ncies de les deliberaclons dels Consella de ministres celebrats pel covem nou sola n'hem vl.lt
referilncles eplsòdlquee.
¿Què hi ba, doncs, de la llei electoral? ¿Manté el govern actual el projecte del senyor Jlménez Fernàndez?
¿Pensa. presentar-ne un altre? ¿Pref~
relx el que té entre mans la Comi&sló d'ençà del mea de Juny darrer?
No ho sa.bem encara. I convindria
molt que l'opinió pública conegués
els projectes del govern en matèria
tan viva. com és la llei electoral.
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Un vergonyós
present
El Diluvio creu que el presenl és
vergonyós, peTò contia en l'esdevenidor... si elt republicans saben
unir-se.
«Para conroemorar el cuarto anl·
versaria <te la proclamaclón de la República ha. aoordado el Ooblerno !evantar el estada de guerra en toda
Eepafia
Al¡o es algo,•pero I~ mu adecuada
rememoración de fecba tan ¡Jorlosa
hublera. sldo el pleno restablecimlen•
to de la normalldnd constitucional.
Seguiremos, puee, en Catalufit\, como en otras partes de Espatla, en ea.
tado de alarma, eln ga.rantlas consti·
tucionolcs, sometlda la Premsa a la
prevla censura y, en reswnen, al margen de Jo. legalldad.
¿Merecemos ese trato? Nos pnrece
que no Y esperamos que en brove 110
reconocerà as! y seremos restltuídos
en el ¡oce de todos los derechos In·
hercntes a los cludadanos de una na.clón llbre.
Las responsabllldades dlmanantes
del movlmlento de rebeldla. que aqu.t
se prodUjo en octubre de 193• caa1
estàn ya llquldadas. Las paslones 1e
han aquietada y el odio se ba extln•
guldo de los espirltus. Ha lle¡ado, como otro dia dljlmos, la bora del otvida y el perdón.
Olvlden noblernente los que se consideren perjudicados y generosamente
perdonen quienes, por razón de sua
cargos, puedan perdonar. Con esos aedantes podremos llegar pronto a Ia
total pac111caclón de los àntmos tan
Indispensable para la. marcha. reÍrular
y progreslva de la República.
Esa ha de ser en la hora actual labor de todos los e¡¡pafioles. Aqui DQ
hay vencedores y vencldos. En un
momento de exasperaclón -de loa
Que tantos se l'eglstran en la hlst~
r!a. de E.<>pnfia-- surgió uns. lueha tr&trlclda. Refl.lmos los hennanos como
enemigos rurlbundos.
Pero ya todo pasó. Prometamos y
euo es ya mueho prometer, que habrt.
sldo esta la últ!tna pelea que soaten•
¡amos. Hagamos lo. resoluctón firmi·
sima de no reincidir.
Y, paro. ello, empecemos por C1ar
al olvido pasados querellaa. Olvldemot
recientes agravlos, de Igual modo que
si not los hublésemos !nferldo en
tlempos muy remotos a lot que co.
rren. Pongamos deftnltlvo ténnino a
nuestras ofensas con un abrazo !raternal.
En arns de Ja Repllbllca reconctllêmonos los que eetamos dlspuestot a
serviria con ta. màs Ideal y pura de
laa devoctonee. Republlcanos verdaderes.
Unàmonos para liQuidar el vergonzoso presente J preparar a la RePll•
bllca un cspléndldo porvenlr.t

__________*__________
Ajornament de la Conferèn·
cia de Josep Xirau
Ha estat ajornada la conferència
qu3 havia de donar avui, u. l'Ateneu
Barcelonès, sobre la «Universitat futura», el catedràtic doctor Josep Xlrau 1 Palau.

-----------:*:-----------
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!'època en què son abundosos els mosquits, que sl en general
no són més que molestos, en molts
casos són perjudicials per a. l'organime humà, per ésser portadors del
germen de les febres, Divulgació A·
gricola, sempre atenta. a l'estimació
que ens han de merèixer els arbres
especialment els que són font de sa!
lut, posa a coneixement de tothom
que fins el dia 17 del corrent mes.
de deu a. una 1 de tres a clnc, podran proveir-se d'eucaliptus de la
varietat especial per a evitar l'exl&tèncla. de mosquits.
- Çelebrada la Jupta General do
la Mutua Fiveller, societat catalana
de socors mutus per a casos de detunclo 1 Invalidesa, ba quedat constituït el seu consell directht, per al
pr:esent exercici, de la manera següent:
President, Sr. Melcior Garcia Crusó; vice-president, Sr. Adolf Coll·
comptador1 senyor Ramon VIdal; vi:
ce-comptaaor, Sr. Joan Torras; tresorer, senyor Antoni Brogg1; vlce-tresorer, Sr. Pere Olivella; secretari.
senyor Joan Torralba; vice-secretari,
senyor Josep M. Benitez, 1 vocals,
senyors Antoni M. Batllorl, Antoni
Oliva, IJorenç Sola, Josep M. Martí, Josep Quera, Joan Marti 1 Joan

Basart.

- El vinent dimarts, a les deu de
la. nit, al Foment del Treball Naclonal, tindrà lloc l'acte de constitució de l'Associació d'Agents Professionals do Publicitat. ~ prega
l'a.sslstènda de tots els agents productors dc publicitat.
En l'esmentat acte serà elegida la
Junta Directiva que haurà. de regir
l'Associació d'acord amb els estatuts.
- La Germn.ndat de Sant Honorat ba organitzat per a demà, dissabte, a les deu de la vetlla, al Teatre Escola <Consell de Cent, 264)
un magnific festival a profit de la
seva. Secció de Pensions per a la.
Vellesa. Es posarà. en escena, per
l'Agrupació Artfstlca Manelic, l'aplaudida comèdia dramàtiC$ de Uuis
Elles cEl fill del senyor Gold». Seguirà. a. continuació un concert a
càrrec d'eminents artistes que han
promès la. seva coHaboració.
- Unió Excursionista de Ca.lalunya ha comenaçt un Curs de Fotografia, a càrrec del fotògraf Ramon
Cases, el qual es donarà cada dimarts. de do3 quarts de vuit a. dos
quarts de nou do la vetlla, a l'estatge social.
Les persones que desitgin lnscrlure•s poden fer-ho gra.tuitament els
dilluns i dimecre?.$ de cada. setmana,
de set a vuit del vespre.
- L'entrada gratuïta d'aquest mes
al Museu d'Art de Catalunya, que
corresponia al vinent diumenge, dia
14, és traspassada al diumenge se·
güent. dia 21, per escaure's aquell
en dia de resta oficial.
- Les oficines de la. Caixa. d'Estalvis 1 Mont de Pietat d& Barcelona, central 1 sucursals, restaran
tancades els dics 12 al 14. p!'r ésser
festa nacional.
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tanca el cèlebre Museu Ermltage de
Lenlngrand.
L'últim que ha fet una compra
d 'un objecte d'art a Rússia, ha estat
l'ex-ministre d'Hisenda nardamer!cà,
Mr. Mellon, al qual els soviets, vengueren recentment un quadre de Rafael, que representava una Madona,
per 1.166.000 dòlars.
Les raons de la decisió del Govern soviètic semblen que actualment la industrialització de Rússia
està gairebé per complet en marxa
1 el Govern no té necessitat de vendre eis seus tresors artlstics per tal
de procurar-se diner amb què comprar màquines, com ocorria abans.

bllcacló catalana digna de molts elo·

bllc. Fa un any que es publica ((Qua·
tlerns Llterarisll. Desitgem-li'n molts
més

-I LLJBBES!
AUTOUH.A.l''l:l, DIBUIXOS

AQUAREI.rLES
mes Important a.ssor ttmem
'de GRA V ATS de Barcelona
Exposició 1 venda a preus In·
versemblants a
1
1 tH

ME 'l H. O P OLll'ANA

Llibreria vella I Nova
can ...da, a1 (baiXos Sala Mozart¡
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El que diuen els diaris
francesos
Paris, 11. - La premsa francesa
d'aquest mati es mostra extraordinà·
riament escassa de comentaris sobre
la Conferència de Stressa.
La Impressió general es de gran
Inseguretat, pel fet de tenir-se en
compte la declaració categòrica de
Simon en afirmar que els anglesos
anaven a Stressa solament amb caràcter informatiu, mentre, com hom
sap, Mussolini vol que de Stressa
surtin resultats positius.
«Le Journabl compara la Conferència de Stressa. amb una partida de
«bridge», Ja primera part de la qual
ja ha estat jugada, encara que els
seus resultats, pel fet d'haver sorgit
Alemanya ha obligat el• 1ugadors
a iniciar de nou la partida.

Discrepàncies 7

Paris, 11. - Als cercles ben informats d'aquesta capital hom considerava aquesta tarda com a cosa
segura que a Stressa es posaria de
manifest una notable discrepància
entre Anglaterra, per una part, 1
França. I Itàlia per l'altra.
Són molts els dirigents politlcs
francesos que veuen encara un remei t:nèrglc en perspectiva per a
abatre !'«orgull alemanyt. Hom considera que, tot I el cas que Anglaterra adoptés la posició que hom
pressent, s'ha de confeccionar un
espera cap resultat definitiu, com a formidable cercle aliat que integraconseqüència d'aquesta reunió. La
declaració feta amb aquest motiu
per slr John Simon a la Cambra
dels Comuns ha causat considerable
sorpresa a Itàlia. El diari de Roma
«Tribunall, reflexa aquesta sorpresa
en un article, en el qual diu: «Es
difícil comprendre el significat de
l'afirmació de sir John Slmon que
la Conferència de Stressa tindria
solament un caràcter d'exploració, rien Bèlgica, França, Itàlia, la Pealmenys que s'entengui que Anglater- tita Entesa, l'Entesa Balcànica 1 la
Soviètica. Aquests països, enra va a explorar. Les missions d'ex- Unió
globats, podrien, en un moment doploració han acabat I ara l'única nat,
voltar Alemanya amb més de
qüestió és saber el que valen els cent divisions
1 enfosquir el seu cel
acords de Londres 1 Roma.»
amb milers d'avions. Es clar que
L'acabament d'un acord entre enfront
bloc n'hi hauria
França 1 Itàlia intentaran exercir un altre d'aquest
encapçalat per Alemanya.
infiuència sobre Anglaterra perquè De totes maneres,
es tem aquest,
entri en algun acord concret, perquè sinó l'actl.tud que no
davant dels dos
sl Anglaterra romangués allunyada bloca pot adoptar Anglaterra.
signi!lc.arla la formació d'un bloc
antigermànlc per França. 1 Itàlia,
Comentaris de la premamb la participació de Rússia 1 Txecoslovàquia.
Les revelacions dels ministres brisa francesa
tànics pel que respecta als recents
viatges d'exploració realitzats són
Parls, 11. - Tota la Premsa franesperades amb extraordinari interès,
I qualsevol indícació de la politica cesa dedica grans informacions a
de la Gran Bretanya que es pogués la Conferència de Stressa, però no
deduir d'aquestes revelacions serien pot publicar informacions concretes
sobre ella perquè els periodistes enrebudes amb la major ansietat.
viats especials no poden trametre
informació sobre el tractat en ella
Mussolint ofereix un per trobar-se amats de Isola Bella.
El corresponsal de «L'Intransigeant1 a Stressa diu que la. Confeàpat als congressistes rència
trlpartita és la més important
de totes les que s'ban celebrat desStressa, 11. - La primera reunió prés del fi de la guerra, !.afegeix
de la Conferència iniciada exacta- que tot el futur d'Europa depèn de
ment aquest mati, a un quart d'onze, les resolucions que s'adoptin a Isola
ha durat fins poc :•bans de la una.
Bella. El mateix corresponsal critica
A l'elegant saló del Palau Borro- l'actuacló d'Anglaterra, que qualifimeo ha tingut lloc el banquet ofert ca de «tàctica dilatòria que destorba
als congressistes pel senyor Mussoli- l'acció de les nacions amants de la
ni Abans de l'àpat. els congressistes pau.»
han efectuat un passeig pel Llac
Comenta després l'article de «ll
Major.
Popolo D'Italia», que a stressa s'atribueix al propi Mussolini, i parlant
de l'augment d'armaments d'Itàlia,
La segona reunió diu
que dit escrit del periòdic ltaStressa, 11. - S'anuncia que la lià especifica que «la millor respossegona reunió de la Conferència ta al rearmament alemany seria que
s'iniciarà a les cinc d'aquesta tarda, cada una de les nacions pacfllques
augmentés els seus armaments fins
hora Italiana.
a trobar-se al mateix nivell dels del
Rcichlt.
Comentaris de la prem- Segueix dient l'esmentat corresponsal que l'actitud de França ha
de basar-se en aquestes considerasa alemanya
clons 1 que sl el Govern francès no
Berlin, 11. - En un comentari rebutja el pacte de seguretat genesobre la Conferència de Stressa, el ral, que sembla segur que presenta<<Frankfurter Zeitung» escriu aquest ran els mlnistres anglesos, ha d'ex!mati que la clau del problema resi- gir. almenys, garanties de la seva
deix evidentment en la tornada d'A- execució.
Referint-se aJ Pacte Oriental, el
lemanya a la Societat de Nacions
1 en l'actitud de França, la qual no corresponsal de «L'Intransigeant» díu
vol que es produeixi aquesta torna- que l'acord d'assistència mútua enda per considerar que la presència tre Rússia, França i Txecoslovàquia
d'Alemanya a l'organisme !nterna- guanyaria solament significació amb
la inclusió d'Alemanya, 1 que Franclo~l\1 li ~noosaria un destorb.
«Els anglesos -afegeix el periòdic ça ha de dedicar tots els seus esforços per a estendre aquesta combi- saben molt bé el que es posa en nació
joc a Stressa l el que sobrevindrà neral. de pau en una organització gemés tard a Ginebra, I, en conseqüència ohr:n amb extremada prudència.
Les possibilitats de la
Gràc1es a l'actitud d'Anglaterra
que s'esforça per comprendre eiS
Conferència vistes des
punts de vista alemanys, Europa pot
tenir esperances.
Sl els homes . destacats de la Sode Berlin
cietat de Nacions r eflexionen 1 comparen el Pacte-aliança. concertat per
Berlin, 11. - «La Correspondència
Barthou I Lltvinoff amb les contra- Diplomàtica i Polltica», referint-se a
posicions alemanyes, es trobaran em- les possibilitats de la Conferència de
barassats per a definir quina d'aques- Stressa, diu que els viatges d'explotes actituds està més d'acord amb ració anglesos han tingut com a rel'esperit de l'organisme de Glnebra.ll sultat aclarir les possibilitats dels
di versos pactes, sobretot el Pacte
Oriental, i estimular la recerca d 'una base menys artificial per a l'organització de la seguretat europea
«Sl la Societat de Nacions --{tlu_:
vol presentar-se al món haUrien de
pr~ulr-se canvis importlints. Les disSeJ·xa t
actuals que tendeixen a don a mortS j méS de cuslOns
nar a l'Estatut de la Societat de Nados-cents fer'Jts
cions més eficàcia I més intensitat.
es refereixen especialment a l'arti' Canton 11.- A cons~--lüènc.ta d'ha- cle 10 Ctntegritat territorial) i al 16
ver-se ensulciat l'anfiteatre d'un cl- <mesures contra l'agressor).
nema durant la representació, han Ha estat considerat l'article 19 (que
resultat unes seixanta persones mor- regula les revisions) com a contrates. entre les quals molts nens 1 partida necessària, ja que la S. de
uns dos-cents ferits.
•
les N. no ha de desentendres de les
En caure el S03tre, aquest aixafà e~teses d'a~tlc estil pel fet que no
els cap.s de molts ocupants del pati s.asseguri 1estatut pur, sinó
perquè
de butaques. La multitud .aterrida i donant crits de pànic, l1Uità s encarregui de garantir les necessifrenètic~ment per tal de guanyar tats subordinades a una veritable
les sort1des, mentre que els pares pau
Es prec1s esperar les noves mesufora de si, intentaven salvar els seus
fills d 'entre el munt de fustes 1 ru- res adoptades a Ginebra per a poder jutjar el valor pràctic d'aquesnes de la galeria ensulciada.
Finalment, reserves de policia tra- tes discussions. Si s'espera que un
meses urgentment, aconseguiren res- nou esperit de pau i de la collabotablír l'ordre i retirar les vfctimes. racló, basat en la Igualtat jurfdlca
moral, es deixi sentir a Ginebra, és
precfs almenys que el Consell extraordman que es reunirà el dia 15 d 'abril . ens doni una primera demostració una probabilitat.
Haurà de seguit atentament els debats i donar-se compte fins a quin
grau les potències representades en
Una nota del Govern
el Consell i aquest tracten la qüestió de la sobirania militar alemanya
d'Abissínia
I
les conseqüències que d 'ella es desGinebra, l 1 - S'ha rebut al se- prenen.,
cretariat de la Lliga de Nacions,
una altr a nota del Govern d 'AbissiUna
··eferè · ::a::...._.=..:__::.::a
de I
nia, en _la qual manifesta, que en el
_ _ _1
_;_:...:...:....:..n:...:.:..cl
seu des1g de solucionar les diferències amb I tàlia, sotmet la qüestió
reunió maUnal d'ahir
de les fronteres de Somàlia 1 Ablssinia a la clà\L~ula. d'arbitratge del
tractat italo-abl.sslnl d el 1928.
Londres, 11. - Noticies rebudes
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ISMAEL OIRARD

caliu sota la cendra. De tant en
tant, un autor agafa la torxa 1 passa. Fins el dia de la primera meitat del segle dinovè que, sota diverses influències històriques, socials
politlque3. gairebé al mateix temps:
de t.ots dos costats dels Pireneus
s'alça l'alba d'una renaixença.
Des d'aleshores, el moviment ha
prosseguit netlsslm, a tots dos costats dels Pireneus, amb fortunes di
verses. Un instant la glòria de Mistral féu dc Provença el pol atractlu occità. Però només un Instant.
Succe3Sivament, el Llenguadoc, la
Gasconya, el Llemost, l'Albèrnia, es
desenrotllaren. Amb tot, a França
no fou stnó una floració estrictament ~tlca, amb ben poques excepcions, amb noms gloriosos i obres,
d'altra banda, de gran vàlua. Avui,
com ahir la llengua d'oc és mantínguda a un alt grau d'tnteHectualitat
Em plau de saludar, en aquest punt;
tres noms prest!gi0110s de les lletres
occitanes contemporànies, tres noms
que són l'honor d'una literatura, Mlquel Camelat (gascó), Antonin Perbosc (llenguadocià) 1 Valeri Bernard
(provençal).
A Catalunya, al contrari, el moviment, poètic d'antuvi, s'ha integrat
a la vida social. La llengua ha emprés la reincorporació dels gèneres
poesia lirica 1 satlrica, prosa religiosa, teatre, noveHa, prosa periodistica, i finalment prosa oratòria i prosa cientifice..
«...Una literatura que semblava
morta re:;sorgi en esplèndida flor i!
da; un valor, antic i nou, toma a
incorporar....se a la cultura u,ni.versal»
<Nicolau d'Olwer.)
Gal remarcar l'analogfa de
Si-t
tuació actual amb la situació d'aquesta mateixa literatura d'oc en els
seus començos. Al Llemosi, a l'Albèrnia, a Provença, a. Gasconya i al
Llenguadoc, hi hagué una florida
poètica que s'enfonsà en la !nstitucíó dels Jocs FloraLs. A Catalunya,
al contrari, guanyà la prosa i sobrevisqué la. decadèncja. Avui, el ca.talà
més ben preparat pel seu passat,
s·mtegra a ia. vida i construeix una
llengua a tota prova, mentre que al
Migdla francès encara es van a perdre en un formalisme felibrès succedani dels Jocs Florals, nombrosos
corrents d'energia; i aquest mateix
formalisme és el que ofega obres de
valor que neixen ça i lla.
Dit això. hom pot afirmar que el
pol atractiu occità. de l'esdevenidor
és a Catalun11a, i si la llengua d'oc
ha

Ja

Llengua total, el català és una
llengua científictl. que en el curs dels
segle3 ..ha encetat m~ d'una vegada
les questlons Clentlflques. Existeix
una Bibliografia mèdica de Catalunya, publicada en l'avinentesa de
l'exposició bibliogràfica celebrada en
el segon Congrés dels metges de
llengua catalana, que és un llibre
dels mé3 suggestius. No puc citar tot
el que podria entre les obres mèdiques catalanes dels segles passats
Ei meu amic, el doctor Aiguader, director de ll1ono'}rajies Mèdiques, exalcalde de Barcelona I diputat a
Corts. l'any 1932 va donar, 30ta
aquest tema, una conlerència que és
una història comp!eta del llibre cienti!Jc cata1à. En recomano la lectura
a~s que els plagui d'estar assabentats sobre aquesta qüestió. De Ra
mon Llull 1 Arnau de Vilanova a
les publicacions actuals, moltes obres
han aparegut que seria massa llarg
de citar aci.
La reincorporació de la prosa cien.
tH1ca-i especialment mèdica-al català data dels primera anys d'aquest
vintè segle.»
A continuació, l'eminent ootalanòfil doctor Girard fa una completissuna recensió de le3 publicacions mèdiques aparegudes en llengua vernàcula i que encapçalen els «Annals
de Medicina», que daten del 1907
Cita els «Treballs de la Societat de
Bíologíall i els «Llibres dels Congressos de Metges de llengua catalanaJI
i fa un merescut elogi de les «Monografies Mèdiques» i la «Collecció h-11quel Serveb, edítades pel doctor
Jaume Aiguader, aixi com «La Medlcina Catalana», del doctor Leandre Cervera. De tots dos fa una minuctosa i vibrant biografia.
Enumera amb profusió de dades
l'obra cicntifica i e" llibres en ca.,
talà deb doctors J. Pi i SunyerBayo. Coracllan, Trias-Maxencs, Turr6 <al qut>.l dedica abrandats elogis)
A. Pi i Sunyer 1 J . M. Bellido. Ai
ja c1tat doctor Leandre Cervera consagra una documentada nota relativa a la seva excepcional importànela com a biòleg, com a. tractadísta
1 com a home de laboratori, palesada pels seus estudis, especialment
aquells que es refereixen a seorec1ons internes.
A continuació escriu:
«Cal repetir-ho: el català, llengua
llatma, és una llengua cientifica els
títols mèdics de la qual 11 obren
l'audiència <tels medis clent!fics uni·
versals. Ei passat del català, la seva
actual vitalitat cientifica, l'esment
de noms com el de Turró i dels seus
de1xeble3, són prou per e.. esvair tots
els dubtes. «La nostra llengua marxa per la cultura a la conquista del
respecte mundial1, ha escrit Aigua.der en alguna lloc. Per això el català ha m erescut l'audíència. de la
Unió M èdica L latina, a la qual-per
damunt de tota qüestió polltica.--res

del que és llaU no li ha d'ésser estrany.»
Aci dóna fi a la calorosa defensa,
d e patriota 1 d'erudit, que el doctor
Ismael Girard fa del català, llengua
clentffica. La resta de l'interessantlssim fulletó que tenim a la vista,
edítat pulcrament I a tot luxe, a Tolosa, especifica la. doble tasca cientiftca 1 de germanor del VIIIè C. de
M. de Ll. C. No tenint, doncs, un
caràcter exclusivament literària-Un.
gülstic com els fragments copiats,
ens abstenim de reproduir-la reconeixent, però, el seu inestimable va.ior.
Des d'aquestes columnes ens plau
Infinitament agrair, en nom de tots
els catalans que es sumin al nostre
criteri, l'obra magnifica del gran
amador de Catalunya., doctor Ismael
Girard, de Tolosa, en respondre a
determinades actituds dels capltostos espanyols amb la incorporació de
la llengua cetalana a l'Estadi cientitic universal, per damunt de tots
els prejudicl.s imaginables.

avui, divendres, a les set del vespre,
a l'Associació de Periodistes de Barcelona, les apreciacions d'aquell 11·
lustre poeta 1 escriptor.
L'acte serà públic.
- Té un èxit considerable de venda l'obra del doctor Emili Mira, «La
psicoanàlisilt, reimpresa ara per «Monografies Mèdíques». Aquesta segona
edíció, corregida 1 ampliada amb
nous capftols, fan d'ella una obra
nova.
- J. M. Prous 1 Vila, el poeta del
Camp de Tarragona, que tant ens
va delectar en el seu llibre de poemes «Nopals» (elegies de guerra),
publicarà aviat un llibre de memòries del Marroc que es titularà «Quatre gotes de sang~.
Es d'esperar que aque;¡t llibre, degut a. les actuals circumstàncies per
les quals travessa el món, serà d'un
marcat interès 1, per tant, ben rebut
pel tema interessant que tracta. Aixt
ho esperem.

ECOS
El feixisme italià., posat a fntervenir coses, s'ha deixat caure damunt
el Narro que el$ pàrvuls passen en
les escol.es pri_màries.
.
.
El
uz ò
d
l ¡¡ b
d
• s 8 a ans e a 1 rena e
l ~stat duen esta"!pat un bambino
:cu:a.rró, amò camua negra, •que es
dedu:a 9>. ~SCfiUr~. damu~ 1 encerat
el caracterls.t~c « la/li, ~nt de. !!uerra de les •11ulicles 0 legzom fezxutes.
Hem de creure que, a aques~ PC:S•
le~ ll~ador~s arribaran , a temr obbgac1ó d'eiXOrdar a cops d'«Eut!»
les criatures que a;uàin a nèlxer.
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Conten que essent ministre d'Hisenda el dramaturg Echegaray, va
visitar-lo una comissió de funcionaris per tal de reclamar una grati/icació que els havia estat promesa ¡
no liiurada
-Bé, ¿però 710 Jou un ministre
conservador qui us féu la prometença? _ va dir l'autor de El Gran

Galeoto.

-St senyor minfstu _ feren els
comissionats.
- I vostès deuen haver votat els
conservadors...
-S f... senyor ministre. Però un
oop els hem votat 11.0 ens han donat
el que ens oferiren.

-Para que luego dígan ustedes
1
que el lberalismo es pecado- con-

ctogué el ministre.

0ïiCIARI

1

AvUi es posa a la venda la darrera obra del doctor Jeroni Moragues,
«Evolució sexual de l'infant», que
publica la colleccló «Monografies
Mèdíques» en el fascicle 85.
Es una obra. especialment adreçada, a més dels metges, als pedagogs
1 educadors en general.
_ Amb motiu d'haver aparegut al
volum xxx de la Biblioteca Saba·
dellenca _ publicat ara en celebració de la Festa del Lllbre _ els estudis crítics de Joaquim Folguera, el
compilador 1 prologuista d'aquests
treballs, octavi Saltor, comentarà
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Dimecres passat, ConferèncJn Club
"'
va presentar a la seva tribuna el
conegut poeta xinès Xeng Txeng, el
qual, en francès, donà una interessant conferència sobre l'Orient l
l'Occident.
Xeng Txe~g digué que el pais que
coneix millor, QUe més estbña, no pas
interessadament sinó perquè s'ho
é
'.
·
mereix, s el seu. la Xwa, puix que
és el pals que ha seguit en Unia recta ~a.tradicló, de generació en generac1ó 1 que conserva ~n tipisme ancestral. HI ha dues questions: la de
la durada I la del secret de la durada de la Xina.
L'orador exposà dos caràcters dis·
tintius entre l'Indía i la XIna. Ment~e aquesta és partidària de la reszstència I de la conquesta contra
1'1 naturalesa, l'Indla no. Explica un
apòleg en què això es manifesta.
Un home volia separar dues muntanyes que 11 feien nosa; i comença a treure'n pedres. En fer-U abservar que ell no ho veuria acabat.
replicà que el seu fill continuaria
l'obra, I sl no, el seu nét o els seus
successors, perquè l'home és etern.
Es només convençut de l'eternitat de l'home, que els xinesos han
cultivat la seva terra, que l'han capgirada d'aspecte, n'han fet un jard!.
Però l'Occident arriba I porta un
desequilibri nacional Per tal de cercar el remei, ell Vingué a Europa.
En arribar-hi el sorprengué la gran
civilització mecànica. Però s'havia
acabat la guerra i sabé que tanta
bellesa estava afectada per una «ertsl». Ell es preguntava què fóra això;
sl fóra fruit de la revolució mecànica. Investigant, s'adonà que Europa no era, com creuen els xinesos,
una cosa que tè Importància només
des del 1840; i descobri el Renaixement, i més tard l'esperit grecoromà; 1 aleshores descobrí amb goig
un paraHelisme espiritual entre l'Occident i la Xina. Antigament, a Grècia, l'equilibri entre l'individu i la soc~etat no. estava romput, no hi hav1a individualisme, com a la XIna.
L'exagerat individualisme -<:ontlnuà <t¡ent-- portarà Ja rul:na de la
civilització occidental Es refereix al
moviment alemany, i diu que per
tomar a l'esperit comunal el «jo»
germànic és circumstancialment bo,
com a oposat a l'individualisme exagerat Però dintre 1 j
h à 1
·
O»
um
e
«jo germànic»
no eés « sinó
un •«jo
circumstancial», segons el sistema de
Fichte. Aleshores el perill en el desequilibri és la guerra.
El remei -ass&]ura- pot trobarse en el desig humà de la veritat,
però fent entendre a l'home que per
tal d'2conseguir-la cal sacrifici.
Acabà propugnant per la fe. Cal
que tothom ttngut un objectiu, que
defugi el pessimisme altrament la
ruïna de l'Orient i' de l'Occident
és irremeiable, segura.
El poeta Xing Xeng Txeng en aca.bar la seva br1·uan t dl
· ssert ac ió f ou
molt aplaudit.

!
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BARCELONA

La totalitat dels beneficis per als presos de Catalunya

dd Stressa Informen que en 1
celebrada a Isola Bella al rna~trellnlo
primerament el ministre
• PatJ4
l'Exterior, slr John Slmonanglès 4e
donà compte, amb tota c!aSs el Qua¡
talls, de lea visites efectuadei de de.
i M.r. Eden a diverses capita~r ell
pees. La informació donada ell!'G.
S1mon fou tan extensa 1 def!er att
que ocupà. prop d'una hora i a~
Després, slr Simon aclarf dl llllt.Ja.
extrems del seu Informe
verse.
escoltat amb gran interès' ~~e f~
gats francesos 1 Italians
deJe.
En la reunió celebrad8 a 1
el m inistre de l'ExteriQr de a~~
presentà el memoràndum ·lli!~
que serà portat a la sessió e ~n<:ès
nàrla del Consell de la soc~raotdf.
Nacions, que es celebrarà a ¿~t de
el vinent dilluns. Com h0 ebr¡
aquesta reunió ttndrà efecte ~ sap
ció de França, la qual basa PetJ.
petició en l'apartat primer Ja ~"
tlcle onzè del Covenant pe : ar.
examinada l'actitud d'amen~ 1gu¡
pau 1 de lea bones relacions e la
els països, en què s'ha coHocatentre
manya en adoptar decisions d. Ale.
ràcter unilateral que conculque ca.
Tractat de Versalles.
en el
Hom sap que el memoràndum f
cès no demana directament ran.
condemni l'actuació del Reich~u~es
declara que «els mètodes aleÍna t?
fan la coHaboracló intemacl
nn
no impossible, almenys mo~~~
cuitosa».
W11·
El text de la resolució que Presen
tarà França davant la Societat d•
Nacions el vinent dilluns, ha esta:
discuti~ també per la Conferència
tripart1ta, 1 es creu possible que 1
potències reunides a Stressa arrib~
a un acord per a la presentació a
Ginebra d'un document conjunt.

r
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La represa de la reunió
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molt dificll preveure el curs de les
deliberacions; però és molt probable
que hagin començat amb l'acord
!ranco-sovlètlc en la seva relació amb
els articles 10 l 16 del Conveni de
la. SOCietat de Nacions, ja que el
nou instrument franco-soviètic pot
afectar pr ofundament les negociaGinebra, 11. - Polònia, segons cions de Stressa.
s'informa intentarà obstruccionar el
que e& condemni, en la reunió exProbables rep er ustraordinària. del Consell d e la Societat de Nacions, el rearmament
d 'Alemany&.
sions de la Conferència
Es creu que Polònia ha notificat
a la Societat de Nacions que no pot
Str essa, 11. - Hom assegura que
participar en cap condemnació moral d'Alemanya tal com es comprèn els resultats d e la conferència que
en la resolució de França al Con- s'ha Iniciat aquest mati tindran efecsell de la Societat de Nacions, de- te de gran abast per a la pau europea.
Encara que resulta molt dlficll fer
prediccions sobre l'èxit o fracàs de
les discussions, es reconeix, en general, que l'actitud de la Gran Bre-tanya serà de la major importància;
però la posició d'Anglaterra és encara un factor de~conegut. Anglaterra no sembla disposada a acceptar
cap nou compromls, i sembla que no
manant una acc1ó ràpida contra els
plans de Hitler d'establir el serve!
militar obligatori 1 una força milltar aèria.
El Consell de la Societat de Nacio~ es reuneix el pròxim dilluns.

és en el successiu, cap dels tresors artlsUcs que

a talà.de sobreviure, sobreviurà pel ca-

-----------.*-----------

l'ESTRA··NGER
1

El doctor Ismael Girard, gr'an catalanòfil
occità, ha publicat el primer article
català en revista oficial francesa
El Govern soviètic Davant la pròxima reunió
de la S. de N.
A la gentilesa d'un am1c de l'àni- aleshores el triomf del francès, del
ha decidit no vendre
ma, que ens ha tramès el «Butlleti castellà, de l'italià.
de la Unió Mèdica Llatlna1, devem
La llengua, tant del centó d'ençà
el goig immens de poder assabentar dels Pireneus com a. Catalunya, només obres d'art POlONIA NO S'OPOSARA AL
els nostres lectors de com el català més sobrevisqué en el poble com el
h a vençut l'oficlalisme 1 el diplomaD'AlEMANYA
Moscou, 11. - El Govern soviètt;: REARMAMENT
tlclsme francesos, en aparèixer un
ha decidit no vendre m

e.rtlcle del doctor Ismael Glrard, occità de Tolosa, redactat en correctlssim català, damunt les pàglnes del
Butlletl oficial de la U. M. F . I. A.
.(Unió Medica! Franco-I bero-Americana). En aquests momen ts que el
nostre retrobament espiritual viu s11tuaclons angunioses, eixampla les
f;Ues del cor veure r atiflct!.da, en ple
èegle Vintè, la co~agració que Llull
va fer, en plena Edat Mitjana, del
ootalà llengua clentU!ca.
A continuació ens plau infinit reproduir els paràgrafs més sobresortints d'aquest treball, que honora el
seu autor, escrit en ocasió del Vlllè
Congrés de Metges 1 Biòlegs de llengua catalana:
«L'any 1930, en ocasió d'una assemblea general de la Umfia celebrada a Paris, valg proposar que
dins la Unió mèdíca llatina la classl!icacló no es fe3 més per nacions,
sinó per llengües, 1 això amb la finalitat de fer acceptar com a llengua científica llatina la llengua catalana, la branca rediviva de l'antiga 1 gloriosa llengua. d'oc.
Les meves d ues proposicions-classificació per llengües 1 reconeixem ent d el català-foren rebutjades
per unanimitat... Valg deixar fer al
temps. Quan s'aborden qüestions aixi, cal comptar per segles. Aquesta
és una justlssima. reflexió del meu
amic Josep Carbonell, l'ardent propagandista de l'occitanisme a. Bar~lona. Del 1930 ençà hi ha hagut
esdeveniments considerables: s'ha
p roclamat la República. a Espanya,
I Catalunya, sota l'ègida del venerable 1 enyorat president 1\!~cjà ha
r ecobrat la seva llibertat. Avui' dia
el catalb. és l'idíoma oflctal de Ca~
talunya, J Catalunya treballa en l'ordre clentlflc 1 mèdic-per parlar només de l'únic punt de vista que aci
ens interessa-amb un ardor i un
entusiasme que ob'''!uen a l'admiració.
I el català, llengua llatina 1 llengua clentifica, té dret a l'audiència
del públic mèdíc llati. I és per això
que tinc l'honor de pu!>licar en aquestes planes el primer article català
al costat del castellà, del francès dé
l'Italià, del por tuguès i del romanès.
Uns punts d'hhtòria són necessaris. El català és una branca (actualment la més viva> del grup filoltglc
occità sorgit directament del baix
llaU. Aquest grup fllològic occità (la
llengua d'oc) es desenrotlla al Migdia de França, Albèrnia, Gasconya,
Llenguadoc, Provença, i al nordest
d'Espanya, a Catalunya. Aquesta
llengua és la prunera llengua vulgar
d'Europa que ha e3tat usada com a
llengua literària; abans només ht
havia el llati Aquesta llengua donà
nruxença. a un moviment cultural
que representa un dels moments més
~ixits, no solament de la clvilitzaC1ó meridíonal, sinó de la civilització llatina i de la civilització universal. «La terra occitana fou aleshora& la més civilitzada d'Europa"
.(Carle3 Geniaux).
Seria ociós de desenrotllar aquest
tema, que tota persona com cal té
a la. seva memòria
Però si aquesta primera floractó
occitana. coneguda comunament sota
el nom d'època dels trobadors o del
Gai Saber, fou una en la séva essència fou polimorfa en el seu desenrotllament. I si aleshores el pol
atractiu occità fou principalment el
Llemosi més que Provença-per això
es parla de llengua llemosina prenPnt la part del tot-, el català jugà
la seva partida amb uns quants caràcters distintiu3. Mentre que en
terra occitana francesa fou la poesia el que dominà, i esplèndidament
1 veritablement la poesia pura,
Catalunya, on també hi hagué trobadors, !ou la prosa el que es desenrotllà, la prosa, fonamPnt sòlid dt>
tota llengua que vol viure.
Eiximenis, Ramon Llull Arnau de
VIlanova, Auziils-March, Bernat Metge, Johanot Martorell illu3tren, amb
llur~¡ obres, aquella època imperial.
Després, a. conseqüència de contratemps polltics, vingué la decadència
a banda 1 banda del Pireneu. Fou
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------·*-------CATASTRO FE EN UN CINEMA

EL CONFLICTE
ITALO-ABISS INI

I

Stressa, 11. <Urgent). -A les cine
de la tarda han estat represos e~
treballs de la Conferència. Prèvia.
ment, els membres d'ella han esta~
a Pallanza, on visitaren la tomba
del generalissim dels exèrcits !ta.
Hans a la Gran Guerra, mariscal
Cadoma, damunt la qual dípos¡ta.
ren una corona.

A la sessió de la tarda,
Mussolini i Laval feren
moltes preguntes al se·
nyor Simon, en relació
a les converses amb
Hitler
Stressa, 11. - Les converses de
la tarda, lniciades a les cinc, aca·
baren a les vuit.
Les versions sobre el curs dels de:
bats discrepen considerablemen\ segons sigui la font lnformati\'a. Hom
sap positivament que a la sess:6
d'aquesta tarda Mussolini I Lava!
feren nombroses preguntes al senyor
Si.mon sobre les converses amb Hitler, especialment respecte el Pacte
del Danubi i el Pacte de l'Est.
Ei senyor Lava! exposà les raons
en què es basa França per a pcesentar a la S. de les N. la seva
protesta contra l'actitud d'Alemanya.
qu~ viola les clàusules militars del
Tractat de Versalles. Ei mtnistre
francès de Negocl3 Estrangers ha
donat a conèixer als membres de la
Conferència el text del Memoràn·
dum que presentarà França davant
el Consell de l'organisme ginebrl en
la sessió extraordinària del 15 de
l'actual. Dit memoràndum es rerere!x, com hem comunicat, a l'actltud d'Alemanya amb eis seus acords
del dia 16 de l'actual.
El senyor Slmon, per la seva ban·
da, ha presentat una interessant escala prop dels armaments de cada
pals.

I

Aquest matí es repren·
dran les tasques
Stresa, 11. - Hom anuncia que la
Conferència reemprendrà els seus
treballs a les 9'30 del divendres al
maU.
Hom preveu que els treballs de la
Conferència no es podran acabar
abans del dissabte a la nit.

Una suposada declara·
ció de MacDonald
Stressa, 11. - De font francesa es
diu que en la sessió d'aquest mat!. el
«Premien britànic ha !et una Important declaració en afirmar que subsistiria la solidaritat anglo-fra~~o
italiana, davant Alemanya rearm""da.
La noticia no ha estat confirma a.

Un comunicat oficial de
la Conferència ••• .ê!:
cara no hi ha ac~
Stressa, 11. - A primeres no:-e.s
de la nit s'ha lliurat als periodistes
un comunicat oficial de la c onferèO,;
cia sobre els treballs realitzats a\""'
per ella.
Es diu en el comunicat que ~
reunions han tingut per princll""
objecte l'establiment d'un estret e~~:
tacte entre les delegacions aSSJ.>
tents a elles.
tat
A continuació, enumera el trac ~
en les dues reunions celebradest~IS
és clar, però. que amb les na
reserves.
Hom pot dir que el text del gulcom unlcat res no precisa que no s1.10•
conegut més extensament per les
xemple, s'ha sabut d'aquestes da~
formacions particulars. Aixl, perfit'
reres fonts que MacDonald ba a n·
mat que Anglaterra ucontribull'à ~e
terament a l'organització de la drê
guretat coHectlva dintre el quaiJII·
de la s . de les N.» considera •f.·
PQSStble la tornada incondicional.~
lemanya a l'organisme internar!
de Ginebra.
Jt
Lava! ha. exposat les petlcio~ qN
Fran~,:a l 01mularà davant ~a ~· 'ent
que seran recolzades energJca~elll'
per I tàlia Es tracta d 'una con 11
nació solemne «de caràcter rog~s:
per a Alemanya. A contmuacl alllb
posà les negociacions de FraM~ 0 reR ússia, «per tal d'aconseg~lrt d'EU'
forç de 1a seguretat a 1E>
r opa ».
11a
Es pot assegurar que avui no
sorgit l'acord - •
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A "DIARIO DE MADRID"

Catalu·n ya

GUERRA DEL RIO I CAMBO

molta inip.ortància política,
i Gallarda i la seva ~orlarariou ~e Hom .concedeixamb
Ossorio
s
ge
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s
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·
la pohttea de Catalunya,
relactonant-la
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mUn
VISIO del conjunt pohtiC I SOCial [arle~ 'I I ~UDJDf al'entrevist.a qu.ecel.ebraren ahir.el ministre
UI

(VI de la primera pàgina)

del moment que el Parlament de
ública en l'article tercer de
del 2 de gener d'aquest any,
la
la ta per a ell la facultat d'estarecaP1es normes que regulin els serbi~ de Justlcla. a lo. Regió Autò~o
ve mitjançant una llei especaal,
ma, l'efecte de l'esmentat paràgraf
cessa 1 er tant, no pot admetre's
segonrlíotfgació d'uno. interinitat dela pent d'una condició que entra en
~f~ra de l'impossible, la qual cosa
l e~la l'obligació que depengui del
ument
an
seta c:gns que· han mot! vat la total
o~acló dels càrrecs de Just!.cla
~~niclpal tenen el seu fonament en
elS desagradables successos del pasoctubre que no cal comentar,
motiu del retard E>n·la. publicació
diSposició que ordena la total
le
de 1a acló dels càrrecs de Justícia
~~Yctpal a catalunya, ha estat
n'haver desitjat pOSSelr dades de!S
uaiS es dedueix que _han estat mes
•ae 200 els jutges murucipa~ que han
'estat suspesos per les autoratats comnts per haver pres part en el
~~ent subversiu; la recopilació
!;le tots els antecedents ha durat prop
•d dos mesos.
ePer altra banda, la Consti~ucló de
Ja República, en el seu artacle 104,
, evé que el :Minasterl Fiscal formarà
,pr cos únic a la Nació, i l'article 11
~ l'Estatut de Catalunya consigna
:que l'organització 1 el funcionament
1 Ministeri Fiscal correspon inte' rament a l'Estat, d'acord amb les
els Generals, la qual cosa posa de
}nanifest la vulneració palesa d'amb'pós cossos legals en atribuir al Goern de la Generalitat la Llei del
~2 de març del 1934, el nomenament
ciels .tunclonarls representants del
mateix Govern1 sense que pugui allegll!.SC en contra la desnaturalització que la denominació amb què són
coneguts sofri en dar-los el nom de
Procuradors Municipals, Ja que les
t\IJlclons atribuïdes a aquests són
fl'actament les mateixes que la llei
JWenyala als Fiscals Manicipals, els
quals són el darrer esglaó del Cos
;Fiscal d'acord amb l'Estatut amb
i¡uè e5 regeix aquest Cos 1, per tant,
~ncara que en nom diferent exercel·
~en les encomanades al Ministeri Públic 1 reconeixent aquesta vulneració,
·el Ministeri de Justicla ordenà., el 28
de febrer darrer, la renovació total
dels càrrecs de Fiscals 1 Suplents de
tot Catalunya, a la qual cosa no han
~ogut oposar-se la més petita objec-

jando sin efecto el decreto del presidenta transitorio.
En segundo lugar contlene la doctrina juridlca y el ataque a la Constituci6n y al Estatuto de CatalUfia,
de suponer que una ley del Goblerno
central, que todavfa no ha sldo presentada a las Cortes y, por lo tanto,
no exlste, puede servir de funda·
mento para anular otra ley vigente,
como es la del Parlamento català.n,
de 22 de marzo de 1934. Y decimos
esto porque en la exposlción de motives del decreto a que venlmos refiriéndonos, el señor Pic alega que
la ley aprobada por el Parlamento
radical-cedlsta y promulgada en 2 de
enero de este afio, que regula el réglmen transitorio de Oatalufia, recaba para el Gobierno central la facultad de legislar sobre las materlas de
justlcla atrlbuldas a la región autònoma, cuando, en realidad, lo que
dlcha ley dice es que el Orden público, la Enseñanza. y la Justicla seràn objeto de una ley especial. Ha de
ser mucha la videncla del señor
Ple para, mlentras dicha ley no se
dicte, s-..1poner que la misma estarà.
redactada en términos que representen la reversión a Madrid de los servicios de justlcla. De suerte, en resumen, que el razonamlento del de·
creto del presldente transitaria no
sólo vulnera el réglmen establecldo
por la Generalldad, en uso de las
atribuclones que otorgó a su Gobler·
no el Parlamento, slno que presupone
que, en deflnitlva, se dictarà una ley
por el Parlamento central y que la
misma anularà. las facultades leglslativas de Catal"..lña. Mucho sup(}.
ner es.»

de la Repu,bl.lca

radtcal el hder de la Lliga

I
Macirid 11. - cDiarlo de Madrid»
Madrid, 11. - Ha estat molt C(}. Si hi ha acord en el de les ComJ.s..
publica ies següents declaracions
que el seu corresponsal a Barcelona mentat avui el viatge que realitzarà siono; Gestores hl haurà també acord
el ministre d'Obres P\1- en tot l'altre.
Madrid, 11. - El senyor Ossorlo 1 grups que actuen per a catòllcs l atribueix al senyor Carles Pi 1 Su- a Barcelona
Aquest acord no sembla dificU, sl
bliques senyor Guerra del Rio.
Gallarda, Interrogat per un periodis- com a catòlics despredre les seves nyer:
Encara que el senyor Guerra del e:J té en compte que els serveis als
-Com està ara el partit? ¿Quin
ta, ha fet les següents manifesta- forces a ajudar partits que es titucions:
len radicals i heterodoxos 1 vicever- resultat oferiran les vostres ges- Rlo ha manifestat reiteradament que quals ell mateix es pot referit, estan
el seu viatge no té altra finalitat vinculats a les carteres d'Obres P\1- ¿Com veieu la República espa- sa, veure que aquests es nodreixen tions?
-Es fan moltes fantasies sobre que el d'aflslstir als actes que cel~ bliques. Hisenda. Instrucció Pública
nyola en acomplir-se el quart aniver- de la commiseració dels qui són els
allò que ningú no sap, 1 no s'ha del- brar à. el partit en ,..0 mmemoració 1 Gover.,nció.
sari de la seva Instauració?
seus adversaris naturals.
Diferent és la posició 1 el punt de
-No la veig com a mi m'agradaRectificació de l'encegament es- xat d'atribuir a les meves gestions del 14 d'abril, sembla que aquest
Ae'·
. finaUtats r el acIonades a mb vista en les respectives car teres ...
i t
veritat.
de era
tenen
ria. Però tampoc no trobo motiu per querrlsta que no s'avé a admetre Han
al que
alièfer
un abast
.,.
n~ v a ¡ze te
que
creure
pretès
a les lamentacions excessives que a com a republicans els catòlics obe- cessàrla una quantitat d'esforços per el desenvolupament de la poUtlca senyors Guerra del Rfo, Zabala,
diari llegeixo i escolto. En qualsevol dients de Roma <en el religiós) 1 els tal de tornar a posar en marxa f:l catalana, I especialment pel que es J;>rieto Bances 1 Portela Valladares a.
règim hi han d'haver sempre alterna- que sostenen idees oposades a l'esd'un grup ideològic; però refereix a Ja constitució de les Co- la dels senyors Cid, Marraco, Dualde
tives l canvis, elevacions 1 depres- querra. En la República no hi ha mecanisme
ja veieu que puc permetre'm el luxe missions Gestores de l'Ajuntament 1 Vaquero, especialment la poslc1ó
sions; 1 sl el descontent o el desen- més coses essencials que aquestes: de
dels tres primers. Coneguda és la
distreure l'atenció en altres as- 1 de la Generautat.
eis fes creure que tot estava perdut, democràcia, elevació dels treballa- sumptes.
Avui ha conferenciat amb el ~ del senyor Guerra del Rio en relació
Per això vull fer-vos consno hi hauria vida pública, sl no era dors, llibertat de consclèncla 1 m~ tar l'exacta
significació del meu nyor Guerra del Rio el senyor cam- amb els serveis d'obres públiques
amb un criteri unJlateral o Inaltera- canlsme de garanties legals. Dintre viatge 1 les conseqüències
del r~ bó. Sl bé és cert que, d'acord amb la traspassats a Catahmya, puix que
ble.
aquestes orientacions, cadascú pot torn: vaig anar a la. capital simple- referència que d'aquesta r eunió s'ha durant la seva anterior etapa de Go.
El que succeeix ara és el dolent? veure la República com li plagui, amb ment
per tal de retre impressions donat tractaren els senyors c ambó vern va donar tota mena de faeillDoncs ja vlndrà una altra cosa ml- el mateix dret que el seu adversari.
acceptar suggerències. Es tractava 1 Guei-ra. del R 1o de la qüestió de les tats, 1 coneguda és també la posició
llor. La substància. de la República Ah! I el que pretengui governar ha 1que
ens posséss1m d'acord els que algUes que abasteixen Barcelona, del ministre d'Instrucció Ptlbllca per
no està compromesa, perquè les as- de cridar: c¡VIsca la República!, a
a l'Esquerra, d'una manera sembla que també s'ocuparen de Ja les seves declaracions concretes, pr!·
sistències populars són abundoses t ple pulmó, amb sinceritat 1 sense em- estàvem
merament, quan va exercir un Càrmés o menys directa, no per a m(}.
entusiastes. Això és el que Interessa. buts.
dificar els nostres principis fona- polltlca catalana 1 tractaren dels rec a catalunya, quan exercla la carEl restant és el marge precis per a
Reposició dels Ajuntaments del 12 mentals -que seguiran essent els punts abans exposats, o sigui de les tera d'Instrucció Ptlblica el senyor
la topada d'Ideologies l aspiracions, d'Abril. <Fixeu-vos bé: els del 12.)
Villalobos, 1 després en el seu actual
mateixos de sempre-, sinó per 1\ Comissions Gestores.
propi de qualsevol poble lliure.
Restabliment dels organismes de reajustar, ret>structurar el partit.
No tindria res de particular que càrrec. Quant al senyor Zabala no
- Les forces de dreta, dintre el treball q-..1e hagin estat governativa- Després de la convulsió d'octubre s'hagués arribat a. un acord liil sembla tampoc que es post en la marègim, ¿acompliren l'especial missió ment suspesos o falsejats.
alguns Comitès locals no es cenyien aquest sentit, 1 que en breu es cone- teixa posició que el senyor Marraco,
que corresponia a la seva significaLliurament de tots els comanda-- amb exactitud al seu paper...
guin les disposicions relacionades l'apassionament del qual és prou coció polltica?
ments a personal indiscutiblement 1
negut en el que es refereix a la
de més o amb aquests acords.
carta
per
-¿Pecaven
- Sense que tracti de censurar diàfanament republicà..
qüestió de Catalunya. Per últim, el
per carta de menys?
1
0
ningú, al meu judici les forces de
es senyor Portela Valladares, coneixeNo sembla que la conversa
Llei Electoral de sistema proporclo.
-Per Déu! No doneu tant abast
dreta tenien una missió diferent a la nal 1 no majorltarL
,
a les meves paraules. No m'he refe- converses ja celebrades amb ante- dar de les qüestions que afecten Caque acompleixen.
Normalitat constitucional.
rtt a falta de cohtrol, sinó d'engra.. rioritat s'hagin limitat a aquest sol talunya, és fàcU de comprendre, coEl meu concepte del conservadorisI a continuació, eleccions sinceres, natge; alguns dels nostres contin- punt del nomennme·· · de les Comis- neguda la seva posició, que en ell no
me - en el qual van junts la meva c¡surtl el que surti».
gents; això és tot. 1 era necessari slons Gestores. Sl s'ha arribat a un es trobarà. cap obstacle per a concaconseqüència amb el meu fracàs Una ve$ada enquadrades alxi les parlar amb ells per tal d'unificar acord en aquests nomenaments amb dir allò que sigui Just 1 estigui din·
és aquest: en el polltic, el sentiment forces polltlques, el nou Congrés po- la nostra labor. No era definir tls el senyor Cambó, s'haurà. arribat tre la Llei.
liberal del senyor Antoni Maura, i en dria lliurar-se a la legislació que el postulatsl slnò els limits, encara que també a un acord en principi pel que
Segurament aquests acords es con·
el social, les fórmules de la democrà- pais reclama, I que aquestes Corts s'hagi di¡; per aqul que era una ma.- es refereix a retornar a la Generalit
d h 1n
1
passa
una vega a ag
cretaran
yi
rta
tal
per
escometia
que
personal
'obra
termes,
altres
cia cristiana. Dit en
no li poden subministrar. ¡Ni molt m
tat alguns dels serve1s que pe n en les pròximes festes, sl bé podria dosegle XIX per a. la polltlca 1 se- menys unes altres que tinguessin ca- de fer-me amb la prefectura.
a ella per mandat de la Constitució nar-se el cas, que en el seu transcurs,
gle XX per a la qüestió sociaL En ràcter constituent!
1 de l'Estatut 1 dels que s'incautà els alludits acords es fessIn pu"blics
direcara la El
bé ¿qui prendrà.
s~
Republicana?
ció-Id'Esquerra
la vida politica sóc un cdoceañlsta»
per
fer
caldrla
¿Què
-Catalunya.
a conseqüència del moviment oficialment.
Commemoreu-lo amb la (llibertat de consciència, de pensa- a portar la pau i la concòrdia a aque- nyor Gabrie1 Alomar em d eia fa l'Estat
En referència al que hi hagi en el
revolucionari del 6 d'octubre. Això
individrets
de
paraula,
de
ment,
regió?
lla
lògic, sl es té en compte que fons de la qüestió, tant el senyor
sembla
vostra aportació a la duals imprescriptibles, joc de poders - Restabliment de l'Estatut, sen- una setmana 1 mitja que era part!Guemoment
tot
en
oposat
s'ha
Lliga
la
comanel
en
continués
que
dar!
.... del Río com el senyor Cambó,
P a r 1 a m en t eficaç se cap més excepció que la referent dament Companys, per tal de donar
subscripció pro empre- 1contrarestats,
la. precisa sensació d'homogeneïtat. a una collaboracló que no fos a base han servat absoluta reserva, molt
no xerraire, justícia, poder, etc.). a les funcions d'ordre públic.
-Aquesta resposta em sembla una d'aquest reconeixement expUcit del comprensible, ja que declaracions exsonats
Es a dir, les essències del liberalisme
Collocats els catalans en aquella leclàssic. En l'evolució social m'enci- galitat, ells sols trobaran la comodl· mica desorientada en els moments rèllim autonòmic 1 consegüent de- temporànies podrien malversar el
Donatius a les ofici- sen les doctrines de Lleó XIn 1 de tat per a ells i per a Espanya, contra actuals. Allò que es va a fer -pos- volucló de funcions a la Generalitat. fruit dels acords.
Pius XI, de Kettelbey Pothier, de to. la qual no ba anat mal ningú solvent Siblement en una setmana- és aines del nostre diari, ta
xò: organitzar una espècie de Di·
aquesta falanx benemèrita que i responsable.
per l'emancipació dels o- ¿Quina actitud creieu que ba. rector! o Comitè que assumeixi el
Ronda Universitat, nú- propugna
Un homenatge a Martínez de Velasco
masentit
al
brers, sense adscrlure'ls
d'adoptar Espanya davant les inquie- comandament. Ell revisarà. la situaterialista (funció social de la propie- tuds 1 angoixes que es dlbaixen a ció present 1 procurarà l'element que
mero 25, pral.
tat, accionat obrer, limitació de la l'horitzó de la pol!tlca internacional? ens està fent falta: la claredat.
renda, evolució de l'assalariat, am- Ha de mantenir, de totes pas- Hem de definir la nostra posició
pliació dels segurs socials, etc.). sades, la seva significació neutral 1 d'una manera clarissima, destroçant
Que consti que en assenyalar el fra- pacifica, bo i defensant-se contra l'a- aquells signes d'ombra que tant
i malbarataren la nostra
i~ tracta ara de desviar l'opinió Ahir al vespre prengué pos- càs de les dretes no critico els seus tac Injust i esgotant el seu prestigi 1 entorpiren
pública fent veure que la disposició sessió el nou Delegat del caps. De cap manera. Miquel Maura la. seva vàlua a Ginebra 1 a qualse- labor.
-Extensió del Comitè?
té un fort sentit liberal, 1 per aquest vol banda on es cerquin solucions de
referent a la renovació dels càrrecs
-No hem pensat encara el nommotiu no prospera. La cCeda» ha Dret.
~e Justicia Municipal obeeix a una
Treball
bre; us diré que de sis a deu indi·
tingut alguns Intents de justicla so- Sl s'arriba a formar, novament, vidus;
p1aniobra polltica, 1 a això també
perquè us en doneu perfectavol oposar-se aquesta Presidència, tot
Anit passada de retorn de la seva cial, com s'ha pogut comprovar en el bloc governamental, ¿quina. er~ idea.
limitant-se a exposar fets, per tal excursió a Tarragona 1 pels voltants els projectes del senyor Jiménez Fer- ieu que haurla d'ésser l'obra legisla.-Durada?
En acabar el seu breu discurs, el
que contrasti la conducta observada de leJ nou, el governador general nàndez... i s'ha aixecat una tempesta tiva més urgent a realitzar?
Madrid, 11. - En un hotel cèn·
-Fins que puguin actuar sense
- ~ Inútil pensar-ho, perquè no traves
en altres circumstàncies amb la que interl senyor Ple amb els acomP&-: contra ella. Aquesta és 1& realitat.
trie s'ha celebrat aquesta tarda. un senyor Martinez de Velasco fou llarel
constituïren
que
els
·
tots
simpano
conservadores
masses
LeS
se'n podrà fer cap d'eficaç I dura- nervi d.irigent del nostre . partit.
segueix en aquests moments.
nyanta del viatge es traslladaren a
àpat de la minoria agrària a honor gament aplaudit I felicitat pels seus
En l'anterior renovació de càrrecs la Delegació del Treball (Via Laie- titzen amb cap d'aqaestes dues ten- dora. Si no bo he. acoòséguit en
- ¿Quan estarà. el partit en con- del seu cap senyor Martine3 de Ve- correligionaris.
conservapolltlc
el
tant,
Per
dències.
circumstàn·
les
quan
mig,
I
any
un
dictades
foren
de Justiéla Municipal
tana), per tal de donar possessió del
dicions de mobilitzar normalment la lasco. Assistiren l'ex-ministre senyor
lliurement normes per a fer les d~ càrrec de delegat del Treball al se- dor s'ha de donar a aquesta pressió l cies eren més fàcils, ¿per què ho ha seva força?
Cid 1 els senyors Royo V1llanova,
interessos
patrocinar
a
limitar-se
trens'han
ja
qúan
ara,
d'aconseguir
Justícia
de
Consell
el
i
tgnaclons,
escàrrec
El
Batalla.
nyor Eduard
8
-81 fos precls dintre de ·quinze
de Vigurl, Romero RadiMunicipal, que està. encarregat de fer tava vacant per dimissió de 1ante- creats o ha de quedar-se o.· casa seva. cat àdhuc les aparences de la cor- dies, ho estaria d'aqul a aleshores. Rodríguez
gales 1 tots els diputats de la. mino- Comentaris de passadissos
Aquest enorme disbarat de comba- dialitat?
!)ls nomenaments, estava integrat per rior delegat senyor Torrents.
d'U·
poSSibilitat
la
sobre
Preguntat
i no
Podrà sargir-se el que s'hagi tren- nió de les esquerres catalanes, Pl 1 ria.
tm lletrat designat pel conseller <le
En ésser a l'esmentat despatx, el tre el marxisme amb injúries
Madrid, 11. - Als passadissos del
Als postres parlà. en primer terme
¡rust!cia 1 Dret, pel Jutge Municipal &enyor Pic adreçà unes paraules d'e· amb raons oposades la dreta espa- cat; però la tela restarà inservible.
Sunyer ha dit:
el senyor Romero Radigales, el qual Congrés un grup en el qual figurapegà dels de Barcelona, per un Se· logi per la tasca del delegat dimis- nyola el pagarà cart. Però, de moCatalana
Acció
tant
que,
-Confio
els senyors Calderón, Vlllanu~
ven
el banquet. A continuació féu
cretari lletrat de la Comissió Juridi- sionari 1 encomanà. al nou delegat ment, no ho veu.
com el grup de Lluh!. seran els nos- ofer!.
va, O'Shea i altres, comentaven el
Martinez
senyor
el
paraula
la
de
ús
- ¿Quin judici us mereix la tasC(}.Assessora, pel President de la Co- senyor Batalla que laborés a favor
esperar
precis
és
Però
tres aliats.
discurs del senyor Martinez de Vemissió Parlamentària de Justícia 1 dels interessos de patrons i obrers ca feta per les primeres Corts ordiel moment oportú. Aquestes coses de Velasco, el qual començà dient lasco i la seva afirmació que es de·
nàries de la República?
per un Magistrat designat per la Sala s•:nse distinció.
no es poden fer en fred. El nostre que aquest acte era el moment més clarava francament partidari de re- M'agradaria més no respondre
de la seva vida poutica
]le Govern de l'Audiència de Barceinteressants manifesta- programa comprèn dos punts: Pri- interessant
Pronunciaren també d~cursos els a aquesta pregunta, perquè estic
la unió de les dretes.
lia, persones totes, llevat el Magistrat senyors
mer, la reestructuració; segon, fu- pels test imonis de fervor que estava forçar
Batalla.
1
Torrents
«Aquesta posició dels agt-arls -<!e·
perI
actual
polltica
tota
de
allunyat
la
amb
relacionades
cions
o
més
)ie l'Audiència de Barcelona,
sió d'esquerres com a finalitat més rebent. Afegi que el partit el primer
sonalista. Permeteu-me que em limiti
inenys dependents del conseller de
remota aprofitant el moment d'ins- que l'Interessava era salvar Espa- ten els comentaristes- portarà com
a dir que les Corts han palesat una possible dissolució de Corts piració oportú o necessari. A1xi s'a- nya 1 que no havia de tenir en comp- a conseqUèncla la dissolució del ParJusticla o relacionades amb ell sobre
cega enverinada passió contra les
l'ànim de les quals podia sospitar-se
conseguirà, tal com desitgem, un te totes les Insidies 1 totes les pas- lament.
i amb la darrera crisi
Constituents, i els seus homes, sense
-Es a dir que hi haurà eleccions
ttue tingués aquell una marcada In·
partit democràtic fort, I amb tot l'a- sions que s'han mogut entorn de
galni
proporció
igual
en
revelar
fluència.
Madrid, 11. - El senyor Azaña fany d'ésser model també. Davant la seva actuació i especialment en el juny 1 el gener.
inte.Igual
proporció
cap
en
rebé
-No ho crec -digué el senyor ViEn aquesta avinentesa, les normes
ha fet declaracions politiques a un d'aquests grups d'esquerra. -ho re- els darrers esdeveniments polltics,
rès en una tasca constructiva. En- periodista.
a què han de subjectar-se els nomepeteixo- hi ha tres basts: colncl- perquè sobre tots ells està patent la llanueva-. Admeto les eleccions de
derrocar, destruir, Increpar, despresjuny, però el Congrés que es consnaments són les que prevé la Llei de
Diu que el propòsit predominant dencia en els propòsits, cordialitat
honradesa poUtica. Jo em faig titueixi
l'agost no es dissoldrà. per
Justícia Municipal del 1907, i !es Hom recorda que els Jurats tigiar, ho han fet molt bé. Però es en la politica des de fa molt és con- en les relacions 1 identificació com seva
passions,
aquestes
totes
de
càrrec
persones que intervenen en les desig- Mixtos de Treball depenen veuria molt enfeinat qui pretenguès servar les Corts fins a desembre. En a fi comú.
si als dos mesos nJ encara que sl·
format
s'ha
no
si
que
dir
de
he
però
de fer l'apologia de la seva fecundi- tal data les actuals Corts, amb la
nacions són les que componen la Sa-Digueu-me, per a cabar, quelcom
gui per reforma constitucional.
¡Amb tot i que la majoria està. meitat més un dels seus vots podnen sobre les esqueres de la resta d'Es· un Govern de dretes no ha estat per
la de Govern de l'Audiència Terride la Direcció General tat.
-No ho dubteu -replicà el s~
responsabilitat
La
culpa.
meva
la
podrà.
¡No
lliurement!
mou
es
i
sola
torial de Barcelona, incrementada
acordar la reforma de la Constitu- panya.
nyor Calderón-. Tingueu en compés
no
d'això
derivar-se
pugui
que
Treball
de
I
nosa
fa
U
algú
que
dir
pas
de
impressionat
ben
molt
-Torno
amb els Degans dels CoHegis d'Adv(}.
ció 1 quedanen dissoltes a l'acte sente que les dretes en aquestes elec·
L'error d'aquesta tàctica el demoscat.; I de Notaris d'aquesta ciutat, els
decret presidencial. Nosaltres ens tot el que valg observar a Madrid. per a mi.
clons portaran suficients diputats a.
11. - La «Gaceta» publi- trarà l'esdevenidor, perquè les forces se
Per a salvar la nació i els nos- fi d'acordar la re!orma per si soles.
Content perquè he vist que, quan
quals entén aquesta Presidència que caMadrid,
consreforma
aquesta
a
oposarem
ordre del Ministeri del Tre- d'esquerra s'estan multiplicant 1 titucional, perquè es tracta d'anul- semblava que davant la reacció dre- tres ideals estem disposats a tots
mereixen el màxim respecte són Ja bal,una
El senyor Villanueva respongué:
que diu aixi:
enardint d'una manera enonne.
més gran garantia d'Imparcialitat per
una obra espiritualment repu- tista, que en uns moments amena- els sacrificis, menys el de l'honor.
-Molts diputats de dreta, em sem«Ilustrisimo Sr.: La forma en que ¡Amb tot 1 que hi havia prou matè· lar
haht
que
sense
tot
assolar-ho
çava.
d'interespartit
un
som
no
que
Com
com
!lo tots els ciutadans i faran que la viene
comprendre
podem
No
blicana.
De totes maneres, jo dic que a
blen.
el articulo 13 de lo. ria per a contradir-les 1 rectificar- hi pugui haver governant republicà gués més solucions que les de vio- sos, sinó un partit d'ideals, podem
tendencia partidista que es renecti en Orden redactada
Galfcia les dretes passaran de les
1934, les 1 Perquè aquells esquerristes 1 S(}.
de
dlciembre
de
12
de
a
tornen
homes
nostres
els
lència,
tan impacient que es llanci a la venaqaells nomenaments no es repro- Gaceta del 14, puede determinar
acceptar, en servei d'aquest, fins els majories que obtingueren en les darciallstes, d'honradesa exemplar, fe· tura de promoure unes eleccions confiat· amb escreix en el camí d~ llocs més insignificants.
dueixi en els que ara han de fer-se.
reres eleccions a les minories.
confustón en lo que afecta al fun· ren molts suggestius disbarats, que constituents.
a,. mocrà.tic. Aquesta confiança. i seen
sl
que
consti
I
No parlaré de la darrera crisi. No
El diputat dretlsta galleg senyor
cionamiento de los juradors mixtos deixaven marge a una gran campa- questes Corts Constituents obtin- renitat és un esplèndid indici. Crec
•••
de trabajo, y con el fin de evltarlo, nya dretlsta, que, al meu judici, en· guessin les esquerres una aplastant que les esquerres espanyoles come- puc fer-ho, perquè solament podria O'Sea afirmava que les dretes tin·
parlar d'això tenint davant un conmajoria a Galicla 1 arreu d'Es«El DUuvio» publica en la seva edi- este Minlsterio ha dispuesto que cara no s'ha començat.
majoria. em semblaria encara mala- teren dos errors, que esmenaren en tradictor. No és el moment oportú dran
panya.
ció d'ahir el següent article - in· mientras dure el régimen transitorlo
successives etapes. El primer i prinoportuna
1
convenient
¿Estimeu
reforma.
la
ment
complet - sobre la destitució de jut. establecido en Cataluña, los jura- una revisió constitucional? Sl s'arri.
Jo crec que en dissoldre aquestes cipal és l'haver-ho escomès tot amb de fer-ho en un banquet d'amics
ges i suplents munlcipa' ~ decretada dos mixtos de dieha re~ión , al igual bés a portar a terme, ¿a què hauria Corts acaba la facultat presidencial un racionali::,me fred, sobre normes politics. Per altra. part, això seria
consi·
se
Espana,
toda
de
los
que
per Pic i Pon:
de limitar-se?
en tal sentit, ja que un article addi- seques i dogmàtiques a complir, una deslleialtat. Jo desitjo una ab- Dilluns es reunirà la Dipu·
cTras la destitución de los Ayunta- deren sometidos a la jurisdlcclón de
prevalg
jo
que
recordeu
vós
Si
cional que es presentà a la Cons- sense adaptar-se a les gents que ac- soluta cordialitat amb tots els af:::IS.
mlentos populares, el golpe de gra- la Dirección General de Trabajo. ·- sidir la Comissió Jurídica Assessora titució signat per mi, perquè uo tuaven al Parlament, poc simpàti- Es pot argumentar sobre la posició tació Permanent de les Corts
ela a los encargados de la admlrus- Madrid, 10 de abril de 1935.»
que va re da et a r l'anteprojecte comptés la dissolució de les Corts ques, sense crear interessos que els del partit agrari, sobre la seva acMadrid, 11. - DUluns es reunirà
tración de justicia presenta un cariz
constitucional i el repasseu1 us dona. Constituents, no s'arribà. a dicta- haurien recolzat... En una paraula: tuació, però l'Important és que estem la. Diputació permanent de les Corts
amb poca humanitat. La segona disposats a mant("'ir aquesta unió a. dos quarts de sis de la tarda. L'orpolitico demasiado acentuado - ande les dlscrepancies en- minar a la Comissió.
compte
reu
te la poslbilidad de unas próximas Els fills del rei d'Anglaterra, tre els pensaments inspiradors de
De totes maneres jo crec que el equivocació és la. d'haver menys- amb els partits afins.
dre del dia és el següent:
elecc10nes - para que pueda prospeAssenyala la posició del partit
l'un i de l'altre trebalL Especialment, Poder executiu no pot resoldre S(}. preat o no haver obert els braças
Primer. Ratificació dels tractats
alícia
G
a
rar el proyecto. Y no puede prospetrobo malament el laïcisme de l'Es· bre un text dubtós de la Constitució amb alegria als intellectuals que agrari pel que fa referència el m(}. de l'Uruguay 1 de l'Argentina.
República.
la
portar
a
per
rar porque los j..1eces munJcípales
men; polftlc en el sentit que estima
segon. Crèdit extraordinari.
Vigo, 11. - En el vaixell «Ordu· tat (la meva afició va a l'Estat cre- menys encara. si ateny allimit de les tant feren
han sido nombrades siempre cle na», que de retorn d'un creuer pel Ient i a la llibertat de consciència In- seves atribucions.
que no es poden dissoldre aquestes
Tercer. Suplicatoris pendents.
acuerdo con las leyes vlgentes y no Pac!fic 1 Cuba féu escala aquest dividual), el tracte de desigualtat
Jo crec que l'última Crisi no ha Conferència del senyor Carn· Corts fins que quedi plantejat el
a antojo del partido gobernante o mat!. en aquest port, han arribat contra les ordres religioses, el siste- resolt res. No crec fàcil que el Goproblema de la reforma de la Consdel hombre que ostente su represen- els ducs de Kent, fills del rel d'An· ma unlcameral, el divorci 1 altres vern vagi a les Corts tal 1 com està bó al cinema «Maravillas», titució
En què quedem?
i que endeg:mm el cami per
taclón.
glaterl'a, els quals desembarcaren coses de menys Importància. Però, constituït. Farà tots els esforços
a aquesta reforma. Per a això el
de Madrid
11. - El diputat liberal
Madrid,
. En materia de ilegalidades, pode- 1 recorregueren la població. Des de malgrat tot, jutjo prematur 1 arris· imaginables per a un arranjament,
Madrid, 11. - Organitzada per Ja nostrf' n~rtlt està di~posat al sacri- demòcrata senyor Pedrega! manlfes·
mos señalar lugar, según ya indica- Vigo marxaren a Santiago de Com· cat l'apressar-se a la reforma. Un però no és possible que s'arribi a
creuen
es
Sl
lfmlt.
cap
sense
fici
s'ha
no
tot
Amb
Unió Econòmica. Nacional, aquesta
que el senyor Melquiades Alva.mos en nuestra edlclón de ayer, que postela. Posteriorment visitaren La període constituent està. sempre cu- un acord durador.
que hem d'estar al Govern, estarem tà
rez estava estranyat de les manifeslos jueces actuales desempeñan el Corunya on embarcaran demà. en el rull de dificultats, 1 en les circums- de perdre de vista el propòsit domi- tarda a les set ha donat una con- en
més
llocs
els
acceptarem
1
ell
Corts
aquestes
conservar
de
nant
la
de
cap
1
l'ex-mlnJstre
ferència
del senyor Alba respecte a
tacions
cargo en virtud de una ley y que <<Orduna» fins a. Santander. Una tàncies actuals del món 1 d'Espanya,
Si es creu que hem de la necessitat que desaparcixi com a
edste es un caso en el que se trata vegada allà desembarcaran i conti- molt més encara. El qu1 davant la fins a desembre, i això pot !er Lliga Catalana. senyor Francesc Cam- subalterns.
bó. L'acte tingué lloc al cinema Ma- coHaborar des de fora del Govern. minoria aquest grup parlamentari
perspectiva d'una guerra mundial fa- molt.
e anular una ley por medio de un nuaran per terra a Paris.
per la baixa del senyor VUlalobos.
La princesa Marina de Grècia es- ciliti a Espanya una guerra civil,
ravlllas. El senyor Cambó desenvo- també col-laborarem.
~~creto. Llevada el asunto a los triAcabà dedicant un record al dipuNo és c:ert -afegl- que el selupà. el tema cCrlsi econòmica I In·
uunales éstos, por el sólo hecho ano- posa del duc de Kent fou obsequia· tindrà. motius suficients per a pehonor»
de
«Ciudadano
El
ha
o
n
qual
el
Negrln,
tat Gonzàlez
nyor Villalobas s'hagi senarat de la
tervencionlsme de l'Estab.
tada, han de reponer en sus puestos do. amb un esplèndid ramell de flors nedir-se'n després.
desuna
per
l'acte
a
assistir
pogut
a los funclonarios destituídos, de· pel cònsol anglès,
minoria., 1 segurament trametrà una.
¡Per damunt de tot lo. biologia S(}.
gràcia familiar.
clal té molta més eftcà.clo. que la l'Ga·
lletra en aquest sentit.
ceta» I Del que la Constitució diu en
'
Madrld, 11. - Sota la presidència
relació a la religió al que està sucamz CDñ m:wws-;;
ceint en la realitat espanyola em del cap de l'Estat es reunirà el dJ.s..
sembla que hi ha bona distància. sabte pròxim el Comitè encarregat
de primera qualitat, a preus baratíssims
Uns dels errors més grans de la Re· de designar amb motiu de la pr(}.
s a1amanca, 11· - s egue1xen amb
pública fou el de voler Implantar, <!e clamació de la República la persoactivitat les diligències realltgran
1935
en
s'adjudicarà
qui
a
nalitat
sopte, un complicat esquerrlsme senzades pel succés registrat anit al
se deturar-se a contemplar la capa- el titol de ciutadà d'honor .
Aquest Comitè el formen o. més parc de la Alamedllla, en el qUal
citat d'AssimUacló de l'Espanya con.
Sempre ocasions
temporània. Els fets han portat la del President de la. República, el del resultà morta la nena de 13 anys
antics i .noderns
rectificació, 1 avui, no existeixen m(}. Consell els senyors Azaña, Samper Carme Pérez Almedia i gravissimatius d'alarma raonables. ¿Per què, 1 Martínez Barrio, com a ex-prest- ment ferit el seu germà. Joan, d_e 27
doncs, no ens podem esperar? Contra dents el de les Corts 1 el del Tri· anys, afUiat a Falange Espanola.
la voluntat dels qui el plantegin, l'a· bunai de Garanties Constitucionals Els fets 1 detalls confirmen la creennunci d'una reforma constitucional I el senyor Manuel Bartolomé Cos-~ ça que es tracta d'un succés de caimmillorables, al comptat i a terminis a
tindria, a Espanya, el so d"<.m clar! sio, al qual se 11 concedí l'any pas- ràcter poUtico-social dirigit contra
El millor servei
sat. La proclamació no necessita Joan Pérez Almelda.
•
de guerra.
tí .
I ..
- Vista l'especial situació polit!· cap tràmit previ.
Aparells, des de 100 pessetes
L'any passat, primer en què f;S E mmrstre de Jus era parla
ca per la qual travessem, ¿per quin
cami es podria arribar a un estat de concedi el titol, es féu amb tota sen- d I
e a Sl'tUaCI'ó deIS preSOS
zlllesa, després de canviar impres·
normalitat I fermesa?
- Reintegrant a cada grup poUtlc sions els reunlft • •
Madrid, 11. - El ministre de Jusla seva genuïna slgnlftcacló 1 deixant
tlcia manifestà als periodistes que
criteri seu que no hi hagi a les
és
de
noticies
Madrid, 11. - Segons
que es mogui lliurement. Tot això
diària, tot al millor dient, cada tarda
dels gabinets nacionals és pur gar- caràcter particular, el cCiudadar... presons més que aquells detinguts
buix, l'únic resultat del qual consJ.s.. de Honon, elegit pel Govern, és sotmesos a procés.
Alegi que el pas dels assumptes
teix a deixar paralitzats tots els seus el senyor Miguel de Unamuno.
Aragó, 270 i 272
components. La recepta no tindrà.
Les llaçades que es concedeixen de la jurisdicció mUita.r a la. clvll,
cap utilitat mentre no es descobreixi amb motiu de l'aniversari de la pr(}. per l'aixecament de l'Estat de GuerI Passeig de úràcia, 45
la manera de sumar quantitats hete- clamacló de la República es conce· ra, s'oposarà una major suavitat en
procediments.
els
ex-pres!del.>
esposes
les
a
deixen
hausolució
la
de
cami
El
rogènies.
PELAI, 8
Telèfon 11550 i 11559
TELE
14370
Confirmà • que Ja póblaeió penal
ria d'ésser aquest: Vindicació per les dents del Consell de Ministres I a la
dretes de la seva slgniftcacló dretls· vidua de Garcia Hernàndez I a la espanyola s'ha elevat de 7.000 a IIJiiiïiïiiiiiiiiiiiiiïiïiïiïiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiia••••••ÍIII••••~
·
24 noo reclu~os.
ta. Perquè és desencertat el veure els mare dE-l capità. Galàn

des

lrei

sa\

~

El14 d abril.••

El cap dels agraris estima que aquestes
Corts no es poden dissoldre fins que
s'hagi plantejat el problema de la reforma constitucional

__________*__________

El senyor Azaña

Fa

-----------*:----------El règim transitori
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·LA CULTURA •
UNIVERSITAT
Matrroula lliure a les Unlversltats.-

El proper dla 15 comença el perlode

de matricula lliure a les Universitats de l'Estat. L'Associació d'Eatudlo.nts Lliures assabenta a tots els
estudiants que ban de formular les
seves matricules per a la convocatòria de juny a aquestes Universitats,
que s'encarrega de la seva. tramitació, car per a alxO està en relació
directa amb les secretaries de totes
les Universitats. Per a informes SGbre abonaments de drets, documents
l altres detalls, 1 per a efectuar matricules, poden dlr1gtr-se a. la. secretaria de la A. E. L. <Moles, 4, principal), cada dia de sis a vuit de la
tardo..

MAGISTERI
El carnet dels mestres. - Els senyors mestres que no poss~efxln encara el carnet d'Identitat que l'Ajuntament concedeix als senyors mestres
Inscrits a la Unió Ciutadana, poden
passar per secretaria de sis a vult,
carrer de Tallers, 62, segon, amb dues
fotografies i el segell de l'Escola per
& signar el full d'inscripció.
Secció Administrativa de Primer
Ensenyament de Barcelona. Anunci.
- Han estat nomenats per aquesta
Secció, de conformitat amb el Dec:ret del 20 de desembre del 1934 1
Ordre de la mateixa data, els Mestres l Mestresses interins següents:
Mestres: senyor Sadumi Arrufat i
Oros, núm. 19 de la llista, per a Manresa <Sec.), suplència del senyor

Mercader-.Arango; vacant del 26 de
març del 1935.
Senyor Lluis Ustero l Gómez, m'imero 186 de la llista, per a Granollers <Sec.) ; vacant de 1'1-4-1935.
Senyor Eduard Batalla l Vidal, ni\..
mero 21 de la lllsta, per a Olesa de
Montserrat, suplència del senyor Pertcay; caducitat del nomenament anterior, 1-4-1935.
Mestressa: Senyora Maria de la
P"..u-ificació Aruall Lapuerta, núm. lG
de la llista, per a Martorell, per renúncia de nomenament anterior,
27-1-1935.
Els senyors Mestres 1 Mestressa nomenats hauran de prendre possessió
en el termlnl de quatre dies, a comp.
tar del de la publicació del present
al «ButlleU Oficial» de la GeneraUtat de Catalunya, podran recollir els
tftols administratius en aquesta Secció, de les dotze a les tretze els dies
feiners.

CONFERENCIES

La canQó. - Demà, dissabte, a
les a1s de la tarda, al Casal del
Mestre, donarà una conferència sobre eLa cançó» la senyoreta Maria
Carratalà, amb Ulustraclons musicals interpretades per la. senyoreta
Marta Amat, acompanyada al piano
pel senyor Magí Mercadé.
Seesló clantlflca. - L'Acadèmia
Odontològica de Catalunya celebrarà sessió cient1.fica pública al Casal
del Metge, el dimarts vinent, a. les
deu de la nit. La dissertació anirà
& càrrec de Didac Costa del Rio,
sobre «Diversos conceptes sobre orotodònciat.·

I
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D'ENCENEDORS

CASA SUBI ROS
Hospital, 42 • Tel. 13651

•J
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••,1.

APARELLS
FOTOGRAFICS

•(

PRISMATICS - BINUCLES

CINEMES

PEL· LICULE6 · PATHE BABY
FONOGRAFS DE TOTES MENES

MAQUINES
DISCOS, eto.

RELLOTGES - OBJt:CTES DE PLATA

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

CASA BAGUES

Carrer de Sant

P~u,

6

(prop Rambles> Tel. 14237

B AR C E L O NA

A JUNTAMENT
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AVUI I DEMA, DIES FES·
TIUS
En virtut de les disposicions dictades pel Govern de la República,
seran considerats dies festius l vacaran le.s Oficines municipals, avul
1 demà.
SUBHASTA D'OBRES
S'ha flxat el dia 24 del mes que
som per a la celebració de la subhasta de les Obres per a la constuccló d'una claveguera a Ja. Travessera de les Corts, entre el carrer de
Morales l la carretera de Sarrià, sota
el tipus de 33.011'!3 pessetes, tindià. lloc a la Casa Conslstor.ial d'aquesta ciutat.
El plec de condicions, pressupostos
l plans perquè haur~ de regir-se l'execució de l'obra de referència es troben de manifest en el negociat munlc1pal d'Obres Públiques d'Eixampla. S'admeten proposicions per a.
optar a la subhasta fins a. les 10 del
mati de l'indicat dia :U.

Visita a les obres de les
«Forces Hidroelèctriques
d'Andorra, S. A.»

RADIO

Diumenge passat, junt amb una
nodrida representació de la banca
barcelonina. !órem invitats a !er una
visita a les obres de les «Forces Hidroelèctriques d'Andorra S. A.». L'excursió &'inicià el dissabte a la tar~
da 1 prop d'una dotzena de cotxes
expedicionaris es dirigiren a Seu
d'Urgell on es féu nit.
L'endemà al mati travessàrem la
frontera d'Andorra i ens dlrlgtrem
a la presa de Ransol. Un cop visitada ens traslladàrem a la central d'Escaldes on resseguirem detingudament les modernes 1nstaHac1ons que hl ha installades.
Seguidament, per mitjà del !untcular propietat de la Companyia, ens
dirigirem al llac d'Engolasteos que
proporciona l'aigua a la central Durant l'ascensió se'ns ofert respecta.
cle incomparable de la vall d'Andorra.
Una vegada de retorn del llac ens
fou sei'VIt en les mateixes dependències de la central d'Escaldes un exquisit menú. A l'hora. dels brindis
M. Bro.ud donà compte dels treballs
realitzats 1 remercià. la vi.sita dels
expedicionaris.
A mitja tarda., prèvia la visita a
la resi& de la República d'Andorra
que ens faltava resseguir, emprenguérem el retorn a la c·iutat amb el
record del paisatge andorrà 1 d'una
excursió agradable.

UNIO RADIO, S. A.

*

Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI
DIVENDRES
7,15: Primera edlcló de «La Par aula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8: Senyals horaris de la Catedral.
- Lliçó de gimnàs radiat, a cànec
de la Federació de Gimnàstica.
8,20: Segona edició de da .ParauIu, diari radit de RADIO BARCELONA. - Discos.
9: Senyals horaris de la Catedral.
11: senyals horaris. Servei
Meteorològic de la Universitat de
Barcelooa.
MIGD IA
12: Senyals horaris. - secció Femenina. - Música selecta en discos.

EMISSIO DE SOBRETAULA
13: Senyals horaris. - Programa
de discos variats.
13,55: Secció Cinematogràfica.
NOTICIARI
14: eLa. Paraula», emissió de lea
Nou curs de català. - Coberta la
dues de la. tarèa. Informació de Barmatricula del curset de català darcelen. - Actualitats teatrals l musirerament anunciat, el Consell Direccals.
14,30: «ButlleU O fi ell» de la 0 enetiu de la Protectora ba. c:regut converalit:lt de Catalunya. Sumari del nunient d'organitzar-ne un segon, per
mero publicat avui. - cEl fe~ del
tal de correspondre a les noves sollldw per Joan Alavedra.- contUlaacituds d 'J.nscrlpcló rebudes.
ció de les Actualitats. - Borsa de
El nou curset anirà a càrrec de
'l'rebati de «E A J-b.
bl. professora senyora Carme Rigau
15: «La Paraula», emisSió de les
de Farran i es celebrarà els dilluns -----------*:----~----tres de la tarda. - Dire~tament des
1 dimecres, de vult a. nou de la nit.
de
Madrid. Ministeris. Resum de la
La matricula queda oberta a l'As- LLEGIU CADA DIA
cGaceta» 1 Consell de Mlrústres. sociació Protectora de l'Ensenyança
Sessió Radiobenètlca. -Discos escoCatalana, Arcs, 1, principal. Telèfon
llits.
18.862.
TARDA
16: eLa Paraula», emissió de les
quatre de la tarda. Informació ¡eneral. Iniormció del Consell de MInistres. - Programa de discos.
18: Senyals horaris.- Musica Da
Camera»: «Tercet en Ml menort,
op 90, A Dvorak. a) Lento Maestoso;
b) Andante; e) Allegro. Rosaura Coma, piano; Jull J~rque, violi; Ferran
Pérez Prtó, violoncel.
18,30: Suplement de «La Paraula»,
dedicat a. la Secció Infantil de RADIO BARCELONA: Rondalles, contes, consells útils, etc. - Programa
del Ro.diolent. Discos a petició de senyors subscriptors de RADIO BARCELONA.
19,15: eLa Paraula», enússló d'un
quart de vuit de la tarda. Informació de l'estrangl!r, Barcelona, Madrid
1 provlncies. - Continuació del Programa. del Radloient.
19,4.5: Cotitzacions de monedes.
NIT
20: Noticiari esportiu de «La Paraula», emissió del divendres, a càrrec de la Onió Catalana de Federaclons Esportives.- «Quart d'hora de
l'Esport Català», a. càrrec del Polo
Hockey Club <Hípica). - Programa
(FiNCA TORRE DEL BARO)
de discos selectes.
20,30: Resum de Premsa, noticiari
Quaranta milions de pams quadrats de terrenys dintre el terme
comentat per J. Navarro Costabella.
municipal de Barcelona ea dividiran en SOLARS per a la cons20,45: Noticia.ri des de la. redacció
trucció de Cases; Xalets, al comptat l a termlnls de 10 1 20 anys.
de «La Publicitat».
En Inaugurar aquesta Urbanització donem com a REGAL
20,55: Cotitzacions de mercaderies, valors l cotons.
21: Senyals bornris de la. Cate~00 solars a 10 cèntims el pam quadrat
dral. Servei MeteorolOgle de la.
lliure de despeses d'escriptura 1 plans
Universitat de Barcelona.
D....txa Corta Catalanes, 601, c.art. • Telèfon ~1308
:u,os: Concert setmanal Ford, que
serà retransmès per les emisSores
d'Unió Ràdio Madrid, València, 6evtlla, San Sebastlàn 1 Santiago de
Compostela.
22: «La Paraula>, emissió de les
deu de la nit. - Directament des de
Madrid. Resum de les tnformacions
radiades durant el dia.
22,15: Transmissió des de la Gran
ja Royal; concert pel Sextet Toldr~
24.: «La Paraula», emissió de les
dotze de la nit. Darreres Informaclons.
DE MOBLES, PIANOS, RA1JIOS, CAIXES DE
EAJ • 39 RADIO BADALONA
CABALS. .MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE coAvui, divendres. -A les 12: OberSIR. MALETES, DISCOS. etc.
tura; senyals horaris; música regional. A les 12,30: Música interpretada
per banda. A les 12: Música. variada
en discos. A les 14: Música selecta.
A les 14,30: Fi de l'emlssló. A les
19: Obertura; senyals horaris; música slrnfOnlca. A les 20: Cotitzacions.
CORTS CATALANES, ~l4
A les 21: Noticies locals. A les 21,15:
Audició de la selecció de «El Conde
de Luxemburgo». A les 22,15: NoUeles de Premsa des de Madrid. A les
22,30: cJaz». A les 22,45: Fi de l'emisSió.
elèfon
BARCELONA

LA HUMANITAT

IWOV A UBBA.NITZA.()IO

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI

TOT D'OCASIO

IIADH.w: ~18 Ce la C&ate.ua.na. lt. -

tsARC&..oNA: Vta Laietana. 2
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · CADil· CANARI ES
Sortldee tetmanala ela <118&abtes. a les l~ Efectuaran el servei Les motonau.
c CIU~AO DE SEVILLA• I cVILLA DE MADRID•
UNIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
SorUdes cada dla Cl.levat • 18 dlwnen¡a.¡ de Barcelona 1 Palma, a Iee
lll noree. per Iee motunaue
•CI UDAD DE BARCELONA• 1 •CIUDAD DE PALMA•
IERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA MAO I BARCELONA· EIVISSA
LUHA COMERCIAL AMB ESCALES A TOrs ELS PORTS DE LA MEUlTBRRANIA. NORD O'AFRlOA 1 CANARlES. - Sortides QUinzeoala Ce Ba.r~lona ala dlJOia.
LUilA OOMERClAL BILBAO· CADIZ ·CANARI ES. AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - Sortides quln·
zenala de 8Ubao ela <UJous UNIA RAPlVA REGULAR ENTRE ESPANYA
t TERRI'l'ORIS OE I..A GUINEA ESPANYOLA CFERNANOO POO). - Sortides el c:l.1a. l'I de cada mea, amb escales a València, CM!iz, Lila PnlmBII, Santa
Cruz de Tenerife o Freetown, Santa Isabel de Fernando Poo, Bata, Ko¡¡;o 1
R!o Bentto pels vapors
cPLUS ULTRA11 1 uLEGAZPh
LINIA RAPIDA RECULAR ENTRE BARCELONA l VALENCIA
Sortides ca Barcelona ela c:l.1lluna I diJous, a lea ~ borea
cCIUDAD DE VALENCIIb
Pttu 1 ooberta: l'DO Ptuetll. Bitlltts d'anada I tornada a Prtua rtdulta
LINIA REGULAR ENTRE; .tsAROELONA · AI..ACAN'l · URAN · MELILLA
VlLLA ALHUCEMAS · CJ:t.rfA 1 VICB-VSRSA
Sorttc:l.ee ca l:la.rcetona cada dlu.men¡e, a lea 8 nores: d'Alacant ela dtmarte,
C1'0l1UI ela dlmecrea, d'Oran cap a Alacant ela dimarts. 1 d'Alacant cap e
Barcelona. els c:1.1mec1es

=: _

~~ Barcelona, 6 d'octubre :~RE
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CAMISERIA

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

Especialitats - Ca.mi.sea a
mida - Adam i model RA·
OLAN (patentada.)
MITGES «FERRO»
(de garantla)

Foix

PREUS BARA Tl SSI MS

Preu: • ptes. Contra reemborsament: 4'40 ptes. Els lectors de LA HUMANITAT presentant aquest anunci obtindran una rebaixa. - Adqulrlu-lo abans no s'esgoti

VOX-LIBRI. --- Carrer Tallers, 55. ••• Telèfon 13945

HUMANITAT

ANUNCIS ·PER PARAULES

Ybarra y C. S. en C.

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

Unies regulars de grans vapors per a ís destins
que es detallen

VIAT..ANT
a•oterell
per a Catalunya, ram
de telltlta 1 aeneres da
pun~.
Amb boDes rotaDR. DOU, 15 entresol, clons cU en tela. Eac.rl u2a. a tot estar o sols dor- re a LA HUMANITAT
núm. 160
m ir.
HABITACIO Jndependent. c. de Cent, 223,
LLOGARIA Coe PlaOe
en una mateixa casa, mGpral. la.
HABITACIO sola dor- derna 1 cèntrica fina a
mir. Carme, 38, 2on. la. 90 ptea. Escriure a LA
PROP PLAÇA ESPA· HUMANITAT núm. 169.
NY A, desitjo únic hoete,
poca familla, asc. tel. VENC AUTO d'ocB81ó
Bordeta. 13, 3er. la.
10 BP. bon estat I conPL. UNIVERSITAT, 8, dlclons !mmlllorablea. lon., habitació a dormir Escriure a LA HOMANI·
o tot estar.
TAT núm. 161.
HOSPITAL, 101 enMODES, conreccló acu.
tresol 2a., habitació tot
rada de veatlta 1 abrica
estar o sols dormlr.
per a senyora t nena. Preus moderata. Rocacort. 164, pral., la.
DIVERSOS
CASA A TARRAGONA
ANGEL MARTI. 'faller
o¡. Sant Pere, 18, venc cs·e.nquaderuac!ó !Marttper 14.000 ptes. 100 ptea. DI2: <18 la Rosa. 17. Toal mes. Esc. LA HOMA· lé!OD 763~ · Barcelona) .
NITAT núm. 204.
BAR MEN.JARS, lloc
VALENCIA, 470, xam- céntrlc prop Rambles. Es
f rà Lepanto, tramvia nú- traspBI!IIa per no poder
mero 60, prop trajecte 10 atendre A. de Cabo F.
dntlms. PI.II08 4 dormi- LaJTet, 124 bla. trt. 2a.
toris, de 95 I 115 pie8.
VENC BOTIGA comesES LLOCA DESPATX,
amoblat. Vllac1omat, 76, tibles amb habitació, bones condlc!on.a, per no
66. 2a., BIIC.
poder atendre ne¡oc!.
Escriure LA HUMANIGRAN MAGATZEM.
Bntença, 40, prop Corta. TAT núm. 203.

HOSTES
I PENSIONS

XALET moe1ern, upatOt Ja.rdl t horta. a 26
mlnuta Placa Catalunya.
Veoo lnuntHorablea condicions. Dlrl¡tr-ee a LA
HUMANITAT núm. 163.

OFERTES
I DEMANDES
MOSSO O COBRADOR,
c1e61tja cococacló 45 ann
1 bones reCerénclea. Eacrture a LA H014AN1TAT núm. 634.
MODISTA e'oterea a
casa 1 a domicili. Preus
econòmica. Bocatort, 164
pral. l.a
SENYORETA taQulmocanQ¡rafa amb coneaementa d'otlc!oa dom!.nant
català 1 castellA. a·orerea.
E8cl1 ure a LA HOMANI.
TAT núm. 182.
40VE, aabent català 1
castellà a•oterea per a
c1eapatx, maaatum o co..
brador. :r.ec. LA HOKANITAT llúm. 206.
MODISTA, mttgea ottMallorca,

cta.leei talten.

239, er.

PLANXADORA, falta
oficiala da camises c1'bcr
me. Capellans, 14.

3
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tJ~VE! RAPID &N'l'Ra tsARCELONA .l BILBAO
SOrtldee tota ela DIMECRES a la nit cap a València. Alacant~...WAlaaa,
SeY1lla, Vigo. Vlllaaa.rc!a. Corunya, Mu.se!, 6a.ntan<1er 1 uUbao.
Altelnant-ee lea escaleS <t.a:
ra.rra¡¡;ooa, Ceuta 1 Huelva cada dues setmanea
San~ carlet 1 Ferro! cada dues Htlllanet
8.&BVEl CORRENT ENTR& BARCELONA l BILBAO
cac1a dues aetmanee.
•
.es ela DlVENDRU a la nit. cap a Ta.rraaona, Ba.nt Carlet 1
\ ........·oç, Valéllcla, Cullera, Alacant, Carta¡¡;ena, Aa-ullaa, Almeria, MeUlla, Kotrll. J4àla¡a, Ceuta, Cild.l.Z, Sertlla, Huelva, Vl¡o, M.a.rln, Vl·
Uaaarcta. Farrol, corunya, A'Uéa, Musel., Santander, Bllbao 1 PuaJIII.
SERVEi ENTR.I BARCELONA, 6ETE 1 WBS.EI..LA
SorUdee Qulnzenala ela .c:1.1Jous cap a S6te 1 A4anella
Serve1 Qutnzeila.l cap a OENOVA
lA ct.rreaa ee rep rl 'nnilado c1e la OompanyJ&. 14oll c1ol Rebaix.
TeletOD 13685
~

S&RVBl RA.PID CA.P AL BRABlL·PLATA
per moto-uanaatià.otlca corraUI IIIJ)anyol8
8ort1c1ea taea cada :u cUll
Cap a 8ANTOS, MONTEVIDEO I BUENOS AIRES sortirà el dia 80
d'abril clel 1935, la. magnifica motonau

«CABO SAN ANTONIO»
Fill de Ròmul Bosch, S. en C.

va

LAmTANA, 'l

..

Concurs jnfantil de dibuixos
de flors
A l'objecte que els nens 1 nenes
que tenen afició al dibuix, aooblln
aquesta amb la. de l'amor a les plantes 1 a les nors, <tAmics dels jardins»
(Garden Club> obren un concurs Infantil de dibuixos de nors, el qual
es regirà per les següents bases:
1.• Poden participar-hi tots els infants (nens i nenes de l'edat de 7
al:¡ 13 anys, inclusiu).
2.• Els dibuixos podran ésser al
llapis, tinta o colorits, a gust del
concursant, damunt bon paper adequat al dibuix. El full de paper ha
de tenir un múúm de 12 centimetres
de costat per un màxim de 25 centímetres.
3.• Cada concursant podrà trame·
tre tres dibuixos, però, no podrà obtenir, elnó un premi.
V Cada dibuix portarà el nom
de la. nor representada; els que no
reuneixin aquesta condició, seran exclosos del concurs.
5.• Amb els treballs que es rebin,
es farà una exposició en el local del
Oarden Club, Palau de Pedralbes, 1
els qui resultin premiats, seran publicats en el butlleU trimestral dels
«.Amics dels Jardins», sempre que
es prestin a ésser reproduïts.
6.• Per tal de comprovar l'originalitat del dibuix que hagi estat premiat, 1 la oerte&a que l'Infant que
passi a. recollir-lo n'és autor, el Jurat podrà fer-11 fer un dibuix semblant al tramès al concurs.
7.• Els premis seran adjudicats
per un Jurat compost de persones
competents, els noms dc les quals no
es farà públic fins que hagi estat
publicat per la premsa, el fall emès,
que serà. lnapeRable.
8.• Els originals no podran ésser
tramesos doblegats.
8.• Els originals he.uran d'ésser
tramesos per tot el dia 15 de maig
proper, al local dels «Arnies dels Jard.l.nsl (Garden Club), Palau de Pedralbe6, i amb la inscripció: «Per
al Concurs infantil de dibuixos de
nors1.
Premi extraordinari per a nenes
solament:
Un jardinet miniatura. (donatiu de
l'arquitecte N. M.• Rubió).
Premi extraordinari per a nens
solament:
Un lot de sis test.os artistics, ofrena de «Ceràmica A.rtisticat, acompanyo.ts.de paquets de llavors, donatiu del Servei de Pares Públics de
Barcelona.
Premis per a nens 1 nenes indistintament:
l.er Un lot de sis exemplars de
cactus.
Dos 2.ons Un lot de quatre exem.
plars de cactus.
Quatre 3.ers Un lot de dos exemplars de cacti.Jll.
Sis 4.rts Un exemplar del ILiibre de Natura» ofert per la Protectora de l'Ensenyança Catalana.

•

LA MUSICA

•
~

La mort del mestre vma
la seva personalitat •• La seva obra

Prop d'Un mes !ela que ens havia
arribat la noticia que el mestre Ricard Vllla estava greument malalt.
No crèiem, però, que la fortalesa del
Director de la. Banda Municipal de
Madrid no !os prou pe:- a resistir 1
superar la fatal malaltia que el ml·
no. va.
Tant a Madrid com a la resta d'Espanya, el mestre Vllla era molt estimat 1 admirat per les seves qualltats personals, com també ¡x:l seu
talent innegable. Nascut a Madrid
el 23 d'octubre del 1873, féu els seus
estudis musicals al Conservatori de
la capital de la República, on ingressà el 1882, l conqueri per oposició el
primer premi de solfeig el 1884 i el
1898 el de composició.
La. seva tasca. de compositor U
donà. gran anomenn.d.a 1 obtingué el
preml en el concurs d'obres simfòniques que la Soclcdad de Conclertos organitzà, amb la seva. famosa
«SUtle» «Cantes Asturlanos,>. L'any
1902 estrenà. al Teatre Llric l'òpera
«Rai.muudo Lulio» sobre un llibret
de Jooquim Dicenta, 1 obtingué un
veritable èxit, que es repeti en estrenar «El Crtsto de la Vega», obra
que també fou posada al Teatre Tívoli de Barcelona sota la seva personal direcció, 1 fou a1x1 mateuc molt
apiaudida 1 elogiada. cEl Patlo del
Monipodiot l da Naz:uitu foren
les darreres producci<'r:; del popular
mestre, el qual en el teatre tingu~
sempre un seguit de grans èxitB.
A part de les obres teatrals esmentades, rucard Vllla. compongué una
magnifica. «Misa en !a»; el poema
simfònic «La Vlslóu de Fray Martin»,
inspirat en un poema de Núfiez de
Arce; «Escenas Montañesast, «R.'\pSOdla asturiana» i moltes altres, inclosa la música de cambra.
El 1909, en ésser creada la Banda
Municipal de Madrid, li fou confiada
la direcció d'ella, càrrec que ha vin¡ut ocupant fins a la data. El s~tt
treball al front de la. Banda ha estat intens i brillantissim, 1 és una
de les bandes de major anomenada
degut al seu talent envejable.
Com a director d 'orquestra, Ricard
Villa havia dlrlgtt gairebé a tots els
teatres de Madrid i en molts de prGvúlcies, 1 foren especialment rem: rcables les seves actuacions als Teatres Líric 1 Real de Madrid, on actuà
diverses temporades.

Darrerament, el Govern d !
11 concedi la Banda de l'or3z.e·1!<lr¡d
Repúbllca, la credencial de la "e la

q~

no pogué rel:>re P6nson&Iment
•
trobar-se ja greument malalt en~
ser-li lliurada.
Sigut a. l'etern descans l'UI
músic mndrileny, tan popu.lar a~
Espanya.
CAMIL OLIVERAB

L'AUDI CIO D'AVU I A L'
SOCIACIO «DISCOFILS~S.
Avui, divendres, «DlscOtiis Asso.
elació Pro MÚSlca» celebra '1a te~
cera sessió del curs actua~ que pro:
met revestir un viu interès
les dues celebrades darrerament
aquesta novella entitat que atnb
tan d'encert començà les seves tasques culturals. Aquesta sessl~
se celebrarà a l'Hotel Majèstlc
¡laterrn, a un quart de VUlt del ves.
pre, 11erà comentada per Robert
Gerbard; el programa és Integrat
per l'audició de la Simfonia «Mat.hJs el Pinton, de Hlndemith cLt
història del soldat», d'Igor Strawinskj
ultra l'audició de les lllttmes edl·
clons gramofòniques.

C:
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Les Arts

Per al bon ordre de l'esmentat ser.
vet caldrà que aquest avi; es faci a.
bans del dia 17 del mes actual.

*

Ml ~UEL VILLA
L'exposició q.1e Miquel Vlllà obrirà dins de poc a les galeries d'art
Syra serà composta de quadres executats a. Eivissa, Amsterdam EI
Masnou, Montgat, Horta, Barcêiona,
PObla de Segur l Pont de Claverol,
sobre temes variadisslms. Ara q114
tant es parla del retorn al realisme,
és oportuna aquesta. exposició de Vt:
llà, el qual ha estat reputat com al
nostre primer pintor realista.

SEGON CONCURS DE
GRAVAT ARTISTIC
L'Associaclo d'Amics del Gravat
Artistic a CatalUD.l'a, complint amb
la seva primera 1 fonamental finalitat, que és la d'estimular la producció de gravats artlstics a la nostra terra i també la de desvetllar l'amor i l'interès dels no professionals
per aquest art, !a pública la present
convocatòria, corresponent a l'any actual, segon de la seva actuació, per
a un concurs entre els artistes gravadors per tal de premiar l'autor de
l'Obra que, a judici de l'entitat, en
sigui mereixedor.
Amb tal objecte estableix les bases següents:
la. Podran concórrer-ht tots els
artistes gravadors, catalans o no catalans, que figurin en el cens de
Catalunya.
2a. Els treballs presentats hauran
d'ésser rigorosament Inèdits 1 gravats sobre acer, bronze, coure o fusta; queda exceptuat el zinc.
3a. Les obres hauran de lliurar-se
degudament emmarcades 1 amb ertstaU al local de l'Associació, carrer
de Torres Amat, 6, Barcelona (Institut Catal~ de les Arts del Llibre),
del 15 de maig al 1er. de juny, inclusiu, de l'an:· 1935.
D'acord amb l'article 17 del Reglament de l'Associació, no seran admeses aquelles obres q-.¡e no vagin
acompanyades de la planxa corresponent, que haurà d'ésser signada l
trobar-se en bon estat, la. qual quedarà en dipòsit fins que el concurs
estigui resolt i acabat L'entitat lliurarà rebut de cada obra presentada.
4a. Seran admeses totes les obres,
qualsevol que siguin la seva tècnica
1 tendències artlstiques, per bé que
cal evitar en el possible dificultats
tècniques d'estampació; també les
que slg-.1m reproducció calcogràfica
d 'una obra pictòrica, escultòrica o
arquitectònic, deguda a un altre autor; però la Junta Directiva es reserva el dret de rebutjar aquelles,que
puguin ésser considerades, pel caràcter del seu assumpte, com amb nnalitats fora. de les purament artístiques.
6a. Tots eis treballs presentats seran exhibits pel mes de juny en -.Jna
sala pública.
6a. Es concedirà un premi de 1.000
pessetes o. l'autor de l'obra que resulti escollida segons s"indica en les
bascs següents.
7a. La selecció d'aquesta obra la
faran, per votació, els socis de l'Entitat per mitjà. de papereta tancada
dins d'un sobre i durant els dies que
estigui Oberta l'Exhibició. Finit aquest període, serà fet l'escrutin! a
local de l'Associació, s'obriran t>ls
plecs t es farà el recompte de vots
en presència dels concursants l dels
socis que vulguin assistir-hi. La concessió es farà pública en finir el
dia. de la clausura de l'ExhibiCió.
Sa. Sl es prodòlls empat, la votació serà dec1<lida per sorteig entre
els empatats.
9a. La planxa de t'obra premiada
passarà a ésser propietat de l'Associació. Aquesta en farà, llevat d'accident, les proves reglamentàries, que
seran únicament les següents:
Una. per a cada soci de l'Entitat.
Una altra destinada al Museu de
Barcelona.
Deu per a l'Associació.
Cinc per a l'Autor.
10a. Una vegada acomplerts aquests requisits, la planxa serà donada al Museu de Barcelona, amb
la condició que 1.0 podrà ésser f:Stampada novament fins després de
40 anys, d'acord amb les lleis vigents de la. propietat inteHectual.
lla. El sol fet dc prendre part 1\l
concurs suposa. l'acceptació d'aquestes bases. La Junta Directiva resoldr~ de manera lnapeHable qualsevol
dlflc-.Jltat no prevista que pogués
presentar-se.
•• LS SOCIS DEL SALO DE
MONTJUIC
Es posa a coneixement dels artistes socis del Saló de Montjuïc residents a Barcelona (ciutat), els quals
hagin de prendre part en l'Exposició
de Primavera, que l'esmentat Saló
tindrà al seu compte un servei de
recollida. a domicili 1 lliurament al
Palau de l'Art Modem de les obres
que hagin d'ésser presentades, mitjançant un avis dels Interessats que
caldrà. dreçar a Galeries Syra. <DIputació, 262), Indicant el lloc on han
de recollir-se.

R .. FAEL SOLANIO
L'escaltor Rafael Solanlc .lnltugurarà. el dissabte de Glòria una molt
Interessant exposició a les sales de
Syra. Solanlc, que sap dotar les &e•
ves obres d'un realisme formidable I
executar-les amb un absolut domini
tècnlc, prepara per a aquesta prope.
ra exposició obres ben determinades
que poden qualificar-se de definitives dins l'escultura.

VALERI CORBERO
Aquest artista celebrarà pròxima·
ment una exposició de pinturà a
Syra. Conjuntament exhibirà, en sales anexes, demostracions de deCO:
ració: projectes 1 realitzacions.
CLAUSURA D'EXPOSI•
ClONS
Avui serà clausura.da l'exposició
de pint-.1res de Gustau Cocbet, a la
Sala Busquets. També ho serà la de
J. Soler Puig.
Tant l'un com l'altre ban assoli'
un èxit assenyalat, espe:onador de
nous guanys en la interessant evolu.,
ció d'aquests artistes, que ja ha estat
remarcada per la critica.
L'EXPOSICIO MASCORT
Josep M. Mascort té enllestides ja
les darreres obres pintades a Torroe.
lla de Montgrí, amb destinació a l'ex·
postel dels seus paisatges, que s'l·
naugura demà a la Sala Busquets.
L'exposició Mascort és esperada
amb Interès pels molts admiradors,
amb què compten aci els seus pal-,
satges empordanesos, !nterpret~~
amb la paleta fresca 1 jovenl"l'o...,
caracteristica d'aquest pintor.

ISales

d'Art]

Galeries Laietanes
Corts, 613
Trinitat Torné Pintura
P. Borrall
»
Vlcano Rlncon
»
Pasqual Roch
»
Garcia Ramon
»
Fins el dia 19

SYRA
Telèfon 18'110
Diputació, 262
ART 1 ORNAMENTACIO
OBJECTES PER A PRESENTS
Prim
Pintura
Joaquim Ros Escultura
Fins el dia 111

La Justícia
*

S' HAN SUSPES TOTS E~:
A S S E NYALAMENTS
L'AUDIENCIA
Amb motiu d"haver-se deçlara~ f~
ta oficial 1 inhàbils els dies d.a]e~
i demà no es celebraran VlS~ e!'
que hl havia assenyalades,
tat suspeses.
NOMENAMENT OE f i l'
CALS MUNICIPALS
Ahir, a les quatre de la
es reuní a la Sala de oovern fil'
l'Audiència per a. nomenar elS ~
cals dels {utja.ts municipo.ls ~nnabl
blacions de menys de dotze m
tants.

tardl;
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I
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la humanitat
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TEATRE ROMEA

Un festival pro presos

MORENA CLARA, comèdia en tres actes i
PER Al DIUMENGE AlA un judici oral, original de Quintero i Guillén
senyors Qulntero i GulÍlén són na, és igualment absurd. I és absurd
NIT Al TEATRE PO- dosElsautors
de fecunditat molt con- el fill, que ha conegut la gitana en
I fa l'efecte, veient 1 es- hores de juerga amb rchatos• 1 ccanLIORAMA I ORGANITZAT siderable.
coltant el seu teatre, que l'imaginar te».
i escriure comèdies no deu suposar
«Morena clara», com les altres oel més minim esforç.
~ER GERMANOR CATALANA enElsells senyors
bres dels senyors Qulntero i Gulllén
Quintero i Guillén no resistiria una critica seriosa, unà

7

·ElS ESPORTS·

nomenatges a la vellesa
La popular 1 tradicional Diada
dels Vells que eJI celebra el dilluns
de Pasqua, assolirà enguany la m~
xima extensió des de la fundació de
l'obra, l'any 1915.
Les noves arribades a la Caixa de
Pensions per a la Vellesa 1 d'Estalvis entitat fundadora 1 mantenidora de l'Obra, fan esperar un èxit
total dels nombrosos actes que organitzen els Patronats Loc-als de la Vellesa amb Intima coY.aboracló amb
l'entitat esmentada. Les pensions 1
donatius que a•atorgaran ala vellets
seran en xifra. no superada en cap
dels anys precedents.
Entre les localitats que han comunicat tenen en organització la
Festa dels Vells per al dilluns dia
22 del corrent mes, figuren: Badalona (on tindrà lloc la diada principal), Castellar del Vallès, Ponts,
Sant Vicenç dels Horts, Les Planes,
Sort, Santa Coloma de Farners, Floresta, Penelles, Pobla de segur, Gi·
rona, Torelló, Malgrat, Castelldans,
Calella, Sant Pol de Mar, Pineda,
Anglès Tivissa, Vilanova 1 La Geltrú, B'ospitalet del Llobregat, Sentmenat, Canyelles, Canet de Mar, 13&rinyà, Sitges, Amer, Sant Feliu de
Codines, Sant Sadurni d'Anoia 1 Terrassa.
Enguany, doncs, l'Obra de1s Homenatges a la Vellesa que fundà 1
impulsà el merit!ss1m senyor Francesc Morag~ suara traspassat, tindrà una difusió en les terres de Catalunya

Declaracions de Garcia Salazar

EXCURSIONISME

NO ESTA ENCARA ULTIMAT L'EQUIP
QUE JUGARA CONTRA ALEMANYA

Notes de la Federació d'En·
titats Excursionistes de Ca·
talunya

La Molina- t'úrla. - El proper
diumenge, dia 14, no circularà el tren
especial !1ns a La Molina. Arribarà
Madrid, 11.- Un periòdic del mati s'hauria de deu centre un mig únicament fins a Ribes, per a compublica les següents declaracions del ala. dels de classe provada. Valg pen- binar amb el cremallera.
Festes de Pasqua. - El dllluns de
seleccionador nacional senyor Gar- sar en Cllo.urren. Aquest jugador, diuela Salazar sobre el probable equip menge jugà de mig centre contra Pasqual el tren especial retornarà
espanyol en els pròxims partits in- l'Arenes, 1 malgrat que en aquesta des de Pulgcerdà.
-o al revés- fan un teatre fàcil, critica en aquest sentit. Però l'im.Per als esmentats dies h1 ha orgaprimera exhibició no féu coses briternacionals:
Germanor Catalana ha orga·
amable, intranscendent, llampant. En portant, en aquesta obra com en les
-Ja he vist que vosté ha donat llanUSSime.s -ni calla exlgirles-- mtzats els 8eguents autocars:
nltzat per al proper diumenge,
l'obra dels senyors Qulntero 1 Gul- altres, no és la realitat del conruct.e
Pulmorens. - Sortida el dissabte,
ei
tenir
deu
demostrà
que
pel
l'equip nacional...
tversarl de la proclamació de
llén hi ha una qualitat innegable· de l'ambient, n1 de1s personatges:
-Perdó:.. Encara no he donat convenciment que seria l'home que 1dia 20, al migdia. Nit a Puigcerdà.
República, al Teatre Polioral'habilitat. Podran o no podran agra: és l'habilitat, la gran habilltat dels
Diumenge, 21, Puimorens, Pas de la
res. S'ha publicat un equip nacional, en.s estava fent falta
ma un formidable festival teadar-nos les seves comèdies, però hem autors. Només fallen en una cosa:
Casa i nit a Portè. Dilluns,· dia 22,
- I els migs ales? ·
que és possible que colnclde1x1 amb
traÍ en el qual, a mtla de la
de reconèixer que estan construïdes en els versos: aquells versos, perfec-El bon rendiment durant la tem.. tornaua a Pu1morens 1 al vespre reel que jo doni ... ; però oftctalment,
companyia Titular, prtndr.ln
ami? una. gran habilitat. Avui com tament. inútils l que fan perdre !reaencara no h1 ha equip naclonal con- porada dels dos jugadors del Madrid tom a Barcelona. Per a inScripcions,
part diversos artistes de reco·
avm, els senyors Qulntero 1 Gulllén, cor a ~a comèdia emplenant-la de
m'ha inclinat a preferir-los. H1 ha a. la Federació.
tra Alemanya. Pot afirmar-ho.
autors joves, són els autors en els cursilena. El vers sols ha d'uUl1t08 guda vàlua.
-La llnla mitja é8 segura, oi? Pere una altra raó: els jugadors del Ma.- , Rasos .d e Peguera. - Sortida de3
quals veiem més habilitat..
zar-lo ur.: 'Veritable poeta. I ela sedrid jugaren l'any passat a Alema- 1 autocar el diSsabte, dia 20, a les
El prosrama éa el següent:
Regue1ro, Cllaurren 1 Leonclto.
No cal cercar en la seva obra rea- nyors Qul."lt~ro 1 Ouillén no es tronya 1 aquesta temporada han rebut d~ la tarda, del carrer de Muntaner,
litat, densitat, contingut ideològic, ben en fo1;Uest cas.
-De moment, sl. Ja sap que la la visita d'un fort equip alemany. ~~ero 8. Inscrlpclons, a la Federa1 Per la companyia titular
caràcters. No, no; res d'això. A la
La S('nyora Herrero fa una veritameva preocupació, després d'haver
NlèOLAU·MARTOAI, es posamajoria dels comediògrnfs els cal, ble creació de la protagoniSta. Molt
Andorra. - Sortida en autocar cap
vtst el partit França-Alemanya, era. Es pot afirmar que coneixep el ~»
rà en escena la darrera proper a escriure una obra de teatre, aplomat, molt just, el senyor Baractual del joc e.lemany, duna ma- al refugi d'Envallra el dissabte dia
que
indicar
valg
li
Ja
centre.
mig
el
ducció de Josep Marta do Sa·
un ambient, uns tipus, un conflicte. dem. Dignes 1 correctes, els altres
si no trobàvem un mig centre det», nera pràctica. Per altra part, no és 20. Per a inscripcions, a. l'Esqui Club
garra, en tres actes
Els senyors Quintero 1 Gu1llén po- intèrprets de l'obra.
que respongués a les condiclona que nou el meu criteri de cercar l'llar- Català (Centre Excursionista de caaixò.
den 1 saben perscindir de tot
dintre del «mosaic» que for- talanya>.
e. mi em semblen lndi.spens~bles, monla
CAPDEVILA
Lluis
arròs
un
com
Les seves obres són
Sortida en autocar cap al retugl
,
çosament és tota selecció._
LA RAMBLA
amb pollastre -i perdoneu la com-comprès ... Homogene1tat de le- d'Envalira, Dijous sant, a les 3 d•
paració, gens poètica- sense pollasDE LES FLORISTES tre.
tarda. Inscripcions, a la Federala
de
qulp en tot el possible 1 cohesió
linles; defenses del Madrid i dos da- cló.
En «Morena clara» tot és fals,
Renclusa. - oortida en autocar cl
vantera del Madrid units per ele2. Recital de poesies a cArdesorbitat, absurd: l'intriga, les dments coneixedors d'ambdós depar- dimecres, dia 17, cap a Benasc. Per
rec de
tuaclons, els caràcters, jo no he
taments... A part de les altres as- a detalls I inscripcions a la Secció
tractat mai amb gitanos, però em
ENRIC LLUELLES
de Muntanya del o. E. de O.
senyades raons que ja ha exposat.
deuen
Sevilla
a
ni
que
l'efecte
fa
Espot. - El dissabte, dia 20, a iea
-Però insisteixo que encara no és
RAMON MARTORI
ésser els gitanos com els pinten els
segur que l'equip s1gu1 el que s'ha dues de la tarda, sortirà un autocar
MERCE NICOLAU
senyors Quintero i GuUJén. Amb fispublicat. Hi ha encara alguns juga.- destinat Ilo Espot. Des d'alli excursió
cals si que h1 he tractat, 1 el record
dors de la forma dels quals m'he d'as- al llac de Sant Maur1c1. Per a detalls
3. Acte de Concert, a càrrec
no em !a gaire gràcia perquè ells
segurar. El diumenge, per exemple, I 1nscripcion8 al Club Muntanyenc
VINT-I-UN MIL
dels eminents
eren l'acusador 1 jo l'acusat. Mal- Primer premi, núm.
pessetes 031 054 091
pr.emiat amb
098 104 134 156 181 veuré el partit de Bilbao o el de Barcelonès.
grat aquesta coneixença em sembla
EDUARD BRITO
Santuari de les Ares (Bonalgua).21. 245 261 268 351 363 383 405 Madrid. On jo no estigui hi haurà
BARCELONA,VALENC[A
un xic estrany el fiscal protagonista
(Ge uo 425 «3 475 522 524 536 un «indicador» de la meva con- HI ha en estudi una excursió la
Baríton
de la. comèdia dels senyors Qulntero
realització de la qual depèn de lea
621 659 692 694 696 732 757 fiança.
p·essetes 557 800
premiat amb
i Oulllén, un xic !als. I falsos són Segon premi, núm.
El seleccionador no ens ho dlu informacions que es puguin rebre.
TINO FOLGAR
817 845 667 887 920 993
766
la mare, l'amic emparador d'IndesitSEVILLA, VILAFRANCA, CADIZ
però suposem que un dels jugadors· Per a inscripcions, a la Federac16,
VINT-I-DOS MIL
jables, 1 tots els altres persoTenor
003 017 033 141 152 241 257 261 la recuperac1ó de forma absoluta dei per tota la present setmana.
natges de l'obra. Aquella gitana Terce~ premi, núm.
pessetes
amb
premiat
Candanchu ( Plreneu aragonès).262 331 401 421 423 434 527 591 qual -després del desgraciat acelMARIA TERESA MORENO
que, sense més, per molt morena
600 606 675 685 703 738 749 756 dent del partit d'homenatge a za- Fem avinent a tots els esquiadora
BARCELONA, TOLEDO, SEVILLA
clara que sigui, entra en una casa
Tiple
mora- es desltje. comprovar és Ira- que vulguin anar a Candanchu lea
764 802 896 905 976 987
desconeguda 1 s'hi lnstaY.a a pesar
MIL
VINT-I-TRE
ragorri. Una elemental discreció ens rest;es de Pasqua que no h1 ha lloc
pessetes
amb
premiat
núm.
premi,
Quart
que
sap
qui
ha
hi
familia
la
en
que
Jaumestre
pel
acompanyats
039 061 085 086 109 122 179 Impedeix «estirar de la llengua» al a 1Hotel. Unlcament pot trobar-se
014
es dedica a robar pernils 1 allò que
me Mestres.
JAEN
allotjament a C&n!ranc.
196 202 203 224 228 258 268 284 doctor Garcia Salazar.
es presenta, és absurda. de tota abPer a tota mena de dades adreceuEn canvi, podem preguntar si en
309 315 325 376 383 398 408 420
surditat. I aquella mare que ho con4. L'exceY.ent orquestra cata421 428 438 446 486 490 560 561 el partit de Madrid el que es tracta vos a la Federació (Rambla de Cana.sent 1 l'empara, també. I el pare,
lana Demon•s Jau.
567 609 618 676 679 681 689 732 de comprovar és la recuperació de la letes, 9, prlme.·, telèfon 22310), tota
que creu que hom pot fer el miraels oies, de 7 a 9 del vespre.
parella de defenses.
738 727 772 872 948 962 994
cles de trobar b1Ulets de 1.000 pesNo oal oblidar que, tenint
VINT-I-QUATRE MIL
setes a les butxaques de l'amerlca.en compte el fi benèfic a què
immillors
les
tinc
erecte;
-En
011 100 111 148 151 160 200 2Q2 pressions sobre la forma de Quinoo- El IX Aplec de I'Excursionis·
està destinat aquest festival,
256 303 305 317 336 345 354 357 ces 1 Clrlaco. Jacint ha donat comFlors, núm.
de MIQUEL VALDES, Rambla de
els catalans I homes liberals
me Gracienc
445 457 479 512 566 647 668 685 pleta saUsfacció darrerament. I
collaboraran amb la seva pre771 786 812 866 919 932 954 quant a Clrlaco, ja ha perdut la
747
imprevistes la Comissió
causes
Per
sència per tal que amb el seu
ELS
CLIENTS
SEUS
ALS
CONCEDINT
SEGUEIX
VINT-I-CINC MIL
desconfiança explicable que tingué organit?.adora c;lel IX Aplec de l'Exajut es pugui portar un consol
s'ha vist obllGraclenc
231
227
cursionisme
217
210
207
002 065 066
MES
en les primeres sortides després de
DEESSA FORTUNA ESSENT
als que es troben darrera reiDONS DE
235 273 324 374 398 402 407 419 la seva curació. 1 hi ha un s!mpto- gada a haver de variar el lloc de
xes.
429 435 438 491 511 556 566 639 ma que no falla, que ell mateix, celebració de la seva festa, la qual a'e
AFORTUNADA D'ESPANYA
MENJAR BE I ECONOMIC
646 667 678 688 699 725 739 749 que és concentrat i «Silenciós», es fectuarà a Sant Mateu de Premlà,
estat
ha
que
En el sortel¡ d'ahir ha venut el bitllet núm. 20.051
·
766 790 836 842 851 870 878 904 mostra content perquè la seva cura- el dia 5 de maig.
AL RESTAURANT
915 923 933 969
afavorit amb el
Assumpció Casals, al Coliseu
cló es consolida 1 la seva forma. proVINT-I-SIS MIL
.
gressa.
AUTOMOBILISME
Pom peia
026 027 063 064 120 131 137 175
-Quedem, doncs, que Zamora, Cl198 222 346 426 427 447 480 607 riaco, Qulncoces, Pere Regueiro, CI·
550 551 578 611 620 625 662 667 laurren, Leonclto, Casuco, Ira.ragor- La VIl Exposició lnternaclo·
HA CONTRACTAT VISITACIO LO·
678 698 753 767 774 799 800 657 ri, Là.ngara, Llufs Regueiro 1 Emllln
rue Geoffray Marle, 11
PEZ I GIMENEI SA~ES 11 DIU·
nal de Barcelona )
985 968 970 984
(del Madrid) ...
MENGE, A LA NIT, «LA REINA CUINA CATALANA I ESPANYOLA
En constituir-se el Comitè organitMIL
VINT-I.SET
poque
«probable»,
equip
un
-Es
.JOVE»
També ha venut
041 056 085 135 164 184 2U 219 dria. coincidir amb l'oficial, però que zador de la Setena Exposició Inter}4sumpció Ce.sals, que demà, dis237 251 256 266 268 288 312 331 no és l'oficial, perquè jo encara no nacional de l'Automò'.!.l, un dels seua
sabte, debutarà al Coliseu Pompela,
336 360 384 395 407 411 421 455 he comunicat res oficialment al Co- primers acords tou d'oferir a s. E. el
President de la República Espanyola
ha contrac&t els coneguts artistes
466 500 631 666 570 793 817 848 mitè Nacional.
Barcelona
Teatre
Visitació López i Giménez Sales.
869 888 957 9'75 983 993
-La setmana que ve bo sabrem la Presidència d'Honor 1 alt Protectorat del Certamen, oferiment que
No cal dir que el nom d'aquests
amb seguretat...
VINT-I-VUIT Mn.
dos populars artistes ha ~tat molt
-com acabo de dir-li, dels par- meresqué els honors de la seva ao025 076 098 104 105 129 130 148
ben rebut e. la barriada de Gràcia,
191 253 269 294 3M 307 328 261 tits Madrid-València. 1 Athlètic-Be- ceptacló.
A conseqüència d'això, i pròxim&
especialment el de l'aplaudida Visi·
367 378 381 402 427 442 610 644 tls podrien sortir indicacions deciaproximacions
les
també
com
aW
34.798,
número
al
tacló López, que hi ha actuat molt
tocat
que ha
656 'l44 770 '788 809 848 856 866 sives, però és possible que encara es- la data de l'obertura de l'Exposlci6,
poques vegades.
d'ambdós premis l CENT VINT Brn..LETS de les centenes
peraré la informació que em propor- el Comitè soll.icltarà una audiència
VINT-I-NOU MIL
de S . E. a f1 d'invitar-lo que es digun altre partit.
cionarà
DE
11
SORTEIG
AL
PER
BITLLET
VOSTRE
EL
133
132
127
COMPREU
108
098
082
056
047
•
ni . concórrer tl l'acte inaugural o al
exemper
Barcelona-Madrid,
-El
412
392
318
315
249
248
187
182
<<La reina jove», la celebradissima
MAIG A AQUESTA AFORTUNADA ADMINISTRAOIO 1 SEREU
de clausura del Saló, Igual que dels
Una jo¡r..1ina còmica amb trets de
obra romàntica del gran Angel Gui565 ple.
i46
530
518
600
474
468
438
Excms. Senyors President dei ConMILIONARI
-Ho ha endevinat...
merà, tindrà a aque>t teatre, la nit vodevil, de vodevil blanc, o sia, sen586 617 650 799 813 860 862 881
sell, Ministre d'Estat 1 d'Indústria 1
se la sal 1 fina lntencló dels verí901 919 939 950 955 957 969 982
d er1 diumenge, ~la 14, quart aniver- tables vodevils.
Comerç.
983 991
La trama d 'aquesta comedieta
sa l de la Republlca, una genial inEs mes que probable que dlversoa
TRENTA MIL
TREI'ZE MIL
térpret en Assumpció Casals, la qual ' -trama d'embolics, inversemblances PREMIATS AMB 2.000 PESSETES
concorrin també a aambaixadors
150
143
135
131
115
105
057
015
100
094
070
017
014
008
Bilbao.
103
Màlaga,
114
fa una humana creació del dehca- 1 Incongruències- no té res d'or1gi- 1.618 Barcelona,
quests actes, que hom suposa que
MOTORISME
326
311
305
268
261
238
214
185
264
263
221
219
190
181
Melilla.
Mdrid,
Almeria,
293 319
seran molt solemnes.
nal. un home casat que allunya la 4.966
dl$s1m rol de la protago";~Sta.
463
323 357 360 414 415 434 448 464 327 ~7 399 401 410 428 445 679
El senyor Cumellas 1 acompanya seva muller 1 se'n va a un balneari 6.8'73 Madrid, Màlaga, Saragossa.
639
614
546
540
529
522
505
VIgo.
Tenerife,
Bilbao,
7.400
537
527
508
503
471
465
562 590
encertadament amb el paper de <<Ro- del Nord d'Espanya a la recerca d'a·
BOXA
738 744 749 782 830 867 L'As irlandès Stanley Wood i
598 657 770 804 807 828 831 845 680 722
lamo, el qual enquadra perfectament ventures amoroses 1 per tal d'obrar 16.447 Barcelona, Madrld.
935 951 957 965 996 999
872
Madrid.
Barcelona,
.
19.036
.
.
insHusqvarna,
la
de
l'equip
938
912
908
879
858
perla
857
suplanta
980
977
llibertat
més
amb
a les seves facultats.
TRENTA UN MIL
27.031 saragossa, Andujar1 Màlaga.
No cal deixar el popular Giménez sonalitat d'altri.
MIL
CATORZE
nacto·
l'equrp
de
Presentactó
Gran
111
al
per
ferm
en
crits
185
034 041 064 071 111 140 149
Entorn d'aquest resseguit assump- 28.388 Mataró, Colo, Toleoo.
Sales que juga mestrivolament el
025 031 046 056 064 071 080 107 238 294 304 323 424 425 460 484
te, els autors han construït tres ac- 29.910 Barcelona, Tarragona.
«Joan Taleia».
nal amateur contra desta·
343
313
310
308
261
234
348
345
502 525 547 649 556 569 598 626 Premi Internacional de BarAlgecl.reS.
Ceuta,
El decorat és degut als estudis es- tes en els quals abunden les r.i- 34.099 Barcelona,
428 445 688 721 789 659 (61 683 687 704 709 719 723
420
397
387
CENTENA
cats professionals
celona
tuacions còmiques 1 els acudits de
ceno!fràfícs de la casa Muela.
055 110 162 188 194 219 240 294 805 825 864 896 911 929 938 978 732 1¡64 767 779 792 804 848 864
bona llei.
Espa.ñola de Bo«Federaclón
La
889 927 978
Les gestions que el Moto Club de xec» tenia concertat un matx entre
No hi ha en aquesta obreta cap 297 323 391 407 462 464 480 501 998
QUINZE MIL
Catalunya ha portat a terme per- l'equip nacional amateur l una selecTRENTA DOS MIL
tipus més o menys ben dibuixat, cap 558 561 586 595 647 662 673 732
AVUI, EXIT
estudi de caràcter, cap esbòs de te- 733 755 764 820 831 843 849 867 018 038 064 128 155 159 191 198 010 041 083 085 102 1.08 115 118 què entre la llista d'inscrits figurés ció francesa del Migdia, però dimarts,
201 205 225 234 330 341 357 365 207 227 238 246 252 276 280 299 el colós Stanley Woods, han arribat a darrera hora, rebé un telegrama
"""'P'!~.,.,..~""~,..w""'•ma sentimental, però hi ha molta 889 912 918 953 960
MIL
549 629 635 652 656 658 665 666 317 344 353 360 369 441 4¡¡if 493 als millors resultats. Ahir es va re- que deia que els seleccionats france~~~~~~..¡jl acció, molt embolic 1 un diàleg for..
lilll
350
259
199
186
097
093
090
ça graciós. I, la veritat, per a es- 073
747 853 866 8'74 886 937 942 960 495 510 524 ,540 566 567 680 600 bre la inscripció en !erm d'aquest sos no podien desplaçar-se a Barcel
criure una jogUina còmica, no són 366 369 387 415 462 467 488 489
605 669 671 6'75 678 714 731 755 corredor excepcional, l'historial del lona degut a dificultats sorgides en
SETSE MIL
pas necessaris altres elements. La 579 600 606 661 720 729 736 760 000 003 032 034 036 065 117 148 766 773 7'74 7'79 787 789 797 810 qual en el motorisme internacional soHlcltar el passaport coHectiu.
.
~,.
unA
no ha estat superat fins a la data,
qüestió és que els autors tinguli:l en- 781 '784 832 835 839 846 848 888 166 179 216 223 224 257 285 297 824 874 900 908 966 967 '982
~~
Immediatament la Federació NaI que, sens dubte, serà la màxima a- clonal prengué l'acord d'oposar ala
1
giny per a retorçar fins la més ab- 999
r
TRENTA TRES MIL
532
519
462
420
321
298
614
608
DOS MIL
petit
del
jornada
d'aquesta
tracció
surda Inversemblança un lleu argulo W~
124
053
050
032
030
022
018
campions d'Espanya amateurs una
629 790 815 861 866 867 908 977 004
•••AM....U&I~ ment i que el públic -també té t>l 078 099 112 140 163 185 202 261
161 201 21S 216 281 298 313 319 motor.
selecció de destacats boxadors proav.-~;• ..,.. •"'~ seu públic aquest gènere teatral- 305 311 341 345 346 380 405 417 994 997
Stanley Woods, que participarà so- fessionals, combats que permetran
COrt
402
380
364
363
361
'360
346
337
746 755 787
DISSET MIL
•.., VELEl·,. ,.,.v DU IANTE·"o«uHOUSf segueixi ~b atenció les deslloriga- 434 532 556 655 700
440 462 483 514 529 530 591 598 bre montures del darrer model, preuna línia sobre la classe de
829 839 891 944 949 951 964 980 028 086 128 146 166 178 201 237 600 657 685 688 694 717 719 727 parades especialment per la famosa. establir
des !acèc1es dels personatges.
" looo ~ da u...l!O .••......l
l'equip espanyol amateur.
TRES MIL
«La vludlta se qulere casau no
"~""'2-··285 301 309 314 350 371 384 390 788 819 899 901 924 965 970 971 marca italiana Guzzl, donarà al III
Els combats concertats són:
és res més, doncs, que una comedic- 009 040 064 069 083 103 110 171 416 451 466 474 480 488 608 517
Gran Premi Internacional de BarcePes mosca. E.. Llbrero contra el
TRENTA-QUATRE MIL
ta per a passar l'estona.. Pel que es 192 :;)28 231 272 293 342 452 385 526 527 535 548 570 611 618 698
la
de
rellea
l'alt
solament
no
lona,
162
Blasco.
veu, la majoria dels autors caste- 400 463 474 537 574 576 577 595 '721 723 782 788 818 817 831 888 027 032 087 106 116 125 159 311 seva actuació, sinó la seguretat que professional
Pes gall. P. Martinez contra el
170 182 204 217 226 230 305
llans, ja d'un temps ençà, no els 605 608 640 656 665 667 688 696 906 929 964 966
seves
les
totes
desenrotllar
de
haurà
Simó.
492
protessional
318 344 405 419 432 438 461
---.:....:;~..-.~.___=._ __:_~.-c.~~escau e.>eriure altra classe de comè843 937 998
possibilitats pe:r a batre el lot de
Pes ploma. A. Llzarbe contra el
DIVUIT MIL
QUATRE MIL
557 563 565 568 576 577 635 651 grans figures amb les quals ha de
dies. Això de les comèdies per o. pasprofessional Jim Terry.
sar l'estona és com una mena d'e- 003 010 019 030 058 065 118 148 033 039 050 084 086 092 096 119 669 703 704 706 713 774 803 838 competir.
Pes lleuger. J. Martinez contra el
pidèmia que ha. envaït els escenaris 152 154 177 185 192 204 212 225 178 219 267 280 292 306 350 364 865 881 891 897 918 923 936 939
Corredors com Tyrell Smith, Me- professional
Esteve.
castellans.
229 235 238 246 253 265 315 342 357 365 369 370 413 432 439 462 964 991 955
llors, Wlnkler, Sunnquist, etc., s'han
Pes welter. A. Zúñlga contra el
Hom creu, potser, o fa veure que 410 425 443 445 449 461 495 507 496 510 519 595 566 569 596 688
TRENTA-CINC MIL
vist molts cops afalagats pels llorers proresyslonal Lorente.
ho creu, q_ue conreant tan Intrans- 528 554 611 621 630 634 702 712
DINOU MIL
025 068 183 188 203 252 276 302 del triomf I saben què representa per
Pes mig. J. M. Rodrtguez contra
cendent genere alxi serveix mlllor 820 850 876 892 897 957 965 994 000 001 037 060 072 116 145 161 313 346 371 411 426 431 448 454 a ells vèncer Stanley Woods, 1 això
professional Santandreu.
CINC MIL
els gustos 1 aficions del públic, però
596 els obligarà a donar el màxim ren- el Pes
592
589
569
566
498
474
320
284
358
206
469
366
323
199
194
semipesat. F. Bueno contra el
Una nota del Jurat Mixt nosaltres dubtem que aquest sigui 010 028 030 050 103 164 166 225 375 384 411 425 470 474 480 500 598 603 605 678 750 758 766 775 diment 1 s'entaularà una lluita sense protesslonnl
·
Romagosa.
el veritable motiu. Es una altra la 245 246 290 304 326 329 330 338
prehaurem
no
mai
com
precedents,
550 552 613 631 642 832 846 939
Pes pesat. F. Vicente del Valle
d'Espectacles públics de causa. I és que sempre serà més 360 377 397 418 422 513 516 591 619 522 540
senciat.
TRENTA.SIS MIL
el professional Ola.ngua.
fàcil fer una comèdia per a passar 602 6'78 680 702 710 714 744 753 651 661 705 720 786 787 805 816
«Husqvarna», la màquina sueca que contra
Catalunya
Aquesta magna reunió amateur861 909 941 966 980 989
002 017 034 047 093 115 119 154 es disputen les grans f!g-..1res del mol'estona que no una obra de tesi.
772 816 854 869 903 935 942
360
professional tindrà lloc a la sala Iris
158 160 225 260 269 292 334
Altrament, «La viudita. se qulere
VINT MIL
SIS MIL
«Per a la seva deguda observança
569 torisme com a muntura per a llurs Park demà, dissabte, dia 13, a les
059 078 079 094 097 155 024 088 149 269 273 292 298 3191386 415 444 504 510 530 561 756
èxits
per
compta
que
I
actuacions,
es recorda als empresaris en gene- casar» obtingué una discretaeainter055
047
de la nit.
10'15
698 707 708 732 750
les seves intervencions, ha volgut
ral I a quantes persones pugui inte- pretació. De manera especial1 el des204 210 226 250 275 395 420 337 343 350 359 404 433 544 553 629 670
La Federació Catalana de Boxa ha
794 867 913 918 936 951 952 presentar els seus darrers models en
pri- 178
tacaren. la senyora Barroso
'190
823
755
724
693
640
809
600
557
558
557
552
545
513
461
ressar, l'aoord adoptat per les Sec- mer
438
436
suspès en aquest dia les eliminatòactor senyor Espantale6n.
976
el III Oran Premi de Barcelona, ja ries dels Campionats de Catalunya
clons d'Empresari> 1 Professors d'Or565 602 609 661 663 7'78 788 799 868 890 912 947 957 980 987
Ll. s.
que ha capit la ressonància que en el que ara celebra.
questra i Empresaris 1 Artistes de
843 831 913 931 994 951 999
camp internacional ha conquerit aSET MIL
Circ I Varietats, que diu aixi:
questa cursa 1 el que per a ella suEl conjunt de professors d'orques047 096 154 165 186 204 20'7 213
ATLETISME
posaria un triomf en el circuit de
218 294 296 312 320 323 330 332'
tra que hagi d'actuar a l'escenari
Loteries
de
Administració
afortunada
més
La
Montjaic.
amb actors o artistes de varietats en
340 347 349 354 460 477 515 555
Els corredors designats per a. ded'Espanya és la de
qualsevulga de les modalitats de l'es565 571 587 633 650 707 754 760
fensar aquesta marca són: Ragnar El 11 Gran Premi de Sants
I>ectacle, no podrà executar durant
765 808 812 870 899 900 922 939
Sunnqulst, en la classe 500 c.c. MarA mesura que s'acosta la data de
el dia que això s'esdevingui, e. la
96-l
tin Sbrómberg, en la 350, 1 Rolf Gü- la celebració del 11 Gran Premi de
AGRUPACIO DE TEATRE
VUIT MIL
r~rlxa localitat, cap programa de
lich, en la 250. L'historial d'aquests Sants, tot 1 mancar bastants dles,
I CULTURA
a · En «jlra.s» i Festes Majors la
040 043 060 075 085 147 148 189
corredors no pot ésser més brillant: creix l'entusiasme dintre l'afició at207 208 209 250 262 279
197
192
frohlbició s'estén als dies d'aquesdeu
les
a
13,
dia
dissabte,
Sunnqulst és ei corredor suec de lètica en general.
es anteriors i posteriors e. l'espec- deDemà,
297 300 306 310 321 335 414 420
Macià)'
Plaça
(Davant
26
Centre,
del
Rambla
cOcell
local
el
en
i
vetlla,
la
A fl d'aconseguir una organització
més renom en les competicions mtert acle.
Blau» (Corts, 496), aquesta Agrupa- 430 463 482 484 500 550 567 636
nacionals l campió oficial de la seva brillant, la Secció de Cultura F!sica
Tot treball que es refereixi a ció celebrarà el seu tercer aniver- 65'7 711 715 717 749 795 797 803
En el sorteig d'ahir ha afavorit el seus cllents amb els següents
l'Ateneu Enciclopèdic Sempre Ade
guanyà
passat
l'any
nació. Durant
aq~esta modalitat de l'espectacle, es- sari amb la repetició del poema en 816 844 905 910 915 916 920 927
el Tourist Tropy de Suèc1a, Gran vant treballa per a arribar al dia de
tara subjecte a la jurisdicció d'a- tres actes del llorejat poeta Carles 943 950
Premi d'Holanda l es classificà se- la prova amb tot ben orgnitzat.
QUe3tes duE's seccions.
NOU MIL
Alvarez Gllarran, «Cara. i creu», que
gon en el Gran Premi d'Alemanya.
També han correspost molts clubl
150
136
08'7
071
072
047
Barcelona, 10 d'abril del 1935.1
037
009
tant brillant èxit obtingué la. nit de
El segueix Stromberg, guanyador del a la crida feta pel Sempre Avant,
428
415
363
299
225
221
187
159
la seva estrena, i que meresqué unà-T. T. Suec, 350 c.c. Segon en el Gran cosa molt prometedora per a l'èxit
443 497 566 569 5'78 624 647 6'75
Premi de Noruega. 1 tercer en el de de la gran cursa.
Avui cinema amateur, a la nime aprovació de la premsa..
702 761 762 766 793 798 801 823
Bèlgica. I finalment Gülich, també
Han augmentat la lliSta de dona994
824
Sala Studium
guanyador de la. seva categoria en el tius els' següents: De la Casa MarDEU MIL
T. T. Suec 1 considerat com al ml- tlnl 1 Rossi, Llapis Termosan 1 el
025 069 071 087 105 109 162 170
at~n~nt ja un punt de comparació
llor especialista de la seva nació ~>n Consell Directiu de l'Ateneu Encl179 206 221 233 298 332 334 336
a Primera sessió del Primer
Co
màquines de ¡:ctlta cilindrada.
clopèdlc Sempre Avant.
584
555
526
519
470
598
te ncurs Nac1onal de Cinema Ama437 443
Resta oberta la inscripció a. l'AteEl dia 18 del corrent mes restarà
817
763
694
678
638
624
623
la ur, Pren un caire més interessant
603
definlttva.ment closa la inscripció 1 neu Enciclopèdic Sempre Avant, Rle982
981
963
953
940
919
més,
A
908
centenar.
del
856
amb les se\·es aproximacions l 100 bitllets
Salque tindrà lloc aquesta nit a la
serà publlcada la llista total de par- go, 2, 1er.), de 7 a 10 del vespre, o
984
Per!tsStudium, de Ja. qual en són esels nOmeres
ticipants en les respectives classes i a la Federació Catalana d'Atletisme
ONZE MIL
, amb curiositat els filzns lnèdit
categories, que ha de veure's nota- (Sant Honorat, 7, pral.), de 7 & 8.
CAMISERS
010 042 064 079 135 161 172 312
rènsci~entre els quals es tenen rereblement augmentada amb la parti341 343 389 418 434 435 438 439
Positiu q~e S'hi compten obres de
1
I
cipació nacional que, davant l'anunci
I
P va or.
Rebudes les novetats
454 464 469 475 483 531 544 654
de les grans figures lnternaciODJll que
685 758 807 842 844 950 988
tere~~ totes aquelles persones inamb 6.000 pessetes l infinitat de premls menors, alxi com centenar
amb ells han de lluitar, es dediquen
LES SARDAfvES
en camises i corbates
DOTZE MIL
fX:lntr&St!es que no s'han proveït de
a la preparació de llurs muntures
de tots els premls
nya per a les quatre sesSio
029 141 163 196 225 321 325 356
«Penya 3» organitza per a
La
magaquesta
en
palesar
de
tal
per
Gran Stok de bitllets per a la Rifa de l'U de Maig
'!I
C&d~ del Concurs, es lacillten les de
409 416 418 442 488 4911 509 510
na competició les les seves possibili- demà, dls.>abte, a les deu de la ni~
case3 sessió a les entitats federades
Es remeten a provincles 1 estran¡er
524 558 584 626 667 724 746 748
tats davant la temporada de grans una gran audició de sardanes a la
750 761 792 809 829 842 846 919
la ma.~t mat.erial cinematogràfic 1 à
curses que s'apropen al Contlilent eu- Plaça Berenguer (Via Laietana), a
Jta 8 all\ Studium.
924 949 991
ropeu.
càrrec de la Cobla Popular-

f:

PERO HI

A FEINA AVANÇADA ...

EL SORTEIG D'AHIR
20.058,

.120.000

7.449,

65.000

34.796,

30.000

22.790,

20.000

SORT
LA LOTERIA DE LA
12
les
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ESTRENA DE «LA VIUDITA SE
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I
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PRIMER PREMI de
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30.000 pessetes

.-,e.,,,..
UOL'Yl.IIY'\D
•

'

*

TEATRE
AMATEUR

*

MARIA ILLA
Premis l.er de

120.000 ptes.

~I! S& ROCA

al número 20.058

1 6 4 4 7 ••• 3 4

o9 9

••• 1 6 1 8

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

Divendres, 12 d'abril del 1935

Barcelonà - Any V - Númèro

,

.
981

hir es reun1 el Ple del Tribunal de Ga ranties
Sota l'estat Focs

PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra subscripció de guerra de
*

Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, prat.):
Saura ............ ......... ..... . &4•
1' Ptes.
JU}Jà
0'25
Su .. 1a anterior ...... 82.280'60 Graner ......... '"'' ... ... .. ..
1'Obrers dels tallera cChrysler»
Duràn ...... , ........... ,..
l'.Jaume Montatlés .. . .. . . ..
0'60 A la memòria de Compte ...
l '··
Marcctl1 Hue:·vo. ... ,.. .. . .. .
1'- A la. memòria de COmpte ......
l'•
Bernabé ¡>ielando... , ....... ,
0'50 Torres , ..•.. ,., ._., ....... ....
1'Joo.n Boneu .. . , .. ... ... .. ,
0'50 Ferrer ,.. . .. .. . .. • .. . .. . •>-<
1'Carles Calaveras .. . . .. , .... .
0'60 Font .....................
2 'Salvado1· PuJol... ...... , .. ,.,
1'- A la memòria de compte .. .
2'Eduard Aznnr .............. .
l ' - Arbós . .• ,.. •• • ,,. •. . . ••
1' Artur Solan:\S .............. ,
l 'Palou , ..•.• "' ............ , ..
2'namon Palau ... .. . ... .. .
0'60 Cortée ..•••••• ., ............ ,
1' Carles Miquel ... ... .. .
0'25 Serra ..••. , •. • ~·~ .......... .
1' D. T .... , ...... , .•......
2'1'- Llorena ............... , ..•..
2'0'60 J. Pastor ................ ... .
x. x .... ' '"'- ..... "'"- ... ,..
T . A. O....... , ..... . ..
2'l ' - Baptista ................. .
B. C. P ............. , •...•
1'Blai Oscos .......... ..
0'60 cPenya Trucs», de Slt¡es:
o·su
Prim Saguer .. • .. . .. . .. . .. •
l ' - Tul a Serra. de Xacon . .. .. •
Un simpatitzant ... ... . ..
1'- Antonieto. Rallo, a la mem~
ria de Maclè. ........... .
Josep Montoliu ... , .. , ..
I 2!i
0'60
Jacint Vidal .............. ,
0'60 Vinyet 1-'uster, a. ra memòria
de Maclè. ............... .. .
u 25
1'J . N •••••.• ··• ••• ••• •·· •• ,
0'2ó
Ramon Solanas .. . •.. .. . .. ,
0'50 Mauuela ltoséa de Curtlada .
0'2ó
Ferran &. r.. dó ...... , .... .
0'50 Ro6a Ferret .. . . .. ... .. . , .•
0'50
ean ... &-•• .................. ,
0'50 Raymonda de Fontanals .:,
0 '60
J. B .••. ,., .. _,.... , ••• .... ,.,
0'60 Una ma ny lea • .. .. • . ....... ,
o·su
T. E. ._...., ....... .,., •.•..... ,
0'60 Dolors Curt.lada, nena. . .. .. .
O bO
R . P •••••• ._
l ' - Pere Curtlada, nen . .. , .. . ..
2s. v........................
1'- Dolors de Curtlada. ....... ..
:al ' - Pere Curtlada. ............. ..
A . P •.•• -·· , •••.• , ••
0'50
N . P ....•••
1'- Lluïsa, Vda. de Curtlada .. .
N. o.... ,., ..... ... ,.... .
0'60 Mail Fnrret, a la. memòria.
de
J
.
Compte
.......
..
2'1'~· M .......... ••• •·• -·· •..
0'50
2'..- Trucs núm. l. .... , ........ .
••t ••• •·· •• , •·· •··
J6,1
c.. B.
v ...........
1'- Manuel Capdevila ... , .... .
05•)
Josep
Soldevila
..
•
...
...
•
..
J . o...... , ..... &.•• ... , •••
0'60
O'rO
Josep Fa , ............. .
0'60 Ramon Ban¡ué .. . .... .. . •..
2 P . e......... . _ ..... , ..... .
1'- x. x ................... ..
J . v .... ............... .
0'60 Josep Hu(fuet, a la. memòria de J. Compte ....... ..
0'50
M. P • ••• , ., •·· ••.• .•••.•• ,
1'1' L . B... , ... , ............... ..
l ' - Un altre burot ........... .
1'A. O ••••.. , u.' ............. .
0'70 Gandia ......•••••.•.•.••
Josep
Sanromà
... ... ... .. .
2'A. O.,,. , •••. , ,,, •.•••... ,
l'0~0
P . B... , ................. ..
0'/iO Catalè. de cor ... , ......... ...,
0'50
J . o. ,., .......... ........ .
0'60 Antoni Jordè. ............ •·•
S
R
.
............
,,
,
........
,
0'25
1'- Joaquim Paull .............. .
l.J.. P, ••• •·· ••• ••• •• • ••• •·•
1'J , e,
l'0'25
Eduard Castellet ... ,....... .
l ' - S . R . ....................,
Manuel
Farreras
...........
.
O'óO
M'. c. o......,-·· .........
0'60 Josep PuJol ... ... ,.. ... .. •
1'Coral .................... .
2'- Dolors de
Milà ... ... . .. .. .
0'50
Teresa Caballé 1 Esteve, terDel(flldo .............. ,
1'cern vegada ... .. . . .. .. .
2'- Joan
x. x .... ................. .
2'Dues notes 1 un noi d'Esquerra, de Reus ... ... .. •
3'Un ¡rup d'obrers de la CaD. Martorell (setena 1 vul·
sa Farrera I Cia.:
tena ve¡ades) ... ....... ..
6'- Enric
Casals ... ... ... ... .. .
l'X . Alexo.ndrl (alsena 1 set~
0'50
na vegades) ... ... ... ...
4.'- Josep Pérez ... ... ... . .. . ..
Alfons
.Madrue1l.o
...
•
..
...
0'50
J aume PuJol .. . •.. •.. .. . .. •
0'!)0
Eduard
Outlérrez
...
.
..
.
..
0'50
Enric Domingo ... .. . •.. .. •
l ' - Magl Pijoan .. . .. . .. . .. . .. •
0'60
trn matrimoni d'esquerra
Lluis MonguUlot ........... .
1' Josep Malné 1 Teresa Fo.!
Manuel Beltran .. . ... .. . . ..
0'IiO
nalleras ................. ,
4'- .Marta.
López ...... ~ .. :.. ...
0'50
Josda Raventós ........... .
5'la memòria. de Jo.umé Bravo
0'50
un obrer .. . .. • .. . . .. . .. .. .
li'- A
Daniel Bravo .. . .. . .. . . .. .. .
0'60
Dos operaris dels Tallers
Francesc Barril ... . .. .. . .. .
l'Sa.uret ............... . ..
l ' - Eduard
Salas .. . .. • •.. .. . :.;
0'20
Els matetxoa de cada sçt.
JesU.s
Hernando
..
•
...
::.
"::'..
0'25
mana .................... .
7'55 Ji'rancesc Barceló .. . .. . .. • ::~
0'25
UJ1.~s adinlradores de ComF . ... ............... :: .
0'25
panys ............ ..... .
2'- J.
Joan
Fa.rré
...
:
..
....
~.
:
..
0'50
Un grup d.e Lltò8Ta!s de T.
l'-Joan Artéa ............. .. .. .
G. Ll. 8. A. (onzena veBaptista Ventura :'::' ...... ':":',
0'90
gada) ............... ...
10'- Joan
Ginés . .. . .. ;:-; ::. ~
0'50
Ferran
Martlnez •... .. . .";. ~
0'50
u~. ~.u~~t.. ~~.. ~~:~.~: .~:
8'- 1i'rancesc
Algarra ......... :~ .
0'60
Penya Dlriclls del Catalunya
Roc
Oollado
............
,,
1'~13 ve(fllda) .............. .
66'- Indaleci Carmona ,:: ... ,,
0'50
mau Carol .............. .
l ' - Cristòfor Cano .. . .. . .. . .. ,
0'30
Un IITUP d'obreres 1 obrers
1'Pilar
...... , .........~.
(ae¡ona. ve(flldo.) .. . ... .. •
28'- Joan Juvé
Bur¡ués -;........ :1',
0'50
Un grup d'obreres de Casa
Artur Julvé ...... , ......~.
0'50
Cuberta (segona. vegada) .
9'- Manuel
0'50
Giménez
..........
~.
Gehls Mut, federsl ........ .
li'- Antoni Tomà.'! . .. . .. .. ..... ..
1'3'60 Antoni Salvador .. ; ....... :.
0'50
~ar:utè:'iòu~iiin:vua:· di.' iò;
1'Francesc
Pinós
,
..
,
...
:
...
,
11, 12 1 18 setmanes) .. .
125'.Joaqul.m
Pérez
..": ::. .... ~.
0'50
2 '0'25
Josep
Vllalta.
.
..
...
...
..
.
:~.
~·g~~ñai"dêïa·
0'30
VIcenç
Laoz
...
;;:
......
.
:.
R. M ......................
11'70 A la memòria de Francesc
Una quota setmanal, dotze0'60
Macià ............ .. . .. .. ..
na. vegada. .. . .. . .. . . .. .. <
2'- Joan
0'50
.............. .
Una nena de Tremp ........\,
1'- MartaSànchez
0'60
S
.
................
..
Francesc Camón, de Cube·
Francesca.
.. . .. . .. . .. •
0'25
lles ..................... . ..
1'- Joan CanoFerrer
... .............. ,
0'50
e. T ......................
6'- Maria. Alarcon
0'25
..
.
..
.
..
.
..
.
i'. lila, de Gràcia. •.. .. . .. •
2'0'30
Sabaté ... ... .. . .. ....
2'- Josep
0'45
Isabel Abella .. . .. . .. . .. , , ..
Y èa~ó.iis "ciei
Concepció Maqulllot ........ .
0'45
marit 1 Urgell, eetena. v~
¡ada......... ......... ,.,
12'62.894'65
Sum a I aecuelx .. .
FamUia Vlves, a la. memòria
de Josep Rafeques .. . .. .
s·F. A., a la. memòria de J.la..clà .................... .
5'A la. memòria de l'Avi ..... .
s·- ADVERTIMENT
Fa.milla Brau (segona veg.)
5'Lluls SavUlo. 1 senyora. ... .. :
Hom ens assabenta que un indil>t2'Antoni Campamnny ........ .
2'- du acompant~at d'una dona jove que
Un matrimoni, Buxó Casa.diu ésser la seva esposa, es dedica
desU.s ................... ..
2'- a recórrer pobles de Catalunlfa fentEls 18 obrers (desena setm.)
13'60 se passar
com a recent alliberat del
Ela 18 obrers ( ll.a setmana)'
14.'70
R. O ........................ :
3'- vaixell cUrugualfll, sense mitjans de
sosteniment i demana l'ajut econòLee dues ¡ermanetes, Montserrat I Nurt Rtau 1 el seu
mic de la gent que li ha estat prescoslnet Jordi Verdú, a la
tat en alguna ocasió.
memòria. de Macià .. . .. .
3'Com que es tracta. d'un viu que
P. C........................ .
1'- vol aprofitar-se de les angúntes dels
Balaguer (petit), segona veg.
2'altres
per a viure eU, ho advertiln
Joan berra. (quota setmanal).
2'Francesc Sans, de Martorell.
2'- als nostres lectors i amics perqu~ no
Francesc Salas l Sans de
es deixin sorprendre en la seva bona
Martorell ............. ..
2'- je, car sí algú necessita amb just!cia
Francesc Asqueyol 1 Ulles .
2'- aquell atut és al Comit~ correspo.
Joan Olll i companya (ternent on ha d'adreçar-se i no tru·
cera ve¡ada) .......... ..
a·- cant
de porta en porta.
Joan Prat ................. ,
1'.Nena. Maria Pous .......... ..
1'Joo.n Pous ............... , ..
l'Dues antlcatòllques ........ .
2'Amic dels rabn.ssaires ... , . ,
4'Familia Sanxo ... . .. .. . .. .
5'- La filla de Rasputin és ataFamilia Curet .. . . .. . .. .. .
5'cada per un os
Un ex:regular 1 la. seva germana .................... .
2'Perú (Estat d'Indiana), 11. - La
M. C. <Acció Radical Cata2'- fill del «monjo foll rus» Rasputin,
lana) ........... . ........ .
Dos catòlics... .. . . .. .. . . .. .. .
1'60 Mana Rasputinls domadora en l'acQuatre dependenta de Borsa.
4'- tualitat d'a.nima , ba estat avui ataVlrosku 1 una velleta. de 85
.
cada per un ós negre que li ha causat
anys .................... .
~·~ fortes mossegades i esgarrapades als
Un <1e1sta. ............... . ..
Emili Mh·avltlles ... , .. , .. "'
1._ muscles 1 a les cames.
l'Maria lluità amb l'animal durant
Telm Monte rd e . .. ... ... . ..
Josep Pané ...............
l ' - ctne minuts abans que els ajudants
Francesca Nlubó ...... .... ..
l ' - poguessin salvar-la, 1 l'ha tragueren
Margarida. Bona.via .. . ... .. ,
de la gàbia de l'animal, que es troBeVlà ............ ........ .
bava a l'aire lliure.
1\ovè ..................... .. .
Garcia ............ ...... ...
1'Rlel'tl ............... ...... . ..
l'Molins ................... ..
1' Forch ............... ..... .
1'Jaume Muntané ........... .
2'Dolors Camps .. . .. . .. . .. . . ..
2'Rlto. Pro.t ..................
2'.MarIn Niellas .. . .. . ........ .
2'Josep Donadéu ... ... ... .. .
2'Magdalena Tosca. .. . ... .. . .. •
1'Qulmeto. .. . .............. .
1'Antoni Bartres ... ... ... .. .
2'Montserrat Saló ... • .. .. . .. •
1'Estimeu-vos, una catalana. .
2'1\tatrtmont Felip Bernadí 1
Josefa •romàs, segona ve¡.
2'Marti I Cnrme Gutlérrez, a
h memòria de l'Avi, tercera ve¡ada .............. .
l'Jr.ume Claromunt i Antònia
I'errer (tercera vegada) ...
l'UN URUP DE CATALANS:
Ramon Baraup ...... ........ .
1'Antoni Botin as . .. .. . .. . . ..
1'x. x . ................... .
l'Josep Cabestany ........... .
1'Josep Can-cras .............. .
1'Conrad Masslp .. . . .. . ..
1'Joan Mateu .. . .. . .. . . ..
1'Prudenci Pnllarés .. . , .
1'Antoni Querol .. . . .. .. .
1'Pius Romero .......... .
l'J. Valls Biosca .. .. ..
1'Bernat Hervàs
...
1'J. . La nena M. Carme Roca ...
t ·El nen Jordi Botines .. .
1'A. Sabàté ... , ......... ..
l'Lluls ............ ... , ..
l'Prleto ................. .
1'011 ...... .............. .
l'Jordana .............. .
1'lbàftez ... ............ ..... .
2'Adrlàn .................... .
1'Fonollosa .. . .. • •.. . .. •.. . ..
,, f,o
Pacès .................. . ..
111
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LA CAU SA CONTRA EL
DIPUTAT
SENY OR
SU·
NYOL

El comandant jutge senyor Enric
Bibiana ba. sobreseït la. causa que
instruïa. contra el diputat a CQrts
senyor Josep Sunyol i Garriga, per
tlnença d'armes. Com es recordarà.
el Congrés no va concedir el suplicatori demanat per a poder processar
el senyor Bunyol.
EN LLI BERTAT
SIONA!..

PROVI·

Ah1r !oren posats en llibertat els

ex-agents de policia de la Generalitat senyor.; Pinya, Hernàndez 1 Onclns, que estaven detinguts 1 encartats en la causa anomenada general.
Aquesta llibertat és provisional i
fou concedida sota fiança personal.
LA CA USA PER ESPI ON AT•
GE A PL ENAR I

L'auditor de ..1. Divisió ha elevat a
plenari la causa que el comandant
jutge senyor Urrutia instrueix contra Víctor Lacarccio 1 altres pel delicte d'espionatge.
AL TRES CAUSES

També han estat elevades a plena.
ri les causes contra Roser Pena 1
Manuel Navarro, i ha passat a. vista
1 sentència la causa contra Seran Ca
sado. La causa número 740 de l'any
passat ha estat sobreseguda.
LA CAUSA CONTRA EL
COMAND ANT SANDINO

L'a<1ditor de la Divisió ha denegat
el recurs de reforma de processament
presentat pel capità d'aviació senyor
Servand Meana, en la causa que Instrueix el coronel senyor Canyadas
contra el comandant d'aviació senyor Diez Sandino.

Els Consells de A ca usa del seu estat de salut
Bengala Guerra d'.a hir és ·concedida la llibertat ate:

LA MONSTRUOSITAT PERDURA · .. •
tota lògfca f a cl~ncfa t

Contra
paciència del món-que l'ho guatta amb la. brutal tndtjer~ncia. dels
homes fets que es mtren barallar
tnjants- ez Chaco Boreal segueix
essent teatre de la més absurda t
fncomprenstble de les guerres. - ls
tndis de Bolivia. t els del Paraguai
1ón duts, a. ramades. a l'intern de
la guerra, pels seus ca.pataços
blancs, aense tenir una idea clCU"a
del per què moren, sojreb:en f passen kls més dures penalitats. Ells
no ho saben, pobres indis, eternes
vfctimes del salvatge blanc. Però
tf ho saben els Consells d'Admimstració de certes compant~ies, in..
teressades que hi hagí guerra i exterminí per a incrementar els dtvidends. Com els còndors dels An..
des, aquesta mena de gent e1 nodreix de ca.rron11a insepulta.
Els indfgenes del Gran Chaco
creuen. ""'r tradició, vera" allò que
somnién~ I així sovint "expliquen
de bona je, com a coses reals, históries extraordinàries somniades.
El que ho escolta, si no conetx els
naturals, creu que li volen aixecar
la camisa. No ht ha tal cosa. Ell1,
els indis, no distingeixen el somni
de la vigília i creuen que, un f al.
tre, integren la vida individual.
Però davant d'aquesta iniquitat,
que és la euerra torçada entre el
Paraguai
Bolivia, la . proposició
se'ns planteja per passiva. Afxi és
la realitat que ultrapassa totes les
dimensions del bon sentit, molt
enllà del més desguitarrat pesO'TTI-o
bre que pugui relatar-nos com a
cert un indi del Gran Chaco. I
lOm nosaltres, els observadors imparcials, els que ta no tenim noció d'on comença la realitat f acaba la pesadilla. Entretant, per tergonya de tob, la monstructitat
perdura...
J. M. FBANCES
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L' autOri'tzaCIO
·' és per una set mana, du.
rant (a qua1 l' ex-canse Jl er de 1a General'l·
tat ser a" sotme's a tractament en una CI l'n'Ica
EL PLE DEL TRIBUNAL ES DONA PER
ASSABENTAT DE L'ESCRIT DELS DE
•
FENSORS RELATIU A UN DELS VOCALS

Madrid, ll. _ Des de les onze
!lns a tres quarts de dues de la
tarda, estigué reunit el Ple del Tribunal de Garanties Constitucionals.
Asslst1 a la reunió, per primera vegada, l'ex-President el Consell de
Ministres senyor Samper.
El secretari de l'alt Tribunal ta.cUità le. següent referència oficiosa
de la reunió:
-En el Ple b1 hagueren algunes
mclóandüeelstasecni.oynsor Srea!merpeenrtscoam la'acpturae:
Bident del Consell en relació a. les
sentències dictades pel Tribunal de
Garanties durant el mateix periode,
i el senyor Samper donà explicaclons. ~

A continuació, es donà per assabentat el Tn'bunal d 'un escrit del
senyor Riaza, el qual comunica el
seu nomenament de sots- secretari
d'Instrucció Pública, que passà a la
Comissió d'Incompatibilitats per al
seu estudi 1, en conseqüència, acordar el que cregui més oportú.
Després es donà compte d'un altre
escrit elevat pel lletrat senyor Ruiz
Funes, defensor de l'ex-conseller senyor Marti Esteve, el qual soH.icita
llibertat atenuada. per una setmana.
Després d'estudiat el cas, recaigué
acord concedint vult dies de lllbertat, l sortirà de la presó el senyor
Marti Esteve per a lngressar al sanatori de la Villa. de Salud, de Ma.drid, e. n de guarir-se una malaltia
que pateix 1 que, segons crec, -a.fegi- és del fetge.
El Tribunal es donà per assabentat
que pel Govern francès ba. estat denegada l'extradicció de l'ex- Conseller
de la. Governació de la GeneraUtat senyor Dencàs, que !ou solUc!tada pel Govern espanyol.
Alxi mateix hom donà compte de
la publicació a. la cGaceta» del Reglament del Tribunal.
Es va veure després un recurs per
abús de poders, presentat pel se-

El nou uniforme de

t•oirolt at«nany
<Foto. Atlant1c>

EL CONVENI FRANCO-SOVIETIC De Val era vol proclaUN COM ENT A RI DEL <<T HE
mar la República
TIMES»
Londres, 11. - El feriòdic cThe
Times» comenta en e seu número
d'aVUi el nou conveni franco-soviètic, principi d'un sistema de defensa collectiva, 1 diu que el millor que
es pot esperar d'ell és que assegurl
la tan fràgil pau almenys fins que
es pugui orgamtzar Ull sistema en
millors condicions. Comenta que cap
acord que es basi en la passada guerra. no pot donar resultat defimtius.
Segueix dient que allò que es absolutament necessari és l'establiment d'un sistema que faci supèrflua la guerra i !acihti canvis lnternacionals sense emprar la força.
Aquests principis poden trobar-se en
les lleis bàsiques de la Societat de
Nacions.

Ahir, el governador general interi
es traslladà a Tarragona, acompanyat de diversos afiliats del partit
radical i alguns funcionaris.
En al~ns ~bles del trajecte, el
senyor P1c reVIStà els afiliats a «Acción Ciudadana», i a Tarragona, segons la nota oficiosa f acilitada a la
Premsa, rebé diverses represent acions
d'Ajuntaments governatius de b co.
marca. En aquesta recepció pronuncià un discurs assegurant que no
anava a fer polltica, sinó a treball
per Catalunya. Digué, també, que
estava assabentat que un grup bancari estava disposat a facllltar fins
a cent milions de pessetes, que fan
!alta per a obres a executar a catalunya amb la garantia de l'Estat i
de la Generalitat, mitjançant una
petita participació en els beneficis
que es permeti amortitzar l'operaciO
l els interessos.
Després de la. 1ecepció hi hagué
banquet oficial i acabat' aquest el
senyor Pic es traslladà a Reus, 1
retornà a Barcelona a darreres hores de la tarda.

defensors dels ex-consellers referent a la.
publicació d'Un article per un dels
vocals del Tribunal, no fou adoptat cap acord, 1 es donà per assabentat de l'escrit.
Fou nomenada una ponència for.
mada pels senyors Sillo 1 Beceña,
perquè estudfin 1 proposln normes
de caràcter general que regulin les
manifestacions politiques dels senyors
vocals i les dels lletrats, quan n'hi
hagués.
Finalment, el Tribunal féu constar la seva satisfacció per la. recopilació de lleis polftiques publicada.
pel secretari senyor Serrano Pacheco, 1 hom acordà adquirir-ne exemplars per a tots els vocals.
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Commemoreu-là amb la
vostra aportació. a la
subscripció pro empresonats.
Donatius a les oficines del nostre diari,
Ronda Universitat, número 25, pral.

Dublín, 11. - El primer min1stre! Eamon de Valera, ha parlat a
Dall. Ha declarat, que contràriament a allò que afirma l'oposició,
el Govern no està simulant republicanisme.
• ••
«Tan prompte com hi hagi la més
El
governador
general interí no
lleugera perspectiva d'èxit declaraera a~ir. al migdia, a le. Generau.
rem la República».
tat. D1gueren que havia sortit cap a
Tarr~gona, amb totes les escoltes
1 cerunonials. Semble. que ha anat
a Inspeccionar la delegació de la Generalitat a l'esmentada ciutat, de 1a
L'Exposició Universal
manem que pensa fer-ho també a
Lleida 1 Girona. Es una dispos1cló
del
que prenen tots els Presidents de la
Diumenge, a les onze del
A dos quarts cie cmc de la tarda
Generalitat provisionals o bé tntemati, tindrà lloc, degudament
rins, a l'objecte ~~ rJonar-se compt.e d'avui es reunirà al Saló de Junautoritzat, al
tes
del Palau de Belles Arts, la Codel terreny on tenen al seu dom ini
missió Commemore.dora de l'ExpoELS DUBTES DELS PO LO·
TEATRE
RECREU
Universal del 1888, que preslNESOS
Les Comissions ges· stció
un grandiós acto en el qual
deix Joan Mal,uquer Viladot, per a
Varsòvia, 11. - L'anunc1 del conparlaran
tractar de la celebració del 47 Anitores
veni franco~oviètlc ha provocat a
versar! d'aquell gloriós Certamen
LEANDR E RAUR I C
Varsòvia d dubte de s1 es tracta
A titol informtlu reproduïm uns internacional i honorar la memòria
RAFAE L TASSIS I M ARCA
en realitat d'una ahança.
fragments d'un diari de la nit qutl dels patricis que la varen portar a
M. RUBIO I TUD URI
Als cu·cols oficials es lamenta que
diu entre altres coses que es · creu cap, morts fins a la data.
CLAUDI AMETLLA
França hagi donat als soviets l'oAl mateix temps es tractara de
ja resolt el problema de la. ComiSSió
DR. ~ . SERRA HUNTER
portunitat per tal d'immiscuir-se ~n
gestora de l'Ajuntament 1 que sem l'organització i funcionament del
els assumptes de l'Est d'Europa.
solventat .a base de deu gestors de numerós Cos d'Adjunts, que s'ban
~a Lliga 1 deu radicals. Afegeix la ofert espontàniament, per a. ésser
mformació:
continuadors del record molvidable
. «Per conducte autoritzat podem d'aquella efemèrides que marca una
dir que encara que estan confecclo- època gloriosa per a la Barcelona
nades les llistes -principalment la 1tcl contemporània, que convé e ttmular.
5
Partit Radical- 1 és cert, que els
senyors Pic i Cambó en les seves
recents entrevistes han arribat a un ----------~*----------acord en principi, tot es troba pendent que es publiqui a la «Gaceta» de la Generalitat 1 d 'exercir, amb
un Decret retornant a la. Generali- caràcter permanent, les funcions
tat !ll~s dels serveis que li són d 'assessoria de la Presidència.
prop1s 1 dels quals s'incautà el GoOrdre designant habilitat per al
vern arran dels successos del 6 d'oc- pagament dels havers del personal
tubre.
del Parlament de Catalunya, el seA això sembla que tè condicionada nyor Antoni Subirachs 1 Poch.
la seva collaboració «Lliga Catalana•
Ordre atorgant a la senyoreta Maconfiant en, ésser complaguda; molt ria Teresa Vernet el Premi Joan
més quan duna manera oficiosa s'ha Creixens
1934, en virtut de la proposdit que S. E. el senyor President
de la República té ja signat fa dies ta feta pel Jurat dictaminador.
Ordre atorgant al senyor Robert
l'es~entat Decret, el qual s'anava a
p~bllcar quan sobrevingué l'última Gerard el Premi de Música Isaac Albéniz i declarant deserts els Premis
ens!.
De totes sorts, aquest és un as- Felip Pedrell i J. A. Clavé, en virsumpte ~ue ha de quedar resolt en tut de la proposta fet a pel Jurat
un termmi molt breu, puix que l'ai- dictamtnador.
Ordre disposant la celebració del
xecament .de l'Estat de guerra fixat
per a~ .diumenge pròxim, lmpllca primer concurs avícola català de
automatlcamcnt el nomenament cle posta, sota les condicions que són
Gestores en aquells Municipis que esmentades.
actualment són administrats per deOrdre nomenant oficial primer del
legats de l'autoritat militar.»
Departament de Governació l'oficial
segon senyor Casimir Sobrevals 1
El «Butlletí Oficial>> Berenguer.
Ordre anullant els nomenaments
En la seva edició d'ahir publica, d·~ patrons de l'Hospital Civil de Vientre altres, les següents disposi- lafranca del Penedès, fets des del 21
cions:
d'agost del 1933, 1 designant les perDecret habilitant un crèdit extra- sones que l'hauran de constituir.
ordinari al .Pressupost vigent per tal
Ordre donant publicitat al decret
d'atendre el pagament de dietes i <de la .Presidència del Consell de Miplusos creditats per les forces c!e la nistres del 9 del mes corrent, en vircinquena zona de la ¡uàrdia civil tut del qual són declarats inhàbils
, en el periode que s'esmenta.
o feriats, per a tots els e.t:ectes civils
11va bÜe de Frledrlotilh&r.ñ, on està enllestint-se la oomtruooló
Decret nomenant una Junta de judicials, comercials 1 administratius:
dltlglble gennl, el eLl 12911
d'un a.Jtre
caps per tal d'establir el Reglament a més del 1~, els dies 12 1 13 del pre<Foto, Keystone)
interior tlels riiversos DPpartaments ~e'lt mes d O<'tnt--·

___________*___________
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en

El senyor Pic, a Tar·
ragona

"carrer" -ra:

I

beHió militar

Ahir al mati, a. les deu, al Saló
Biblioteca de la Divisió, va tenir lloc
el consell de guerra per a veure i
!allar la causa. Instruïda pel capltà jutge senyor Ponce de León contra els paisans Manuel Mairal 01ralt 1 Josep Maria VirgUl pel suposat delicte de rebeHió milltar. Presidi el Tribunal el tlnent coronel
senyor Joaquim Coll Fuster, 1 a.ctuà de ponent l'auditor de segona
senyor Alfred Agullera, de fiscal el
tinent juridic senyor Julià. 1 de detensors els lletrats senyors Alfred
Sanahuja 1 Joan L. Pujol 1 Font.
Les acusacions que es desprenen
de l'apuntament contra els processats són que el dla 6 d'octubre anaven en un camió amb altres elements de les Joventuts d'Estat català per la barriada del Poble Nou
1 en ella detingueren diversos ciutadans, n'escorcollaren d 'altres 1 exerciren coaccions Segons la vers1·ó
d'un testimoni, 'el processat Mairal
el dia 7 va hostilit zar le. for"" pu·
bllca. També assenyala que
~
escorcoll que 11 fou fet al seu domicili 11 foren trobades tres pistoles
1 una escopeta de caça, per a. l'ús
de les quals tenia llicència 1 gules
expedides pel Sometent de e tal
a unya.
En l'acte de la. vista, el fiscal retirà l'acusació contra els processats
Josep Maria Virgili, però la mantlngué contra Manuel Malral, per al
qual demana la pena de sis anys de
presó correccional.
El lletrat senyor Josep M. saruv
huja, defensor de Virgili, s'adhereix
a 1e. petició del fiscal i llegeix el
seu informe fonamentant els motius
que han tnduYt el Ministeri Fiscal
a retirar l'acusació.
El lletrat senyor Pujol 1 Font llegeix un brillant lnforme rebatent
les acusacions del ministeri fiscal 1
palesa la manca absoluta de proves
que hi ha contra el seu patrocinat
Manuel Matra!, 1 amb aquesta man:
ca de proves, diu, no es pot condemnar. Fa unes consideracions de caràcter jurídic 1 acaba demanant la.
lliure absolució del seu patrocinat.
El Tribunal es retirà e. deliberar
en sessió secreta 1 dictà sentència
absolutòria, sentència que no serà
ferma fins que l'aprovi l'Auditor.

GOVERN GENERAL ~Y~~b!nr.~sc~ft"::~~vocats

caSà v:ictüa

tos

~~~~:atdodse,rc~~sa~; ~:! nuada al senyor Martí Esteve

EL 14 D'ABRIL
A TERRASSA
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MANIFESTACIONS
SENY OR SAMPER

DE

L
Madrid, 11. - El senyor Satn
el qual !ou abordat pels
dors en sortir de la reunió del •
del Tribunal de Garanties ConstP¡e
clonals, 1 al qual saludaren 1 reu~
taren per haver-ht assistit per pr¡.
mera ve¡ada, manltesta que, 1
tivament, havia pres possessió e ec.
El més important del Plé
gue- !ou l'escrit presentat peJs-<U.
vocats defensors dels ex-conseu~·
de la Generalitat, que ja conetx~
però hom ha acordat que aq\le5t
escrit quedi arxivat, ja que no hi
ha. noc a deliberar perquè no es ~
prendre com a peça que forml llarl
del sumari, l per això ha estat ni).
menada una ponència a .!1 que so.
lucionl aquests casos.

in!or:

UNA AMPLIA CI O DE LA
R E UN JO

Madrid, 11. - Com a detalls 1\lJl.
pliatorls de la. sessió del Ple del 'fil.
bunal de Garanties celebrada aquesi
mati, hOm sap que le. reunió qu.
donà començ a les onze del ma~
fou invertida des d 'aquesta hora fins
a dos quarts d'Una en la dlscUSSi6
entaulada amb referènrta a la presa
de possessió del senyor Samper. Intervingué aquest per tal de fixar la
seva posició 1 rebaté els argument¡
dels vocals que estaven disconfor.
mes amb la. seva presèncla. al Tribunal.
El senyor Samper donà unes ex.
plicacions en resposta a les manife$taclons !etes pels senyors Pedrega!
1 Pradera respecte a la gestió del
Govern que aquell presidi quant a
la llei de conreus de Catalunya.
Els senyor Pradera 1 Pedregat do.
naren també explicacions sobre el
particular.
El senyor Sbert digué que si en
aquells moments en què es plantejà
el referent a la llei de conreus de
Catalunya el Tribunal no féu constar la seva protesta, no era noble
!er-ho en altres circumstàncies.
El senyor Mart! Alvarez va soa.
da.ritzar-.se amb les manüestacior.s
fetes pels senyors Prad@ra i Pectze;
gal.
El senyor Minguljón parlà, al co!ltrari, sostenint la. tesl dels sen¡OtJ
Samper 1 Sbert.
El senyor Samper digué, final.
ment, que sl es sostenia per pan
dels senyors Pradera l Pedrega! el
disgust de veure'l formant part del
TribUJU\l, ell demanava que es !es
constar en acta el disgust que U
produïa que aquells altres voca14
continuessin exercint els seus càr•
recs després de les manifestacions
polítiques que vénen fent.

EL PAQUEBOl «AQUITAN~»
HA EMBARRANCAT
Londres, 11. - La terrible tempesta que durant la tarda 1 nit d'ahir 1 el mati d'avui s'ha desenrotllat sobre les costes britànlques ba
produït grans danys materials, I ha
estat causa que el paquebot gegan&
«Aquitània» toqués en uns baL't08
de sorra 1 s'encallés.
L'«Aquitàma» ha embarrancat al
banc de sorra de «BrambleSJ, prop
del port de Southampton.
Immediatament demanà per rt.dio el concurs de diversos remolcadors, i han acudit nou d'aquests val·
xells que iniciaren immediatament
els treballs per tal de posar a no&
el vaixell embarrancat, sense acon·
seguir-ho.
Després d'una conterenc1a entre
l'oficialitat de l'«Aquitànla» 1 tlS
pràctics arribats de Southampton,
s'acordà trasbordar a un altre va!·
xeil els 300 passatgers que condu,ïa
el paquebot encallat. L'operació sofectuà ràp1dament i en poc temps,
les 300 persones quedaren embarcades còmodament a bord del «Dalleges» que prossegul el viatge a Southampton.
La tripulació àe l'cAqwtània» con·
tlnua a bord del Vaixell. que no cor·
re per ara cap penll.
Es creença generat que aqu~:.>ta
tarda podrà quedar a flot l'cAqui·
tània» aprotït.ant l'alta marinada.
hA EST AT PO SAT A f ~ l-:
D'A I GUA

Southamptun, 11. - Aquesta tarda
ha estat ~sat a .!lot el gran paW;
bot angles «Aquitània», que
~
embarrancà a conseqüència del fot
vent.
La po:;1c16 àel va1xell, a conse~
qtiéncia de la seva grandària, er
ba.¡;tant dificil però l'alta marmad&
ha ajudat moit en la tasca de pO"
sar·lo a !lot. En els treballs s'eJil·
praren deu remolcadors.
S 'ha comprovat que l'«Aquitàn¡a.J
embarrancà en un banc tou de fang,
per la qual cosa es creu que lesci~
ves a varies no són d'i.nlportàn ..
El vaixell serà. examinat al dic pt-"
escafandrers.

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

Baralla entre ministres
't

Montevideo, 11. - Des de fa !11~~
temps es venia mantenint ~a VIes
lenta polémico. entre els ex-~tb~
de l'Interior senyors Ghiglianl 1
Michell,
à ca·
Ahlr a la tarda acabà tr ¡;l :;ement !'.questa querella. Quan el 's
nyor De Micheh es troba v\ llpsr·
sala de COmissions del Sena pà
lant amb alguns companys sJPr~ob
a ell el senyor Ghigllam. 1 Je "ra·
te es va treure una p1stola
onmerlcana 1 disparà quatre trets ~ent
tra. el pnmer, que resultà greu
ferit.
¡ •eUna vegada comes el !et, e e~
nyor Glug1lan1 es constituL~uÏú·
ner amb tot 1 pos.see1r la ....tat parlamentàna.
a·t'
El senyor De Micheli fou con se·J
a 1'hosp1tal on s'ba qualüicat el
estat dt! greu
• elS
La victima d aquest succes dlr{;nJa
el periòdic IIUruguay» que
nue
la polèmica amb «El Pue
dirigeix el seu agressor

=

