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A la una i tren/a-sis minuts de la · tarda del dia 14 d'abril del
........
... , ..
....
~1931; el regidor elêcte de l'Ajuntam!;?lt de Ba~celotta, puis Com:
panys, hissava la primera banàera. republicana d'Espanya a la
balconada de la casa de la Ciutat, i la segona Reptíblica quedava
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Heu-nos ací tu d quart aniver. de la proclamació de la Ret~ll.~n
·
blica.
Quatre anys, d' aq•¡e ..'l a wrnada joiosa del 1931, ?ue duts COJ'L·
·ssava la pr11nera b..tndera
pany S l¡l
a
w al pal de la balconada
republlc 1
.
ci l'AJuntament de Barcelona. J..ra
e bandera senyera i altiva, optiuna•ta a raire blau d ez bon d'w ae
•
! .
m~
.
la primavera. La tarda t la mt JO,.
remororen t1• 1qur'etes i turbulentes,
.
se's de cançons. Les pruneres estre"'ft g tremolaren, aquella vesprada, ~.o• b~e una catalunya nova, sensible . i
. ent Pet la neta carretera casteexzg ·
. •
•
llana, buscant el camt de la 11!ar,
un automòbil anglès marxava a tota
màquina, pUotat per un l~ome nef·
viés i pàl-lid. El conductor es deta
Alforts de Borbó.
Quatre aniversaris. Et primer fo]!,
encara, d'aquella ~legria g~nerosa del
14 d'abril.
è1 de te:
1933
El segon
en l'Estatut, que co.mençava a prendre cam de realitat en les fines
mans senyores del Primer President.
Aquell segoÍt aniv~rsari èra el de t~
consagració de Macià.
Tercer aniversari. Era el de la inquiètud de la República. La políti§.a
assenyalara rumbs' ~quivocats. f¿l s~
gon President de Catalunya p~est
dia, també, dramàtiques hores inèertes. Mals auguris portava la festa
d'aquella tercera anyaqa.
.
Quart ani~ersari. • Aquest d'avui1
clavàt en la sensibilitat
catalana
com un misteri de dolor. De l'ahir
110 e11 queda més què la consola~~
d'haver conservat, a tota costa, !~
dignitat i la )leialt51t, garanties ~~
futur. En eJs pal.s, les ban~er~s. re¡
publicanes no baten al vent amb ~
quella · altiva f alegria d'antany. A!
carrer, !es -multlt!Lds si!P.ncio!es,l es;
percn ...

Quan amversari de Ía proclamaciÓ
de za R~ública. Les fotografies
• d'altres a11ys sèmblen, avui, veUes
estampes d'una història llunyana,'
• que les nostres generacions no han
dscut. Seinblen. Però la República:
l'espent originari, obert, generós ~
humà de la República és viu en les
consciències ciutadanes '¡ cal reiviñ..
•
I
dicar-lo en les hores pròximes. Per
àlguna cosa no s'ha .deixat d'ésse~
«Baluard)) en cap hora; per alguna
cosa, aque.lla República dél i4 i"abril respon per Catalunya i Catal!Lnya respon per aq~ell~ RepiLbl1c_a;
aLa Co1istitucíó 110 estarà acabada
mentre no haguem resolt el proble~
ma de donar l'Autonomia a Catalu. nya», va dir-se per boca castellaJ!a
mustre a les Coru Constituenfs.
Tomem a esser en aqueU punt, que
imPlica la reconquista de l!L Repú;
blicq. Pas a pas, jornada ~ torn__ad.a,
aquesta és la tasca cívica que el
dcsh ens assenyala avui. Per mo!te~
i dolo1oscs amargures que les hores
ens hagin portat, no defallirem. E~
el nostre orgull pensar en el que. s'ha
jet; ha ci~sser el nostre propòsit l~
Victòria; serà la nostra consolacif;>
'~aber que hem deixat a la vi~a ~
solc flto7Unct il gener6~t d'una~ obr~
C0711t aqu~sta.

. ..

...u u~:mu1:1 uc..'!a catalana arnoa, ot7L
• aquest aniversari, à La seva hora
deCisiva, al seu a1ty crucial. No càl
decidir-se, perquè l'opinió pública
' s'ha decidit, però cal escollir els 'to:
• 1(1CS, reiterar la ¡e i depurar els PT,O¡
çediments. La dura lliçó viscuda, i
l'enorme sacrifici realitzat, impose11
cÓndicions i1oves en les
pròximeS
lluites. En la tremenda subversiÓ ñó
tothom esti;¡uè a z•aiçàda del deu;e~
• ,Np tots "'tingueren el coratge dè no
deserta;. No totes les disciplines junêiònare¡z 'amb ngida ejicàcia. No iiit:
· hom es nianti1zgué a i·àitúra de-~~
seva ml.ssíó.
I això és el que cal discernir i
cst(mur, per tat etc marcar·ciaialñent
la ruta pròxima. Elt la correcciò de
deJzc_iencte_s ¡uncionals de!s org~n-~s¡
mes de par_tit, en l'exigencia de e~: 1 ,
1
res executòries erz els homes, en un
, Ún~it conscient ¡ rectz.li~i de la ~óv4 '¡
Pohlzca, en la impostetó d'urta dzscipliua úmca ·t nglda, e11 la capaéi~
tució de govem dels quadros dirigents radica, per a la dernocràcia
catulaua d'esquerra. el'secret del. /u-

1a

~~

~

Tot et valor de' dolor,¡ de. sacrifici, •
de lliço i d'estimuÏ1 d'aquest catòr:
2e <i ctbriL commemoracio se use
btwctcres, ¡eta amb a¡ecetes de cor
mes que amo expressions de ¡oia ;-.
vatdra en eL que valgui eL desinterès;
la disciplina, la te, la fidelitat, l'actzvftat t la dignitat que cadascú de
n.osaltres aporti als orgaui.>mes po..
llUcs de la democràcia catalana. Per
e~la i Pels seus dirigents ¡ou pos¡;ble el 14 tl'abril deJ i931. Per elia,
Pels seus dirigents t par les seves
111Ultï
d' b 1. Uds, seran possibles altres 14
a rtl elt anyades pró:times en aurores • .
. '
i
notes, en banderes més altes¡
'l'I!~.~ t'/>nll'.,.·.,':P~ (]U" mni

-

La severa dignitat -del ·primer President segueix
...

essent norma .de .tots: ¡VISCA CATAlUNYA!

la humanitat

2

que no directament, però sl d'una
manera Immediata, podia lntonnnr
llur orientació I accentuar l'aproxi·
mació entre 'l'Estat 1 la Generalitat
en el problema de l'ensenyament
primari 1 secundari. També foren
creades en aquest temps d11es filials
de l'Institut Escola, anomenades
Instit<lt PI Margall 1 Auziàs March.
En la commemoració d'aquest l4
respectivament installats als rJ,neis del l'arrer de Rosselló I de Sar- d'~>bril - quart aniversari de l'adrià que pertanyeren als jesu1tes 1 vcniment de la Republil'a - el nom
dels quals s'havia incautat l'Estat gloriós de Frar.cesc Macià esdevé
m~s simbo:ic que mai. El nom del
el gener del 1932.
Aquesta politica coHaboraclonista restaurador de la Generalltat va lnculmmà en el fet traSl'endental d.! timament lligat a la data històrica
l'establiment de Ja Utuversltat. Au- i no t:s poss1b1e parlar d'aquesta, ::,cntònoma de Barcelona el •lleS de JIIIlY se esmentar, nlludir o r<'cordar la fidel 1933 per acord del Goví'rn de Ja gura senyoritola d'aquell home .:¡ue
República. 1 el de la Generalitat se- conegué la. persecució 1 l'exili, la Ingens prescriu l'article 7 <!e i't::s·.~- !àmia 1 la ingratitud i que arribà a
tut de Catalunya. No comentem a- tenir, al seu darrera tot un poble
quest fet que és sobradament cv- que l'estimava. el venerava 1 l'adnegut i que ha tingut la virtut d'o- mirava.
F'rancesc Macià. passarà a la hisbrir el carni a Jn .c;u, •.:,t~.u úe Jt_J
as¡nracions de la Universitat des tòrl • com un dels pocs homes que
dels se:Js principis, aspuacions cons- han esta~ en vida., simbol d'un potantment renovadL'S en les seves ~s- b: ~ i concreció d'uns ideals. Passarà a la 111stòna com l'home que tot
semblees 1 congressos.
Al costat d'aquesr.a obra enaltí- ho sacrificà al servei d'un IdeaL fins
dora de l'educacto tntellectual, no a fer-Io triomfar amb el seu esforç
podia mancar-hi aquella altru, t· . personal, amb l'atracció de la seva
bc tondament humana 1 altament mirada, amb el tremolor de la seva
pacificadora de l'Art 1 de les .r...u:- paraula adés feble, adés enèrg1ca,
tres Dues lleiS votà el PaJ·lament de pero sempre noble i amarada de sincentat.
Cada poble, cada hora de la hlsCata tunya, d'una importimCJa cabdal en ~qu~ts rengl~s: la ~el del tòria té el seu home. Prancesc MaServei d ArXiu~. Biblioteca 1 Helie¡¡ cià fou l'home d'aquells moments
Arts_ 1 la Llet. de Conse!vacio del en què calia anar a una renovació
Pa:tnmoru Hlstonc, Ar.tls"tlc 1 Cten- total dels costums poht1cs. D'homes
~c. Foren establerts sengles pre- 1com Francesc :Macla no se'n troben
zrus Hterans: musi~ls 1 de pmtura i sovmt a la h1:;toria dels pobles. Qu:l
escUltura. S orgamtzà el Comitè del importa l'anècdota polittca! Es cviCmema, es projectava quel\! ••n C¡ue dent que Francesc Mac.tà degué sosalves el nostre Teatre. ~arreramem trir, com a pol!tlc, algun er10r, Qum
p1t dir el contrari?
foren creades l'Escola supenor lc és el politic e
Paisatge d'Olot i l'Escola-'l'allcr fie Els seus errors - si en tingué s'esfumen pere, i perden const:;tènPintura 1 Escultura de Tarragona.
La cultura dc Catalunya, hem de ela i queden reduits nl no res. 11
confessar-ho ha estat orientada sem- mesura que la ~va figura venerable,
pre en el sentit de la seva catalanit- glonosa, a traves dels temps, s'alluzació. Mai no hem cregut qu'J fos nya de nosaltres per a incorporar-se
condiCió de germanor i de ~'mcor- a la història com a patnotn, com
dia. desfigurar Ja pròpia personaU- a lluitador, com a restaurador d'unes
tat. La creació del comitè de Ja illber~ts que mal com ara podem
Llengua assenyal¡\ en aquest aspecte apreciar en tot el q~ae valen.
N~. no és posslb.e de parlar del
una de les !nicJattvcs mcs reca< d!S.
Ell ha tingut cura dc la ~ uolicacJò 14 d abnJ .sense, retre un homenatge
de textos, de l'establL'lltnt de r.cm- a la memona d aqu~ll gran patriota,
brosos cursos del nos:.re 1dioma, àe tot cor, les despulles mortals del
qual reposen a la Plaça de la Fc· ce
d
.
1 en~nyame~t per correspu~ cueta, la necròpolis barcelonina. A la Plade 1onentactó dels mestres 1 e <llta- ça de la Fe. Lloc simbòlic 1 adelà. etc. en una paraula, de tot allò quat puix que la re _ una fe Iodesque asseíPJra una persJstèncta 1 una tructible en el seu poble - rou l'ardepuracto de la nostra par~a per .:ll ma principal. el nervi, l'ànima d'ad~ converttr-la en el >er.tal.:i.c ··e- quell home que passarà a la hlstòhicle de nostra comun.~ac~ó esp¡. ria com la més destacada figura
ntual Despres de dos se~:~Jes de pro- política de la catalunya contempo.
bibicló la nostra parla vibra. nova· ràni:t.
ment dintre dels claustres •a,!verst
•
. En aquest 14 d'abril és Interessant
tar lS.
No na estat menys ,¡fica; l'art•la- e , recordar alguns episodis d'aquella
ció de la Generalitat en l'aspecte vida de sacrificis. Una vida de
social i popular. Per tal d'esumu111r sacnf1Clll que comença quan el
les vocacwns i d ·aravorir llur , on- futux: alliberador de Catalunya tecreció, la Generalitat no escatima ma Ja 45 an:vs, essf'nt tinent coromal el seu ajut als nomes dedic<\t~ nel . d'enginyers i que acabà, quan
a les diverses dlSClplino:s 1 sobre Uit havlll complert e!s 72, essent PreSI·
a aquells, selectes i superdotats que de::.t. de la Gcnemlltnt de Catalunya.
Mactà entrà A ht vida P"llt• arran
comencen els seus estudis o '¡llt en dels
fets ocorreguts el dia 25 de notren Rmb escassos mitjans a l'exer- vembre
1905 <assalt. pels mili·
cici d'una professió u duna tècnu:a. tars, de del
les redacclom de eLa Veu
Un nombre conslderan:e de beque~. de Catalunya»
i «Cu·CUtll) 1 deixà
pensions, bosses de viatge I subven- d'existir un altre dia 25, el Nadal de
1t l'any 1933 En et curs d'aqUC-~~ anvs
cions • han estat · conce.htle~ ,
aquest any pels Governs de ·catal:t· quina vrda: nú:.i ngttadal Persecu:
nya i ja darrerament d'una. mane- cto~s. e:.:ills, rresons. mjur!es...
ra sistemàtica s'organitzà l'"tJjud1
Fins que e 14 d'abril del 1931 la
cació t control d'aquells stlbsidis seva figura es òr!'<''\ triomfant...
,.
creant per Llei l'Institut d'Acció social escolar i universitari
EI millor homenatge que li podem
Les Residències d'Estudiants niUl retre avui, és reproduir al~unes fraconsagrat definitivament mstltuclons se:; del gran patriota, que escauen
necessàries per al bon règim de la magnificament en aquest quart amvida acadèmica i sobre tot per a Ja versar1.
L'any 1915 quan Macià renuncià
formació espintual dels escolars.
Altres iniciatives, enrara no del tot l'acta de diputat, digué en ple' •nrreeixides, per la penúria del Pres· lament d'Espanya:
«La nostra agitació parlament.ò.rl3
supost, han quedat en la Situació de
projecte o d'organització rudimcnta· és vana i estèril; vosaltres no repreaquí partits, sinó Interessos 1
senteu
ria, com són l'ensenyament d'anal·
fabets, de deficients i d'anonnals. I& erms pndrits: vo!:a !•res represe1.teu
la c~;>~rupció electoral, la venalitat. El
Comissió d'estudi de la Mar, l'Escula. servJbsme
funcionaris, no pas
de Minaires de Manresa. les Esoo la voluntat dels
Jo repres"nto
les Elementals de Comerç, <'1 Conve· la voluntat d'Espanya.
i el cor dc Catalunya, 1
ni amb l'Estat per a l'edificació es· jo no puc pactar
amb vosaltres; precolar, les Institucions modèliques
anar-me'n».
d'ensenyament prllnarl, etc~ que se- fereixo
febrer de l'any 1929. en un maEl
rau sens dubte les primeres nCCCSSI· nifest dirig-it al poble de Catalunya.
tats ateses quan sigui reprès el rit- Mac' ·. - exiliat - deia:
me que tots esperem de l'esmentada
«Vull repetir que crec, amb una
política de cultura.
mateixa fP. oue no hi haurà d'haver
Aquesta enumeraCió està ben llunv nacions ni class"s oprf'l'"ores 1 oprid'ésser completa. Però fins suposa;¡t mides. Semore ho he dit, I mal '•O
que fos més redu1da i restant enca- ,ho hauré dit prou Ollf si amb la Lllra d'aquesta totalitat aquelles tns- bert~t poiltlca de Catalunya no s'hatltucions anteriors a la República gués de garantir la reva llibertat ro·
que després han rebut nova sa!.>a cial fóra mala¡ruanyada una. sola
o nou impuls, sempre quedaria 11na gota de sang que es vessés ner ella.»
El dia 22 de feb:er del 1931 - dos
cosa clara 1 incontrovertible que el
Govern de la. Generalitat ha em- mesos al'>ans de la. proclam!lció de la
- Mact<\ arribà a CataRepública
près durant aquesta època del 1931
34 l'organització integral 1 senesa de lunya procedent de l'exili I digué
la. cultura 1 l'estnbilització dels cor- aquestes paraules magnifiques:
rents que vénen ja des dels 1n1c1s
de la nostra Renaixença.
Davant d'aquesta oe1:a perspecti·
va, deure de tots nosaltres és continuar una. obra en la qual t,;at~lu
nya ha posat totes les eSSènctes de
la seva vida espiritual. "Allò que els
adversaris poden oposar a 1a nostr.~
actuació es poc 1 feble al costat del
gran nombre d'aSpiracions rectxides.
Sovmt quan no hem assolit plenament un objectiu, no ha estat JXI.S
per negligència o oblit dels dirigents. sinó perquè obstacles tradicionals i incomplltlbilitats personal~s han destorbat el nonnal functonament de l~ corporach.JllS docents.
~n comentari suggereix encara. la
pohttca cultural d'esquerra durant
el temps del seu govern a Catalunya
1 és que mai no ha estat ins-pirada
per mòbils partidistc:¡ o d'escola.
Ella s·ha mantingut dintre dels lfmits de la Constitució 1 de l'Estatut
de Catalunya; hà respectat. les mstitucíons i les persones, ha escollit
aquestes tcnlnt en compte solament
llur l'ompetència I honórab{htat l
ha procurat ~r a~uclles al marge
dels canvis 1 trasbalsaments polítics
criteri QUe ha estat intencionada~
ment. silenciat quan s'ha !et la ciitlca d'aquella. obra pels sectors de
dreta.
No és segurament el programa, tema "'de pròpaganda 1 de discussió,
allò que valora una política, sinó
l'acció í l'eficàcia de les Institucions
i de les Uéis que l'han sabuda plasmar 1 li han Honat contingut 1 vida. S'ha fet molt, es veritat, però
resta, encara, molt a fer. Queden
grans ambictons do superació q~:e el
seu dta trobaran en nostre . rograma l'articulació més adient als in:
te~essos do Catalunya i de In Repubhca. Es un deurç de tots els 1 ntalans 1 jo B~ria a dir que aque::,t
d;ure és més :lmperaUu pels humes
d esquerra, perquè al cap i a la fi
l'obra de la cultura va lndlssolublement unida a l'obra dc l:t llibertat
1 de la democràcia.

14 d1abril- Francesc Macià

la polít.ica cultural de
la Generalitat

per L. AYMAMII BAUDINA
«En arribar a Catalunya, després
de tants anys d'ésser-ne lora, sento
una d'açuelles emocions que no SÓ:l
per esser dites ni escrites, sinó Jt·
servadcs en el fons de l'ànima perquè aixf pu¡;ul'l convertir-se en les
tre pcble espera de nosaltres.
més nobles realitzacions que el nosAquest sentit de perennitat que he
retrobat en aquest paisatge de la
terra catalana, que ara més que
mai trobo que és un dels millors del
món. 1 que em dlu que els pobles no
és el govern arbitrari dels homes
qui els funda 1 els destrueix, em

I sentiments. I també
puar-la entre mig de la v~~ tra.,
jana, cada dia més pro¡~ llllt.
en ésser vençuda 1 domÍ ar¡~
nada llèl
capitalisme».

:::::
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Finalment, ens sembla. ln
de reproduir un fragment dter~
clama històrica quo Fran e la IJlo.
cià adreçà. al poble de Ca cesc &
ocasió d'inaugurar-se el ~linYa tll
~
ment:
«Ara reprenem l'autèntic
ció catalana, tot adaptantlatladl.
lla
temps moderns. Les Corts
a ésser 1naugurades seran ~ue ~
rea 1 més democràtiques Que ~ Il.';!.
es an.
t1gues Corts. Cap rei 11.1
nent no haurà de convo:;~_1 lloeu.
podrà diSSOldre-les. Magistrats es, n¡
vernants catalans, elegits pe i tl).
r ~
!ans, regiran Catalunya.»
I aquest altre:

ELS ABSENTS

I

•

•

..

Pérez Farràs al costat del que fou primer Presidenl
de la Generalitat
<Foto. Arguedas.)
diu també que aixi serà de perenne
l'anhel de t,;ata.u;~ya ac retrobar-se
1 assolir la seva llibertat i afermar la
seva justícia.
Aquest és, tan:bé, el meu anhel
que cm plau fer-vos sentir a tots els
catalans, en saludar-vos a l'hora del
meu retorn a la Pàtria.
I voldrla que creguesslu tots. que
el meu retorn a la Pàtria., vol du
retorn a la feina, que no hem d'a·
bandonar un fOI moment, 1 que tin·
drà com a preu l'assoliment dels nos·
·
tres id('als».
A través d'aquestes paraules d'un
lirtsme patriòtic evident s'endevina·
va el català cent per cent, el lluita·
dor infatigable, el soldat ureductible
de Catalunya. Però Macià no admetia un horitzó limitat en els seus
ideals I pensava en el problema social que havia 11près a conèixer en
els seus villtges pel món. t deia:
uc:ec que és el més greu. el mes
punyent de tots e.s c!ements que
componen el conjunt coHectiu delE
pcbles; Tots els altres prob.emes g
ren entorn d'anqest,. N'be adoulrlt
plena consciència. amb el que he
vist t he tccat a l'estranger.»
Deia encara en una altra ccsslt
molt pròxima al H d'abril:
«Fóra llàstima que en aquests mo·
ments, quan l'estat d'esperit de Ca·
tnhmva és tan fervorós, els direc·
tors de la politica catalana nu en
lalr<'~ 111 tots els ~f>ns actes, endtlts
únil'ament pels sentiments de generositat i abnegació i oblidant-se de
personalismes i de conveniències de
partit».
En constituir-se Esquerra Republicana. Francesc Macià en un memorable manifest digué:
«No és aquesta politica de generositat la que nosaltres anem a propugnar. El pensament obrer és rebaixat si només el recolzem en la.
g:enerositat, que pot ésser compa.
t1ble amb una mentalitat perfecta·
ment burgesa. El que vol l'obreris·
me no és generositat, sinó justicia
i canviar l'organització social en el
sentit de valorar el treball com la
més alta jerarquia, i a. base del treball, disciplinar tota la societat soctalitzant la producció 1 els mitjans
de crear-la 1 fer-ne mestressa ünica
a la coHectivitat.
Avut. com sempre, som sincerament catalanistes 1 obreristes, 1 amb
el nostre Idear!, volem influir la polltica catalana l difondre-la entre
els nostres pagesos, ensems que cercar la coHaboracló de les seves Idees

«Triomfem ara de totes les 1~
•
volgueren convertir Catalunya, ~
lla ~ació nca 1 plena, en pro\'lncta
humtl 1 subordinada ... ».
I aquesta altra encara, amb el
qual acabava ~ proclama:
«En aquesta 1 hora b1Stòríca Qllf
posa en mans. de nosaltres malellto.s una part tmpormut del nostn
alt desti, hem de saludar amb una
a1cgr1a vibrant d'esperances. el pnmer Parlament de la nova etapa
autonòmaca, en el curs de la 4UR!
podrem reter una Catalunya poU.
tlcament llíure, socialment justa, e.
conòm1can:ent pròspera i espiritusJ.
ment glonos.u.

ces d'opressió i d'assimilació

• • •

En aquést 14 d'abril ens semb!1
això el millor homenatge a la memòria del Primer President Je la
Generalitat restaurada.

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

fn el JJ aniwmn
per J. PUIG PUJADES

. D<:B del tous de l'ergastul. els per·
scgwta en 1 ·a de la Republica, en
arr10ar a aquesta data gloriosa, en
14 <!'&:btll; tornem a. dir: Visca la
Repub.Jca! Ni les persecucaons iJ
les dolors ni l'auunyament dels essers esU. ..:lts, ni el sofriment que
ens ¡x..ra l'evocació r!e la llar aballdonada on la companyafidel moot. a uns Ulls f~br• qno nB'"' oTor de l'enyorança. podl'n rer-nos renegar èel!
1deals de tota una vida esmerçatla
n propagar les santes tdea.rtats de
Republicn de Democràcia 1 d'Autoo?
m1a. Les equivocacions dels bornes.
e's abusr..: de • ,...... ~. l'absurditat e~
comporta la persistència de procediments que t1n dta o altre &traD
fora(tl.tats dels pobles civilitzats, !JO'
den fer-nos mln var el nostre amor a
la Re01"•h 1ca. Des- de darrera les rel·
xes de la presó Inhòspita, en la Ul·
bertat de la plaça ventejada sota
l'atzur prenyat de les més boges esperances, el nostrP <narí no es colll'
rP~ ni <'S commouria: restem fidels
al federalis::-;e del gran espanyol PI
Margall.
Avui quart aniversari de la JUptlbllca que el poble espanyol volgut
donar-"e el 12 d abril del 31, esm~
sats els nostres entusiasmes per,
al
do:oro~a e.zperlènc'" que
imposa, esvaïdes les tHuslons que
aureolaven la seva glonosa n~
ça, cal recapacltar en tot el Sl!='
per n afirmar si 1.al, per a rect1fieal
s1 convé, per a posar esmenes a •1
Doctrina o a l'actuació dels hOJIItS
Res no ens aconsella tma rectlfiCi"
ció de principis sinó el contrari:~
.s1tat d'ésser cada
tim
més nosaltres matetxos demòC111:
'llanisslms ciutad
liberals,
d'una Republica. federal espany~
que és la negació de t.ot separa tre
me morbós. Volem ,ILIIlOr 1 pau en
els homes de bona. voltmtat! PoseDl
ara més qc:e mai en l'actuació ~~
senal, la màxima dignitat, que .
dir serenitat, equanimitat. seny... ~e
butgem els gestos farandulescos desolen comportar les actuaciOns ú·
magògiques desplaçades. Si ta ~~
blica ès l'única. forma de 0o
compatible amb la dignlta~ hUD1~
per a ter-nos dignes de la ReP.U ·
catll·
ca.
de
L'actualitat d'Espanva 1 de
lunya no és però cosa solamen~
lirismes. Es. moment d'acció se
i fecunda, moment d'actuació
cràtica lliurement exerctda e~ran
comlcis, amb l'expressió clara i resca de Ja voluntat del pob:e eKP
en.!
sada a les >.rnes
De com hem de comportar-nos
ho dirà el significat de les P~~
res eleccions significat que podeco¡JS:
resumir en uns mots breus;. r . del
truir la Republlca del 14 d'a7r1111ss1931 I la República espanyo asquer·
qué per la voluntat de les e 11cl.!
res unides per a bandejar els r"lll&
I crims amb els quals la mon:l "CI"
tenia envilida la nostra terra. ~11 e
quisme burgesia incivil, sectar nan
negre 1 sectansme rol~. que 10"
d'esser igualment foragttats de
tes les consciències liberals !1f 1
D'aqui aleshores J?Oden Pa.s:ue fil
pa--uan enl'ara mo.tes coses anar •
centres 1 les dretes voldnlU ¡ ..,:11b
t-.rrE.n~ rò JeJ
llL .lluita , el nul
les armes més afinades... ~on!
esquerres han d'anar a les el.. 1 IS
per a defC.nsar la C<institUCl,0 ~lli
REPARACIO D' AUTOMOBILS
Constitució es defensa SO·:is ell
d'una manera: UNINT-SE to 1 t l
l'lut::dans liberals d'EspanY~¡terèn·
Especialitat en Ford, Chevrolet 1 Macià, que ha entrat glorÏÓ-;a¡;,eñt la q ue va a é'"sser Generalitat -Ïm· Catalunya, esborrant t.ota :ant·~~"
tota mena de motors d'explosió - pulsat per la multitud, po&a la seva signatura al peu del oocu~ent ela d'R"'·~ecló a de to. esbOrr. ünoS'
JIU~éS lJ
Garantia absoluta en tota mena de històric de proclamactò de la breu Republtca oatalana. Fan costat al tot per a deixar esclatant,
i triomrant per un sempre Jlljlll'
reparacions
1
ger
CONSTITUCIO
noolra
Presídent Macià, entre altres, Joan casanovea 1 .Jaume Aiguader.
ARAGO, 410, cantonada Nàpols
gran· del nostre Estatut. JV • 35·
Telèfon 65&63
• (Fot. Sagarra.)
Presó de Giren~~. 9118~
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la humanitat

DIUMENG E, U D'A BR IL DEL 1935

Lagaran ia de autonomia eCat lunya.es à n esperit del14 d riI
DESBORDAMENT D'ENTUSIASME

REPORTATGE

Sense el retorn de Francesl! Ma- com cada dia, a. la una del mtgèla. guérem de les mans amb una revoctà de l'exili i sense la coHaboració Recollides les notes oficioses que !ada i, per mitjà d'una agulla imI l'actuació republicana l catalanis- ens eren lliurades en un despatx perdible que dúiem casualment, l'enta decidida. de Llufs Companys, no que hi havia per als periodistes a ganxàrem a les cordes I la hissàrem.
hi ha dubte que el gloriós 14 d'A- la planta baixa, ja ens en anàvem
Com sigui, tal com ja hem dit,
bril del 1931 no s'hauria. produït. quan ¡·amic Soler Janer, avui di- que no era una bandera, sinó un
Després de set anys d'Ignominiosa rector de «El Correo Catalàn», I drap massa estret per la seva llardictadura, durant la qual ni un sol llavors redactor municipal del ma- gada, no voleià. Al contrari quedà
moment no delxaren, els nostres ho- teix diari, ens digué:
penjant I començà a cargolar-se.
mes més representatius, d'actuar, es
-Te'n vas, Vilà?
-Ja la ballem! ~ns digué Comproduf el fet, al nostre entendre.
-Naturalment -responguérem.
panys, tustant-nos l'espatlla, i s'aboGABRIEL ALOMAR més decisiu, per a la Implantació -Es que Ignores que els teus, amb cà al balcó.
-de la República: El Pacte de San Companys al davant, han vingut a
Digué les paraules següents:
Sebastian. Aquella reunió d'homes proclamar la República? -afegi,
«Ciutadans: els representants del
poble acabem de proclamar la Re14 d'Abril. Diumenge de Rams ... ¿Per què avui aquesta coin- republicans d'arreu de la. Península amb un to un xic mofeta.
l'aglutinant dels republicans es-No serà tant. Tal vegada, com pública. a Catalunya.. Esperem que
cidència ens sembla una ironia? El 14 d'Abril del 1931 va ésser una fou
panyols amb els de Catalunya.
sigui que han estat elegits pel po- vosaltres sabreu comprendre la lm·
diada triomfal, amb tot l'esclat de la Primavera. Un dia simbòlic
Foren convocades eleccions munt- ble, vénen a prendre possessió de portància. que per al poble català té
dc Germinal. La. República retornava a Espanya com un recomenç cipals per al 14 d'abril, pel gene- llurs càrrecs. I, ràpidament, pujà- l'acte que acabem de realitzar. Us
ple d'esperances. El nostre candor creia definitiva aquella trans- ral Berenguer, que fou encarregat rem l'escala per tal d'assabentar- prego que seguiu com fins ara, en un
darrer Dorbó de cercar tots els nos del que ocorria.
perfecte ordre, per al bé de la. Reformació, com un oasi de llibertat en l'Europa turbulenta 1 re- pel
ressorts possibles per a apuntalar,
Efectivament, al primer replà hl pública I de Catalunya.
celosa.
si ros possible, la. podrida monar- havia Lluís Companys, emocirm':lt,
Poca gent, a la plaça. Molts pasAquest any, el 14 d'Abril presenciarà les commemoracions ofi- quia. Davant d'aquest fet, es cele- sense afaitar, vestit amb menys C'U- saven l malgrat de veure, cosa lnsòcials mentre desfilaran pels carrers els rams l palmes de la festa brà a Barcelona la Conferència d'Es- ra que de costum, parlant animada- lita. una bandera republicana al balreligiosa. Però sl aquesta festa està molt allunyada ja del verita- querres, que tingué lloc en una en- me~t amb el~ senyors ~ragay, Bat- eó de l'Ajuntament. seguien el sen
tltat de Sants. Macià hi assistí amb testmi V~ch1er. Lluhí ~ Vallescà l carni sense aturar-se. Lluhí i Vall~s
ble esperit evangèlic, també aquest 14 d'abril cerimoniós 1 nomi- totes
les forces que 11 eren addictes altres reg1dors ~els eleg1ts en les e- cà féu uns quants parlaments curts,
nal està ben lluny del nostre. El 14 d'abril té ja un valor de mite. i Companys, encara que d'amagat, lecclons del dmmenge abans. La I d'altres també parlaren. El desig de
Es la memòria d'un bell ensomni esvaït, però la seva força interna per estar decretada la seva presó, conversa. aga~ava, de vegades, tons tots era cridar l'atenció l fer que
pot servir-nos d'arma per a les futures campanyes que ens el hi tingué una intervenció força lm- tan confJdencJals que no els podíem el poble conegués el nostre gest I el
portant. El programa de les es- sentir. De tant en tant, J?Crò, Lluis secundés. Poca gent, a la plaça.
retornaran amb tota l'experiència del dolor sofert, del desengany querres
coaligades era purament re-1 Companys exclamava: I 1 Aiguader?
Jo també hauria volgut parlar fer
uperat
1
de
l'ensenyança
fecunda.
voluc!onarl. Durant tots els mítings, On deu ésser? Que ja l'heu avisat? un discurs: però no és pas el meu
1
No podrem aquest any entonar els hossannas pels carrers de celebrats amb plens a vessar, Lluis
-Sl -U contestaven, Invariable- fort No he pogut mal parlar en púla nostra Jerusalem. Però vibrarem d'esperança amb la mateixa Companys t tots els altres oradors ment, els seus interlocutors-. Hem bUc. Al carrer hi havia un home
prometeren
al
poble
que
els
seus
telefonat a casa seva, ~I dispensa- amb vestit blau de mecànic que ctigràcia vincladissa de les palmes, flotant sobre el poble com a se- principals objectius eren l'enderro- ri,
a tot arreu on podrJa trobar-se dava. I gesticulava d'acord amb els
nyeres.
cament de la monarquia i l'autono- I en lloc no en saben res.
que érem al balcó. Pugeu! -U valg
Però el diumenge de Rams és el llindar d'una setmana com- mia de Catalunya. I ho compliren.
-Bé, bé -exclamà Compa~ys, t;n fer amb un gest- I, sense fer-se preNo cal que ens entretinguem en observar que al seu voltant s havia. gar. agafà la porta I en pocs mimemorativa de passió I martiri. I nosaltres ja l'hem patida sobradetalls de com es guanyaren les e- anat fonnant un grup que cada ve- nuts fou al balcó. Parleu -11 valg
dament. Per això hem de veure en aquest 14 d'abril, més que el leccions
del 12 d'abril, I anem cap gada. augmentava. més I més- no dir-,
als altres obrers que
record d'una diada de Rams, l'anunci d'una Pasqua, victoriosa al detall dels fets que presenciàrem esperem m~s. anem a veu_re el ~>e- hi ha digueu
a baix que la Repúbllca serà
el dia. 14.
sobre la mort.
nyor Martmez Domingo 1 veuram per a tots, sense distinció de clasFèlem en aquella època lnfonno\- què respondrà. ~er on es passa?
ses socials.
A la nostra taula mancaran avui els germans presos, però el
municipal per al diari «La Nau»
-Per ac! -h digueren nombroA 11 od t 0 b
là
rt
daler de la seva llibertat ens donarà empenta perquè el 14 d'abril c!ó
ue
dirigia
Rovira. i Virgili. Com~ sos periodistes que s'havien ajuntat
que m es
rer p~r · So
,_
l'A
al
grup
1
el
guiaren
cap
vinent sigui encara més vibrant i esperançador que el 14 d'abril qlint 1
al
despatx
que
del
carrer
no
es
deVIa
sentir
el
P
e nos t re d eure an.uem a
·
l' •
que deia: car, o estava emocionat
tniclal de la República.
juntament, aquell dimarts històri:;. deu Alfcatòld!a. f
B
fins a perdre el coneixement 0 bé
11
"'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!"!.:'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!li!!!!!!!!!!!!!'!!"!'!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!'! niss!m,
n odemanà
gra - alsrangu
~
oportu. tmgut
.
qui -anaven
a no n'hav1a
mal, a jutjar pel
entrar al despatx del senyor Mar- que deia Recordem, entre altres co~~~:Z !~~~~f~~- que deixessin f'!r ~;sr~e~~~~ v~~iJ>r:~ra~a~t~ 1 5 q~~
-Vinga _exclamà Companys_ les sabates, que són patrunonl deis
però de pressa.
rics, es venguin cares, per tal que
En un moment fou feta.
els obrers que les fabriquen puguin
Sense fer-nos anunciar, entràrem tenir majors salaris ...»
tots cap al desoatx. companys prenEntràrem al despatx de l'Alcaldia
gué la paraula el primer, davant Ja havien 1!-rribat nombroses .persol'astorament del senyor Martínez nes. Els tele!ons no paraven comuDomingo, que romania asse.,.,1t da- n!cant la bona nova a centres poll·
.,.
tl ¡
art! u1
e
vant la. seva taula, damunt de la es a cases P e ars. ompanys
qual tenia la vara representativa que en entrar semblava emocionade la seva autoritat.
disslm, reprengué una serenitat eLluís Companys digué al senyor xemplar: donava ordres com si semMartínez Domingo que anava a pren- pre hagués ocupat l'Alcaldia. Féu
dre possessió, ell 1 els seus companys convocar tots els alts empleats ¡ esdels càrrecs que els havia conferit pecialment el caixer, per tal que li
el poble amb el seu sufragi. r::pll· donessin compte de tots els afers
cà l'alcalde de reial ordre, 1, amb municipals I de l'arqueig de la cr.ixa.
tons cordials, però enèrgics, la conDesprés d'això es reunf. amb els
versa s'anà generalitzant. Tothom hi altres regldorg electes que havien adeia la seva. Battestlnl començà a nat arribant, en una habitació del
fer córrer la versió que s'h1n1a pro- costat del despatx de l'alcalde. Menclamat la República en diverses ciu- trestant els que érem alli començàtats d'Espanya.
rem a fer plans. Hi hagué qui. en-Es cert, això? -11 preguntàrem. certadament, anava a tirar pel bai-Crec que no, però la qüestió é~ eó a. baix un individu, el nom del
fer-ho creure a tothom i, quan nos- qual no volem dir, que havia col-

El

•
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•

sen t 1t m1t1c

1

1

1

del

14 d'abril
per

El MOMENT EMOCIONANT DE LA PROCLAMACIQ DE LA REPUBLJCA, A BARCELONA

A ta una 1 tranta-sls minuts, del dia 14 d'abril del 1931, Llula companys, regidor de Barcelona, hissa la ban·
dera tricolor a la balconada de l'AJuntament de la cap Ital de Catalunya. de la qual és el primer alcalde
del nou règim
(Fot. Branguli.)

es

ill~Thwrem~~~~a~.ja
hi
h!lllrà un lloc on s'haurà fet 1
d'altres ens seguiran.
-Ben pensat. I seguirem propalant la notícia assegurant que ens
ho havien dit des de l'Ag~ncia Fabra.
La discussió s'anava allargassant
I per fi, Aragay, amb un gest decidit, prengué la vara d'alcalde de damtmt la taula i la llurà a Companys.
Teniu, li digué, és ben vostra us
l"ha donada el poble. Companys' l'a.
gafà 1 s'adreçà cap al balcó principal. El senyor Martínez Domingo
discretament, es retirà. No hem po~
gut parlar mal, encara, amb ningú
que ens afirmés haver-se fixat com
ho féu per sortir. Passà completament desapercebut; l'atenció de tothom estava concentrada en un altre
lloc. Al balcó on hi havia Lluis Com
panys.
-Una bandera republicana! Una
bandera republicana! -exclamà diverses vegades Lluis Companys. Passaren ben pocs minuts quan un ciu·
tadà, que no hem vist mal més, es
presentà amb un domàs dels que
s'acostumen a collocar als balco1s
amb els colors de la República. Intentà lligar-lo a les cordes ~1 pal
de la bandera, però era tanta la seva emoció que no en sortia. Li pren-

vist mai nl aci ni enlloc Era una expressió total, sense recances l venia
de tan endins que no s'acabava d'esbravar mal del tot. La gernació que
va mamfestar aquella alegria morirà sense poder-la oblidar.
On hi ha lluita no pot produir-se
un esclat com aquell. La voluntat
per si sola mai no assolirà situacions
semblants. Contra la monarquia l'alegria de Catalunya hl va posar el
la. voluntat 1 el pensament, I
PERE COROMINES cor,
això ho va fer amb el cervell. I el
pit 1 les tripes i l'ànima· que l'aTinc anotades en un quadern de res, perquc tot ja estava fet: havien guanta.
memòries les meves Impressions del succeït tantes coses que les altres
14 d'abril. Ho vaig escriure el dia podien esperar.
16. Sl ara les publicava no hi hauria
No es vela un agent de l'autorita~
de !CCtif!car res. Però r' "ts es pen- enlloc, i Sl n'apareixia algun d'escasanen que les havia fet aVIli i, els ducer no en feia d'autoritat. La femeus comentaris en allò que es refe- bre era a la Plaça de Sant Jaume,
relxen als homes, podrien semblar però, què us cliré? La gent es refia.
o una adulació mteressada o un vi- va dels que all! coïen el pà i no sentlnupe~ hipòcrita. Les debmré, doncs. tia cap frenesí per animar-los, ni
èd1t.es amb aquelles altres que, si per a controlar-los. Era com si pel
de_cas, publicaran els meus !il!s, des-I sol fet d'haver-nos tret del damunt
Pres de la meva mort.
1 aquell pes dc la podridura que tota
Entre aquelles observacions no hl !a ciutat" amb els arbres i les cases
ha la de l'alegria d'aquell 14 d'abril. ~ els ca!~ers S'haguessin transformat
Pou tan gran, ens va remoure tan 1 ac;tqumt un aspecte nou; i. tols
fondament que ni e 1 , vàrem ado- sort1_rem a veure la carn que h1 fe1a
nar. Aquella alegria fou com ara la cmtat.
una funoió biològica, com ara un
L~ gent esperava els soldats que
cl!ma, com ara la remor immensa hav1en ~e venir a la Plaça _de Catade la ciutat que 110 més la percibim lunya a pro~lamar la ~epubllca, és
quan sortim del· seu àmbit. Baixa- a d~! a Ueg1.r el ban d En Fra~1c~sc
ven de Montju'ic 1 oïen distintament Macla, Pres1dcnt de la Replfbl!ca
el formid11 b!~ traiit i tot d'un plegat, Catalana. A le~ dues de la matmada
en tombar un camí, tot acostant- encara no hav1en arribat. Vàrem envos, no l'heu sentit més J)€rquè hi trar al Restaurant de Cataluny_!!.,
heu entrat dins
·
per sl a la. taula d'en Moles I d'en
En r
·
.
.
Rahola en sabien res. Què és cas I
del 14 ec;ord~r ara les 1 ~Pr~ss¡ons Allí també esperaven. Ning\1 no teQUè a d abnl i del 15 d abril, per- nia pressa. ni neguit, ni dubtes. Totnomésque Ues du • diades en .fo_nnen hom s'esperava.
que ensque. una en la mem~ma~ ~~
El bleix dc la ciutat, comprimit
l'aie ria sembla més extraordm~n es feia set anys. s'esbravà. I això va
ca.sag hav pOpular. Jo valg sortrr de durar el dia 15, dia de festa nadoves filie ent sopat amb totes. le~ me- na!. Es velen passar tramvies amb
A la Pis i els dos nois me~ JOV~. enraïmades de gent, que penj:;.va dels
una ra~ça de Catalunya ht. havm estreps o s'agitava dalt de la coQUiJ.I g 1 gentada sossegada I tran- berta. Camions cnrregats d'homes
casa a¡ q~e .!1° hav.ta pogut restar a 1 dones esperitats corrien pels car»ing · a'lila sort1t a veure «allò». rers fent voleiar les banderes repus'arr u nf temia res. ni la multitud bllcanes Davant de casa meva l'Anerv!e~~
tnava, ni s'observava cap madeu Vives enfilat ·a dalt d'un
051
at coJ.Jel'• ·-·~ No calia fer pedrís. dirigia una colla de galifardeus que cantaven la «Marsellesa>>.
A l'endemà, que també era 14 d'abril, oerquè aquell 14 d'abril va durar 48 hores, varen baixar autos,
camions, carrets i tdrtanes de tot
Catalunya. Mal no s'han cantat unes
absoltes amb una unanimitat com
aquella. NI el ret, n1 la monarquia
varen trobar a Barcelona, ni a Catalunya, ningú per acomiadar el dol.
El:iTOMAt; 1 INTES'fl.Nb
Cap protesta, cap cara llarga. pels
DIABETIS - ALBU~UNU
carrers. No s'ha vist mar un ènterra:
R.lA - l NFANCIA - ETC
ment de Carnestoltes tan estrepitoLTuls companys
sament alegre com aquell.
ets NUl amics, a l'antedeSpatx de l'Alcaldia, tno·
CARRER LLURIA, 62
Una alegria com aquella, tan ge- ments abans de requerir a l'&calde de R. o. que els lliuri la vara de
la el utat
MANs o SALMERON, 222
neral. t:m ~"tempta de tota nerviosi(Foto Branguli.)
11 rdavant del MercatJ
tat morbosa, tan confiada no l'he

L'alegria d'aquell
14 d'abril
per·

lllMfhH OIETETICS I DE Rf61M

Caso~

1

Al vestlbul oe ta casa ae 1a Ciutat, poc aesprés de ta proclamació del nou
règim, el frenètic entusiasme popular es desborda. El primer alcalde r ...
publicà, Lluls companys, és alxeéat enlaire en braços de la gernacl6.
<Fot. Cases.>
ra. t molt especialment amb els Sin-' Aplaudun·ents t·renetlcs subrati!•L
......
dicats Lliures, I que en aquells mo- ren les paraules de Macià.
ments es sentia. més republicà de toCompanys seguia a l'Ajuntament
ta la vida que els altres. Algu· lm- mentre Macià s'ad reçava a ¡a o·lpupedi que es produis aquest fet. Opi- tacló, on manà també coHocar les
1
:~ést~~J;~~d~a~~~v~~t ¿~el'i~ ~~~a~~s de catalunya de la Rejuntament pel balcó, la seva calgu·
Nosaltres, Rambla amunt, deixàda hauria servit per a donar la bona rem l'entusiasme regnant a la Plaça.
nova. de la proclamació als republl· de la República per anar a la lm·
cans 1 l'alerta als arribistes que, da- prem ta de «La Nau», al carrer de
vant cada canvi de situació, sorgei· Tallers, a. escriure la nostra lnrorxen, refiats de la manca. de memò- mació, amb la recança que no es
rla del poble.
pogués publicar, car havia anat tot
Anà arribant gent. Tot eren abra- d'una forma tan ràpida que no e:~s
çades. Veiérem molts homes d'es- n'acabàvem de convèncer.
querra però de diferents matisos,
Al diari un gran entusiasme. Totque, tot abraçant-se, es deien, poc hom volia saber detalls. Mentre es·
més o menys: Deixem diferències 1 criv!a la Informació. s'escoltava ja.
fem les paus per a trebellar, des clarament la gatzara del poble red'ara, junts. per a la República nai- publicà, que s'havia llençat al carxent.
rer ...
JOAQUIM: VILA-BISA
Arribà Macià. Eren poc més de les
dues de la tarda. A la plaça la gentada era ja imponent. El pregoner
de l'Ajuntament, Pere !bars, tocà CAPS DE COTO 1 DRAPS PER
amb la corneta «La Marsellesa». Ma- A LA NETEJA DE MAQUINARIA
I AUTOMOBILS
cià sort! al balcó l proouncià aque~
tes paraules:
«Poble de Catalunya: En nom del
nostre poble proclamo l'Estat Ca·
talà que, amb tota cordialitat, col- Príncep Jordi, 7 - 'felèfon 33384
laborarà en la formació de la Fe· BARCELONA
(Hostafrancs)

JOAN

SANZ JARQUE

bla~b:o:m:t~e:~:r:e:~:m:rn~t~a:m:b~la~di:cl:a:d~u:-~d:e:ra:c:~~d:e~R~e:
p:u~b!l~~~u:e:s~I~b:è:r:~:u:e:L~··:»~~=~~~~~~~==~~=
!'
____ •

PASSAT I PRESENT
per J. PUIG I FERRETER
14 d'abril fou una flamarada, una exaltació. Jo no ra.
cordo de res semblant a l'espectacle que oferta la Plaça dol
la República a les set del vespre. HI hav1a tot un po·
ble. Era un moment èpic. La massa enorme, negra, al·
çava vers els balcons de la que havia d'ésser Ja nova Ge·
neralitat, la blancor pàl~1da, extremida, de milers de ros·
tres.. Les cares feien a baix a Ja plaça una llum dolça .
ardent, greu I jo1osa alhora Era una superflc1a umda,
com un estany, palpitant per dins, pero 1mmobll, con·
tenint el dramatisme Interior en una espera extasiada.
Una sola voluntat, una sola esperança. Mal una mul·
tltud no s'havia mostrat més bella en la força de la
unitat I el nombre.
Quan Macià aparegué al balcó la massa es sosllevà
amb un extremlment d'onada que munta remorosa 1 bri·
llant. El poble necessitava la seva presència, necessitava la seva paraula De moment la paraula era el tot.
El verb, en aquells Instants do fe, era ja l'acció. 1 aquells
mstants es perllongaren en dies, en temps més llarg que
els dies 1 tot. La paraula. Ja no &ols Ja de Mac1a,
sino tota paraula que dugués ressons de la seva, operava
ol miracle d'encendre Ja fe, la voluntat. Foren els temps
mlstlcs I mltlcs de Ja República, amb l'aura del 14 d'abril
que trigà a esvanir·ss.
Aquests temps han passat. No ens n'hem pas de
doldre. Es bell d'evocar-los. Intentar ressuscitar-los seria
im¡:;rudent I endebades. Del mite, com era natural, hem
eixit a Ja polltlca. Som al temps de les obres. Les obres,
l'ac~ió no volen un excés de paraules. Les necessàries
estrictament I ¡:;rou. El treball més aviat reclama el silenci, el recolliment. Es l'hora de l'esforç, del sacrifici,
del temps ben aprofitat que es converteix en fruit, com
el mot ho c.llu. I és, principalment, l'hora de la unitat. Ja
no sols de la unió, que com sabem fa Ja força, sinó
de la unitat que és una cosa més forta perquè és orgà·
nica, viva. Treballar per aquesta unitat és el primer deu·
re, el fet elemental que ha de determinar els altres.
Cada dia estic més convençut que els homes s'entenen treballant I que és parlant que sovint no acaben
d'entendre's. L'obra bona és una realitat. La paraula
bona pot ésser solament una prometença. L'obra feta
té un pes. La paraula és Ingràvida I esvaidlssa com el
fum.

Ja, en els temps que som, ningú, ni poble ni dirl•
gents, no participa de la mlstica del 14 d'abril. Han pas&at massa coses de llavors ença. Els pitjors han davallat
de la mlstica a l'escept1c1sme que és l'error més fatal.
Els més sans han passat oe la mlstica a la polltica que
és l'activitat normal de l'home que per damunt dels In•
teressos particulars s'eleva a interessar•se per la cosa
pública.
La cosa pública, el municipi, el d1str~cte, l'Estat,
la Nació reclamen tets, obres, realitzacions concretes
que en ets veritables polltlos emergelxe:l sempre d'un
Ideal - una Idea, una voluntat. un somni - de supera•
c.1ó social i humana. Per aixo polltica és creació i no sim·
pte acte de govern, contenció I policia com creuen molts.
Un gran polltlc, un gran partit, no fan prou en Qma·
nar>>, Llur missió es crear. Crear riquesa, benestar, ortlre,
cultura per a difondre aquestes benignitats entre tots
els ciutadans amb un esperJt humà de compensació 1
de jusilcla. Es per a poder fer a1xo que un gran poll·
tic vol el comandament de l'Estat. I és en vistes a això
que un gran part1t s'orgamtza damunt d'un ideari que
convertirà en realitat mitjançant el poder.
Nomes la qualitat, la profunditat, el contmgut humà
I social d'aquest Ideari distm¡¡eix els partits burgesos
dels que en podrtem dir a~oançats o, sl voleu, revolu•
c1onaris que Jo prefiriria dir-ne renovadors, tal és l'abús
que de la paraula revolucionari s'ha fet. Renovadors
perquè venen a renovar tes coses: Desfer lnjustlcies, el•
xamplar l'àrea de la cultura, estendre la riquesa, dl·
fom::re el benestar, impregnar el pals de comprensió 1
tolerància ler arribar a tots els cors 1 a totes les llars
els guanys d'una civtlltzació afinada, sensible 1 Justa.
<.Voleu més gran revolució que aquesta?
Revolució de fets i no de paraules. Per a realitzar
un sol d'aquests fets, sl en calen d'esforços, de treballs,
de voluntat, de sacrificll I sl n'hi cal, a un partit que
vulgui acomplir aquest programa, de gent unida, com·
pacta, nombrosa per tal d'actuar cadas::u en el seu llocl
Per molts que siguem no S!lrem ma1 ¡;rou. En veritat
hem. de voler reunir tot el poble català que combregui
en les mat~lxes idees. Més que un partit, una rorça orgà.
nica. Més quo a ixo encara 1 un poble que es vol afirmar
en tots els sentits, el social, el nacional 1 l'individual.

En el quart aniversari de la proclamació
de la República, LA HUMANITAT, bandera de comb at a l'avançada de Catalunya,
saluda amb fer vorosa adhe~ió i ernoció
els amics absents 1 fa vots per al seu
retorn a la vida c¡vil

LA RéPl.JBLICA viSI A PELS EE. UU.

L (opinió libe! al s(interessa pet
l(Espanyd tepubücana
. per J. ESCUDER
l4 <d'abril! ... La monarquia ·a no que ~ollon i!ls crans periòdics a.fí·
el6stelX a !Espanya. La United P.ress liats al nostre sindicat: demanar ~r
ens .ho tacall:l de <Comunicar. El 1.e.1è- cable, o per conferència ltele!òruca
fon de casa .no cessa de cridar. La trnnsatlàntica com .foo unes declanostra .qualitat .d'espanyol i perloclis- .racions per boca de dos .personatta ens coo\-erteix -en ~cicerone» d'a· ¡¡ges d'ambdós camps: monarquia l
quells hh.-tàlics moments ilil nostre Repubbca. Alcalà. Zamora 1 el duc
pa1s_ Què ¡p~ demà? .~un- d'Alba. Les declaracions .'ftO tardaten. Es mantindrà la :República?... ~en. crLn voluntat diel ¡poble_ demoLa trecol.zanm .els '(Jbrers?·- .Es nd· eràc:lo.... ..ortlre», !dcla ~•nctun.l :Presi·
mlrable :pensar-bo ara, tlesprés de odcnt. ~El monarca 10oota el veredict~
quatre anys, Jllabllitat analitzadora
d'aquests observadors .americans '8
través :de les seves p~tes, a ''egades :infantils en :Ja seva manera
d'exposur'tles., però ren el fous dirigides al moll .dels 'Pl'oblemes i, sobretot. dels homes que la Republica
destncà sobre el pla de l'actunltta:t.
Sortim 1tll carrer. JAl •metro .ens
atreu .el 'titular :a vult .columnes ,del
periòdic que llegeiJt un vlatger;

guer:rn. fins gue les exi~naies de
l'actualitat c.na.ren 1Cilsmimñut la :valor periodística d'Alfons.

•••

En el sector lnteHectual de la vi-

da nordamericano. gue forma el professorat unhersitru1 és, segurament,
on ,s'observa mnjor interes a estudiar
els moviments polftioo-soclals d'Espanya Són molts els -catt.>dràtics i
mestres d'història que s'ocupen l ocs-

c<Ktng IAUonso Abdicates». Mn.la ono-

t!Cll.a ,per als americans tipus ex•nmbalxndor :Moore 'l. els seus .amics que
taut JSlmpatitzavcn amò l'ex•monarca; mala noticia ;per '8. ..les com,pan~cs runerlcanes amb inversions ¡n
Espanya. Aquestes nacions europees
tenen idees .mo1t àes:;gradables. Cievien COllletltar .els matetxos ~yms
que 1Uptan Sinclair jJlntB. magiStralment d'.D lles !Seves •Obres «Oil» 1
«Boston». Arribem .:a l'aflcina. Saviem 11llò que baviem ode fer; t1llb
1

La rcssonànoia del
del ll9l1
a la P.rem5a rtDnl'14 d'Abril

amerlcana

<:de \es emes», ttsumla el d~endent

<del conquistntlor dc 'Flandes...

•••

Per tal de celebrar el constant
1 crel.xmít êxlt, .i per a ~·
pondre a la eoHaboracíó que 11
ap!)rta l'element mecanogràíi<'

HISPANO OLIVETTI, S. A.
organitza -els segi.if:Dts concursos .nacionals de mecanografia:

1r Concurs Nacional
Lliure
entre mecanògrafs d'ambdós

sexes.

3r Concurs Nacional
Femení
que es celebraran el maU del
dia 28 d'ABRIL DEL 1935 al
Saló d'Actes de la Cambra
de Comerç i Navegació de
Barcelona <Llotja del Mar 1 •
Seran repartides en premill
t
~
•t
~

5.000 Ptes.
de la manera segtient:
PRIMER CONCURS LLIURE :

Primer premi .. . Ptes. 1,000
2 premis de . .. .. .
»
300
al millor mecanògraf i a la
millor mecanògrafa després
del guanyador.

Des de la .:f~tl.a ..de !lex..rei :i Qa
1,proc:larnncló de \a JRcpública a Esp¡¡m'a, iò'llrul publicat als
Estats
Units 1nnoml.m1.bles articles .eobre la
slt.uacl.ó ;politico-socla.l '.8 la Peninsula. lReviStes \Cie Jn <".atet;oria de «Curr~ut- Hi.stor;Y)l,
«Foremg Affa..írs¡¡
Jt<'l'he NnUon» 1 <<'F'onlrm, per mencronar nlguncs de Ics molles que s'editen
a Nord-Anlèrton, ban dedicat i dedi·
¡quen pàgines senceres ll comentar
els ~e.venímeJ.1~s a la .nostra t.erm,
mentre que els grans rotatius, especialment els de Novn York, enjudicien la marxa de la -República .a des
seves columnes edit{)rials. I no fa
moltes setmanes que el «Chri:stian
ScJenae Monitor», de Boston, ha acaIJat dr. opublicar una shie de r~or·
tatg('ll del ;&eu corresporu;al especial
a Espanya, Mr Mallory Brown.
Els primers dies que .seguiren al
14 d'nbril lll.l!.rcarcn .en els editorials
d~ perlòd!c:s coru;ervadors uno. tònica de prudèncin que es resumia en
creure que «eiJ; e~anJols no es deixarten portar per extrenusm.cs de
dreta o esquerra>l. El «Journnl of
Conimerce», portantveu dels interes·
sos capitalistes, escrivia: «Esr>anya
té davant seu l'exemple de Rússia.
Si la Geva revolució no ne.aba avmt
amb restabliment d'un govern fart
1 <lemocrilUc, la inseguretat. !P01íti·
oa pot culmltiar en una situació
d'exttemísme csquerrista o drctistn.
En qualsevol de les dues po.ssibllltats el desenrotllament econòmic del
pafs serà perjudicat en l'esdevenidor ... U:s dades que tenl.m a da vista
evldenc1en que dintre de la nac1ó
espunyola hi ba abundant capttal
per Q 1actlitar el seu rejoveniment
econòmic.»
'La premsa sensacionalista es dedicà per algtm temps a explotar el
romanticisme barat del lector que
encara llel!'eix amb avidesa. ~ot allò
que es relaciona amb els «caps coronats» que ban quedat sense empleu durant els anys de la post

TERCER CONCURS FEMENI:

Pnmer premi .. .. .. Ptea.
Segon premi .. .. . ....
»
Tercer premi .. .. ..
»
Quart premi .. .. .. . ..
»
6 prem1s de 108 ptes.
20 premis de 50 ptes.

500
400
300

criuen .sobre cls nost.n>s ;problemes.
:en detall eDS portaria
a .lamentables omissions, però eltarem per exem,ple, .Mr. IBailey w.
Diffie, de la Universitat de :Nova
Nork el ,qual pocs mescs desprès de
l'ndv.enimcnt .del nou .règim e.-xplicà.
en la .revista «.Current ::His..tor..'o», els
origens hiStòrtcs i polítics de la
qüestió cate.lann. necordem tamb! el
t-'lltedràtic Ollarles 'Hotl,ges. de, IB ma.
retxa uni\'er:Sitat, autor de diversos
llibres J;Obrc relacions lntcmacionnls.
l'amistat p('TI!onal del qual oens ha
permès trametre àls seus e.lumnes
les nostres modestes tnterpTétaclons
del moment ospnnyol.

volupar segons pannes elltntals s;l_e
cap partit. no era «è.statisme• ni Cl)mun.isme llibertari; era Wl règlm ju.
ndic 1 eficient, de dret i de !fet, en
' ll'tnt del ~ual mllloraria ~a 8ecV&
condició social i econòmica 1 un cami obert per la llibertat politica o.
les lluites -.dintre les normes juri·
diques- per a dcse~volupnr 1 continuar aquestes reivmd1cac1ons segons la tendència que en l'esdevenl·
dor tingués més força electoral.
Per a la burgesia -la petita !>ur·
gesia- i els inteUectun.ls, la Rcpubllca. del 14 d'abril era la llibertat. la
separació de l'Església i ..de l'Estat,
l'europeïtzació d'Espanya. la con,questa d'allò gue a tot arreu ;a s'ba,.
\i& conquern, però que a E~nya hi
mBUcava; ~n la democ1'àcla.. que vol
dir la selecció e.xtlreta de ¡la lli\trr
expansió de l'home dintre -tma disciplina socia.l que té per origen la .societat mateixa.
Per a la Joventut, la República en•can .era més que tot això. Jf!specialment la JOYentut universitària, jpropulsom del moviment popular coo1 ro.
el règim monàrquic, tan prest com
~'R capir gue dl.ntre aquest règim no
hi cabrien mai eis :seus Ideals, la RepúbliCft. del 14 d'abril del lS31 ..era
tot un Sistema nou. era una estructura i fins i tot una decorac1ó totalment diferents d'allò que s'.cnderroco.va. RPcordo que l'n aquell tamós
mlting del teatre de la. «~urzuela»,
de Madrid, el ¡;enyor Sànche'l. Guerra
tq. e. 'P. d.l, va dir que hi llllVla <lues
soluckms a Espanya~ una, !'efonnar
la Constitució monàrquica, refol'lllar
l'utlllatge dc l'Estat ràplclruncnt, i
l'altra enderrocnrlo i deiXar el solar
aJ.s que l':inguessl.n despre.s ... 1 ~o v1ug
iutermmpre'l des d'una 1lot:ja dientli; «Volem el swan. Aqueat era -.1
é:;- el pensament de la joventut.
Uns seran d'un partit i ela altres
de j'eJt.re. uos ¡mês .a Ja dreta i els
altres més a l'esguerra. però la joventut oo es prendrà mal seriosa·
ment una :Republico. on els partits
poiltlcs .fan la comcdla 1 Jes cr.isis
són .els entreactes: on es presenten
lleis que donen la ilnpressló de resoldrP. pr.oblen1e.s vius 1 dCilrell la
porta oberta a Ja tro.nijll\: òn ter
política és fer discursos, on les 'Universitats conlinue.n en mans de l'es·
tament dels «propietaris» (Jlropleta·
ns de càtedres gue .no se'ls pot ex·
propiar nt tn.n sols amb lndemnltzaeiól i tancades 1\ la ¡gent que no pot
pagar1Se la pensió a la ciutat, mentre
uns '8Cnyors fan la «c~rltat» d'u nu.
dotzena de beques a canvi de dir-li
a operpetu1tat «becari» 111 beneficiat.
que rep, alxi, una mena de onsura.

•••

~enoimmr-los

....

I aro. que Lenim aquoota .oportu-

nitat de referir-nos al sincer Interès
que dès_per.ta E~anya en els .cercles
pensadors dels Estats Units, no vo·
Iem dcsaproiitar-.le. ometent el l\OJU
de .ducs .prelltigí.oscs :revlstes: c1The
N~tlow• i «l'he :New Rcpublic», l'au-toritat i drculac16 de Jes quals les
coJiocn. en un pla d'índillcutible in·
fluència SObre la nombrosa opl.nió
liberal del país. A-quests dos òrgans,
que eooserven I a1irmen el millOT
dels espents democri1tics dawl}t d
creixent "Teaccio01U'L'>me <¡11e <S'adver
:teix oen el con:wurtament ruoseveltlà.
àed.¡qucn amU> reqUència a .Espan,ya
¡sengles, eciU.Ormls 1 o:n.rticleb que em·
~ue:n :fidelment la situac\Q. ;eS'·
pa.nyala a bnse d'.una ,documentació
acuradissima que té Ja o:distlnc.ió ,d'atraure la ira editQtial dels jesuïtes
que Pllbliqut-n el &etmann.rl «América».

Manca en tres e ses•••
per ANTONI M. SBERT
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G'Per què la República no és la
República del 14 d:tlbrli del 19Sl?
Mnn=en tres coses: ener.gla, disciplina j preparació. .El Govern provi·
síonal no havia estnt próu temps
constituït abans de pracl:tmar"1ie ,Ja
Repúbllca. per a preparar de bell an·
tmi -ei doto.ll dlexecu<:ió d'aQuelles
idee; 'J)t'imordlals del programa de
la con)uncló; hi havia -en el Govern
provisJOn:tl un sentit juridiC que &ols
pódia ba.ver-se utilitzat si aquell govern llagués tmgut preparn.cla una
ampla retorma. legU;latlva, que havia
d'haver-St! fet per Decrets; altra.
ment una revolució que rellpecta P.l
dret pre-revol.ucionari és r.otlSelvndora d'allò QtJe bn vingut a substitut.r.
El dret ha. d'ésser sompra consen-o.dor de l'Estat: ma.i 'POt imt1gl.nar-~e
una Tevolucio conservant el dret anterior en el qual Tàpldament ~·o.trin·
xeren els enemics del nou .Estat.

i.

•

•

~
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NOU DiARI D'ESQUERRA QlJE MANCA
ACTUALMEN1 A CATALUNYA

Ptes.

!>1arln Mira . .. .. . .. . ... .. .

63.168~5

Mat:Jn Olu[ana ... ... ... .. .

c.o·,....,

J oo:u !Ballitia ( t.ercera veg.) .

Jtleta) ................. .

'U!lli. anòntnla . .. .. . .. . . .. .. .

Josep Pinto .. • . .. •.. •.. •.•

.MI:quel .lloguflà , ...........

Motmencu ... ... •••

J0&<3l

Josep Sotos ............. ..
Joan SaD.genls 1 Petl.ret .. .
M. B. V. dc.ure ll!etm:mal).

Un de JMogudll ... ... • . ..
Joo.n Cervel'a de :LkldD. ...
:f'mn.Ula BollJOIDj; (1ldml.rn-

10'1'50
ú'2 '__l
5'-

...........·..........
................... ..

2'Jo
lliS

2'-

~ ·__,

(«eBBII1!. ..

ec.>

Es present el record d'aquella jorPer tal de commemorar 1 aniv•
nada lluminosa del 14 d'Abrjl. Indel· san de la República han C'ltat ndrt"
B:lrea ... ... . . .. ....
lebles són els episodis precursors: ,.at.s o.l senyor Lluis Companys !:; .J>. JaBorràb
Diel'l .. . .. . . .. .. .
Jaca. presons 1 exilis. \'l' -.u I emoció te!egrames següents:
:Maria Vllftl'dell ......... .. .
del moment plasmador: gest de pa·
«Lluis C<>mpanys. Presó Model !);ena M. :r Te rés ... .. . . ..
trivtisme 1 audàcia de Macià 1 Cron- Madrid.- Els esguerrilltes del Gut- Un procCl!llllt de Parets ......
Serra (.81:10Uil vepanys en donar a ia Generalitat i nardó, en commemoració del quart Llibertat
gndo.l . . . . . . . . . . . . . . ..
a. l'Ajuntament de Barcelona noves uruversar1 de Ja proclamació de la Martll
COts .. . •.. .. . .. . .. . •..
banderes flamejants.
República. us saluden a vó3 1 els Al- CorrespOl.U!Il! de OrarioUers •
tres companys.·- Casal Federal del Un gallinaire ... • .. .. . .. . .. •
cadascú al seu lloc -lloc de prl)- Guinardó.»
'Nen ~u Roea, a la ruemóva i sacrifici en la lluita pels ldealsne. de l'AVI .............. .
•
Una lldrnirudora de Com·

. ..

*

~CAOEMIA
COMERÇ

CLARET

•••

«Lluís c:<>mpany:; Jover. Presó Model. Madr1d - Rebeu testimonl ad·
hcs.ió ~ altres companys, motiu aniversan 11o:.tre 14 d'abril.- un grup
dependents Casa Bofll.»

••

panys ................ ..
U.u ,Sl:UP de treballad.ores
<te la <>e.sa · f'abra i Ooats
l~nr.eoa ~·egada)

•••

(kt.) • • .. .

J~'ll

1'75

:Eduard CU:Il1\t11Uilt ........ .
:J..O!Ie'J) Sa~ .. • • .. .

2'- Jvaqp
lll al
~$Ulla H:g.) •
ifl.pS'g V1lnuova ... . .. , ..
5 •.1-'ere
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... .. . .....
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-

'l 'otnàS UObet • .. •.. •.. .. . .. •

.60 !Marta .4J.ol)Ct R . .......... ..
10._
Ma~u . .. • .. .. . ... . ..
1._ Pere
J,ull eonct .. .. ............ .
1
.
'E.u.rtc
Lo~><:L. .. • .. • .. • .. . . ..
1

z·=

Joun

.Emili

1'01'11:1}6 . . . . . . . . . . . . . ..

Suàrez .. . .. . •.. ... .. .

:!5'.Joon ull • •............ .
:2'- Antoni Carpc ............. ..
l'2 ·-

Vlc:eu~

.Mestres .. . ... ... .. .
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csquet'1'llllS
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M;ladt-U Comuno_ys ... .. . . ..
H:lluel f\\ ... .. . . .. .. . .. . . ..

15'80

m.

KlllmA ............ ~ ... ..

Gq.tp Con¡plll\YB \MaBdeu ...

s·-

J. B ............... .

5'- • tprlmel'b lllstn):

x x ............... .
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T . A . . . . . . . . . . . . ..
F B . .................... .

2'-

5'-

Jo.>ep Corbera (segona ve-

gada) ........... .... ..

2'1'-

Met ........ ....... .. ...... .

Joan Puig Solnno .. . ... .. .
•
J . B . .R .••• •· .............. .
«Lluís Companys i Consellers. Pr.e· l'
JM. :H ................ ..

Só Mc~el. Madrid. -Amb motiu aru- Laure Jotre .. . . .. .. . ... .. .
vcnan proclamació República re- Enric Jo! re . .. .. . .. . . .. .. .
beu nostra més rordíal fellc.Ítac:ó Jull Jorre ............... ..

Jofre .. . .. . ... ... .. .
:uom del Centre .RepubUeà ca- Odette
Mimi Jofre .. . .. . .. . .. . .. .
talà.- Ventura.»
Antònia ;.ttra ............. ..

del Galvnny

1'- Salvat .. . ... ... . .......... .
Uolors .Mul\oz .............. .

Ramon Blal,lch .. . .. .

Un srttP de ca~alawstcs
d'esquerr11 de Premià. dc
Mar (~veua v~da¡ .. .
L'empordanesa de sempre .. .
Tres germanets. a la rucmó·
rto. dc Macià (tercera veg.)
Em !lla. PUig......... , ...... ..
Salvadora Arrutat .........
Cormeta 1 Llorenç, n la anomòria de Maetà ... .. . .. .

MOLLEl
«Ump Femenlt
Carme l''ont ... ........... .
MIU:lll O&.nulS .. • .. • .. • •.. .. •
Josela Revcrter .......... ..
Rosa PadtO ............. ..
Neus PadrO .. . .. . .. . ... . ..
Marta Ros ... ,............. .

!Nurlo

Tlllll • .. .. . .. . .. . .. •

20'- ltoser .Mas .. . . .. .. . .. • .. . .. .
2'- VIcenta rura ............. ..
Euh\111\ Turu ..... . ........ .
2'- t\ngeh. Tura ........... .
1'- Matgurlaa Vnlldeorlola .. . .. •
l ' - Cnrnte Mart.rttez . .. .. ..... .

De IIHosp.taJ estant ... .. .
Antòuln Banus ........... .
0'50 Una que l'a votar J'et;Querm
1'- Hosa Cervera .. . .. . ... . .. .. .
1'- Magda.ten!l Torms •.. ... .. .
0'50

2'- Una molletrtHB .. . .. . . .. .. .
1'- Enrtq u eta I'udrós . .. .. . .. .
..1'- aaclntn BurruU . .. ... .. • .. .

;en

0'~0

O'f>O
"2'-

t:ierflliun

tsom ... . .. .. . •..

.Mercè PIUo! ~· ........... .
t:nrme Soldcvlln • .. .. . . .. •..
Una 'lila re J ducs fllles... ...

Ounl . . .. ••• .. • .. . •..
. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ Oaoua ........... .
Teresn Codlua ............. ..
Eios:l

IJ CO

u

El tn~ge no tracta els pacients collectivament, sinó lndtl'ldUUl·
ment. 'El professor Lambé. ha dc tractar eatla. alumne ,mdlvtdunl
ment, puix gue 'tots ón diferents. Capacitat, tempcro.ment 1 catàc.
ter respee~nls de cada alumne, requereixen traetament .indtvi.dual.
.àdhuc ~ a un mateix Ol'àre de conel"iements i ..aptitU<if>. Cacin
alumue idel LICEU DAL:MAU és guiat segons •¡es seves condicions
I "Cttcumstàncies ;,parttculnrs. Material, organit:t.ació j prJ>Ceaiments
.dèl\1: CEU DALMAU permeten de complimentar aquest l.mperatiu
ñe la P:e,dagogia i llel-:sen~t comú, 1 aquest 1!:5 el l!eCl'Ct dels resultnts
sorprenents, dc.ls Cl.irsos i classes 'I>Cfsonn.ls o per correu gue ha
establert ra Qltalunya el LICEU DALMAU.

51 voleu ~èixer da manera d'aprendre o practiCar deliciosa·
ment en el :PJ'OJ)l..clomlclll els conclxement.s i aptituds de més pros.
peritat ren la dàa moderna, dcman~ un opuscle eKpllcntlu, gue
conté tots ~ üetalls ç¡ue ,puguin wte.ressar-vos, i us 1letà tramès
:.ot segllit, ·sense que aiXò liS .comporti cap despesa ni compromls.
D.trigiu.vos al

CE U DALMAU- Apartat 319
CatTer de Valènci-a, 245- BARCELONA • Telèfon 78352
')M ... · - ._

...... ... -- ·- ~·

Vdu. Codlua ... ... . .. .. . .. .
C~1<1a .......... ..
Jo=cln uuantl .............. .

'Emula

!Doturs Buauucts .. . .. • . .. .. •
"Maria Busqueto ........... .
Mooest;. Mom-os .. . .. . .. ... .
Nltu Alemany ............. ..
SoUn Sanmrra .............. .
A il:i. .. ·• .............. .

'l'n•s trt:rmrmes d'esquerra .. .
VAt:Slt;úliJANi:l:

lfl'.l)necsc llAl'bcnl. ............
Fer~ Ribell~

. .. .. . . .. .. ... .
;Mig¡,¡el Con·ef,gé ... ... . . . . . .

Jo:ut :Fnrrm• ... .. . . .. ... .. .
Per~ Obrado .. . .. . .. . ... .. .
.1~ 'F.'Urrttn ............. .
Pau Segura .. . .. . .. . .. . .. .
Ect>astlà bunó .. . ... . .. .. . .. ·
.llnmnl Uómcz............. ..
Josep Sl:gura ... ...... ..... .
Josep Farran .. . .. ......... .
Esteve Hoca ... ... ... ... • ..
~quel Ot:lt\0 ............. ..
'!\u toni Pel1'9n ... .. . .. .
Uws Oost.ntreda........... .

Rrunou ,Jo\é ........... .
.Ramen tl'nrre .. . ... ...

•..

J>nwcesc (;urret.gè ._ .. . .. .

'Sebastià Aran ........... .

J os~p Fnr111ll .. • . .. .. • . .. .. ·

olosn> Fnrre .. .

.. .. . . .. .. ·

.Balbi R.lbc1111S ... . .. . .. ..... ·
.Aillll.àeu Torres . .. .. . . .. .. •
'Per.e 1i.IIJCllc..'\ .. , .. .. • ... .. •
.Pere Unt•o ................ .

;Pere Góm.ez .. . .. . .. . . .. .. ·
l'J:aucesc .Pn u .. . . .. . .. .. . .. •
.IPliCI> Mal!S~melles . .. ... .. .
Joan E'na nm .............. .
Daulel Mateu .. . .. . .. .

Eugeni Oorret¡¡é ........ .
.tmiLllstlr l:Wtnrgués .. . . ..
.Hamon Rlb(>lles ... ... .. .
Pere Muteu .......... ..
Esteve HI u.:lles ·.. . ... .. .

l re!:l~;>rlc io):u-rnn • .. ... ... ...
JO& p Hatll'slil .. ... ... .. •

Hmmcueg1,o l'ane ........ .

.l-'1 unces:: Segura ••• ... .. . .. .
·~

.:Jaume .Pallàs ............ ..
OOlonl Sa Oil. .. • .. • .. .. • • ..
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JOSi!P f'.urò.
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L.Wri.:llÇ ~1\8 • .. • .. .. •
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Ant OU! 'aUls . . ...........
3 OIUl Pus--..é .. • .. • .. . • • , •
Fonda >CaUllunya,.. • .. . ~ ...
JQII('lJ lJ U.Uà • • .,.. .. . .. • . .. ...
J Qa%1 illobéil .. . . .. ... • • •..

ti'1'- .losey 1\ln!Jl ... ·- ...... "i:
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«Luls Companys. Prislón Modelo
'Madrid.. :.... Grupo .ferrov1arios M:
Z . .A. Martorell, en e<nmemaración
nuestr'8 República 14 abril, saludan
efusr~~ent a usted y con•ejeros. P~rp1ñà, Roche, Martorell, Valls,
Lopez, Gras Cortey, lJ.'uus, Crulales.
Q~erol. Pra~. Altadíll, Monfort, Bu·
tlíiàn, Vmrnes. Garcia, Dalmau, va.lle, ~or, Margalef, Sans. Olivé.
Portes, Duràn.»

/l.¡u:.tl Rklué (id.) ... ... .. •
Ose;u- Ollr&ouero (ld .) ..... .
Joaquim oarcm (id.) .... ..

0'50 Pere ;Rovira .. • .. .

- s·-

s . ... ......... .........
Sat:ues

MIWut!J Galofré (i·ercera v¡.)
F'ran<leSc Garafi Ud .) .. • .. .

¡·_
l'0'51l

2'- t4AB UEFA .

:;.·-

,~;,ep

Au.&elln Pêre:t .......... , ... .

3 '-

P!ttès
t'amiUa Jarol .Rocn ........ .
' Uel®tà ...... ........ .
n val~uclà ............. ..
·• :NP ú'obrers de la Ron·

..v.11red GlU!SOl . •• .. .. . •..
voucepcló . •. . .. .. . . .. .. . . ..
JJn anU> de "~;;unt Andreu <le

Ramooet ................ .

2'- L 1Multó

;ta Unlvemltnti ... ~ · . ... ..

~

A\'

:Suma anterior . .. . ..
.Pere ,Eus (d'Unió catalo.-

~

.L

••

la nostra subscripció

IBUdll) ... ... ...... .. . . .. . ..
Una gnllln.a1re .. . .. • ... .. .

Tres causes produireu la Repúbli-~ senyors Azaña i Giral, 1 de Ja qual
ca el 14 d'abril del 1931. Fou la pri· s'havien separat l'any. 1929 un grup
mera la conducto. pglitu:a de la ml)- .gue J>egu1a el¡¡ ¡;enyors AlWT -Qe Al2 prcmlS coHectius, consis~nts
narquia, que per a liquidar les res- bornoz 1 Marccll1 Domm¡o per a !oren artlstiques copes, les quals
ponsabilitats del règ1m i Jes perso- mar després el parttt radical-sociaseran aturgades una a la lfir·
mals del rei va. cpromoure la. du:t.adu- hsta (de !tan curta l'ida i infausta
ma comercial o corporació 1; ¡.ra del 13 de .5el.embre del- 1923 i en- memònaJ; !la torça d'aguest movi1'11ltra a la institució d'ense~ 1 certà inconscientment. el carru de la. ment popular va permetre també
<!salvació d'E$Pa.nya.», que no podia vèncer la fredor dels socmhstes esnyament que presenti l'equip
esser altra que la caiguda. del Té- panyols. que hav1en nproht.at tant
millor classificat.
gtm.
com pogu'!ren la dictadura de Pnmo
La sego!Ul, . fou el moviment uni- de Rlvera; i darrerament, va deciA l'Acndemia. de Mecanogra
verslt~n mictat per )es joventuts i dir a les forces ,polítiques catalanes,
id. HispllllD Olivetti, Via La
despn•l> recolzat 1 ammat pels mtel· que no cre1en ga1re en els l?ropòstts
letana, 37, telèfon 14734, se· 1.lectua.ls;
d1em iniciat pels e.studi.ams dels republl.cam; espanyols 1 temen
ran facilitades les bases 1 el I·perquè no podem oblidar que 1a poc a més justa desconfiança 1'.11
l'esde~
reglament que regiran en els
més .de deu nnys n1olts dels ma.te1- vemdor de la nostra .autonomia si
concursos. i s·accepto.ro.n ins.
xos mtelle<;tuals, que desprcs reco!- havia d'ésser resolta n posteriori pels
cripciona fins a les vuit del
'Znren 1 ammaren el mov1ment um- futur~ governs republtcans: els repuvespre del dia 20 d'abril.
versitarl, no ens escoltaven ni ens bhcans espanyols, per la se.va part,
aJudaven, nt tampoc per la seva tambe descontiaven del catalarusme
part feien altra cosa que malparlar perquè l'havien vist sempre en mBJlS ¡
La Casa Hispano Ol.ivet.ti posa
del
règ1m en els cenacles; les excep- de l~s dretes 1 ni serve1 '1i'una p.uto- ~
la .seva Acadèmia a disp06íciò
mons poden cotnptar-se amb els dits .cràC1B mdustrial que ;havia col:lnbodels concursants gue desltgm
d 'una sola mà.
~t .en .aç¡uell cop d'est~ d'opereta
I Ja t.erccra va ésser el :moviment conllca, creador del famos dtrectori
Ier pracUgues amb el mOdel dt'
1,popular que. d'una faisó decisiva, militar.
ia màquina qÚe bauran d'em
va obhg:Jr els partits polítics i a 1 Aquestes. tres cause<. anaven mtl-prar en el Concurs. Es podnm
llurs dirigents a sOlida~ en .] mrunent 114;ades, eren tfJ:Oncauses¡¡ i
un front únic del .qual tou ex- ·1 una sola era impotent per .a pr.oerectua.r aquestes practiques dt 1
pressió inicl81 el pacte de san se- dulr la Repúbhca de la fatsó que
nou a IUWl del mmtf 1 de :re:;
bastian; aquest movliDent popular '. néiXt!l el 14 -d'abril, .és també ves nou del wespre, tots els die.f.
JOSEP !l'O~lAS 1 flU:RA
va superar les dissidències dels re- r~tat que no pQt lml\gm&r:Se a cap
pu.blicans. que !.havien !tomat l'any d elleg mdependent de les altres. Pefeiners.
1926 ia «Aliança Republicana)) a base rò. la Rcpublica -'SL~tema de go- ens .ê.onàrcm el mou
gim ¡gue 1POS·
dels radicals ¡ un grup d'amics dels vern- no era per ella matei.-m un s1b1lit¡:ava 'tota illlberto.t. VmgUé la
tdeul :gairebé per mlngú. Excepte Repub.liQa entre t-ants <ie Jota i nlm\aquells repuhlicans hlstàncs, pocs i çades ue '~aus. Fou ,i.nfuntnW!
no _ga1re eficients, i .aquells te.deraJs sense
dolor. sense aquell ~r nepimargalliaus, creadors d'una ortl)dòxia (el programa famós¡ 1 vícti- cessari per a fntir 'obra tle l'runar
per 18. estimar lli lleure 1t1 l'esforç aè
mes de .totes les heterodòxies, Ja R.e- cada
dia.
públlca .1o era tot lUl programa era
un mitjà essencial p.er a desen,•oluEls ideals són .J.IllllllU:eeSSib!llS l>U'O
par el programa, era el prtmer pas tot ttleal guanyat tota Iita 'RSSOlida
era àa irucmcló. però no era la [1: necessita l'nfnn.v ':de cada Juomcnt
Per això avui, vetlla del 14 d'abril per 111 .In seva conscrvo.cló I est:l'llC·
del 1935 -han passat quatre an,Ys.
...
.
definll:ivn. Ens sentirem hesolament estan contents els republi- tll!Rctó
r oiS ; ~ Jlarcrs 't'ns van 'tapar fls
cans «hLstòriCSit 1 els que sense his- ull!;;
falsos berQis d'una gl.br.ta Oj).
tòria .s:ban f.c.t rcpu!Jl1r.ans .que ali
tenen -ells!- la República .i poden t~do. .nmb poc nctillet, .ens dorfer dintre d'ella les mateixes coses ll?U'Cm ni fiem del Just 1 Cic J'incousque feien els monàrquir.s 'flintre la c~ent. '1 m;stà per :fer l'obra que calta per ll la saint "Públic
monarquJe. .
!Es. però. 'tambC present t'CD Dosa.!·
Els editors del nou diari «EL POBLE»,
Per a Catalunya
nacwnalltat~ t~es el ;desig de :recupemr .l'esperit
la
República
era
auto-detennmatió
1
responent a l'interès manifestat pels cor·
d agu.en H d'Abril. No hi :ru:ru toFederació, i aquest fou el programa nuuciat ni Podem renunciar,;b.i. Vo¡polltíc constitucloualista, de les elec- lem
responsals de venda i els simpatitzants de
..uua ~Ilúbli.ca runb contingut
cions el 12 d'abrll 1 el 28 de juny
diversos indrets de Catalunya, creuen del
del 1931 L'Estatut de Núnl\, ¡:• •bis- de Rcpúhhca . .:El nou règim és fill
citat a Catalunya. segons les nc¡¡mes del po~le: ~ de -tenir dct _poble les
seu deune manifestar que a data de sortida
que jper Dei:rot n esmt:lllr el Govern seves mqme.tutls 1 virt.ut.s. r.n .Re-•
Provisional després de conèixer-lo Pltbllca és Imatge ve1n d'un po.b.le
d' «EL POBLE», es farà pública tan bon
començava dient «Catalunya. és urÍ Podem admetre, dins -les collecttvi~
Estat. ..» Per a Espan~a -Estat fe- tats .un iiesvi:uuent momentani o
punt estiguin organitzats els serveis d'iml~n desencl.s a·ocnstó, -mai un envideral o intefral- la Repúbhca del lunent.
premta, la qual cosa es realitza amb la
14 d'abril de 1931 era la «Republiua
Federal», que estava .en els progra.
Res n1cs · t_!,;tn:::tdol per als lwmes
necessària celer.itat.
mes dels republicans t:hlstòricsll i en 1 els
pobles Qlle la dissort; el dolor
els de nlés Tecent creació; la detcn- i .els :Sacri!lc¡s
les !forges de la
La intensificació de la propaganda i el
saven els radicals, els radical-socia- ~~lbertnt Es la son
major nntxen_ça que
listes
i
no
cal
dir
que
els
federals·
seu contingut advertiran oportunament al
apropa per a plasmar ldeals 1 cc011•
la tenia Acció Republicana en el smi :;servar
realitats.
programa pol!tlc; ftguru també en el
públic la data exacta de sortida del
programa del «Partida Soclalillto.
Obrera»
Per a lell masses obreres, la República ael 14 d'abril era la immediata realització d'un programa social, de reiylndlcaclons prolctàrlcp,
que són asptracló comuna de socía·
listes I de sindlca!is~s, de comunl$·
IDIOMES
tes t d'anarquistes; no era un programa de reivindicacions a .desen~

.La troassa., allunyada .lela tcnws de
la vida pública, ba.vcnt patit la aUiu;.
c1cnt explor,actò monurquJCa de Ja seva ~uorauc1a, ·pnvu.da scculunncut
d'una cultura educadora, civilitzadora, va deumr-se enlluernar per Lots
els .arri viSines 1 prest va ~po.¡;ttr-se in
llum i resLà. cega, impacient i aviat
desencisada.
Els part1ts polltics, constlttüts per
rulnorle.3 més o menys ~Selectes, 'VIIren
rebre la tnrre¡,'ada de la ¡¡unt que
la República :hav1a wwrporat. a la
pol.it.lca.: :01 els suc1o.llstes, que tenien
una 1Ultiga orgam~a1ó, varen poder .cllsclpllruU' els uounnguta.
Eis dir!gents, propagandisk'S, W·
ductorto u teorJ~.&ant.s, no varen ,poder
coordl.rulr .el pensament n.mb 1'acc1o
m reahtznr ple.ua.ment .allò que volien: la democràcm, suara en marxa
no pod.ia tenir sobtadament J'cxpe·
nenma per a se!ecc10nar i per a crear
l'nr1stargu1a gue ,ha de governar el
nou Estat.
Vol dt.r tot atxò {!'Je la ltepuuhca
ha lraca.ssat? Certament que nò. Vol
d1r que tenun a la mà l'mstrumcnt
I en el cervell la idea en11urada d'un
règim tdeal. Vol dir que no ens hem
de deixar prendre l'mstrument ni
hem de renunciar a la idea. Voi d1r
que hem miciat els nostres costums
palltics amb pràctiques vicioses 1
mo.ncat.s d'una exper1òncia que no
podíem :tentr I vol dtr que fl1'l\ comencen a tenir-la.
•
Els pr!netplS ,1.deo.ls de la Repúbli!Cil del l4 d'abril e:>tan lnsmuats
a la Constltució. Per a desenV<>lU·
pal'-los amb l'expertència del passat,
les .e.s9uerres necessiten el ~~Jod.er pl)litic; solament una .àmpb.a ronjunció
pot donar-los-el . Per a vèncer necllSsitem coratge, díseip.ll.na i afermar ao.
nostra ¡Jlreparac.!ó. ,El coratge no t.s
emprar la força, no és lliurar la \11)lunto.t exaltada a les impress10ns;
és coratjós aquell que sap estar al seu
lloc, supex;ar les lassituds. dominar
les propies faltes, coordinnr la. nostra vtda 1 el nostre estorç a la vida
del pais i a l'esforç collectiu; el que
sap anar a l'ideal pel carni del real.
sense defalliment, amb pas segur,
aquest és el coratjós. [ aquesta -és
la. disciplina que la democràcia social
exigeix per a condwr.,nos a la dvtlit·
zació que és justJ.cia. és pau I és
benestar: :Es. doncs, .IB República,
ideal del J4 d'abril del 1931, corregida. i realitzada ~ aquesta és la gue
hem de guanyar.

dors òe lLl.ubi i :Vallescà...
carme comorera {qunn.a ve-

I

I

L'alegria d'aquell ,. d'abril ...

.............. ·

Josep Hodet .. .

~ ......... ..

Josep .Ro® ................. .
Antolli 6Wl.Ó ............. ..
Joaqulm Palnu ... ........ .
Macià llOllLt . .. . .. . .. .. . .. ·
J CY.!e1J 1l'orres •• . .. . .. ••. •..
PRSIDJII.I PUIQ ... ••• • .. .. • .. •
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Els serveis d 0rdre Públic,·Justícia .i Ensenyament no es restitueixen al Govern General
t..
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Esquerra Republicana
de Catalunya 11

En reunions celebrades pel Consell Executiu central, la Federació de Barcelona-ciutat, les Federacions comarcals de les circumscripcions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la ma-.
jorta al Parlament de Catalunya i la mlncma a les Corts de la
.República, S'ha examinat la situació creada a «Esquerra Republicana. de Catalunva)) per les actuals circumstàncies pollttques
i s'ha conving1¿t de prendre les mesures que aquestes aconsellen
i exigeixen, en ordre a la. direcció t estructuració del partit. En
les esmentades reunions s'han designat els membres d'una Comissió executiva integrada pels senyors Pere Coromines, Carles
Pi i Sunyer, Joan Putg i Ferreter, Marià Pujolar, Martt Rouret,
Hílart Salvador, Miquel Santal6 i Humbert Torres.
Aquesta Comissió executiva que al seu dta donant compte
al Congrés del partit de la seva tasca, procedir à des d'ara a encarregar-se de l'orientació i direcció d'«Esquerra Republicana» i,
per tant, assumeix les Juncions directives dels seus organismes,
que en allò que calgui aquests li deleguen; a formular un programa d'actuació d'acord amb els imperatius de catalanitat i els
principis zdeológics del partit i amb un ampit contingut econòmic i social; i, finalment, a estructurar «Esquerra Republicana»
en una forma compacta, untda i diSciplinada que respongui a les
exigències de l'hora i a la seva responsabilitat com a primer
instrument polític de la denwcràcia catalana.
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PIC I PON PARLA EXTENSAMENT I les di fi cu Itats
1 b
AFIRMA QUE SERA UN FET LA CONSTI·
Companys diu que la seva maior alegria TUCIO DE LES COMISSIONS GESTORES per ce e. r~r. acsJgmfJcat~~
TAMBE ES REFER! AL REGIMDE CENSURA,
ha estat la proclamació de la República
eIO d e s q uerra
AL DECRET I ALS JUTGES MUNICIPALS
"•drt•.•:. ~ ~!=~:~~~~"':, ~.~t:~~ la . , . .
A lA PRESO DE MADIRD
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Amb motiu de la darrera cri31 el
h1r es formaran tot seguit... També va
t
Govern suspengué tots els actes poi .
A la Generalitat con tnuava a
l'eufòria de les festes. Eren compta-- dir vostè ahir que les com sswns es- lltics que s'havien anunctat. entre
des les persones que s'hi trobaven. taven formades des de fa molts els quals w havia la conferència
En canvi hi havia gran tras~~ ~ d!~Es cert, la aestora és gairebé que l'll:lustre escriptor Gabriel Aloalgunes dependències. La po a a a feta. Els noms jo• us els ~nAo'\o do- mar havia de donar al Gran Price
1 1
e tal
1 te
b
~
del carrer de Sant Honorat es teta nar gaJiebé tots,~ però no }"""'
a rema « a unya
crec opor- so re e
nsuficient per a entrar-hi trastos.
1 tu· fer-ho !lns que estigui tot enlles- construcció de la República». Aquesrtin
1 te
1
ta suspensió obligà els organitzadors
tlt.
es
Cattte&, taules, P an s, co
~
de4~· faran comèdla? -preguntà- -Hi collaboraran tots els partits? de l'acte, que havla de celebrar-se
~~r~~umenge Sl de març, a ajor·
-Em fa l'efecte que si. uiri
rem a un ordenança que, enfilat dalt
en
però
personalitats,
nombroses
El senyor Companys nombre tan crescut que és material· d'una escala, penjava unes cortines -Fins l'Esquerra? -lnq
Desapareguts els motius que moun
tes
nsló d ls
1
ti
repòrter.
d'un compartiment, prop de l'entra- altre
noms.
els
recollir
impossible
ment
e ac alg posuspe
varen
senyor
el
-digué
...
-Entenem-nos
rebé ahir nombrosis· També el visitaren nombrosos perto- da principal, que m és tard ve!érem
autoritzats
ena foren
HU
di uns!
i
.
es, àdh
Pic- Quina Esquerra?
distes, als quals féu unes declara- q ue es tractava del guarda-roba.
uc s aoonsegu ra ar- os.
-L'Esquerra Republicana de Ca- que
1 ha
· à
simes visites
No Això féu creure als organitzadors de
ri el repòrter
clons que publica la premsa d'avul,
El preguntat ens JDll' coésm dis. é- t 1
1
la conferència alludida. que havia.
-.
gu : a unya -ac a
Madrid, 13. - Avui visitaren en la en relació amb la festivitat del dia. guès sent1t renegar. Despr
arribat el moment oportú per a ce-Es que demà hi ha recepció. Es en coneixem cap més.
presó Model al senyor Companys, Ei senyor companys es mostrava
6
lebrar l'acte diumenge, 14 d'abril, .t
-L'Esquerra Republicana del
celebra un te d'honor al Saló de
amb motiu de la fest!v1tat del dia, molt optimista.
u·ons neces1
i
Sant Jordl, sap...
a tal !1 1n1e aren
-Es queno.no en conec cap més, sàr1
la d'octubre,
.
tort
t als
d 1 es ges
Els penodistes que acu d Jien a
•
au
u
ac
es
e
prop
es
clausurats
centres
els
amb
aquesta.
1
fer
a
s'entretingueren
ralltat
tats per tal d'aconseguir la corresa
ta t
d
G ene
1
d'una
Després
ovem, ponent autorització.
n • pe
comentaris sobre les lnstal:lacions de 1 colJoca a, per
transformació del Saló de Sant Jor- hiforaco~aebolart ..11.et, no és possible que sèrie de gestions ininterrompudes
f et d
a
di en un te dansant i, qui mes qui
-A1·xò dels centres tancats -re- e e dua es per 1persones
r
di responsable3,
menys, tothom voli·a. aporta r-hi co1·
pllcà el senyor Ple- no és cert. Jo que uraren a guns es, ou ooncelaboració escenogràfica.
la
de
motiu
amb
que
lectors
als
Comuniquem
un
en
Companys
Lluzs
deia
Em
ahir, disautorització
aquesta
dida
GiTarragona,
a
diversos
obert
Amb aquestes circulà el rumor que n'he
L1iMPULS FRUSTRAT
interviu que en els primers Cies
commemoració de la República, vulguin aportar avui
sabte, a les quatre de la tarda, quan
el senyor Ple i Pon, que es trobava rona i Lleida.
de la República va produir estu-Perdoni el senyor Governador, ja era materialment Impossible poral seu despatx, rebria els pt:riudisels seus donatius a la nostra subscripció Pro Empre·
por i enrenou, que la dolor que
tes. una curta espera a la secre- però el repòrter creu respectuosa- tar a cap ela treb:!lls d'organització
sentirlem molt aviat a tot Espatarla 1 tot seguit fórem 1ntrodu1ts ment que vostè va errat. Es referí- que comporta. un acte de la lmporsonats, que per tal que puguin fer-ho amb tota co·
nya seria el reconeixement de la
rà sens dubte a centres culturals, re- tància del de refer•'nou .
al despatx presidencial.
manca d'homes capaços no de conPer aquest motiu, doncs, la conmoditat, les oficines de LA HUMANITAT estaran
creatius, etc., però no de caire _po• • •
duir el poble, sinó de quelcom de
El senyor Pic es trobava plantat litic, i menys d'Esquerra Republica- ferència de Gabriel Aiomar sobre
més senziU: de traduir e1~ real¡,.
obertes fins a la una de la tarda.
«Catalunya i la reconstrucció de la
al bell mig de la sala, amb aire na de Catalunya.
tat les seves ànsies i tUustons. No
Durant la conversa, que en alguns República» tindrà. lloc el Vinent diunapoleònic 1 digué, solemnement:
Ciutadans, recordeu-vos, avui, dia 14 d'abril,
eren molts ni molt apremiants els
-Ja naureu vist que han estat moments tingué to de polèmica, es menge, dia 21.
que agitaven i demanaven per a
( Crònica del nostre redactor
dels absents !
restituïts pel Govern de Madrid els digueren moltes altres coses, la re- Llegiu L A HUMA NI TAT
ells comprenst6 t intelligència. Amb
a Madrid, Alard Prats.)
serveis que eren traspassats a Cata· lació de les quals podria cansar l'atot i la dilació en acudir a satisDurant els últims anus de la
lunya. Nosaltres no fem el «tenorio» tenció dels nostres lectors. Hem de
UN TELEGR AM A A LE~
monarquia la necessitat d'una. re- • ter-ws, ha estat la causa de tot
fer remarcar, però, que el senyor
1 compilin el promès.
el que ha sobrevingut. Inútil l'esROUX
volució d'envergadura profunda t
declaracions
!es
de
Després
com sigut que ningú no contestà. Pic 1 Pon exclamà, amb un to de
torç d'aixecar enlaire la dignitat
Ha estat enviat al President del
d'una profunditat capaç de remo~el senyor Ple s'engegà amb un altri.' protecció que·ens commogué, que a Consell el següent telegrama:
i la glòria de le.s ambicions de fere la crosta que com una malalt_ta
Pon
i
Pic
de
uCatal
de
InútUs
Republicana
país.
del
l'Esquerra
autèntica
novació
tema:
«Excmo. Sr. D. Alejandro Lerroux.
maleïda afligia tots els orgamsels sacrificis de sa11g i d'homes.
-En el Consell de Ministres d a- nya el Govern li reorganitza més de D'Donnell, 4. Madrid. - Autorizames nacionals, havia COJlcentrat
tou
dalt
a
baix
de
revolució
La
que
el
voldria
ella
que
del
pre~
22
disposats
estat
han
mati
quest
das cabalgata.s y procesiones, se nos
al seu entorn els reconeu:ements
neutralitzada pels homes que mamUions de pessetes de les que cor- desorganitzà el sis d'octubre. CEns niega a antlguos y probad.os repude tots els ciutadans lwnrats. Des
dura
Lliçó
baix.
a
dalt
de
naven
aquests
en
comentari
el
reservem
el
segons
Catalunya,
a
responen
del camp conservador en els seus
blicanos permiso para celebrar ffi&ò
la d'aquesta dificultat en situarpressupost, per a aminorar l'atur moments, com ens el reservàrem da- nifestación pública en conmemora.més seriosos i eficients sectors S'ese en diferent pla d'observació i
forçós. Amb a~uestes pessetes es ba.s- vant el eenyor Ple.)
levaven les veus propug11adores.d'~
del cuarto aniversario de la
ción
comprensió dels problemes de les
-Parlant d'un altre afer, li hem proclarnación de la República, que
tiran tres ca.semes per a la guàrdia.
na revolució des de _dalt. El destgJ1t
urgents.
coses
les
de
i
necessitats
de seguretat, tres per a la guàrdia de fer avinent -digué un periodis- cuenta entre sus titulos de gloria.
era una mica u.tóptc per les mulLliçó que haurem d'aprofitar tm
c1v11 1 un parc mòbil en el qual es ta- que la censura es toma a apli- el haber separado la Iglesia y el Estiples barreres i dificultats que
fonts
les
esgotat
s'han
No
futur.
el
centralltzaran els serveis de Valèn- car amb molta severitat.
el flanqueiaven. Però ho.nrada era
tado. Prfvados del legitimo derecho
i
Tot
poble.
el
en
generositat
de
determi1
politics
fets
de
Davant
de
J?es
deszg.
el
clar
i
-Voleu dir? -preguntà. candoro- de manifestación que la Constitula intenció
cia, Balears, Aragó i Catal~ya.
els contratemps í les desgràcies nades declaraciom oficials produïGovernador.
senyor
el
sament,
la contusió dels estaments mcoer·
el
-contmuà
gestions
fan
-Es
ción nos otorga, elevamos a usted
de la sang vessada i els sacrificis des aquests dies en relació amb la.
cibles representatius de la gran
-Sobre la qüestió dels jutges mu- nuestra màs respetuosa y enèrgica
senyor Pic- per tal d'obtenir l'èx1t
consumats, el poble segueix en pen situació dels Municipis catalans, potorça popular, solament una,
censurat
han
exemple,
per
nlclpals,
recapa
tomin
es
Catalunya
a
que
- Por el Partldo Republi·
amb illusió d'un esdevenidor im- dem dir, degudament informats, que
dòria de protesta trencava l atre
Són nombrosíssims els telegrames tar les contribucions que ens han al majoria de rèpliques que els dia- prote3ta.
cano Radical Dcmócrata de Catamediat que esborrí fins de la me- «Esquerra Republicana de Ontalucarregat de presagis i de d~sgrd
vostè
que
nota
la
sobre
fet
han
ris
les
que
1
darrerament,
preses
estat
expeestat
hauran
avui
i
ahir
que
luña, el presldente Pedro Figueras t
111Òria més viva la cosa desagrada.- nya» reivindica la p!ena vigència de
cies de ruïnes i de desolaczó. El
teniem des de temps unmemoríal. va publicar...
ble i equivocada del passat. Percos nacional igual que els cossos
la Llei Municipal Catalana, votada dits a. Madrid, de tot Catalunya, Es a dir -aclarí- des del temps del
-La meva nota tenia per objecte
mou
es
poble
el
tot
que
abans
què
adreçats a Lluís Companys 1 els senyor MUà. i Camps, de la Man- sortir al pas de la campanya ~ue
bàsics i milÍor dit fisiològics, _~s
i s'agita, desitja i ambiciona d'a- pel Parlament autònom 1 aplicada
removia en el llit de la seva md'acord amb les facultats estatutà.- consellers de la Generalitat. Pel nom- comunitat, i Diputació, fins que el emprenia la Premsa contra. meu.
experimentat
vital
el
tot
amb
cord
comoditat i de la febre amb l'es-Però tlngul present, senyor Pic,
i en contrast amb el present que nes en les eleccions del 14 de gener bre i pel to, de vivissim aftcle, cons- senyor Marraco fou mlnlstre 1 s'aperança de trobar . quelcom q~e
que sl únicament es deixa publicar
viu en experiència. I també de- de~ 1934. 1 el restabliment Integre titueixen una emotiva manifestació proplà d'aquest servei.
provoqués l'elimlnactó de les tnde · les Corporacions que hi sortiren
qua11
és
Com
nota de referència 1 no pot ferla
conseqüències.
rea
dueix
tornats
serveis
als
Referent
jeccions que l'a/líflien. Molts er~
de solidaritat.
es troba, en la interpretació d'una elegides.
vertir a Catalunya puc afirmar que se contra ella la rèplica que pot me·
els doctors a d1ctamtnar sobre
La manca d'espai no ens permet l'Ordre Públic continua sota la d1- rè!xer, resultarà que vostè sempre
simfonia, un sector de l'orquestra
En conseqüència, cap rl.'gidor nl
n; possibles remeis. Pcx:s els decidz~s
que desafina: altra vegada a code publicar avui el text l la Uisla recció absoluta del Govern central. tindrà. raó.
de
Republicana
a aplfcar-los. A la /1, una reacctó
d'«Esquerra
suplent
mençar. Al 14 d'abril a les set de
-Com? Sí jo he vist titulars aixi
-Tenim entès que no són úmcaformidable, de les que sols es p~e
la tarda. A veure sí d'una vegada Catalunya» no formarà part de les dtls tele&Tames cursats, que seria. in- ment els serveis d'Ordre Públic els de grossos -digué el senyor Pic,
senten en casos en què es ventt~a
anunciades COmissions gestore3 ni acabable.
i
tot
decorós,
resulta
concert
el
que es queda l'Estat, sinó t:wlbé els estenent ambdós braços- on em deez dilema de la vida o mort, ven_t~
les batutes Cada u al seu. paper. s'integrarà per cap concepte en
d'Ensenyament i els de Justícia - ein coses molt dures.
a aixecar de la seva postracto,
Els jutges municipals de BarceloAjuntaments la consutuc1ó dels quals
l'úniés
que
dalt,
a
baix
de
Atxi,
El repòrter es lamentà que sobre na senyors Francesc de P. Salvà. .[,6.
observà un periodista.
avreujada pel pes dels anys, la nano sigui n'acord amb els preceptes
d'abril,
14
aquest
en
esperança
ca
haver• ció sencera. Més que l'habt~itat
-Reterent a aquests dos serveis. aquest assumpte no pogués
pez, Josep Borda.s Gebhardt, Josep
de tan descolorida memòria, e.x- de la Llei Municipal de Catalunya
dels doctors t la virtut dels dn;e~
s'han fet algunes mod!f!caclons; u- hi polémlca i féu evinent al Gover- Picó Marti, Joan Santamaria Monce,pte en els cors que visqueren i amb la voluntat popular, expres~os terapèutics assajats, deternumostrar-U
podria
que
loter!
nador
a
seguirà
l'altra
i
ac!
toma
part
na
sada en les esmentades elecc-ions.
né, Pere Casagran Alomar, Emilià
aquelles lwres inoblidables ...
nava aquell fenomen la força cega
Madrid. En l'ensenyament l'acordat una gran quantitat d 'articles i edi- Vllalta Vidal, Joan Corredor Mató,
de la Naturalesa . Fou l'abraçar-se
cre;: que es d'acord amb el Patronat tonals d'aquests darrers dies, com- Joan Pont Anoll, Gaietà Rahola Esa una justa f a una solució daTinc al meu poder pletament censurats.
Universitari.
cofet, Lluis Moles Marqtúna, Ernest
vant de l'amenaça d'un irremiea-A ml m'agradaria molt de te- Coch Juvé, Josep M. Castells Farl'anteprojecte de decret, però com
DI~POSiCIONS IMPOillAMTS SIGNADkS PER S. f.
ble trànsit al no ésser. Atxi va
sigui que ha sofert algunes varia· nlr una polèmica sobre aquest punt. rarons, Josep M. Masramon Vilalta
venir la República. No perquè
no crec que us pugui !acili- si no fos President de la Genera- i Julià. Vinyes Castany, i el de San:
11
algú la va portar. Els homes, les
La Veu " defensa el decret cions,
tar fins aquest vespre el text defi· htat. Però m'agradaria tenir-la en ta Coloma de Gramanet, senyor Jofigures que s'apressaren més qu~
que enviaria a tots els diariS. una tribuna pública i que quedés ben sep M. Lladó Figueres, nomenats
1
per llur propi impuls i d!scermde destitució de u t g e s nitiu,
Parlant de Comissions Gestores el sentat qul té raó. Allà podríem por- tots ells conforme el decret de la
ment clar del que ocorna, per
senyor Pic 1 Pon digué que no s'a- tar una llista de jutges que foren Conselleria de Justicia i Dret del 30
pressió de l'ambient n~cional, com
municipals
caben de dur a terme les gestions nomenats, i veuríem com gairebe de març del 1934, han formulnt da·
impulsats pel fil tnfler~ble de! desper al seu acoblament amb la col- tots són de l'Esquerra. Després de
tí a encarrilar aquell movzment
el Governador general de CaDa La Veu reproduïm el següent laboració dels partits pollttcs. En pri- tot, ara no pot donar-se major ga- va.nt
qÚe podrien qualificar 'de crònic,
talunya la corresponent allegactó de
el
que
la
que
concursants
als
rant.ia
com1sles
nomenades
seran
lloc
mer
conside·
la
a
queda
que
comentari,
no eren més que la projecció de
greuge per haver e~tat dec-larats cessions que falten en alguns muruc1- veredicte serà dictat per la Sala de sants per decret del 9 del corrent
l'dntma de la nació, la concreció
1
ració de tots els lectors:
Catalunya. Després es cons- Govern de l'Audiència i els degans mes d'abril, i tràmit previ per a inde
pis
dels sentiments populars, dels d~
«Posem per cas, la renovació dels tltuirà la de l'Ajuntament de Bar- del CoHegi d'Advocats 1 Notaris ...
sigs vius i aferriSsats ~e les àmterposar davant el Tribunal de Gajutges municipals, que, com atac a celona, i finalment es farà la de la
-Recordi, senyor Ple, que jo m'he ranties recur3 d'inconstitucionalitat
mes. V.l venir el canvt de règzm
refent únicament a la censura ...
• a la primavera i va fer explosió ES PRORROGUEN ELS PRESSUPOSTOS PER AL SEGON l'autonomia, representa molt menys Generalitat.
la llei del 2 de gener del 1935
contra
-Doncs he de fer-U present que en la qual es fonamenta el decret
En plena eufòria, el senyor Ple
la seva força amb la ?laturalitat
que una pUa d'altres disposiclo'ls
la censura no és cosa meva. Depèn que intenta renovar la justicla mu·
inconte11ible de la flor t de la fu- TRIMESTRE DEL 1935 I S'ADMET LA DIMISSIO DEL que no han Indignat «La Humani- exclamà:
Si això s'hagués pogut fer per de l'Ordre públic, i, per tant, del Ge- ni el pal.
lla de l'arbre. I aquell impuls de
vitalitat, que va coronar-se de CARREC DE GOVERNADOR GENERAL DE CATALUNYA tat», encara que ara. l'Esquerra vul- Pasqua, amb el decret de retraspàs neral de la Divisió. A mi no me
A l'esmentat document hom allebanderes tricolors t vermelles en
gui que l'opinió catalana se n'indig- de serveis, les comissions gestores. n'ha dit res. Si el que preteneu és ga i fa destacar d'una manera. esA PORTELA VALLADARES
perfecta harmonia de color, pel
la
de
prop
gestions
unes
faci
jo
que
tasfes
quina
,
...
carrer
al
ucoros»
els
pecial els preceptes legals que, a juMadrid, 13. - A dos quarts de dot- President de la República, 1 en sortir ní com el miler d'esquerrans que sa haurlem tingut!!
que unes í altres ensenyes stmbocensura, les faré, perquè jo sóc par- dici dels recurrents, el decret del selitzaven, venia de baix a dalt, com ze d'aquest mat! s'ha celebrat a Pa- ha confirmat la designació del senyor monopolitzen aquells càrrecs, tan
-Pero, senyor Pic, fa molts dies tlduri que es publiqui tot, i, si al- nyor Ple 1 Pon ha oblidat amb la
tots els grans esdeveniments, com lau, sota la presidència del Cap de Unamuno com a Ciutadà d'Honor, i graciosament donats als amics del que els diaris diuen que demà, que guna cosa és punible, el Jutjat la
suspensió de les funcions dels susl'assoliment de totes les empreses l'Estat, l'anunciada reunió del Comi- ha afegit que després havia sotmès partit pel Govern calgut de la Ge- demà passat, vostè facilitarà. els resoldrà.
dits jutges municipals.
de sòlida base nacional f Junda- tè d'Honor per ·a la proclamació de a la signatura del President de la
nou
de
generalitzà
es
conversa
La
que
diu
ens
ara
i
gestors,
dels
noms
esquerrana.»
neralitat
En una altra propera edició pu·
República, entre altres, els següents
mentalmelzt patriòtiques. El poble Ciutadà. d'honor de la Republica.
i retornà al tema de les gestores.
blícarem integre aquest Interessant
marcava una tra]ectória i asseLa reunió ha durat tres quarts. En decrets:
Un repòrter preguntà:
document.
AIXecant l'estat de guerra en les
n¡¡alava instintivament però cla- abandonar el Palau els senyors Alba
-Podria, almenys, assenyalar l'esrament, el camí d'tm destt. El Jet 1 Samper, el president de les Corts províncies on existeix i declarant el
tructura de la gestora municipal?
mereix consideració i lwmenatge ha. dit que el Comitè d'Honor per a d'alarma, i
Autontzant la Junta d'Urbanitzad'estudi meditat. Des del punt de la designació de Ciutadà d'Honor de
-La de l'Ajuntament serà de 25 eloqüent cant a la ciutat I a Catavista històric el moviment en/Oit- la República havia proclamat, per ció i Aquarterament de Barcelona
o bé de 40 gestors, segons els partits lunya
que els periodistes escoltaren
sava les seves velles arrels de unanimitat, el senyor Miquel de Una. perqué procedeixi a la construcciÓ
que hi coHaborln. La de la Genera- tots resignats.
temps remots en els temps glorio- muno.
de cinc casernes per a l'allotjament
litat. de nou i el President.
sos en què el poble jou actor i
-lS'ha cut que vostè desitjava
El senyor Lerroux s'ha quedat per de Jes forces de la Guàrdia Civil desc.-reador a la vegada del seu pro- tal de despatxar alguns afers amb el tacades en aquella capttal.
Un telegrama a Lerroux
comptar fins amb els regidors de
pi destí. Per això va començar el
l'Esquerra que no estan processats?
L'Oficina de Premsa de la Geneprimer acte vers l'alliberament
-El meu desig es que hi entrm ralitat facilità ahir als periodistes
de la cotilla de ferro que desfigutots. Aqu~ts 1 fins els suplents. Pe- la nota .'3egüent:
rava i e11Vtlia el cos nacional en
rò encara no han tornat la resposta.
«El Governador general inter1 de
la base de l'entranya de la Nació
-No aceptaran -replicà el perio- Catalunya 1 President de la Gene-.
i de l'Estat: els AJuntaments. Ales
per
acceptar,
poden
dista-. No
ralitat, ha tramés al President del
quells gloriosos consells rurals,
raons que abans comentàvem.
Consell de Ministres el següent teperdut.~ en els poblets de les reMadrid, 13. - La «Gaceta» d'avui xa amb destinació a França i procesorpresa?
unr~.
tlngucssiu
Sl
l
legrama:
gions i comarques espanyoles, des· publlcn, entre altres, Ics següents dents de Portugal; accedint al so!UciRePon.
1
Pic
senyor
el
rcspong\Jé
«En retre a la V. E. l'homenatge
prés de tant de tem ps de sofrir disposicions.
tat per Frlo Industrial, S. A., en reenhi
que
és
desig
meu
el
peteixo:
en silenci els seus mcüs t La seva
de gratitud pel Decret que vigoritPresidència. - Decret admetent la ferència a l'explotació, en règim de
tressin tc.ts, a fi de facilitar més a- za novament Autouonua Catalunya,
ruïna i de doblegar-se al tre de la dimissió del càrrec de Governador dípòslt comercial d'unes cambres friv¡a¡, la normalit7.acló de la vida de expresso sentiment unànime poble
impotè1zcza f de la desesperació, general de Catalunya al senyor Ma- gorífiques, situades a Grao <Valènassoliren una jerarquia igual als nuel Portela Valladares.
Catalunya. i m~s aviat podríem a- català que interpreta aquesta mesucia>.
?llés alts t eJLcopetats organismes
nar a unes eleccions, i jo tomar- ra com ratificació desig arribar coProrrogant els pressupostos de
Finances. - Decret disposant que
1 institucions de la nació. Fou some'n a casa, Plaça de Catalunya, munió d'espiracions entre tots els
pelr la Direcció general del Tresor l'Estat del 1934 durant el segon trilament una incorporació momen- s'emetin
numero 9. De moment tenim que pobles d'Espanya per la qual la V. E.
obllgaciollS del Deute per mestre de l'exercici econòmic del
tània en el seu postrament de se- 600.000.000 de pessetes. reintegrables 1935.
ens han estat tornats els serveis, tant ha treballat en la seva llarga
gles? ¿Una estona de lucidesa .:n
Disposant l'emissió de Deute del
i aquest és un grnn pas.
vida dc lluitador. Punt. Aquesta en.
quatre anys.
el seu somni letàTc i mortal? Si enFinances.
-¿Però no creu vostè que els ser- certada diSposició governamental ha.
- Ordre autor1tzant la Tresor. lliure d'impostos, per la quanés al.xt, Jou perqu des de dalt t:a
al
pessetes
de
000
600.000
de
titat
esels
que
Parlament
un
veis sense
de contribuir en forma definitiva a
aclaparar-se'l amb el pes de l'es- Duana de Sant Feliu de Guixols, per- quatre per cent anual.
tableixi 1 un Govern de Catalunya obtenir la pau esplrltual del nostrll
de la desíllusló sobrada- què efectuï trànsits de suro en plantulllcia
gran
farem
en
no
reguli,
els
que
pals 1 la normnnltzació de la nostM.
ment ;ustf¡lcada. Mai -apartant
cosa ... ?
econom1a, que s'obtindrà amb la. rescompgeneralítzactó
d'aquesta
nosalper
publicada
estat
ha
Gestora.
la
cura,
nomenarem
això
-Per
titució de serveis, que hauria de comtats lwmes- 110 s'lla donat una
pcrquc ara ja tindrà feina. Fins ara pletar-se amb els recaptatorts de
tres la liquidació dels fons recapsensació tan lamentable de no sano hi havia motiu.
tats, els lliuraments, subsidis. etc., 1
ber què ter amb els fils d'un desti
Contnbucions 1 tmpostus de l'Estat,
tothom sap a què atenir-se per tal
-Recordi -insist1 el periodista- puix que amb això, es permetria a
glorios d'un poble a les mans, com
est.'\
oorresponent
ha
compte
hi
el
com
sempre
Generalitat
la
a
que
la que brindaren al paiS i al món
la Generalltat coHaborar en la tasca.
Els oorresponsals dels diaris cehagut molta feinn, perquè hi ha es· financera general que realitzen els
el conjunt dels homes que regiren distes «El Debate» i cYa», senyors constantment a disposició de qui
els primers mesos de la .Repúbli- Angulo i R. S.- aquest familiar del tingui a bé examinar-lo, a. les nostablerts molts departaments, que dignes funcionaris de la Hisenda
ca. Posteriorme1zt aquells homes pr1mer -. obedients segurament a tres oficines. I no estem disposats
fins ara han estat regentats per espanyola. Punt. El saluda afectuo' especialment alguns que deixem
que, des d'un periòdic solvent, nincaps de negociat, ja que voslè, a sament 1 respectuosament.»
d e determinar concretament han una consigna, coincideixen ahir a gú faci politica sobre una qüestió
desgrat de la. bona voluntat, no pot
Aquest telegrama, protocolàriament
completat la seva obra, t el que parlar de suposades discrepàncies 1 que per la seva indole especialíssiatendre ...
el trobem molt bé. No sabem, però,
'P?f¡ué ésser el lliurament defini- dificultats dintre «BSQuerra Republi- ma és per nosaltres sagrada.
-Tot ho faig perquè sóc un ena. amo quin dret parla el senyor Pic
tiu d'tm poble envers el seu. aixe- cana». No anem a. donar-hi belligeEls senyors Angulo 1 familia pomorat de Barcelona. Voldria veure 1 Pon en nom del puiJle català ucament cap a plans morals i 17U1- rància. Ens tenen indiferents les dran
vulguin,
que
el
sobre
escriure
la ciutat mes amunt que Londres nànimcmen~. puix que la seva detcrfals superiors, s'ha conver tit en hiStòries estúpides que puguin in' signació no es recOlza més que en
que Berlin...
edscala envers els profunds abismes ventar-se els senyors Angulo 1 R. S. i allà ells am b la seva responsabiconcepte
el
amb
i
prof~onal
litat
El senyor Pic l Pon acabà la con· un deeret de 2 de gener, redactat
e la confusió i el mo.ltonume A més, h1 haurà immediatament
versa amb els periodistes amb un en un Consell de Mimstres.
anaZ¡abet -per ésser de primera ocastó d e desmentir amb fets les se- que tinguin de la. decència periodilítlca. Però no jugaran nl amb el
classe- dels que saben llegir, es- ves campanyes Insidioses.
nostre prestigi ni amb els mterescriure i fins perorar.
Però aquest.a vegada la coincidèn- sos, producte dels donatius del poD'aquell 11wviment nacional sols
amb
relació
Té
enllà.
més
va
cia
11_'han quedat els &tmbols, qu.e esble, deis nostres presos. Els ho adt zgueren plens de sentit vztal i LA HUMANITAT 1 amb la subs- vertim. 1 eiS anunciem que trameempresonats
amics
als
per
cripció
~motiu, i encar a força diSmi n uïts,
tem les seves Informacions calum~ manera que donen la fmpres- oberta en el n ostre pen òdic, 1 els nioses al nostre advocat per tal que
11(> de la supervivència à' una. d'e- dos corresponsals es permeten, més presenti oontra els esmentats ~
ztstència concedida des de dalt que comentar, calummar i Inj uriar. nyors, en el cas d'haver-hi reswnsa-1
palaus of icials I en modelatge t I aqui ai que no W passarem.
bilitats de caràcter j udicial, la cortegells de la burocr~
Periò4icament. 1 amb e.sct1W0losa responent querella.
1
Model visitant el senyor Lluis Companys amb motiu de la festivitat del
1
al
j
havi
.
....
li
dia H
en estat les seves ma ors egrtes mapregun ..... qwnes
. om
ní!està que quan la proclamació de la República 1 després quan s'aprovà
l'Estatut de Catalunya.
Preguntada la seva opinió referent als esdeveniments poUtics digué
que seguia essent optimista esperant que tot tomaria a entrar dintre dels
caml·ns normft' n.
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Amb destinació
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ELS JUTGES MUNICIPALS
PRESENTENUN RECURSCON·
TRAEl DECRET QUERENOVA
LA JUSTICIA MUNICIPAL

La Lliga al cos·
tat de Pic i Pon

Ha e stat aixec a t 1 estat
de guerra i substituït pel
d a larma

i

___________*___________

La

pròrroga dels Pressupostos
i la dimissió de Portela Valladares

la C. de J. actua

AQUEST NUMERO HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA
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L'ESTRANGE R
La setantena d'un poeta genial -

,..

EL MOMENT INTERNACIONAL

~

Gerhar~ . Hauptmann, glòria l~ir ala.nit a[a~aren le~ reunion~ ~'~tre~a i ~em à e~- reuneix el [on~ell ~e la ~O[ietat ~e ~a[i~~~
leg1t1ma d'Alemanya

De tota la vida que hi ha dues cló I fn h eroi l'individu que li planta A Suècia serà prohibit el
t d fàb '
Alema nyes, ben diferents l'una de cara.
f ·
l'altra 1 sovint contradictòries. L'una
L'amor als desposseïts va concitar unciOnamen
nques
e
d'armes de propietat
és matussera, sensual, brusca I guer~ contra el poeta l'aversió de l'element
r era. L'altra és aguda, espiritual, oficial d'Alemanya, que, com a tot
particular
acollidora i apacible. I totes dues arreu. viu de xuclar la. sang d'at enen els seus homes representatius. quells. En ocasió d'estrenar el conte
- El Parlament ha
13.
Estocolm,
Recentment han compler t setanta escènic «Hanndes Himmellahrt», ten- votat una llei en
els termes de la
anys els representants genuïns de les dr~ I dolça paràbola <Viatge al cel qual,
a partir del 1937, quedarà produes Alemanyes: Enguany, Luden- d'HnnneiosJ, el princep d'Hohenlohe
hibit a. Suècia el funcionament de
d orft; fa tr es anys, Hauptmann. Eniübriques d'armes 1 municions de procar nació vivent, aquell, de l'espent
pietat particular. Les que s'autoritabsor bent i mllitarista. que va anczin ho seran en condicions especiagar en sang el planeta, i encara no
lissimes i sota un r igorós control.
som allà on anem. Ser vidor fidel de
la tir ania, de la violència I de la
m or t cientificament organitzada.
Edició econòm1ca del legendari Geni
el seu abonament a un teatre perquè
del Mal, amb una banya única, en
havia inclòs «Els teixidors de Silèforma de punxa al casc 1 un sabre
sm» al seu repertori.
que li arrossega entre cames, al lloc
Això no va 1mpcd1r, però, que el
d e la cua...
Poeta devingués popularissim a AleGerard Hauptmann, per contra,
manya. El xacal coronat, però, va
encarna allò de més sublim, més inoposar-se que, el 1896, 11 fos adjuteHigent i més ar tista que Alemanya
dlcat -el premi Schlller.
h agi pogut salvar en la desfeta de
-<<Ja sé -va dir- que és el prila civílitzac1ó per un sector d 'ella
mer poeta alemany, Però no puc perprovocada. Va néixer el 1862, a Oberdonar-li que hagi escrit «Els Teixisalzbrun <Silèsia>, on el seu pare
dors»
posseia un hostal dit «A la Corona
Ultra aquests, de la seva copiosa
ae Pr ussia». De jove no va palesar
a Catalunya coneixem «La.
producció,
p as, tot seguit, la seva veritable incampana submerg¡da», prunera gran
clinació~ Estimava l'art, però també
creació de Margarida Xirgu 0908) i
les ctènc1es I l'escultura feia sem«L'ordlnarl Henschelll. Gerard Hauptblant d 'atreure'! per damunt de tot.
mann ha conreat, també, la novella
Es als vint-i-set anys que se li estaI hom assenyala com un uchef d'oeubilitzen les preferències 1 devé autor
vre» «La prodigiosa UJa de les da!
dramàtic. Fins aleshores, només hames».
via escr it uns pocs versos i encara,
Celebrem que, mentre hom festeja!
s egons pròpia manifestació, com un
a so de platerets, els setanta anys
s tiñple esba rgiment espir1tual. Però
sinistres f homicides d el general Luen llançar-se de ple a escriure, no
GERHARD HAUPTMANN
dendorff, hagi arribat als setantabo fa mal més per esbar giment . El
mou uri poder ós esper it d'oposició a va escriure: «Abominable baconada i res un altre alemany, com Gerard
la realitat que el volta i una indig- social-<iemòcrata-realista. Després de Hauptmann, tan diferent d'ell I pernació formidable contra la misèr ia tan vil espectacle, he hagut d'anar- tanyent, sens dubte, a la millor 1
dè la vida dels h umils. Tot just era. me'n al restaurant Burchart, per tal més augusta de les dues Alemanyes
nat en un país, la Silèsia, on no man- de posar-me, gràcies al xampany i a l que es disputen la supremacia.
F.
caven quadres d'injusticia 1 d 'explo- caviar, més humà. de to.» ¿Aneu
tació susceptibles d'exasperar el poe- veient. front a front, les dues Ale- • (1) Tenim notlclea c¡ue «Els Teita. No li cal inventar res. En te prou manyes?
xidors de Sllêsla» seran representats
amb desèr iure allò que veu i tóca! ...
Guillem li, el sinistre milionari, aviat a Barcelona, sota els auspicis
Gerard Hauptmann va desenvolu- que duu damunt la consciència tants de la novella Institució «Teatl'e del
p ar· a Alemanya una tasca de rebel- de milions de victimes, .va esqueixar Poble•.
l!ò soctal;·semblañt· a la de Zola ·a
França. Cap similitud, però, entre
l'obra d'aquests 'dos· gegants que n1
tan· sols es· coneixien: La •coinCidència és.en el puni de partida. Després
cadascú opta per un carni divers. El
n aturalwue. ferotge en op~ió d'alguns, d'Emili Zola, no eXlSteLX en
Hauptmann.
l'obra escènica de
Aquest tria, per a treballar-lo, un teNOVISSIMA EDICIO
ma. qualsevol, perfectamen t real. Però immediatament, entra en acció
1
1
el ' poeta I allò que és vulgar i coqu1,
b o pulimenta, ho exalta, ho ennobleix, contra el procediment de Zola, que en cap moment no cura de Versió espanyola d' ANSELM LORENZO, revisada per
f~r bonic, I quan sense ell voler-ho.
fa poesia en prosa, és dintre episoODON DE SUEN
dis 1 situacions terriblement reals 1
•
I
_ _ .
exemptes d:artifici.
••
_
~
\palesa. sempre pietat I tendresa.
,Com Zola, abomma dei capitalisme Obra a lta.ment elOGiada per eminents~pe~sónal it&.t~, r"tdicló do .!a qual ha n
,
lncontrolat de l'època, però li engega
• els seus trets de;; d'un pla distint i adquirit per a les seves Biblioteques, i que figuntaixf mateix, e n I nstltuts
li
~u a ls
!l1;!~t!Z:C.:C~':ï2:l~:H!~~a~nç~ll~-;;.ll ce
amb armes di.<;semblants.
La primera etapa de ~ la guerra a 1'
mort entre Capital i Treball, engend ra la solidaritat social, i els sentíments coHectívistes, davant la decadència del egoisme individual. H~upt~
mann rep la influència de tot aucò 1
escriu el seu drama immortal «Els
Teixidors de Silèsia» (1), on, de fet,
el protagonista és el poble, la massa,
amb impulsos, sentiments i dolors.
Cal recordar, però, que HauptJ'!lann
r eaccionà sovint contra l'absorciÓ de
l'Individu per la massa i aixl de vegades tria per tema aquesta absor-

___________*___________

EL HOM~ RE Y LA TIERRA
L obra mestra d ELISEU RECLUS

da.
,
d•,lC•.o, c~mp,3efament I1·.ustr~
•
u
.
e
,
ntca.
p:~~~\~f~niU:~~t~:aquétr~;~forad~

de PERE FOIX
Adq·liriu-lo abans que s'esgoti
"us assabe~tar~eu dels esdeveniments d'Octubre a Catalunya
I CONTRIBUIREU A LA SU BS·
CRIPCIO PRO PRESOS

FORMAT 21 x 30

QUATRE- PESSETES

Aquesta obra es compon de sis volums relligats, amb llom de pell,. pla
tela i plnnx~>s daurades, amb un total de 3.()80 pàgines, de bon papt>r
sntinat, 1 •os gravats intercalats en el text, 610 mapes en negre, 75 làmines
soltes de ~ata la pàgina, en paper «couché», i 11 mapes en ·diversos colors¡
en ' tqtal, 1.802 IJ.Iustracions
d~
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Societat General de Llibreria

14 i 16

DIVISIONS .DE L' OBRA

BARCELONA

ECOS
Viatjava un periodista molt co¡;egut. pels seus acudits en ún tramvia del 29. A1¡ava dret a la plataforma f, tot d'u11a, un ciut:zaà de
pes supcr~sat va trepitjar-lo. . ,
· I mmediatament l'home volgue Sill• cera.r-se. Es girà al periodista i li
Nu un eioqüent signe de penedimeJtt. L'altre romangué impassiale.
El trepitjador va insistir a excusarse, de paraula.. lguat insensibilitat.
A la fi, aquell dubtà i féu:
• -Però ¿és que. potser. no era vostre el peu que he trepitjat?
-Sz que ho era- replicà l'homeesfinx trencant el seu mu•isme -.
Però ¿és que a més a més de deixar-me trepitjar voleu que ho confessi?

LOS ANTEPASADOS. - Origenes. - Medlos Telúricos. - Trabajos. Puebl:>S retrasados. - Familias, clases, pueblos. - R1tmo dc la Historia
HISTORIA ANTlGUA. - Irama. - Caucasm. - Potamia, - remèia. Palestina. - Egipto. - Libia. - Grecia. - lslas y ribcras helénic'\s, Roma. - Onente chino - Indw - Mundos lejanos.
'.
a segunda Roma. Cristianes. - Bàrbares. HlSTORlA MODERNA.
Arnbcs y bereberes. - Carolingios i normandos. - Caballcrus y cruzados. - I :unicipios. - Monarquias. - Mogoles, turcos, tàrtares i eh inos. - Dcscubnmiento de Ja T1erra. - Renacimiento - Reforma y
Compañia dc Jesús. - Colonias. - Rey-Spl. - Siglo XVlll. - Revoluclón. - Contrarrevolución. - racionalldades. - Ne"ros . y mujiks.
·HISTORLA CONTEMPORANEA - Internacionales. - H.c¡larto' del mundo. - Foblación (• la Ti~rra. -- _ istr\buclón de los llomlJres. - Demograf!a. - Latmos, german )S, rusos, asiàticos, ingleses, americanes. ~
,
Estados. - Propiedad. - Industria. - Ciencia. - Educación, Progreso.
BUTLLET I DE COM ? RJI A T ER MI NIS

•••

U;,

Jo, el ;(,ta signam, declaro comprar a la CASA EDITORIAL MAUCCI,
conseuer de ta t. eneratílat nsitava una important empresa me- l'obra «El HOMBR E Y LA TI ERRA», 1 em comprometo n. pagar el c:cu
tallurgica. LI director de l'estabLI· import d'! tt.s 200 en vmt terminis mensuals de 10 Ptes., i a tenir ¡·obra
ment va voler preseJttar-li els obrers
més a11tics i be~t conceptuats. En a poder meu, en qualitat de DIPOSIT, mentre no hngi satisfet total·
ment e! seu valor.
apropar-se Ull d'ells, va dir:
-lieus ací un dels ncntres operaSigrmtura,
ris caps de tatler, més antics i
competent~. et senyor Carles Riba
. -De.. debò que porteu tm nom
ben <.'Onegut- va ¡er el conseller en
.
encaixar amb l'obrer.
Al comptat; Ptes -110 (1)
-No pot ésser menys. Fa trenta
anys que sóc de l'ofici- respongut
Z'interpellat, que ignorava, no cal Nom 1 cognoms ........... .
:~ '
dir-ho, l'existència del • seu homònim, el gran poeta.
Professió ... .., ... ... ... ... ... ... ...
Edat ...

.. ... . ...

UomicU!

'

lLl .. J

<4
f~:C\~~!n~~:~~àr~~àa
França ha retirat la seva protesta davant de la s. de les ma
ao.
el 20 de maig pròxlm.
N. contra la denúncia alemanya del Tractat de Versalles
INFORMACIO DESMEtfTID
Berlin, 13. - L'Agència o N ~
Avui es coneixerà, se- ladesment
una Informació aparêgu<i n.
i restabliment del servei obligatori
premsa brasllenya, la qual di a. a
s'anava a publica~ que
gurament, el comunicat oficial, que s'espera amb gran anovaAlemanya
Llei prinvant els jueus resld Una
nacionalitat alem~nta
Ya.
¿S'autoritzarà el rearmament d' Austria, al pafs deEL laREARMAMENT
expectació
D'Al
.
MANYA
Hongria i Bulgària?
Lisboa, 13. - «Le Petit Jo
8

~

Es segur que en la Conferència ha publicat un Interviu del ~ab
Afegeix aquest Informador que
Salazar referent al re:tor
també s'ha arribat a la unanimitat d'aquest mati s'han estudiat les qties- Olivelra
ment d'Alemanya. Entén que Si~·
tions de Klaipeda.
en la qüestió de l' Anschluss.
xifres donades per Alemanya qu es
GESTIONS BRITANIQUES a torça guerrera són exactes el ant
EL PACTE ORIENTAL
éS greU pels perills que SUpOSa 0Clls
1U
Stressa, 13. - En els cercles franBerlin, 13. - S'ha sabut que ahir, que França té, fins a cert punt la
cesos de la Conferència es creu veu- a la tarda, l'encarregat d'Afers bri- culpa de l'ocorregut perquè
sobre
re en la Iniciativa alemanya
tàruc.s a. Berlin, senyor Newton, vi- va negar-se a estudiar les r ...e
el Pact<~ Oriental, la prova de les sità el ministre alemany d'Afers clons de reivindicació d'AJerJ>~IlOSl·
intransigents
menys
intervencions
E:¡trangers, Von Neurath. Després que el que havia d'haver fet, af~
del Reich i del desig de coHaborar d'aquoota entrevista, el mimstrc judici, era cercar una fórmUla d'
directament amb les potències. Hom alemany demanà algun temps de mnjament 1 no que es limites a ar.
creu també que el gest alemany no terrnim per a reflexionar i evacuar ceptar els fets consuma~ L'in ac.
té valor real per considerar-se que la corresponent consulta amb Hit- viu acaba fent constar que me~er
únicament té abast uràctic un con- ler. Més tard, el senyor Von Neu- ht hagi la uruó 1 lnteHigèncla en~
veni d'assistència mutua.
rath exposà el nou punt de vista Anglaterra, Itàlia i França, la llau~
8
a:emany sobre el Pacte Oriental. ·
Europa esta assegurada.
L'ACORD FRANCO-RUS
En la seva visita al senyor Von
Ginebra, 13. - S'ha sabut que La- Neurath, l'encarregat d'Afer¡¡ britàCOMENTARIS DE LA PREM
'
val i Litvinov es posar:: en comu- nics li preguntà quina actitud adopSA ITALIANA
nicació aquest mateix mat1 per tal taria Alemanya sl altres potènCies
Segons el periòd!·
13. Milà.,
de assentar les bases definitives de cvncertaven un pacte d'as3istèncía «La Stampa», l'acció conjunta ~
l'acord franco-rus que ha de signar oriental
Ginebra de les tres potències reun1.
el ministre . francès d'Afers Estrandes a Stresa, consistl.l:à a recolzar
gers en ocassió del seu pròxim viatPER ARA NO HI HA PAC· una resolució que, pr tm.eramen~
·
ge a Moscou.
TE DE «NO AGRESSIOll
oondemni l'acció unllateral d'AleBerlin, 13. - El comunicat oficial manya, i segon, en recomenar a ¡
•"
INFORMACIONS DESMEN· publicat anunciant que la notic1a Societat de Nacions l'adopció de me.8
TIDES
que Hitler estava disposat a signar sures per tal d 'evitar que es pro.
Stressa, 13. - Es desmenteixen les un Pacte de mo agressió» en lloc de dueiX!n ulteriors violacions dels trac• • •
Londres, 13. - El. periòdic «Th e Informacions de font anglesa sobre pactes bilaterals i permetre que a l- tats, i sancionar les infraccions fuTimes» dedica el seu editorial d'avui una eventual prollongacló de la Con- tres potències signessin Indepen- tures.
•••
a comentar la conferència de Stres- ferència durant el dia de demà, I dentment d'Alemanya tractats unisa 1 diu que creu possible que tin- e:> declara que aquella acabarà aques- laterals, no és una expressió exacMilà, 13. - El periòdic «La Stam.
gui èxit en afiançar la pau i l'ordre ta nit, encara que el comunicat ofi- ta A l'oficina d'Afers Estrangers pa», que està ben lnfonnat r"brt
a Europa. Acolleix amb gran satis- cial definitiu no serà elaborat fins s'ha manifestat que Alemanya no la Conferència de Stresa, diu que
facció la designació del Govern de demà, diumenge.
ha canviat de manera de pensar so- 1'acceptació d'Alemanya a partiCipar
Berlín anunciada a Isola Bella . el
bre el seu programa en la forma en el Pacte Oriental, causà gran
¿UNA NOVA CONFEREN· que s'indica en el comuniCilt ofi- sorpresa I, al mateix temps, un com.
divendres per sir Simon, de partiCIA'l
cipar en el Pacte Oriental de no
cial publicat. Sembla que hi ha ha- promfs entre les tres potències reu_
agressió.
Stresa, 13. - Als cercles de la con- gut una mala interpretació de part nides. Af!-!gelx que sl això no ha.
serumor,
el
recollit
·s'ha
ferència
Considera que no hi havia possibilide l'Agència Oficial de Noticies. a gués ocorregut 1 sl les delegacions
tat d'assegurar realment la pau sen- gons sembla, ben fonamentat, que Ja qual se 11 permetè publicar dit a Stresa haguessin acudit a Ginebra
Sl! la participació d'Alemanya amb aviat es reunirà. a Itàlia una nova comunicat oficiaL Sembla que la sense abans haver fixat la seva acplena igualtat de dret. Afegeix que Conferència diplomàtica, a la qual Relchswerb 1 Hitler, després de llar- titud, haurien pogut desenrotllar-se
l'estat caòtic present d'Europa és concorreran els r epresentants de les gues discussions, han arribat al con- esdeveniments molt seriosos.
F rança, per una part desitjava
principalment degut que Alemanya potències interessades en l'organitza- venciment que el mètode de traci l'adopció de
no havia acceptat mal en tota la ció de la seguretat a la conca del tats bilaterals ofereix majors ga- el cà.stic d'Alemanya
que li haguessin permès
condicions
seva integritat el tractat de pau de DanubL
Alemanya.
a
per
ranties
l'aplicació de les sancions acordades,
Hom assegur a que Alemanya bl
Versalles.
Per altra part, Anglaterra, al conSegueix dient que el Tractat de serà invitada.
LA SESSIO DEL MATI trari de França, refusava recolzar
Versalles havia estat conclòs a punStresa. 13. - A la se3Sió d'aquest aquesta tes1. que hauria creat una
PROBABLE
MADARIAGA
ta de baioneta, i reduïa Alemanya a
mati s'ha examinat la qüestió del situació a Alemanya. que aquesta
«RAPPORTEURll
una posició de segona classe.
no hauria pogut evltar.
Stresa, 13. - Extraoficialment, la reoorn d'Alemanya a la S. de N.
Acaba dient que el més important Delegació
acord
un
a
arribar
Intentat
S'ha
que
indicat
ha
francesa
en aquests moments ~ ês •tractar de França rebria amb afecte el nome- sobre l'augment dels armaments
L:ES S ESS IONS D'AHIR
comprendre els sentiments naturals nament del senyor Madariaga com a d'Aus tria, Hongria 1 Bulgària.
•
d'Alemanya.
13. (Urgent). - Abans de
«rapporteur» de Ja S. de N. sobre la
També s'ha examinat el Pacte lesStresa,
vult de la nit ha estat publicat
-. • J,.A PBEJ,1SA ALEMANYA denilncia . violenta per part d'Alema- centre-europeu _ i ....Ja_ qüestió d'..Au.s:.. el següent
-comunicat:
Berlin, 13. - El 11Berliner Tage-· aya ,de~les r clàusules militars del tria.
«Les MCS delegacions de França,
·
se(nbla que a ~ rê¡mió d'afillest Anslatóri'a
blar.UJ- ~l;lmta,:~a ~pferè.ticia de Tractat ·de Versalles.
·t! Itàlia, s'ball reunit
Hom crea que el nomenament de mat! Mussolmi hà anunciat que aquest mat.f'"'des-'de
Stressa 1 dl\l s_'ülí la Situació ha va"'!as ç!Wts de
Itàlia trametrà. prt~111ament ,.a Al~ nou fins a la una, I, a la tarda,
riat.(_nWlt des ,l_c;tej ptipt de mira nlq- Mad~riaga és COIIil feta.
•
.. r.'
1\ ¡
manya la seva detinicí6 de la pet!- des de les quatre a dos quarts de
_ f>
mauy.·"'' .
FRANÇA R E T I RA UNA ció de no ingt>rència concernent al vult,
Referiht:se a l'apeHacló francesa a
,.. ,. . r
,
,
. PRO TESTA
Pacte centre-eUl:opei..t. · .
la Llíga de Nacions, expres..'1. In crcénDurant ambdues reunions han
esbripogut
ha.
Hom
13.
Stresa,
Conferència
la
a
encara
Manca
cla que el Consell de la Lliga 'no
estat examinades 1 discutides totes
aprovarà les peticions, casti~nnt ex- nar que França. ha retirat la protes- un acord que suposa un seriós obs- les qüestions oontingudf'8 en el proN.,
de
S.
la
davant
fer
pensava
que
ta
les
de
prob'.ema
pel
constituït
tacle
tocol de Londres, que han quedat
pressament a Alemanya, I te la imper ha ver aquesta sancions econòmiques i financeres
•
pressió que podrà acceptar-lo en ter- contra Alemanya,
el 16 de març darrer, el ser- en el cas de futures denúncies uni- resoltes.
S'han discutit, a més. altres promes generals. Afegeix que el docu- decretat,
rearseu
el
i
obligatori
militar
vei
ment susdit conté els principis que mament. Segons sembla, França s'ha Jateral3 dels t'l':J c-tats. Aquesta qiie.'i- blemes d'actualitat de gran Interès.
Les delegacions es reuniran de
regiran en l'esdevenidor, per tal d'a- vist obligada de retirar aquesta pro- tió ja fou posada damunt la Mesa
doptar una acció conjunta en casos testa davant la Insistent oposició a la ses>ió d'ahir, a la tarda; però. nou a Ics C:!'u del mati del diumen·
d'infracció unilateral dels Tractats. dels diplomàtics anglesos 1 italians. davant Iès proposicions de França i ge, per tal de redactar el comunicat
delegats britànics es mos- final, que posarà. de manifest l'esEn virtut d'aquest· cdmpromis, es
s'hil tractat d'un pla de se- ItAlia, els
perit de cordialitat i desig de coHa·
pot considerar que l'acceptat é:; una També
sobre· les bases de l'acord traren més que indecisos. Manca boracló que ha animat a. les tres
guretat
victòria d'Anglaterra, la politica de franco-italià del 7 de gener, celebrat doncs, convèncer-los i resulta Intela. qual ha estat la d'evitar l'adop-' a Roma entre Laval I Mussolini, pe- ressant consignar que fins ara Ja poti>ncles.»
prowcol de Londres, tal com
ció de càstigs forts, que no haurien rò enfortint-Jo, de manera que les pressió exercida damunt d'ells en és Elsabut,
es refereix a la qüestió
tingut cap utilitat política.
aquest sentit no ha produït el me- del proposat
formin
entrln,
ell
en
que
nacions
Pacte Oriental, al pro.
·.ma perfecta unitat en un Tractat nor efecte. •
blema danubià. al Conveni dels ar·
Als cercles britànics de la Confe- mnments.
El «Lottal Anzeiger» diu que en- d'«Amistat i Consulta», però mal un
Conveni aeri 1 a la
al
cara que Alemanya ha estat ano- «Aliança». La violació del tractat de rència es declara que e13 responsa- qüestió del reingrés
d'Alemanya a
menada explícitament com causa. im- Versalles per part d'Alemanya 1 les bles de la relació del projecte sobre la Socletai de Nacions.
mediata del disgust de les potèn- seves derivacions seran tractades en el problema de les sancions contra
cies reunides a Stressa, per la in! una altra sessió.
els denunciadors unilaterals dels
MUSSOLINI HA DEMANAT
fracció unilateral dels Tractats a fi
tractats han de tenir en molt compQUE PUGUIN ARMAR·SE
d'evitar recursos en l'esdeve~idor.
ANADES I VIN GUDES te el que les potències !nteres>ades
AUSTRIA, HONGRIA I BEL·
s'ha de nomenar una comisió que
Ginebra, 13. - Hom espera qae de- estiguin disposades a fer en produirGICA
faci les proposicions necessàries per mà arribaran a aquesta capital ~?ls se altres denúncies unilaterals.
a l'adopció de mesures tendents al delegats d'Itàlia, França 1 AnglaterStresa, 13 - S'ha sabut que a."
compliment d'aquest propòsit.
ENCARA HI HA CAPS A quest matí, després de la intervenra, procedents de Stresa.
ció del senyor M~olinl demanant
LLIGAR
Ja són a Ginebra el president de
ELS PUNTS DE VISTA tom del Consell de Ja s. de N., seStressa, 13. - S'havia dit que la que Austria, Hongria i Bulgària pu·
FRANC ESOS
nyor Ruschdi Aras; el delegat rus, part més delicada de la Conferència gutn armar-se, féu ús de la paraula
París, 13. - La premsa francesa senyor Lltvlnov; el txecoslovac, se- estava ja discutida. AVUI s'assegura el senyor La val per ta 1 de fer una
en g~neral expressa una grall Sl1tis- nyor Benes, 1 el romanès, senyor Tl- que no és aixl i que a la sessió d'a- briosa defenss. de la Petita Entesa.
questa tarda es posarà indubtable- deixant, entreveure• que aquesta ba·
faccw pels resultats obtinguts en !a tulesco.
Conferència de Stressa, que qualifi- • Comtentment. es celebrtn canvis ment a discussió la qüestió del pro- via 'd'éssc.: consultada abans que s•au1·
ca de gran victòria diplomàtica dels d'impressions entre els delegats dels 'jectat Pacte aeri. En efecte, els ita- ooritzés el rearmament als tres ~a ·
delegats francesos.
països de la Petita Entesa i de _ n- Hans consideren que si bé és cert sos esmentats.
«Le Matin» diu que la proposició tesa Balcànica, per tal de posar-se que el Pacte aeri entre França 1
f~an~esa a la Lliga de Nacions que d'acord respecte de l'actitud que han Anglaterra pot ésser de gran utili~
HA QU EDAT CLOSA LA
s1gmflca la condemnació moral d 'A- d'adóptar en 1:1 pròxima reunió del tat per a ambdues parts, no resulCONFERENCIA D'STflt:liA
lemanya per Jas seves mesures unt- Consell. el- dia 15 del -mes que som. tana pràctic entre Anglaterra i Ità13. - A les vuit d'aquesta
Stresa,
seque
Aquest mati s'ha anunciat que el lla donada la gran distància
laterals d'infracció del Tractat de
nit, ha estat lliurat a Ja Premsa el
\'ersalle.~. ha d'ésser solemn~ment re- ministre d'Afers Estrangers de Po- para els dos països.
Els italians es pregunten quina po- document que subscriuen els sen~
gistrada 1 és preds qué s'adoptin Jòma, coronel Beck, no assistirà a la
Lava!. MacfJV
per a l'esdevenidor sancions econò- SE'SSió del Consell, però que es !arà dria ésser l'ajut aeri que pogués pres- Mussolini Flandin,
tar Anglaterra a Itàlia en· el cas que nald, I Simon declarant acabada la
n!iQV.fs .i financ~es contra les na- representar per un altre delegat.
Als cercles de Ginebra l.o deela- aquest país fos víctima d'una agres- Conferència de Stresa, «dintre d'un
Clons que repete1~>in dita experiènambient de cordialitat I compren·
cia. Afegeix que clesprts de sis ho- ra que Polònia no s'interessa de In sió a~ria. Hom creu que donats els sió».
res c!e lluita s'aconseguí l'adhesió pròxima sessió del Consell, perquè perfeccionaments aconseguits per l'aLes pròpies personalitats halJ
d'Anglatc-na a la protesta francesa· ,consldera que d'ella no es pot cspe- ,·iació 1, especialment, l'enorme ve- anunciat
que demà a les deu d~
locltat dels avions, ~ 1uests podnen
0
però 9_ue 1inalment s'adop~n cllta prO: ra• cap resultat positiu.
D'un moment a l'altre arribarà a cx:-as10nar una veritable catàstrofe a mati es reuniran amb ,l'exclusiU. al
pos1c1o .!'cnse que fos alterada una
jecte de redactar el comunicat fln
terriel
sobrevolés
que
abans
ItaHa
Enderson.
senyor
el
'Ginebra
sola lletra.
tori italià un sol avió britànic d'au- de la Conferència.
• • ..
El mat e1x periòdic reevll amb sa13. - Avui és esperat a ~U.
tisfacc.ió Ja. deJ!lsi.ó ,que tpts els paï- 1la Ginebra
~--~~--~~~-------S. de N. el text del memoràndum
sos vems d Austrta pugum reunir-se francès,
OFICIAL
COMUNICAT
EL
al
demà.
publicat
serà
que
Em_ una conferència que tindria J){'r migdia.
Stressa, 13. - Hom creu conèixer,
O?Jecte la signatura d'un pacte en
a grans det.alls, el comunicat final
VIrtut del qual els pa1sos signants
serà. publicat a l'acabament de
que
ERGIC
EN
·
MUSSOLINI,
s'<,b!l<:2rieu a no Intervenir en els
Stresa, 13 - Se sap que en la la Conferència.
rssumptes interiors del,; Estats Da- Conlerència
que s'ha celebrat aquest' En_ P~!mer lloc, tractarà sobre el
nubians.
mati èl 'senyor Mussolini ha declar;\t Co~\em a~n del 3 de febrer. ParA més a més, la premsa francesa enèrgicament
que davant· el reàrma- lara despres ~obre . el problema del
demostra el seu content- per Ja de- ment d'Aletnanya
D
•
inoportu , r~a~ament d Austr1a, Hongna 1 Bulcl3.l'acio ef~>ctnada ahit: a Stre.SS•I per delxar desarmats devenia
Viena, 13, - La premsa o~cioss. ~
els altres paisos gar!&, .respecte .al qual proposarà ne.slr . ~1mon .. referent que Alemanya veïns, pnncipalment, Austna, sobre goc1ac1on .. diplomàtiques amb els pal- confirmar la noticia d~ la .1mplngbli·
desitJa participar en el pacte orien- la qual recau una constant amenaça. sos que es cregum afectats per dit clò a Austr1¡4 del serve! militar rà
tal ·'e no agressió.
gatori, posa de relleu que aquest ~a
.
Els delegats britànics han acollit rearmamet:~t:
• • •
Es refenra, a més, al projecte de establert per etapes i no d'una ea·
am ... sunpatia là proposiciò del Duce.
. «Le Petit Journal» diu que les sanEl senyor Laval ha declarat qae Pac~. de la Me~.terràma, ~n. el qual n cra sobtada. Anuncia tam_be dia cfreCIOns projectades en Ja protc!!tn IFrança estava d'acord, en principl, parttclparan Italia, I ugoslavla, Grè- ci6 del Servei de Prestació e
france~a són solament per a ésst'r amb la concepció italiana., però sen- Cia 1 TurqUia.
ball,
ap!_1c0-des en l'esdevenidor, si es pro- tia nlguna inquietud davant les reacdtussm atacs a la seguretat europea cions que el rearmament d'Austr ia,
Afec:clx que totes les nl"t " Clf's mun- Hongna i Bulgària podr ien provocar
d!als han d'ésser invitades a partl- ·als països de la Petita Entesa. Lava!
c~par en les sancions econòmiques· I ha afegit que, al seu judicl, el més
f¡ " - "e~ que es fixin.
practiC era arribar a un acord preEl <cEcho de PariS)) dlu que J<t VI amb les potències Interessades
EBENISTERIA
pre~esa .acció francesa en la . Llll{a abans. de donar facultats perquè es
T ELEFON 17810
BARCELONA
SANT ERASME 1i
de Nac10ns. contra Alemanya, ha rE'arm1n Austria, Hongria i Bulgària.
acaba.t sense arribar a desenvolu
;
par-se.
En qualsevol cas, la queLxa no tin ·
'
.
dna efecte a cll\lsn qqe s'ha per dut molt temps.

COMENTARIS ANGLESOS
Londres, 13. - El «Daily Telegraph>l, comentant els resultats de
la Conferència de Stressa, posa de
relleu la decisió d'Alemanya de participar en el Pacte Oriental de no
agressió.
Afegeix que Anglaterra recolzarà.
l'apeHació de França a la Societat
de Nacions, en protesta contra les
mesures unilaterals del Reich, 1 que
Itàlia i França preparen la redacc1ó
d'un document garantint la Independència d'Austria, document que
examinarà Alemanya.
El mateix diari diu que Ja urgència de les matèries discut1des a Stressa i la seva extensió, no han permès acabar la Conferència en el termini previst I que les reunions continuaran avui, dissabte, 1 demà, diumenge.
Afegeix que en els cercles diplomàtics es considera molt probable la
celebració d'una altra Conferència,
amb la. inclusió en ella d'Alemanya
1 que els rumors, molt insistents,
assenyalen Londres com lloc de reunió.

sem""
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Ahir es posà a Ja venda, amb
gran èxit,

· ~arcarà,
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Cl> Esborrar la forma de pagament qoJ.e no s'e¡,cuu.·
El primer termini es farà efectiu a la r ecepciÓ del gl!nere.
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ES CONFIRMA ~A- IMPLANTA·
CIO DEL SERVEI MiliTAR
OBLIGATORI, A AUSTRIA

I

M·AG R I Ñ A
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Població

Carrer

1

• El. cur~esponsal especi¡¡l de ' «Le
Matm" diU que la proposició tranc:- " ~e condemnae 6 mora\. d .1\ lezr.•l·
~ya 1}es seves reclamacions per a
1ad oP~I l de mesure~ prr¡fllàctiques
eronèmiques i financeres, han estat
tres \\ll~leso~
receptades P<"''
després de llarRues reslst.ènctes 'j
1
g.t•e la de~ 9raeió françet:n crà~I:.c
sentada al Consell de la f:l o N
demà, . dil!\lns, e!1 npm du 'tes tres
po':ènc1e~

Plorixistèria
Pintura ··
Guarnició ·.
per a automòbils

·- B.·
! '

Telèton 23933

Borrell, 208
BARCtLONA

la humanitat
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____

, .

S A, S;T RE

J. CA RULLA

QUE EN LA SEVA MAJORIA
Com -recordeU l'adveniment ELS RADICALS TENEN TENDENCIA ATORNAR Al BLOC
de la Repu'bl.lca?
AMB LA CEDA, ELS AGRARIS
•
Madrid, 13. - «Heraldo de Madrid» tal de salvar el règim r epublicà 1
RATES
recull les impressions de diverses per- imposar contra tot pr!nclpl de tira- I ELS LIBERALS DEMOC
, o sonalitats
per tal d'expressar com re- nia, el principi serè 1 fidel dc lli-

BARCELONA

MART I

PROCURADOR DELS TRIBUNALS
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L'òrgan de la Ceda, diu .••

interessant enquesta
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Telèfon 22568

carrer de Sant Pau, 10
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Royo Villanova diu que els Sembla que tornarà a la
agraris no ajudaran l'actual Generalitat el cobrament de
les contribucions
Govern...
Madrid, 13. - En un grup de diputats, en el qual figuraven, entre
altres, els senyors Royo Villanova,
casanueva i Moreno Radigales, es
comentava aquesta tarda. al Congrés
la situació poUtlca.
-Defensareu a aquest Govern amb
els vostres vots? - preguntà un periodista. · I :
-De cap manera - contestà el senyor Royo vmanova.

corden l'adveniment de Ja República bertat.
Madrid, 13. - L'òrgan de Ja Ceda
Els qui han de dur a la pràctica. que es publica a la nit fa el següent
els triomfadors d'aleshores:
QUE T AMPOC NO 08aquesta obra, tenen, segons crec, la comentari po!ltic: •
T i NDRA QU ORUl\l EN LA
capacitat que es requereix per a vènJulià Bes te iro:
«La suspenslón de las actlvidades
R EUNIO DE LA DIPUTA-Les eleccions precursores de la cer en un comès tan diflci!,però jut- parlamentarias, y las fiestas de esCIO P ER MANENT
proclamació de la República cm va- jo indispensable que d'una manera tos dias que se enlazan con las fies·
Madrid, 13. - El senyor VIllanueren produir una emoció que no es bor- específica per a portar-los al Poder tas rellgiosas próximas, quitan inteASMATICS: Guariu la vostra dolença
va ha tornat a referir-se a la seva
sense
poble,
del
generosa
l'exaltació
ciude
acte
un
Fou
manSe
fàcilment.
política.
rarà
actualidad
la
a
rés
A totes les edats, amb el meu nou procediment i sense
tadania conscient, el més clar i més vnc!Racions impròpies de qui no co- Uene abierto el paréntesis y basta posició quan es reprenguin les sesl'ús de medicaments tòxics, guarireu nl vostra malaltia.
ferm que jo he presenciat en tota la neix la matèria que es tracta i sen- la semana próxima probablemcnte sions de Corts. Ha manifestat que,
meva vida. En la història. politlca del se improvisacions filles de la man- no habrà nada que sirva de base malgrat. del que fessin els altres, ell
· Consultori del Dr. V. L. FERRANDIZ
sempre votaria. en contra del Goperdurar ca d'activitat o de mètodes, realitzin al comentario político.
MALLORCA, 23.J - Telèfon 75044 - <Demaneu número abans de visitar-vos) poble espanyol caldrà
el record d'aquell acte corn (\ \Ula aquesta reforma d'esquerra burgesa,
Los agrarios e.stàn en ab30luto vern, pel bé del Parlament 1 pel seu
data decisiva. Revela una maduresa per tal que facilitin el cami del pro- identificados con la Ceda, como personal.
Afegi en to humorístic ~ue en la
de ju~~~ en la societat espanyola, les letariat envers més amplis horitzons hizo presente el señor Martínez de
consequèncles beneficioses dc Ja qual per l'ampla via de la democràcia.
Velasco al señor Oil Robles en la vinent. reunió de la Comissió de Gocrec jo que es notaran en la vida de
conversación de la otra nochc, y es vern interior, s'estudiarà el lloc del
Pere Rico:
DIARIS - REVISTES - PERIODICS - LLIBRES - OPUSCLES
la República a través de les dificulposlble que asi se haga saber a una saló de sessions on seran collocats els
-14 d'abr il del 19311 Data gloriosa. alta personalidad en una entrevista tamburets perquè puguin asteure's
tats que puguin crear-se per a clin.
I TREBALLS COMERCIALS
en els annals de la democràcia uni- inmlnente. Por su parte los l!bera- els vuit. ministres que no són dipuversal, d'inoblidable emoció per a les demòcratas mantlenen su unlón tats, ja que al banc blau no poden
Didac Martlnez Barrio:
Hores passades les d'abril del 1931! tots els qui tingueren el goig de con la Ceda y agrario.s, de forma fer-ho.
Ha dit que no hi hauria quòrum
Record de grandesa solemne en el viure-la. El record d'aquell dia elec- que los tres par tides que con el raBARCELONA
Bou de Sant Pere, 9
Telèfon 20257 pretèric
i avui carregat de promeses toral no s'esborrarà mat de la. meva dical constituían la conlición gober- a la Comissió Permanent ni a ta
de victòria! Aquelles jornades d'insu- ment. No eis anhels, encara que Je- nante, hasta el 29 de marzo, estàn seva primera reunió, ni a. la seva esperable emoció trobarà la seva con- gltims, del triomf electoral ens a - de completo y perfecto acuerdo. gona, i això serà un avanç del que
N
j
A N
E
R N
A
tinuïtat històrica a les següents del nimaven en la. contesa, slnó que, Queda por resolver el pleito de la pugui succedir al Govern, cas que
CONFITERIA
PASTISSERIA
quart aniversari de la proclamació de coneixent tots els grans valors ideo- sepnraclón que las circunstancias es presenti a les Corts.
lògics pels quals lluitàvem, 1 pres- han establecido, entre aquellos grula. República.
Es la casa que fabrica els millors i més variats dolços - Per Pasqua
sentint el triomf final davant l'en- pos y la frac<:ión radical. Entre los
. trobareu Wl gran assortiment de mones a preus baratissims
tusiasme de cada districte, vam sen- ra.dicales hay una tendencia muy La dimissió dels gestors
El senyor Marcelli Domingo:
Telèfon 78489 -Estem en el quart aniversari de tir la inquletud de conèixer la mar- marcada hacla la restauración del
Astúries, 55, I Menéndez Pelayo, 149
cedistes
la República. Cada aniversari ha tin- xa dels altres, 1 alxi molts correli- bloque. Las per30nalidades màs slggut una expressió diferent. EI dia gionaris, heralds del moviment r e- nlficndas del partido estiman que
Madrid, 13. - El senyor Salazar
14 d'Abril del 1931, fou una illusió p..Iblicà, travessar en Madrid de cap las Cortes no pueden disolverse por Alonso ha adreçat al governador
que s'expressà clamorosament· el 14 a cap trasmetent bones noves 1 co- ahora, y como dentro de ella no una comunicació donant-li compte
d'abril del 1932, fou una illusió que municant fervorós entusiasme.
cabe otra combinación mayoritarla de la dimissió dels gestors agraris
OLIS I SABONS ••• Servei acurat a domicili
es realitzava; el 14 d'abril del 1933
Haver estat candidat aquell dia, que la que se desprende de aquella 1 de la Ceda. Prega. que es resolgui
la
amb
topava
que
illusió
una
fou
el
veure
de
l'alegria
sentit
haver
14946
Oalomlnes, 6 - Telèfon 21432 - Plaça Sant Agusti Vell, 9 - T elèfon
unión de par tidos politicos, son con- l'assumpte ràpidament,. ja que pesa
realitat, 1 Wla realitat que cercava nom d'Un bandera de tal lluita, és
partida.rios de que se \Ul& feixuga tasca damunt la resBARC E L ON A
la illusió perduda; el 14 d'abril del una cosa que no pot oblidar-se, que secuentemente
busque la fórmula armónica conve- ta dels gestors.
això
per
que
tant,
enorgulleix
ens
La comunicació del senyor Sala1934 fou la realitat que venc1a la
n1ente pa ra que se r establezcan las
--------------------------------------------------- -------- iHusló
i l'encadenava, la traïciona.va 1 sol mareix la pena. d 'haver viscut. relaciones de lnteligencia. y de cor- zar Aloru¡o obeeix al fet que els gesPER A COMPRAR A BON PREU
la sotmetia. El 14 d'abril d'enguany, Insensats els qUi pensen que la Re- dialid!ld entre unos y otros.
tors de la Ceda han insistit en llur
GAN G A S
«LAS
toma a ésser la illusió que !Humina pública. pot morir. A cada. moment
En este ambiente y de esta forma, dimissió en el dia d'avui, abandoJa.
permet
1
cami
el
obre
i
ànimes
les
d 'alegria, l'em oció d'aquelles h or es se cierra la. semana. La iniciativa nant els càrrecs que exercien.
VIDUA DE PERE VALLES reantat nova.
reviu en tots els cors.
la tlene el S r. Lerroux, y de él deArticles de n ovetat - Sedes - Llanes - Astracans -. Cotons - Trossos al pes
En aquest 14 d'abril hem de fer
penderà la. marcha próxima de los
MAGATZEM I DESPATX:
'
promesa. de disciplina, del compliEl senyor Uuis Companys:
acontecimientos el hecho de haber Imposició de condecoracions
la.
de
restauració
de
deure,
del
ment
Generalitat,
la
de
L'ex-President
4
VOLTAmE, 9 i 11 - P UIOMARTI, 1 - PUIOMARTI,
visitado al Sr. Oil Robles y haber
República en · la seva. integritat ex- a la P resó Cel:l.ular madrilenya, on anunclado
Madrid, 13. - Diumenge se celeel propósito de nuevas conT elèfon 72893 - BARCELONA (G ràcia)
plícita i ..w ~ seva. acció creadora. el visitàrem, en& diu: •
ft>rencias, servirà a muchos comen- brarà a les deu del mati, a Ja PlaEn el 14. d'At>t'il ~el 1931, la. Re-Què us puo dir? La proclama- taristas de fndice para deduclr la popública s'anunciava; en el 14 d'abril ció de la República a Barcelona, en siclón y actitud del jefe de los ra.- llorejada
la
imposició
ça dé l'Armeria,
i ladeMeFemando
de San la
del 1932, la República s'afirmava; en la qual vaig prendre part tan acti- dicales.»
dalla Militar als generals; caps, o!!- ~
el 14 d'abril del 1933, la República va incautant-me de l'Ajuntament
ciais, classes 1 soldats, als quals els
lluitava.; en el 14 d'abril del 1934 la. amb \Ul grup d'amics. Aquell mo«LA BELGICA»
ha estat atorgada tan assenyalada
Rep~bllca se n'havia. anat; i en' el ment fou el de major emoció de la
14 d abril del 1935 la República. tor- meva vida, 1 sols pot comparar-se d abr ll del 31, 1 és veritat qÜe apa- recompensa 1 no se'ls havia imposat,
OU A SCH
D OM E N E C
na més segura, més serena, més fer- al de l'aprovació de l'Estatut. I ara rei xo enfront dels socialistes, no és rotñ la· llei disposa, al davant de
Gran assortiment en joies I rellotges propis per a presents
ma, més convençuda. de la seva for- no dic més sinó <¡ue segueixo tenint menys que en aquella data també les tropes. Entre els militars, als
quals se'ls imposarà. Ja primera conça, més orientada en els seus des- amb
1 fermesa aquells hn estava, 1 era previsible la sepa- decoració, h1 ha. eis generals López
salvadors. Aquest 14 d'abril és idea}&.la mateixa fe
rnrló d'allò que tan sols és unió cir- Ochoa 1 Batet, i els caplt¡ms SeviTelèfon 23213 tins
BARCELONA
. Hospital, 106
una renaixença amb plenitud de viCIIl~lstanclalment per tal d'aconse·
llano 1 Moyano, i la. Medalla Millda. Sapi~niem ésser la promesa del
~~:uir l'èxit de Ja democràcia repuClara Campoamor:
tar als tinents coronels Yangüe 1
14 d'Abril definitiu que lliuri la Reblicana.
Repú
la.
de
aniversari
quart
-El
Ramirez, comandant Porras 1 diverpública 1 Espanya de retards pertor- blica., puixant dolor 1 concessió es
sos guàrdies civils i guàrdies d'asbadors 1 d'interinitats infecundes.
Trifon Gómez:
perançadora d 'ànsies veritables de
-El meu ~llor record és quan salt.
bll
ió d
¡ ed t d' ¡
Lucio Martínez Oil:
ADVOCAT
e evac • e responsa i- nlssà la bandera r epublicana a l'A·
e ar a
- La commemoració del quart ant- tat. Aquest aniversari de la nostra juntament madrileny. La major saversar! de la instauració de Ja Repú- República del Sl està ple a. la. ve- ti.~faccló ara és veure que els homes Els ducs de Kent de pas per
blica ens sorprèn plens d'inquietud. gada d'estfmuls 1 de claredat, 1 ela· rr!;:lblicans i de molt valor encerten
San Sebastiàn
No sóc pessimista. Alguns proble- ma pel que pogué ésser i no fou: a concretar les aspiracions del poesperances trunce.des, els deu· h!e republicà 1 treballador en l'esTelèfon 71467 mes molt greus que hi ha plantejats, Les
Gràcia, 132
Passeig
Sebastian, 13. - Han arribat
potser els que de més diffcll solució res incomplerts, la t ransmu t ac1'ó a b· c-Mt que s'ha fet públic a la Prem- elsSan
ducs de Kent, acompanyats del
s'arrosseguen des de la monarquia. soluta de tot el que somniàvem. Pe- sà. Aquest és el cami Inicial.
BARCELONA
seu seguici. A l'Hotel Maria Cristi·
El retardament a resoldre'ls els rò el dolor és més fecund que e: • ·
na han estat complimentats pel goaltt'euja, I el seu pes dificulta la .mar- goig. En el recom~t.e de les nostres r Eduard Barriobero:
-Em ~et;1;1b~ au.e .en entrar al vemador civil i el viCe-cònsul d'Anxa política 1 soclal .del paiSJ I..,s me- fdrces 'trobarelii' N ''llCI1tat 1forta ·
1
•. Després han, i:Q.ntinuat el
glaterra
ReJ)úla
qúll.n
é~
'à.nivérsari
1lituut
qu•
ii'.ill~9
·
fopts
sures per a vèncer-los que han d'a- profunda l ·~es
seu viatge cap a la frontera. . _
1 'do¡:rt;ar éls qut pretenen salvar la na- estaven contingudes 1 tèU~dÈ's, , ¡ ~tiirca 'comença a donar fruit. •
ció I el règim republicà, han d'ésser
1- -IIÍI
_ _ _ __ __
:aiiig
íiii'i', a'• IIJi.ilfilil"llillii?lí'lil
&
• nifl!or
• cl3
realftatavu
podrà ésser
1• •
• • •
•
1
u11c I "'
·qué tenim
coneixement
enèrgiques tallants; en all{uns ensos, (\Ue
sempre.
pt!l\sades
bel\
1
f1Crenes
Complement obligat de tota exMUNTANER, 6
altres. Ahir fou possible la vt! l'
Aquesta és una tasca que les dretes dels
\ cursió oon organitzada a Montserrat.
r•tat indubtablement apòcrifa i av!1'' ,
TE L E FON
•
no ooden realltza'r, perque represen- s'ha de demostrar la veritat absolu
En 8 mmuts, amb rampa del 200 per
ten en polltira 1 al món de l'econo- ta i contrastada. Hi ha al pafS 1111
100 Oa major del Planeta), ascenmia els interessos dels privilegiats, anhel de clareda~. d'elevació d••
VALLVIDRERA
DE
PLANES
LES
RECTORET»,
I<HOTEL
i a defensar aquest benefici han de- competència i un Up de polftica r.i¿)
deix al cim més alt de la muntanya,
:!'
1.235 metres s/ m
¡;,
dicat i dediquen tota la seva activi- tema Lluis de . Val, Els conflic-t.·.; ~
I f
Coberts, des de 6 pessetes - Banquets i bodes, des de 10 pessetat. Vegeu. per exemple, la seva obra més profWlds, angoixosos 1 . trans I
Unit a la porta de l'Abadia per un servei regular d'autoòmnibus
tes - Habitacions amb aigua corrent, timbre i cambra de bany
en les Corts actuals. Fins el moment,
salten a l'exterior
cendentalsinoonsistents
ESPECIALITAT EN EL SERVEI A LA CARTA
me. {r "
1 minsa amb
hom pot afirmar que no han aconse- solucions
Davant l'estació del F. c. Catalunya (al peu de la carretera de Va llvidrera ) guit res dels seus propòsits. ¿Durarà
de la República ' )
Especlailsta dels ti¡;sp!La:ls
molt aquest avantatge? Crec que no;
T E L E F 0 N
8 1 9 6 9
hom nota ja 1 es respira, fins I tot
de Paris · Varices - Llagues
4
a les viles, l'ambient d'esquerra, que
.
•
l
Salazar Alonso:
a les cames • Malalttes de
ha de posar a mans de les seves figlt-Examino la posició polltica i faig ! --------- l'Anus - Recta · Pèrdues de l> uare1x sense operar
NEGOCIS
DE
TRASPASSOS
res més representatives els mitjans recompte
SENSE DO LOR
sang • Fisures • Eczèmes
dels meus actes, i aprecln ' P. de Gràcia, 106, pral.
adequats per a vèncer l'arrelament amb satisfacció que m'he inspirat sem !!!!'!!!!!!!!!!'1111~..,....,;.~·~~!"!~'!-~!!!!'llll~!'!!!!'!!!!!'llll!'!'!~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'llll!!!!'llll!!!!!!!!'llll!!
comerciant: Anunciar el vostre
Industrial
judici
nostre
Al
privilegis,
d'aquests
~------~-¡·
-que
principis
mateixos
els
en
pre
Consulteu
desvaloritzar-ho.
és
directament,
és indispensable la seva resolució, per informà aquell magnlfic moviment
MARCEL.LI DOM INGO
El problema d'Espanya és de disA CANAR IES
ciplina política, d'acompliment del
deure t de capacitat civil. La nac1ó
TELEFON 21292
HOSP ITAL, 42, entresol, primera
d'exercir la .seva pròpia sobiraLi és ofrenat un banquet, ha
nia.
dedicant
així com als senyors Sabo- Acabà ~1 senyor Domingo
Soldadura per l'a rc elèctric soldadura autògena (Oxl-acetlllnlca)
fr&Ses . de gratitud per al Magi3teri
Zapata
i
rit
. ADVOCAT (
canari, que tantes mostres d'afecte
Las Palmas, 13. - Han estat ob- li ve donant.
7
a
5
tarda
12,
a
10
mati
Consulta:
primera.
tercer,
253,
Rosselló,
sequiats amb \Ul banquet Marcellí
Especialitat en soldadures a Blocs, Càrters, Cigonyals,
EL PARTIT FEDERAL
Domingo Saborit i Zapata. El seCulates 1 altres peces - Maquinària en general
nyor Domingo recorregué diversos
TELEFON 50272 •
B ARCELONA
~ ~INA, ~48 !... 150
pobles de l'illa, on fou objecte d'afectuoses· manifestacions de simpa- Fa pública la seva adhesió
I
:
tia per part dels seus correligionaADVOCAT
ris. Posteriorment vi3ità també el a la nota de «lzquierda ReMuseu Canari, on li !òu lliurada la
CA SP, 4 O
publicana», «Unión Republi·
insígnia de soci d 'honor.
TEL •E F ON 1 7 2 58
El diari local «El Tribuno» pubilAgent
Borsa
Canvi
«Nacional Repucana»
ca unes declaracions del senyor
MarreHi Domingo sobre el moment
VIA LAIETANA, 39, ent. (al costat
blicana»
pOUtic espanyol. En elles afirma
del nou edifici · del Banc d'Espanya)
que el nostre pals segueix el procés
Madrid, l a. - EI Consell NacioVELS ·DE NUVIA natur al d'un canvi de règim, a pe·
B A R C E L O N A ' MANTELI..:INES
MANTONS DE MANILA Telèlon 10605 Federal ha tramès a
sar. que aquest es caracteritzà per nal del Partit
premsa la següent nota:
11:1.
moaltres
que
violència
menor
una
CARRER DEL CALL, 1
TELEFON 18894
BARCELONA viments anàlegs. Estima que impor«El Cons~ o Nacional del Partldo
ta poc que es refaci un ' bloc gover- Federal, en representación del Cominamental que h a demostrat compli- té MumcU>al y organización autónodament que no és un instrument de ma e Izqulerda Federal, ha tenldo
GE ST OR AD M I N I STRAT IU
govern, sinó \Ul destorb. El Parla- conoci. · ' •to y examinado • la nota
COMPRA D'AUTOS VELLS PER A FERRO VELL
ment acabà la seva missió en evi- suscrita por los partides de .L:qulerdenciar durant la seva existència da Rep•.IbFrlm'l. Unié" R~publicana
qu•.! no ha comprès ni ha sabut y Nacional Republicano, y se com'.YtA LAIETANA, 13, tercer, primera
TELEFON 10109
T ELEFON 52688 acomplir allò pel que fou creat, i, place en hncer pilblic-a su adhesión
BARCELONA
8 A R C E L O N A NAPOLS, 294
y solidaridad al texto y fines pollper tant, s'ha de dissoldre.
El Govern que realitZi les elec- tieos de dicha nota.
---------------------------------------------~ cions
Declara con ccasión del cuarto anlha d'ésser format per homes
a
de confiança per a la República. EI& versario de la proclamación de la
partits republicans han de coincidir República, que para el mejor servique l'obra reconstructiva ha de fer- cio y defensa del rec:¡tmet , e; urgen·
ADVOCAT
se prèvia unió de tots, amb un pla tisimo que esta iniciativa se extienper a. executar 1 amb la garantia da a fines electorales, mediante el
p·er al rentat de peces del;cades
DIVORCIS JUDICIS ALS JURATS MIXTOS . formal del seu compliment, conser- oportuno programa minimo comblvant cada partit la seva pí'rsonall· nado entre las fuerzas politicas que
DECLARACIO D'HEREUS- ASStJMPTES MEROA.NTILS
tat pròpia. Per 1nteres3ar a Espa- estén conformes con \Ula orientación
ETC.
CREDITS,
DE
I DE TPffiUTACIO- COBRAMENT
nya, creu que ha de reproduir-se la francamente ízqulerdista de la Re·
pública.
consulta: de set a nou de la nit coalició republicano-socialista.
CLARIS, 61, segon, sP.gona
Madrid, 13. de abril de 1935.
Les dretes no tornaran a assolir
Clot, 127
Tetèfon 53049
BARCELONA B A R C E L O N A
TELEFON 80696 la victòria pel desencis del pals, canEI pres!dente: Franchy Roca, los
sat. que ha vist que estan manca- seeretarios. Eladio Freire y Jesús
de3 de capacitat per a governar. Re- Sànchez; vocales, Belén de Zt.rra~
ferint-.!le als atacs dels quals ha es- Francísco Cantos Abad, Eugento
C E N R-E • U R I O· I C 0-A O M I N I S T R A T I U
tat objecte el senyor Azaña, els es- Arauz. Míguel Marial, Melchor de la
Director : ANTONI OLIVARES I ZQUIERDO
tima injustos, però reconeix que Torre Eguia y Laudel• • ., Moreno.»
ADVOCAT
. Gestor J urldico-administratiu
l'enalteixen t li sumen adhesions .
IS
C
DIVOR
ENT
M
A
N
TIO
S
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DE
Tote3 les censures que 11 han estat
Gestió jurldíco-a!imlnlstrativa de tota mena - Defensa a tots eis J utjats
dirigides es - tom en contra els seus Intenten assaltar dos trens a
•Muntcipais i d'Instrucció - Tramitació de DÍVOR CIS - Legalització de
enemics.
la sortida de Valladolid
PILLs - Embargaments - Desnonaments - R evisió de· LLOGUERS
PARIS, 193, tercer, se¡ona
BARCELONA
TELEFON 74253
Compra, venda i administració de FINQUES
&!!cines: Conllell de Cent 254, prai - Telèfon 23365
(Consulta gratuïta)
Despatx: d e tres a vult
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Madrid, 13. - Aquesta nit, a dar·
rera hora, hem parlat amb una personalitat -les relacions de la qual
amb el Govern són de tal confiança
que les manifestacions que ens ha
fet mereixen crèdit i pot dir-se que
seran una realitat.
Ens ha dit que s'estudia el plet
de ·les contribucions a Catal\Ulya 1
que aviat es redactarà un decret perquè surti a la «Oaceta». Amb aquest
decret es tendirà a la devolució a
la Generalitat del cobrament de les
contribucions.
Com és sabut, la Gener alitat cobrava les contribucions de l'Estat, servei que ja tenia al seu càrrec l'antiga Diputació Provincial, i que¡.~
a poder de l'Estat per un recent decret del senyor Marraco.
Acabà dient dita personalitat que
aquest decret té tanta importàñcia
com el que es publicarà a la «Oaceta» del dilluns o el dimarts i que
fou acordat en el Consell d'ahir, decret relatiu a la devolució dels ser·
veís incautats pel decret de 2 de ge.
ner del corrent any,

___________*___________

Ultima hora
A l'Iris Park
Ahir al vespre, va tenir lloc a l'Iris Park l'anunciada vetllada de boxa que va donar lloc a una. bona
demostració deis boxadors amateurs.
Tots elis venceren en llurs combats
respectius excepte \Ul que va fallarse nul. Tots els combats foren molt
interessants i es distingiren dels
vencedors, Lizarbe1 Zuriiga, Bueno
1 pel seu punch del Valle. Eis resultats f:>ren: Llbrero guanya per
punts Blasco; P. Martmez a cespedes; Lizarbe fa matx nul amb Ji.m
Terry· Martinez a Esteve per atur ar l'Arbitre el combat a la. tercera
represa; ZUiliga a Hablr per punts;
Buena a Romagosa per abandonament a la segona represa.; del
lle a Olangua també per abandonament a la tercera represa. A més
va haver-hi un combat entre professionals, pesos mitjans1 que va donar la victòria a Samandreu damunt Hemàndez per abandonament
a la quarta represa.

va.-

lf":····...

- - -----*____. . . . ;__
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EXPOSICIO DE
l'ART DEL VESTIR
MUSEU O INDUMENT ARIA
RETROSPECTIVA
EXPOSIC IO HISTORICO
FOTOGRAFICA
DE LA CATALUNYA ACTUAL
AVUI. PENULTIM DIA d'aquest
magne 1 enlluernador Certamen
Grandiosos Festivals Continus
Demà, Concursos i Espectacles d e
I u Flors, de la Dansa i de la
_ ..
Moda. Tarda i nit
1
At. :MAT!, A PARTIR. DE LES 10:
SENSACIONAL CONCURS D'ART
FLORAL
CorÍcu:s de Rama dé Núvia, de
Rams de V!Slta cCOrbellles», Cen•
tres de taula. etc.
'
NOTA: Les entrades portaran un
número, que dóna opció al sorteig grntult dels rams presentats
al Concurs
A LA TARDA:
A parti r de les 4'30:
POPULAlW:>SlMA AUDICIO DE
SARDANES PER LA COBLA BARCELONA 1 danses ritmlques amb
gestos I balls populars pels «PetlLs Dansaires do Catalunya»

ENTRADA UNA PESSETA

amb dret a gaudir dels esmentats
FESTIVALS
Al tar<1 lunclonaran totes les Ulumlnaclons en colors do les
GRANS FONTS de l'Exposició
AL

SALO

DE CREACIONS

A les 4'30:
Te dansant. Ball a la PISta i actuació de la notable parella de
color MISS AN ITA 1 THOMPSON.
amb les seves darreres creacions.
Introducció del ball de moda Ahcantarà
Cha·Cha. THOMPSON
diverses cançons del folk-lore ne•
are. eto., etc.
PREUS CORRENTS
Te complet: 6' 60 ptes.
BRU.LANTISSIMA 1 SELECTA
PARADA DE MODELS VIVENTS
Darreres creacions presentades
per més de vint prlmerisslmes
ca&Jl> creadores de la Moda:
Olívoras. Grand Gerard, Mimi •
Joaquina, Furest, Modes Badia,
Mary lnal6s, Carme Costejà, Mo·
des Prlmi, Man uel Vicente, • Le
Prmtemps, M. Sedó (presentant
altes creacions en Llenceria de
Malson Hurdoy J.Paqulta Duràn,
Madame Suu ine. Joaqul, La SIbèria, La Golondrina. Ziba, Seaura 1 CREACIONS Gaviota en con·
junts de platia i. vestits de bany,
¡¡resentats per CASA VILARDELL
A LA NIT, A LES 11 :

GRAN BALL' DE GALA
CONCURS DE GUANTS DE FANTASIA - CONCURS DE PENTINATS - CONCURS DE MAQUILLATGES etc., amb VALUOSI8SIMS PRE:\118
Les concutsants deslilaran per
l'escenari 1 passadlosos del
SALO DE CREACIONS
PRElJ. l'Jtol ae cavaller: CINC
ptes Inclosa entràda a l'Exposició i lmpo~tos del Timbre. Invitacions senyora, grat.ultcs. Per la
aquesJ BALL resten nuls tots els
pas.~ls de favor

Demà, dilluns, 15 d'abril,
últim dia de l'Exposició
1 del SALO DE CREACIONS
SOL.l!:MNi:; CLAU::lURA OFICIAL
FESTIVAL dedlcnt als alcaldes,
Ajuntaments 1 Corporacions que
hau vingut a Harcelona per tal
d'assistir, a les Festes o!lcials organlt:wdes per l'Excm, AJuntament' d aquesta ciutat
'l'ARUA, A LES 4.
AL RECINTE DE L'EXPOSICJO
GRANDIOS FESTIVAL
CONCERTS :: HALLS, etc., etc
Asslstmm a I cl'lpectacle totes les
bellf'se>' realonals 1 les «Pubilles»
dc

B:~rcrlnna

la humanitcif

8

DIUMENGE, 14 D'ABRIL DEL

,._

~

CAMISERIA

LA DONA CATALANA
Interessantíssim número és el que s'ha publicat aquesta set;..
mana. No deixeu de comprar-lo. Conté el següent ~Jumarl: Portada
a dos colors d'elegants figurins. - Per elegir «Mills Catalunya»,
totogratla de les belleses de tots els districtes de Barcelona. «L'anell de prometatge», per Lluïsa Castells. - cEntre Orient I
Occident», reportatge tHustrat per Florellc. - «.Bocins de la vi·
dat, per Pietat Fabra. - cEl turisme de la donat, per D. I. «S'acosta l'estiU». - cEl noiet dels camins», per Josep M.• Folch
1 Torres. - cDescr1pc16 dels patrons de la plantilla». - cAmic
dels ocells», (poesia>, per Francesc Mas-AbrU. - «Consultes grafològiques». - «Consultori femeniJ: Modes, Bellesa, Labors. cEntre nosaltres». - «Pàgina infantil. - 26 figurins darrera novetat de pràctics 1 senzills vestits. - 4 pàgines de suplement de
labors, 1 la novella cTemptació de dona».
Comprant aquest número podreu anar dilluns de Pascua a
1a msgniflca excursió visitant les Guillerics 1 Vic amb un descompte especial del 10 per 100 sobre el preu del tiquet. Sempre
importants obsequis. Es la vostra revista de modes 1 de la llar la
primera 1 única escrita en català.

30 et s.

Amb suplement de lli
-·~tnes novella..........

Ferrer Batlles
36, Boqueria, 38

Especialitats - camiSes a
mida. - Adam 1 model RA·
GLAN <patentada)
MITGES aFERRO•
(de garantia)

PREUS BARATI SSIMS

I

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES

40 ets.

rtetalleu aquest cupó i trameteu-lo, -·tui mateix,
a «LA DONA CATALANA», Avinguda 14 d'Abril, 418

PEL·LICULES • PATHE· · BABY . MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES - DISCOS, elo.

RELLOTGES • OBJt:CTES DE PLATA

JO I·E S - BRILL ANT S
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

Cupó es.pecial per a les lectores de LA HUMANITAT
Na .•••••••••••.• ~···················

ca"er .....•..•..•.•.••••.••••,

num . .......... població ..... ......................, es subscriu a
LA DONA CATALANA, començant en ........................,
trametent ver (otr vostal-seoells) pesset6$ ..................

CASA BAGUES

Carrer.de Sant Pau, 6
<prop H.amblea) TIL lt23l

B AR C E L O N A

••••••••.••..•.tmport cte ..................................................
Les suoscnpclons a Harcelooa es cobren. 11 ea deattJa. per
meSOII. a ra.o de 1'00 pesseta mes. - Amo augment se~mana.l
de 16 pà¡¡1uea de novel:la. l'W pe~etes - .(o'ora de Harcelona:
Any, 14'UO pe~>&etes; l:iemeatre. '7'50; Trimestre. 4·oo. - Amb eupiemont de 16 pl\vlnes de novel-la, aU&menta. 1'25 pessetes tri·
met;tre.

Bar ce I na 6 d' t bre

VOX-LIBRJ. --- Carrer Tallers, 55. --· Telèfon 13945

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOBLES. PIANOS, RAUlOS, CAtXES DE
CABALS. MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE CO.
81R, MALETES. DISCOS, etc.

CORTS

CATALANES,

4.14

BARCELONA

f barra y c.a, S. eu t~.
Línies regulars de grans vapors per a ,s destins
que es detallen
I:)EHVI!:J l:tAPII.J t>.Ni'l:tl!. I:SAitV.t:LONA i HlLHAO
t>ort.laes tota ets DIMECRES a la nit cap a vrueocta. Alacant. Màlaga,
Sevilla. VIRO. Vlll~are~a Corunyo<, Muse1. baotander 1 Bilbao.
AILtliDaDirf>e lell e&caJea De,
!'ar~uua !Jeuta 1 tiuelva caoa duea setwanee
tiant Cartell 1 Ferro! caaa dues setmaoea
SERVEI CUitl-t&t'U El>li'lt.E; I:SAHVELONA I I31LSAO
...aaa auea setmanes
t>orttdea els DIVENORE:. a 1a mt c.:at> a rarraauua, tiaoc Carles 1
V1uaroç. Va..teucla. Vuu.. ra Ala.;IWt Ciir~.~~&ena. Aaullas. Almeria, M&o
Ulla. Motru. Mala&a (.;tiuta. Vat11¡: tievllla. tiue1va.. Vtao. Mann, Vl•
Uaaarc1a ferrot <.;orunya Avues Musel . l:iantander. Hlloao 1 Pa.BaJes.
tii!:H V&I I!;N 1 Kl!. HAI:WEl.UNA ::;¡,; n; I M~ULA
tiortJaes QUID;t.euru.. ela .:tiJUUS cap a tiete 1 Ma.n;eua
tierVel QUID.:ena¡ cap a UENOVA
La CArrega ea rep ri rtnataau (le ta Vompany1a Moll del Reba.lz.
letétoo ta5&
--v-1::11!;1< V¡,;¡

HA PIU t:AI:' Al. H.l:tA::llL. PLA l'A
per moto- t.ra.nsat.lantlcs correus espanyols
::.ontút:a lllleb caaa :.11 dies
Cap a SANTOS, MON • c:.'W' 1 ur; u 1 bucNu~ ~IRES sortirà el dta SO
d'abril del 1935. la magnifica motonau

«CABO
La

SAN ANTONIO»

que aometra vassar.aera 1 mercaderies
c&rrep. ea rep ttn" 1a vetlla del dia de sortldn. al tlo¡taao nWn. 1
del Moll de Barears. Tel,.Coo I8274
VlA LAIETANA I
TE'LEFON ~05'7
conslguatarll>:

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VIA L..AlElANA

lilAUa;1u: t'8.88Cii de ta Caateuana U. - HAHCI!!l..ONA: VIa Laietana, :1
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA CADIZ • CANARI ES
Sortldes setmanals eta dissabtes. a Iee 1:1 Etectuaran el senet lea motonaua
oCIU['AO DE SEVILLA• I oVI LLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA PALMA DE MALLORCA
Sortldea cada dla Cllevat •11 dlumenaeel de Barcelona r Palma. a Iee
10 norea. per Iee moUJnau.a
• CIUDAD DE BARCELONA• 1 «CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA VALENCIA . ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA MAO I BARCELONA · EIVISSA
w.NlA VOMt.Rt:lAL AMB F..SCALES 11. ro l'S ELI:l PORTS l.JE LA MJ!!Ul·
TER.RANlA. NORD U'AFRICA I CANII.RlES. - Sortides quln/Atoala de 13ar•
ce1ona els diJous
UNIA COMERCIAL BILBAO. OADIZ ·CANARI SS. AMB
ESCALA A I'O'I'S SL8 PUI:tf8 DEl NOI:tU U'ESPII.NYA. - t>ortldee QUID•
una..ta de t:llibao ela diJous LINl.A RAPlUA REOlJLAR ENI'R.B ES PANY A
1 I'ERRI'IURIS UE L..A GUINEA ESPANYOLA IFERNANUO POO) . - t>or·
tldea el dia. 1'7 de cada mes. amb escales a València.. Càdtz, Lna Palmas, Santa
Cruz de Tenerife o Freetown. Santa Isabel de Fernando Poo, Bata, K011:0 1
Rlo Ben1to pels vapors
«PLUS UL TRA• 1 •LEGAZPIJ
LINIA RAPIDA RECULAR ENTRE BARCELONA l VALENCIA
Sortides do BarcelOna eiS dlltuna 1 d1Jous. a tea 20 borea
•CIUDAD DE VALENCIA•
Preu a coberta: 11'00 peuet ea. Bitlleta d'anada 1 tornada a preu• redufta
LINLA REUULAR ENTIH, HARCELONA
II.LACAN1
ORAN - M.EULLA
VU..LA ALHUCEMAH · OEU'fll. 1 VICE-VI!al.SA
t>orttdea ae Harcewna cada dlumeo¡e. a 1es 11 bores; d Alacant ela cumarta,
d'Orao els dimecres. d·oran cap a Alacant eiS dtmarta. 1 d'Alacant cap a
Barcelona. els dll:necrea

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

CAMISERIES

Telèfon dU422

======~~~~~~·==~~~,.~·~·=.======~==~~~
FUTBOL
EL CAMPIONAT DE LLIGA

Una jornada decisiva per al
Betis, que juga a Sant Mamés, amb l' Athlètic bilbaí
PRIMERA DIVISIO
Barcelona (Can Ràbia): EspanyolDonòstla, Melcón.
Santander (Sardlnero) : Ràcing·
Barcelona, Vallana.
Madrid (Cbamartin): Madrld-Valèncta, Casterlenas.
BUbao <San Mamés) : Atlètlc-Betls, Comorera.
Oviedo <Buenavlsta): Ovledo-Atlèt1c Madrid. Vallès.
Sevilla (Nervlón) : SevUla-Arenes,
Ricard Alvarez.
SEGONA DIVISIO
Sabadell (Oreu Alta): SabadellHèrcules, Iturralde.
Pamplona <San Juan> : OsasunaValladolld, Steimborn.
Múrcia <Condomina): Múrcia-Cel·
ta, VUalta.

El Campionat
Copa d'Espanya
La jornada d'avui:

Barcelona (Granollers>: Granollers-La Plana, Elizari.
BUbao (Ibaondo¡ : GUecbo-Júplter,
Bernandez Areces.
Vigo (Florida> : Unió de Vigo-D.
Corunya, López Corona.
Jerez (Stad.lum Domecq): JerezGranada, Escartin.
EL TORNEIG DE CLASSIFICACIO
DE LA PRIMERA CATEGORIA B
Sants-Tàrrega.
Terrassa-Sant Andreu.
Europa-Calella.
Duro-Horta.
Martmenc-Granollers <eventual).

Fer les comandes per telèfon trucant al número 73256
Acaba de posarde
18 a la venda
0 J
OC U
PERE FOIX
Preu: 4 ptt-s. Contra reemborsament: 4'40 ptes. Els lectors de LA HUMANITAT presentant aquest anuncl obtindran una rebaixa - AdQull'iu-lo abans no s'esgoti

·El S ·. E SP O .RT S·

MSA5J!Si44UéZMIU

DEULòFEU

REBUDES LES DARRERES NOVETATS PER A LES TEMPORADES DE
PRIMAVERA I ESTIU
Camises darrer mOdel. cooteccJonaüea tmmlllora.blement. estU
amerlcA. obertes - Ooroat.es. mitJons. Cinturons. piJames 1 bar·
nuSSO!I de gran moda. ExceYent assortiment de ¡¡énerea per a
CAMISES A MIDA
Call,
3
BARCELONA

CICLISME
DAVANT LA I VOLTA A ESPANYA

La Federació Italiana denega el permís a l'equip italià
que havia de participar-hi
Roma, 13. - En la seva darrera reuniòbla Federació Italiana de Ciclisme a examinat el cas dels corredors italians Barral, Erba, Nedrinl
1 Scorticatl, que havien de prendre
part en la I Volta a Espanya.. Degut
al fet que acruesta volta acaba solament tres dies abans de la 1n1c1ac16
de la Volta a Itàlia, la Federació
Italiana ba decidit de negar el permis a qualsevol corredor itallà ¡>er a
arrenglerar-se en la Volta a Espanya.

Salvador Cardona, guanyador de la primera etapa del
Gran Premi de la República
Eibar, 13. - S'ha efectuat b primera etapa del Oran Premi de la
República. Elbar·Madrtd-Eibar. En
aquesta primera etapa Madrld·Bur·
gos ba vençut Salvador Cardona, en
6b.,8m.i3s.

___________*___________
F.ARRE PJJUAN
' OEFE<.l'IES SEXUALS
Metge especialista
RAMBLA CANALETES. 11. 1er.

.NO\' A URBANITZA.tJIO

Uture de despeses d'escnptura 1 plans
Despalli: Corts Catalanes, 602, 4.art. • Telèfon 21309

f OR MIG U ES destruïu-les .a mb

~

~:;"~"~:'ra

.. VENDA I CLINICA

CASA
PARTICULAR
desli.Ja senyor a dormir.
Joaquim Costa., 30, 1er.
lm.
CASA
PARTICULAR
dCSJ tJa hostes. vuwna.n. 33, pral. 2n.
UN O DOS AMICS a
tot estar o sols aormlr.
Tallers, 82, Ser. 2a.

DIVERSOS

'"A HANT
a·orerel&
a Catalunya ram
de tel&t~s 1 géneree ae
punt
Amo bones roJaclons Clientela. Escriure a LA HUMANITAT
num 150
LLOGARIA dos pisos
en una mntcl&a casn. moeterna • cèntrica Clos o
IlO ptes. Esèrture a LA
HUMANri'AT~_l611.

VENC AUTO d'ocasió
lO HP bOn estat I COD•
dlctone lmmtllorabtes. •
Escriure a LA HUMANI·
TA1 oilm 161

Hospital, 42 • Tel. 13651

Jerseis futbol, cadet ... ...
Jersei futbol, hOme ••• •••
Mitges futbol, cadet ... ...
Mitges futbol, home ... ...
Pantaló futbol, Cadet ... ...
Pantaló futbol, home ... ...
Turmelleres extres, home ...
Genolleres extres, home ...
Defenses, o 55-120 .. . ... ...
Sabates pell verro .. . ... ...

2'65

ns

1'50
... 1'95
... 1'95
••. 2'48
... 4'15
... 5'71
... 1'95
... 12'95

LAYRE
. T

29 • BOQUERIA - 29
independent. de quarta catt>goria, da
C. O. E. Sants.
24. Josep Casamada ,de Saba~ll,
independent, de primera categoria.
25. Baptista Salom, de Vnlència,
independent, de primera categorh.
26. Esteve, de Cnstellón de la Ple..
na.
27. Chafer, de València.
28. Eusebi Blanc, de Terrassa, in·
dependent, de tercera categoria, de
la U. C. Terrassa.
29. Joaquim Tudela, de L'Hosp!·
talet, independent, de primera categoria.
30. Amadeu Pcltor, d'Olesa de
Montserrat, independent, de terctra
categoria.
31. Ramon Bellmàs, de Girona, In·
dependent, de tercera categoria.
32. Manuel Capella, de Burriana,
Independent. de pnmera categoria.
33. Jonn Pagès ,de Rub1 \nde.PL".t:·
dent, de quarta categorlll.
34. Ramon Aguilar, de Barcelona,
lrtdependcnt, de quarta categorw.. de
A. C. Montjuïc.

Barcelona---

LLOCS DE VENDA
Uriacb 1 Companyia. :._ Comercial Anònima Vicenç Ferrer. Drogueria Vidal l Ribes - Daimau Oliveres. - Solà, S. A. Soler 1 Mora. - Fill de H. Mnrsal, S. A. - Capdevila I Jordi
i tots els establiments importants

s.

~J

BOXA

Bar Petit Miramar
Casa recomanable pel seu petx
freso I menJars d'encàrreo
ExquiSits plats de popets com
enlloc mes de Barcelona
Gran terassa prOpla d'havern
per a banquets 1 festes
-PASSEIG NACIONAL, 62Barcelona.
Telèfon 19235

OFERTES
i DEMANDES
MOSSO O COBRADOR.
desitJa cococacló 46 aon
I bonea releréoctea ~
crture a LA HUMANI·
TA'I num. 6at.
MODISTA a·oreretll a
casa 1 a domlclll. Preus
econOmies Rocafort. 154
pra.l l.B
--·---.,--SENYORETA taQutmecanOgrala amb conelll&o
menta d OIICina d0m10aot
catnla 1 castellà. s·oreretz
Escriure a LA HUMANI.
TAT oum. 16'.1

MODES, coulecctó acu.
CASA A TARRAGONA
l::iuot Peie. 11:1. venc rada da veatl ts 1 abrics
per 14.000 DteB 100 ptes. per a senyora 1 oenn
Rocaa1 mea bc. LA HUMA· Preus moderats.
tort. 164. pral.. la.
NlTAl oum 204.
.JOVE, sabent català 1
BAR MENJARS, lloc castellà a·otere1z per a
~ VALENCIA, 470, llo.Jntm Lepanto. trawvla nu- cèntric prop Rambles. Es despatx. magatzem o comero 60. prop traJecte lO traspassa per oo poder brador. Esc. LA HUMAcèutlms. Pisos 4 dormi· atendre A. de Cabo F. NITAT nú.ln. 20S.
toriS. de 115 1 116 ptea. Layret. 124 bis. 4rt. 2a..
MODISTA, mltaea on.
VENC BOTIGA comesREPRESENTANT COL·
Calten. Mallorca.
LEGIAT. Comptant amb tibles amo na.bttaclo. bo- clalee,
clleuts propiS. de tota nes COOdiCIOD&. per DO 2311. 1er.
gara.n t.la, acceptaria re- poder atendre negocl.
preseot.~~cló
de perDila Escriure LA BUMANl·
PLANXADORA,
ta.lta
per a Barcelona. Esc. J. TAT núm. 2oa.
oflclala de camJsea d'hoc. Sorollo. e¡. Joan Güell
me. Capellana, 14.
12. Tel. 34'729. Barcel011a.
"ALEl muaern. eepa.
tos ¡ardt t norta, a :16
ANGEL MARTI . !aller mtouta Plaça CatalunJa.
PER A CALICIA, vla~
c enouadernacto U4artl· Venc unmlllorantea COD• Jant treballaria articles
ne~ de 1a Rosa. 1'7. re- dJClons. Otnatr-ae a LA
a la com188ló. .leo. LA
léloo 1f>:{f>:l Harcelona¡ HUMANITAT oum. 163. HUMANITAT uflm. 207.
C/

ESPORTIUS

Aragó, 270 t 272
i Passeig de Gràcia, 45
Telèfons 11550 11559

CASA SUBIROS

PARAULES

pe1

I

Service Station,

formigues

Or. Martí i Julià, 4, entresol, segona

'/ ----Telèfon 10522 -

l

Preus rebentats
Transformacions

U'EN<JENEUURB

"{ LAP1}\

{f·

!otes les marques

200 solars a 10 cèntims el pam quadrat

HORMIL

9. Rafael Ramos de N b
10. Marian Gascón d'Esar ona.
Francolf, independent,' de sfgluga, de
tegorln.
ona ca.
11. Manuel Baró, de Barcel
12. Joo.n Salanc. de Sabad 0
13. Emlll Serra, de Tarrag0 e ·
dependent. de quarta categortana.tn.
Tarra¡ona.
' u. e,
14. Antoni Andrés Sancb d
celona, independent, de Pri<>mee Bat.
tegoria.
ra e¡¡,.
15. Sebastlà Bobet, del Pra
Llobregat, independent, de qu .....t_ del
tegoria,
~"" ca.
16. Joan Vallverdú, de Tarr
individual de quarta categoriaagona,
17. Isidre Figueres, de ToÜ¡
professional.
ouse,
18. Josep Ruiz, de Barcelon
dependent dc primera categor¡~ In·
la P. C. Poble Nou.
• de
19. Josep Garcia, de Barcelona In
dependent, de quarta categoria' • •
la U. C. Barceloneta.
• ..e
20. Jooep ~nzAlez, de Barce¡
independent, de primera categoria~
la U. C. Barceloneta.
"'"
21. Antoni Esteve, de Mataró lr.
dependent. de tercera categoria'
S. C. Mataronf.
• e
22. Francesc Borrell, de St ""'
independent, de tercera categoria,·~
S. C. MataronJ.
23. Salvador Creus, de SabadeU

NEUMATICS

(FINCA TORRE DEL BARO)
Quaranta milions de pams quadrats de terrenys dintre el terme
muntctpal de Barcelona es dividiran en SOLARS per a 1a construcció de Cases; Xalets, al comptat l a termlllJs de 10 1 20 anys.
En Inaugurar aquesta Urbamtzació donem com a REGAL

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

Horari probable i llista dels inscrits
Organitzada per la secció ciclista
dc la u. •E. de Sants, 1 sota el
patronatge de «El Diluvio», es disputara per segona vegada la prova
Jaca-Barcelona, ínstituida l'any an·
teri or.
Per a participar-hi s'ban inscrit
una quarantena de corredors, entre
ells els millors corredors de casa 1
altres de ben qualificats de la resta de la Península. E]nguany, ba
estat Wll\ llasUma que també hom
celebri el Gran Premi de la República simultàniament.
L'any passat, el vencedor fou Alvarez, el magnJflc corredor nordeny,
després d'una cursa fantastlca en la
qual s'imposà a homes tan qualificats com són Escuriet 1 Canyardo.
La prova esmentada va assolir un
èxit innegable i sincerament deslt;..
gem que la. que ba de començar a.
les dues d'aquesta matinada 1 acabarà demà, a les quatre de la tarda,
el repeteixi 1, sl pot ésser, que el
superi.
L'norarl probable de la prova és:
Jaca, dues de la. matinada; Bernues 17,800 Km., a les 2.40; Anrugo,
30'100 Km., 3.10; TriSte, 38'600 Km.,
3.30; Santa Maria de la~. 40'600
Krn., 3.60; MurUio, 49'800 Km., 4;
Ayerbe, 59'600 Km., 4'25; Placencta
del Monte, 71'300 Km., 4.55; !:squedas, '74'400 Km., 5.01; Osca, 88 Km.,
6.30; Siétamo, 100 Km., 5.55; VeH·
llas, 105'500 Km., 6.08; An&ues, 110
Km., 6.20; Lascellas, 119 Km., 6.37;
Barba.stro, 138 Km. (control de proveïment), 7.15; castejón del Puente. 148 Km., 7.35; Montsó, 15& Km.,
7.52; Binefar, 167 Km., 8.14; Auma.celles, 184 Km., 8.50; Lleida, 205 Km.,
9.15; Bell-lloc, 219 Km., 9.43; Sidamunt, 223'500 Km., 9.53; Mollerussa,
229 Km., 10.05; Golmes, 232'500 Km.,
10.12; Bellpuig, 239'900 Km., 10.28;
Vilagrassa, 248'500 Km., 10.46; Tarrega, 251'400 Km. (coRtrol de proveïment), 10.52; Cervera, 262'800 Km.,
11.15; Vergós, 266'800 Km., 11.25; Panadella, 277 Km., 11.45; Porquertsses,
282'800 Km., 11.55 ;Jorba, 292'200
Km.; Igualada, 300 Km., 2.30; eas.08 Km., 12.48; Bruc, 319 Km.,lloa!,
telloU, 308 Km., 12.48; Bruc, 319 Km.,
Martorell, 339 Km., 13.58; Sant An13.10 ;Esparraguera, 329 Km., 13.35;
dreu dc la Barca, 344'500 Km., 14.10;
Palleja, 348 Km., 14.18; Molins de
Rei, 351 Km., 14.25; Sant Feliu de
Llobregat, 355 Km., 14.35; carrer de
Paris <cent metres abans de la plaça d'Ernest Ventós), 367 Km., 15.00.
Llista dels corredors Inscrits:
1. E. Alvarez, de Pau.
2. Francesc Pallejà, de Reus, independent, de segona categoria. P. C.
Wlllam Tarin, de Tarragona.
3. Antoni Destrieux, de Màlaga,
independent, de primera categoria,
de la U. E. de Sants.
4. Juan Gimeno, de Barcelona, independent. de primera categoria, de
la u. E. de Sants.
5. Vicenç Cebrtan Ferrer, de Barcelona, professional, de la U. E. de
Sants.
6. Jaume Pagès, de Granollers, independent, de primera categoria, de
la U. E. de Sants.
7. Josep Flsas, de Martorell, Independent, de segona categoria, de
la U. E. de Sants.
8. Ricard Ferrando, de Barcelona,
independent. de primera categoria,
A. C. Montjuïc.

VIES URINARI ES

1

ANUNCIS PER

La 11 Gran Prova Jaca - Barcelona
(367 quilòmetres) es disputa avu¡

Dia 14 d'abnl, Junlor-Intrèp!ds;
Universitari-Sabadell.
Dia 5 de matg, Junlor-Sabadeli;
DESPRES DEL COMBAT JACKS• ODI versi tari-Intreplds.
MORE.JON
Dia 12 de maig, Junior-Unlrerslt.arl; Intrèpids-Sabadell.
La segona volta es celebrara als
El cubà ha estat desqualifi· terrenys
de joc contraris, o sta. CiJI·
viats,
cat per un any per haver juny. els dies 19, 26 de maig 1 2 de

simulat el k. o. davant Vilda
Jaks

Paris, 13. - El dubtós desenllaç
de la lluita que efectuaren el negre
cubà Cheo Morejon i el txecoslovac
Vilda Jacks, combat celebrat el dilluns passat. el qual acabà amb un
k. o. en 111. tercera represa per part
del negre, ha fet que• la Fedemctó
Francesa de Boxa obris una enquesta, per tal d'aclarir el que hi pogués
haver de cert sobre els rumors d'un
suposat act:rd entre ambdós boxadors.
Les explicacions aportades ptr Morejon 1 el seu «manager», no complagueren els membres (le la F. F. B.,
per la. qual cosa hom ha sancwnat
Morejon amb una desqualificació
d'un any, a partir del 8 d'abril del
1935.
Aquest és l'epileg d'un dels molts
afers obscurs esportius comercials,
que es registren en la carregada atmostera en què es desenvolupa la
boxa europea.
Sembla que la combinació, que acaba de manera tan lamentable per a
un boxador professional, tou Imposada per l'orgamtzacló amb la ftnll·
litat d'augmentar la popmaritat del
boxador txecoslovac, el qual té un
contracte per a en1rontar-se amb
Marcel Tllil per al titol mundial del
pes mig. Aquesta lluita bavla de l·elebrar-se el mateix dta 8 del mes que
som, 1 fou suspesa degut a l'escas interès palesat pel públic.

HOQUEI
Avui, començarà a disputarse el 1orneig de Primavera

P~OOUCTt Of LA&OAATORII
•AIItlf Ot lloM JOA, t29• Ttl , •••,. tAACH0"4

Club de Reni Barcelona
Per les eliminatòries que per a ll
class!Hcació de «skiffmam> ce!ebra•
rà el Club de Rem Barcelona. e1
proper dia 28, s'ban rebut les se·
gítents Jn~crtpc ions:
Joan Gallofré, Francesc :sonet,
Enric Gonzàlez. Antoni .Azos. Art~
Camaïtes. Miquel Macià 1 Agus
Boada. Es correrà In prova amb 111
ioleta «Mar Blava».
Per n les eliminatòries que en
«outrlgger» a dos remers l tlmone~
organitza l'esmenLat Club, tambe
per al dia 28, s'han inscnt fins sr~
do3 equips, el pnmer integrat peui
senyors Fària·Va:ero. timoner G :
lera, 1 l'altre format pels sem:or"
Rlos-Santamnria, timoner camañeS·

___________*__________

Sales d'ArD
Galeries Laietanes
Corts, 613
Trlntta 1 Torné Pintun~
P. Borrell
t
VIcenç Rancon
•
Pasqual Roch
o
carola Ramon
•
Fins el dia 19

SYRA

AVIll començaran a jugar-se els Olputactó. 262
Ielèfon 18710
partits corresponents al Torneig de
A.HT 1 URNAMENTACIO ...e
Primavera entre els equips que no
han pres part al Campionat, els quals
OBJE<.'TES PER A PRESEN ~"
són els següents: Intrèpids, Junior,
Prtm
Pmtura
Unlversitarl 1 Sabadell.
Joaquim Ros Escultura
La Federació Catalana, en la seva
reunió, formà el següent calendari:
Fins el dia 19

•

E·

IREB

L

•

...

E

•
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REIXISME

La classe obrera austríaca
viu en plena misèria

Moviment sindical, ·
a Rolònia

.

o

Dn és la Generalitat? El nou camí del 12
d'abril

La Premsa ¡cat~tlana, tdta, a excepció de.. .La :Veu, comenta auib
desencant l'ammciada restitttdó
Fins <cEl Mat!» expresa el srm
de serveis, no a la Generalitat, ~
desCllcfs .~obre la qüestió, en anó al Governador general, és a
ql,lcsts paràgrafs:
cltr, al representa1!t directe del
Poder Ce?l'tral. 1l f)tWt ([lle els ser<<En Consell de 'Ministres celebrat
veis bàsics, com la Justícia, Ense- Jllr a la capital de la República, el
~Urroux donà compte als seus
Pr.
sSn
110
1!J]amel!t i Oràre Pïtb&ic,
retituits, el famós decret mo té al- !C'1mpnnys de ¡¡:.tbinct d'haver estat
1gnut un decret el qual es retornatre abast que el de rcyu.ucw , en
matzs senwl'!? del • Govemador, Nen a Ja Gcncmlitat de GatalUn)!a
d'uns pocs serveis de menor quan- els serveis que 11 bavten estat sUSPetia, que en res no aJac~ ni solu- ~<>S er la llei óel 2 dc gener d'en·
cionen el problema autonòmic cie guany llevat del que .fa refèrencla

D'un article de <tLa 'J'ierra» soEl Comitè director de «Zjednoczec<ANASTASIA RUGUEL;DEZ
bre la gran victòria republ!ca11a d6
nic Zawodowe Polskie», una de les
~C3 eleccions d'abril del 1931:
vuit centrals sindicals de Polònia
-Sef\ora: esta asociaolón do perlo·
que compta amb w1 efectiu de .clistas tiene el alto honor tdo nom·
<ú.oa ..emoclón ciudndana. gue nos
169.000 membres, en runa reunió ce- ~rar a vueoenoia {<ciudadana .de ho•
ltrac el reoue r<.lo IUIIJ.YLOHIJ•C u ol glolebrada recentment a Poznan acor- nor», &iendo condíoión ¡precisa que
lllu.ou ~ruc nt>ril nos aiJre nue.~.:unen
dà el seglient:
tte el corazón a la espcrnnza. Un>pue\\Fer veure la necessitat d'uniftcar vuecencla 118 levante, al monos. para
L'InstUut Nnal.oqnl d'lnvefitlga- del$ salaris que el fel.xlsme ha inlblo como el n,..,...,tro, que dió <Unte <I
e1ons ;Econòmiques de Viena acaba trodu'it a !Austrl8. volent afavorir el el moViment obrer alhora que orga.- .ser condecOrada con todos los hoIJllWlrlo "~:lltero tan 'lllngnifica lecc1ful
nttzar la defensa contra In tempta- .nores.n
d pubhcar un report sobre la si- capitalisme.
a l'Ordre Públic. Els ministres \ll.pro- de clvismo, no puede huodirse n
<De <<El Sigla Futura».)
jon.s .
El feh:lsme ha deSfet totes les or- tiva de subordinar .els Sindicats a
• ~acoló econòmica d"Austrla a rany
os abismes nci!Fus de una tirania PT·
President.
del
disoosició
la
varen
ganltzaèlons slndicals 1 ~ls ,Partits !~tat. ;El Comitè estima que da1934.
Com a catalans no podem pas a- atea que lo deShoom \V lo envilf'ce
.Aquest raport demostra com la del pro11rtnrtat estan declarats Ule- vant ;aquest perUl, és possible 1 fins
macar In nostra sati!tfncció; I*rò 110 ~o otra cosa hlzo con Espafta. ~que
classe obrera d'aguell pais ha min- gals. Per tant no és ])Ossible la de- indispensable la unitat del movlens és :_posslllie dissimular el nostre ma monnmnía. ~os que, 'POr no revat considerablement el consum das fensa coliecttva de la classe treba- ment sindical oercant la manera
dls!)ust en oomprovnr que no .ens 1 s nocer nuestra p&1cologia ni creer ·n
lladora. auslrlaca. Prohibició absolu- d'arribar a una unió voluntària de
de l'adveniment del 'feixisme.
dnt rgaudir :d.'aguella ampla llibertat las virtudes dc nuest1n rnza se burdel dret de vru>a, per altra les organitzacions :de l'totes lea tenEl >1932 el coiHium ítòtal ilcls ob- ta. da.
que. ens mereix 1 que voldriem que aroo de nosotros sometléndonos ,a
dèncics.
,.
b
t
ens fos l(!enerosament reconeguda. toda IClase de vejac!one$. no podlan
Quant a l'atur forçós, el Comitè
~acuitats
•ecte.s de primera necesSita era, en an ·
un totnl, inferior d'un 7 per 100 A VIena, abans dél feixisme, es demana. l'aplicació lmmedlata de la
<.Ara la Generalitat tornarà a. fer-se nmaginarse que habrin de llegar ·m
«La
que
comentQiri
el
ací
Heus
càrrec d'armells serveis; però, on és d!a. en gue puesto en ple el pals en,_mb relació a la dels anys 1923 i p~v~en 112 mruons de sxUlings per setmana. de les quaranta hores M
dec:ret,
l'anU?zcint
a
dedica
Publi»
tcro, los ecl:lllrinn para stempre enla Generalitat?
lOJl. El 1933 va minvar encnm a mes en so.laris. El 1983 la Xifra des- la indústria i en els treballs públics;
ea el seu interesscmt editorial d'aOate.lun31Q està .mancada del seu (tre rlsas y ~ncloncs
.
cencu a 95 milions I, el 1934, sola- l'acomiadament dels treballadors que
un 10 J>er 100.
cona
part,
en
re¡JTodurm
que
hir,
¿Que ,sigmJ!có el 12 de abr1l rte
Parlament, no té consellers que reQuant el 1934, ha minvat, el i:On- ment S'han satisfet .salaris per va- octlptn dues places d'una d'etilluació:
geixin els diversos departaments ,lel 19al? Para E.spaña. la valorlzaclóu
lles, la que no representi la. base
sum dels treballadors austríacs, en lo de 89 milions.
<tEl Consell de ministres ha apro- Govern autònom, la Presidència de de unas li!Jcrtndes puestas en preca.xifres eloqüents que oferim als de la seva. Vida. Establir forts imun 20 per 100.
toruais
són
qual
pel
decret
un
vat
la Generalitat està octtpada ntel"in!l· rio darnnte todo el Uemj)O que goEls productes alimentosos, el 1932, treballaoors ~talans per tal que postos n1s productes de luxe estrana la Generalitat els serveis gue lla- ment pel Sr. Pic 1 Pon, el qua1 jun- bernó la monarquia: pnrn los cspa1
era superior en un ~ per 100 da.- puguin cons.to.tar els beneficis que gers 1 votar qu11.11titats per tal d'in«RECUERDO DE AQUEL DIA
la
de
vien estat resc.'\tats després
tament amb la mateixa presidencl.n, iio1cs. la fúliZ in!ciaclón de tma nuepnmt dels 1923 I 1931. Però baixà ofereix el feixisme a la claMe tensificar les obres públiques.
Jl~ del 2 de gener. Cal tenir .Present encarna. els carrccs de Governador va etapa n sus glorlosns -tradicioon
prochlrn'ó
se
República
-La
soassegurances
les
a
relació
En
d'tm 5 per 100, el 1933, 1 d'un 9 obrera.
que el decret aprovat ahir no impli- general de Catalunya 1 d'alcalde tte ¡nes democràtlcas, interrumpidas ~n
Aquests .llúmeros no podran reba.- cials, el Comitè de Z. z. P. ba acor- martes 14 de abril.
per 100, el 11934.
ca 1 restabliment de l'autonomia tal Barcelona.
!Qque1los sigles en que las familias
poro
Sl;
CAVERNICOLA.
EL
desles
de
:reducció
la
demanar
dat
de
economistes•
La vcnda de robes - veotits -, el tre;Js els «nostres
cron determina l'Ebtatut i la Constl·
rextran_geras se nsentaron en nuestro
932, vn minvar sobre els anys 1923 dreta :fllo4clxistes, puix que els ha peses burocràtiques ,amb mires al para nosotros fué en martes y 13m
rtucló; -representa només la devolució '" 'lièin""(ui,""eñ""ait~eii avine~te~e~·'qü'ê suélo.
a
1
mèdic
servei
del
millorament
leoficial
entitat
una
pt)blics
:fets
va
1933,
e1
100;
per
19
d'un
1931
<De «Heraldo».)
dels serveis usurpats, que funciona- les situacions interines entranyen
1
Boy hnce c,uatro ,;años que Espaí1.1.
{ aixar d'un 28-:Per 100, i, finalment,
l'augment dels socors al malnlt. :ramran sota el control del Governador sempre un perlll I Catalunya ja fa se enoontró a si mlsma, ;eseriblen~o
bé demano. per a les institucions
el 1934. ha bafxat d'un 30 per 100. galltza.da QJels <lictndQrs de Viena.
,per la !llei dl!l 2 de ge- més de ~s mesos que Viu en una m- en su historia una lhermosa pàgln.'\
creat
general
A Catalunya -el .!elxisme no hi té d'ass~rança el retorn al règim
La venda de calçats, el 1932, va
ner. Es a d!:-, es tornen les coses a terlnitat.
de llberaclón. C')nscientes todos los
6.';5er igual als anys compresos en- res a ;fer, però co.l que tots els tre- d'autonomin.
l'estat en f,!Uè les situava estrictaEs ¡que ara r::mb el retorn dels sor- cluda.danQS .de la r.espon:;abllidad que
la
vl.g1lin
Catalu~a
de
balladors
el
u-e els 1923 1 1931. En arribar
ment la Jle1 de règim 'transitori, però vels a la Generalttat de Catalunya contraian. lluslonados con _el mamen1933 va. baixar d'un 3 per 100 i, el rem;galútzació d~s S nd.lcats Lllu-• LA PROTECCIO ;A LA DONA
110 es restableix l'autonomia; per
tornarem a la normalitat de la vid~ to unico IJUC después de muchos af1os
això caldria tornar al Patlrunt'nt de nutonòmlcn?
res, larves de feixistes, conglomemt TREBALLADORA I ALS IN
d'un 16 per loo.
1934,
se les presentaba. doloridos por ocho
•
També s'ha res.1entit la venda d'csgulrols i servils servidors dels
que
Catalucyn totes :les 'facultats
Aleshores, com s'hi tornarà? Fins aiios ae infltmante y vcrgonzosa dicprimela
assigna,
li
suspès
l'Estatut
BUL!GARIA
A
FANTS
ó'artíclcs usats. El 1932 ~minvà Cll dictadors tlpu3 Martin~ Anldo ~
ara podlem admetre que l'adminis- tadura, amargos por una politica l)""il·
,
\In 7 per 100. El 1933 va ésser in- .Que no s'ha d'obUdarl-, Barrera,
ra cle les quals -és la de:ïmnació del tració general de Catalunya depenia cia 'Y enck!uU que habfa dcstrozado
Amb data del ~ de deseml>re del
prc~ident de la Generalitat.
terior d'un '84 per :100 i, el 1934, és L\lyando, Aunós i -altres amics del
de Madrid, però d'ara endavant ja la cconomfa, la haclenda. públlca Y
El Govern del senyor Lerroux ha no serà alxi. Cada un dels departa- la. .rigueza nacional, el país supo rea1934, va dictar-se una llei a BulgàBorbó, que volen Tessu.scitar.
C1'un 42 per 100.
volgut gue aquesta iniciativa coln- ments o conselleries de la Generali- lizar tm acto que fué mirado por teEls treballadors ja veuen el que ria de protecció a la dona trebal1aLa causa d'aquests descensos de
eidfs amb la commemoració del 14 tat hauri\ de tornar a funcioruu
las nactones como una cosa úruJa capaCitnt COI).'!Umidora dels tre- pot oferit· el feixl!me; Guerra 1 Mi- dor~hanialscrl~aftant~s 'nstltuclons de
d'r!brll La publicació d'aquest decret d'una manera. nctiva;els afers s'acu- das
5
'" •
balladors au.stríacs està en la bah.1l lièria.
ca en la lucha de los pueblos contr:t
l'incautelosa
manera
d'una
iniciarà
protecció ittls infants que encara no
mularan; es produiran els normals sus opresores. Aquella lección • dltenCll l'edat escolar: guarderies, jargrés a la normalitat polit.ica trl\S- conflictes que exigeixen tma soluci-J vió a darle a nuestro pueblo el presIJalsada per les disposicions exoepcio- Immediata. i nguestes coses no s tigio que tuvo en los tiempos de h
dins i cases destinades a recollir els
-Sl, m¡w entretenido: pero a la nals que seguiren la convulsió del passible que les solucioni una sola conqui.s.t.a americana 'S durnnte~la.
infants de pal'CS necessitats.
Els Ajuntaments de més de 20.000 hor,a de pedir no le llace oaso naúie;.~> -6 d'octubre. No pretenem regatt!jar nertona, encara que ~igut de ;n1~lt gue-r:ra de la Independencia. Espa ll.
l'esforç que els hanlPS de bona :volun- bona voluntat. El dia -no tindtia volvla. a ser un pueblo y dejaba e
habitants, hauran d'establir guar(De «Lo. Llbert~d».)
tnt hi.Ul dediqat a la consec.ucló d'a- prou hores per a. estudiar els aSSUJllP· ser una .manada de hombres !!e s
deries.
quest lfi, que en certa manera ;és un tes que es. plantegen.
Per altra banda les indústries que
de ma.nsedumhre, dispucstQS a ~u.PQr
d'esmena dels c.errors
comcnçnment
ocupin més de 20 obrers i aquesta
Ignorem com resoldrà aquesta fitodos los sacrüicios y L·•d:ts lu
del Govern que el 29 de març aban- tunélò el r.<>vern de la República. tar
tinguin infants .menors de 7 anys,
humUlaelonQS que le impo!"lmn lt.s
donava el poder. 'Ho hem dit tantes <Sabem, nomós. que en retorrn~tr els mandatt~rios. De aquelles : ÍlOS e;r~
tindran l'obligació de crear cuarde:vesades com la ccnSlllllo ens ha ha serveis a la Generalitat es recon·~t:-c
rles per tal que els Infant.<; puguin
de otriste y lenta oattünar :1aèi:\
¡Permès, j ho repetim ara: el anlllor que Catalunya té capacitat per a go- les
passar el dia protegits, sobretot En
un l2 dc abril que entcrraba Ja • ocnml. l'únic eficaç i intelUgent Jmu- vernar-ee, ~. sl és aixi, cal que fun- dredumbre
els casos que treballin el pare 1 la
de tma dinastia maiU• :1,
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cinron al pueblo; de UU:llS ili:>t.itu
-trencat en unes .hot:.es d'excJtar:ió.
al compliment de l'esmentada llei
ria paralttzada.»
nes arbitrarlns, .egotstas y endu
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"El duelou, d'Alexandre Kuprin.
const.'\r q~ en l'última reunió de
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totalment
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talana.
rSeran
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resisteixin
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lldad. TodÒ acabó en· nguel dia
«Cucnt&.; de vagabundosu, de 1\olà- castigats amb una penyora de 5.000
l'Entitat va acordar trametre'ns un
les vicissituds de la política gene1.le
hom cotlmemor.\mos... después
volum del qual és autor e-l consoci xim Gorkl.
orseus
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Amputats
d'Espanya.
ral
cuatro aí1os. J>cro t.rlunfnnte ho
«La. nacionalldnd catalana>>, de leves.
èle la Cambra !1\lfred CO!ita, uGulógans nRturals d'expressió 1 de godespué~ la RepúUll.cn, lloy vo!\'t'I
a>r.~t de Ja !.Riba (traducció de Royo
piresn.
vern, csense possibilitats de cap inltodos los espnüóles, la nación ent
-----------------------*:----------De la senyoreta PEPETA RIBA, Villanol'a).
cJntiva, ha hagut de viure en una
a s<>ntir aqu<"'lln hondn enmctón.
De PERE DELCLOS, hem rebut
los exemplars:
passivitat anguniosa. Aquesta supeespertunos. iluslonados s "'fervien s,
cinc volums:
«Els mesquinS>l, de Eere Cavallé.
cUtació eneara dura; la inlciatlv!l mJ.
puestD en u !to el corazón, oti:o >Te. •
«L'Espanya de Oarles llln, de .J.
«l..'l última palabra de Rocambonistrrial que comença a desentumir
IIeus acf el comentari que el eor- cer ciudadano. P..ar mooatr.os. tv a.
leu, (volum prlmer), de Ponson du J. Cnsanova de Seingalt.
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«'!"'ROVA DEL 12 DE ABRIL
responsal de !ll.a v~ardia» pasa España ya es sólo un recttt:rdo aq
llei aprovada per una Cambra enor«Càndidu, de Voltaire.
Terrail.
hermoso 12 de abril.
.Aquesta. Associació ha organital decret de trrestitución:
Y de aqwllas .eleoeiones,
1 parcial. és un feminvada
mement
«Pinya de Rosa11, de Jo~ulm Roy- zat- per
El senyor J. VlLADO:\IS I RAY es necesario que no sea Eólo ¡m
a demà, dilluns, a les deu
¿qué se dlicieron?
«Pam Cataluña, la aetualldad po- recuerdo,
nomen de la singularitat del joc deVENTOS (segona aportació), ba tra- ra.
sln<> unn reaUao.d.>l
de la vetlla, o.l seu ~tatge .social
rivru; de la crisi de març. Aq\lest de-- lltlca de hoy es el ac.uerdo adoptat!-">
¿Uué de tanto ooncejal
"Poesie!ln, de Jacint Verdaguer.
mès tres ,·olums:
(Duc de la Victòria, 15> una confecre.t; que comentem és un cos prodtlit en 1 oonse'jo de ministres sobre
com11 trujffon?Jl
«Vis.ló econòmica c1e Catalunya,, rència
«Aptflr de pardal>~ i ccEI 6inglarn,
en la qual el senyor :Manuel
per la disgre¡;ació del sistema .>Q.Sat reintegro a la Generalidad de Iol ser(primer volum), de LlllÍS Creus.
6e J. S. ,Pous.
<De~ol».)
.F,rancU.Orra. :Altmrà dls:crtarà sobre
-w m&Yiment el 4 d'ootubre. iPensesn vicies provlsionàlmente incauta.dos
• • •
ccluJlnrinsu, d'Edunrd ~Iarquina.
.;.t,emA «El contti.Pueut.- I
que s·cstà ventilant un ple.t r.> ,lit;i:: por el Estado. .El Gobiemo atrlbuye
Estem satisfets de les aportacions, l'inte~
«La Saludn, de J. B~ Olavarrietn.
.
d'excepciónal importància i que Ells a estc acto importancia considerable,
v;epeu el gue diu el CDrrespon ·z
.. Del scayor JOAN D't\SOIA (sego- car mostra un interèl! per part dels el - Fiso
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lftismnts!lto profiliaran !.et per >t\ su- por .ser ~ }Jl:im,ero ~l;l gue. rea~me~e
a 1\1adrid Cie «LL1 VcU>l, vue tamp,é
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Amlgó donarà una conferoux sap tot el que guanya i .el que conciliatoria, aç¡uietadora, que ha in, «)bn&n Le5càutu, de l'Abat Pre- ¡creació de la,Biblioteca per aLa obrers Leandreper
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aquesta
prendre
en
perd
home«Els
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rència
fonnado su constitución 'Y la soluíorços.
atur
en
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obrir-se el Parlament haurà de do- ción de la crisis. El decreto està eret, comen_ça una .UO\'a etapa en a
Ens plau constatar aquC<lót Interès, natges a. la. Vellesa. L'obra de l'apòstcZadig11, de \'oltaire>l.
nar-ne compte.
concebido en ~rmlnos de relativa politic.a calnl.a.ml. De.; del 6 d'oc nDe la LLIBRERIA FRANCESA, car és una prova evident que no es- tol Franceso Moragues Barret» amb
Pels aclariments arribats fins ara. amplitud y abarca aspectes de gracl bre, Iins l!LV\ll.t<'IS .errors de l'Esqu~
tem sols en comprendre la impor- motiu de celebrar-se el dilluns de
hem rebut nou volums·
no li serà gens dificil, perquè el de- interéo para la continuació~. de la ra han i!Shtt tan enol"lllCS que J.n n$·
«Bukuninu de Via.tx~lav Polons- I tiincia QUI! per a Barcelona té la Pasqua diversos actes d'Homenatge
cret, rebut eD alguns sectors amb sa- vida autonómica. Los serVlclos de tra qliestió no ha c;t ifiino r <rr-ce<J:jr
kl (traducció cltl rus per Andreu ' creació de l'esmentada Bibliokea per a la. Vellesa. en diferents pobles de
tisfacció excessiva, no fa. •,inó corre- Orden pública y Justícia serà.n l'e- des diQqnell diR. A partir el avui.ltl
1!lis obr~!'$· Hem de ~er . QDe aquesta Catalunya.
Nin).
gir les extralimitacions que ~ han tenidos por el .;Estado, como ya fe j)unt baix es put dir que "Stà st•PP.«Europa en escombros 11 ae Gui- mstltucJo de cultura s•gw un exemple
produït en l'aplicació de Ja llei de rè- prevenia, y respecto a "Instrucción rat 1 que s'obre un període qu.e,~l
1per a altres ciutats;. per tant, es- -----------------*:-------------'
Uem 1\lucblon.
rlm tnlnsltòri. Aquesta llei suspenia pública, se buscam una .fórmula es porta la polllicn amb clêlicadc:, l
perem noves aportac~ons. M~nq1;1en
«Entrevlstasn, de i\là.ltim Gorki.
funcions del Parlament I creava que satisfaga las aspiractones en iln intR.}l;"'ilncta. es pot f>'".-\tnir a xe e
les
«Entre el Pueblou de Màxim GorkL encara moltes Jlibrenes i edttor~als
LES SARDANES
el Gove.ruador general amb la repre- materia de Cntaluña, sin olvtdan;e elnostre problemn dèls acbresa s
que poden contrJbu.ir-\li I que <'Om a
'
sentació i les facultats de President de salvaguardar lo que el · El>i:ado contiuuats ,a ouè ;el 11a ~ondemnar a
- L'.Agnwació Sardanista de Barmés interessats en el desenvolupade la Generalitat. però no rescatava j\Wga 'funciones eeenciales de su politica de l'Esguerra.
ment de la cultura ban de contri- celona ha. organitzat per a avui, a
«QUATORZES D'ABRIL ClfOR
ni suspenia cap servei. Aquesta mis- soberanla.ll
Ens trobem, doncs. en un bon mobuir amb llurs aportacions.. qu~ es- la tarda una audiCió de sard1mes
PER Sl SEllVEIX D'EXEMPLE
sió la. dita llei l'encomanava a. una
EVER>Ih>
ment que, en gran nart. és dcgul a
perem ¡a la nestra Redaecio, Ronda sl aeu es{4tge tFrancesc Lairet, 101)
Goel
d'informar
ha
que
comissió
l'actua.c¡:(l 19ersonnl d.els senyors P~
a càrrec de la Cobla .MODtseny.
l Unlversit.at, %5.
(De «La Pttbllcltat».)
vern de la República dels ~Senets
tela 1 Lerronxlll
E~ pa~ons mine~ anglesos ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ que hauran d'ésser rescatats pel pocte
2
del
Pràeticament,
central.
der
Sabíem l'enorme capacitat de :bfan un donatiu de cinquanta
gener ençà, el poder executiu s'ha.
<mèditl àe <<Lliga Catalana». No
avançat a l'l.nfox:me de la comissió
crèiem !inoerament, que arribes a
mil lliures als obrers
~inexistent. 1 això .és el que rectifica
L'únic diari de Barcelotza - l i no
tant
Londres, 1~ - Ha causat magniPúblic,
d'Ordre
servei
El
decret.
el
cal dtr: l'únic escrit en català fica impressió a totes les esferes so.
el Govern de la República podia :relque llans:_a. lea campanes al v~l.
cials la decisió dels propietaris de
vindicar-lo sempre que ho cregués
~'" una ridfeula í rOBptto.~a aleqna
mines de GaBes del Sur, que han
oportú en virtut d'una clausula estaé8 e.l diari de la Lliga. uVan repaacordat, amb motiu del jubileu del
tuària; és per aque.'!ta raó que el derant-se els estralls del 6 d'octub~.
rei, fer un donatiu de so.ooo lliures
cret el deixa fora del seu abast. La
-El G()'l)em aprovà un decret ~
esterlines, per a la. formació d'un
llei de gener diu també que el sertornant a Catalunya els se111als
fons dedica~ a assegurar pensions de
vei d'Ordre Públic, la Justicia i l'Euque lt foren retirat¡¡ després ~~
senva.ment a. la regió autónoma po.
vellesa als obrers de les seves mines.
daltabaix llevat de l'Ordre Putlran ésser objecte d'una llei; com
La decisió dels propietaris mtnaibltc», afirma «La Veu» d'ahir w
que aquesta llei tampoc no ha estat
·res ha produït tr.. .,bé comentaris fatitulars a taf.a plana.
serve1s
teta. el decret reintegra els
vorables a. la Cambra dels Comuns,
I escriu aquest t:rmrentart, que es
l'estat
a
Ensenyament
i
J'n~ti{"a
de
on el fet ha. estat objecte d'una precomenta sol:
proen
gener
-.de
2
dia.
el
tenien
gue
gunta al G'lvcrn.
<<El U2 d'abril de 1193'5 és el comenmulgar-se la. llet de règim transiten.»
El gest dels propietaris de Galles
SENSE NO:tiCIES
1çament de la retificació del 6 d'ocdel Sur és tant mes meritori pel fet
al,t;eU despatx otiLrol.lru"-se
no
Per
~'intcià
d'o~tb_re
6
lEI
lll3i.
de
ttubre
que els seus negocis no són ara molt
una davallada. El 12 d abril s~ de- ,cial, els informadors no pogneren enPròspers
turat. Cometria 1\lna ¡greu egwvoca-J ~tre.vistnr-se ahir al mi,gdia amb l'a\1La Federació d"Obrers Minaires ba
ció qui cregués gue lla s'ha salyat tot. ditor cie la Divisió
rebt,• el donatiu dels vreus patrons
·
Caldran encara molts sacrificis I
amb ¡gran sat1s1acc1ó 1 ban acordat
El corr.esponsaZ a :Madrid deJ 1/ltr-- molts el:lforços de tots els catalans
Tampoc no po,gueren cntre\'istar-se
rareglr al llegat d'aquells una quanrteix diari, jacinta uns detalls més per 111 recuperar una bona pa;-t del e.mb cap .Jutge per no trobar-se als
quant a l'abast del decret de J"e- que he:-:~ perdut. Però el camí és ')1)11 t;eus despatxos ~ gue no lil .assls~ltat de 20.000 liures. que engro~irà
el fons per a pensions.
jerència.
alblrador. catalunya ha.'Vist on ~n- tiren smb motiu de la .festivitat del
Diu:
duïa l'actuació demagògica que ~·lil- dia.
El diputat labonsta per Aberdare,
«Hom no coneix encara el text dtl minava en el 6 d'octubre. Ha vü;t
George Hali, referint-se a la grati-·
seautor,
seu
el
decr.et en el qual
també ou pot conduir la o:-~jl&."t!.i3 de
tud amb què els obrers han acollit
DE L' HT.ENT DE 'ROBA·
no\'r Portela, ba d'introduir lleus mo- la política constructiva del :ih3.1aBis.el donatiu patronal. ha dit: «Crec
TORI DEL DIUMENGE
serà
no
redacció
nova
La
dificacions.
apoSSible
fet
ha
que
històric
me
que els propietans de mines dc GalEl capitA jutge senyor Ponce de
collf:SUda s~ament fins dema.. quest 12 d'abril. I no vacilla n retteJes del .Sur han posat les bases de
;però per deélaracrons que el mims- rar la seva confiança als homes q.1e Leon acabà ahir Ja i.nstr.ucc:ió del sula fundació del sistema amb què els
tre de la. Governació ha fet a U"! en tines hOPeS tan difícils, en unes mari que instrueix contra els proObrers \SOmniaven.»
petiodista, hom sap que l'únic que elrcumstàncies tan tràgiques, ba."l. cessats Torres, Pérez Calais 1 Marrectifica el decret en qüestió són les nbut evitaT la catàstrofe definitiva, itlne-L, acusats de la mort tdcl disEora la llei del 2 de gener el desastre irreparable; en els homes ltat Francesc Eslragué. Aquest sumainfraccions
CONFLICTE RESOLiJ"
que en matèrip, de Treball, per r.xrm- cque foren primerament profetes l ri tou üiuraL a l'auditor per sl esple, va cometre el Govern anterior. quedetmrés nau hagut d'actuar co:n tirr.a la seva elevació a plenari.
La. vnga gue declararen i sostlnEs a. dir, s'estableix, tal c.om estava ta redemptors.
guCaseren dignament els obrers de la
Les diligències realitzades nhir al
pre.v.iBt eu a llei, el 1~gim transitorl,
L'acte d'ahir del govern de la Rea Batlló ha. estat solucionada, i
en virtut del qual l'Estatut queda. en ¡publioa demostra. que el President mati consistiren a prendre decla~han reintegrat els vaguistes al tl"!lsuspens. Per tant, resten suspeses les idel Consell de Ministres ú el minis- ració al doctor Gimeno que operà
all.
facultt~ts del Parlament Català I f'S
re de l1a Governació, encara ~ver Estrnder guan fou onduït a 11Hospicrea el. cirrec üe '1J(>vernador general, nador -genem1 tit!Í!.ar de Catàltmy•, tal Clfnic, l als per1Ls armers.
NOTiiCIARI
eque II.I!Sumeix les funcions que cor- 1n0 volen que el règim transitori sEl doctor Glimeno ratificà el conresponen al President de la Genera- l8ui una Comissió.J.iquidadora'<lie !\Es- tingut del certificat que estengué tlesUNA CONFERE!IICIA 60BRE
litat I al seu Consell ElleCutiu. El que tatut., .sinó ue deQemiloqUi <en la re- prés de la seva intervenció. Els peen realitat es fa ara és restablir 1integraeió a. CatalUIU'a de les seves rits armers declararen que la pisL'ATUR FORÇOS
aquest governador general en les eSSències autonòmiques. I això, com tola trobada al domicili del Torres
Al Sindicat de Cambrers de Bar.funcions..nue .la llei ~entada 11 coo- a catalans, fóra injust que no ho re- era
útil i presentava senyal d'haver
<;:¡~ona es donara una. conferència, el
ieria.
coneguéssim.t
estat di&pamda recentment.
""' 17, a les .J de la tarda, a càrrec
Es restableix, doncs, una legallta.t
del junsconsu!t Alfons Fabregat, el
que. i.n,úi.ngeix la legalitat superior
Qunl vetsaré. sobre el tema «La. cride 1'Estatut, però que al .seu torn ha.81 mundial i l'atur forçós; les seves
via estat infringida per disposicions ~
causes els seus remeis».
governatives algunes de les QU'\18
porten la signatura del senyor Anguera de Sojo. Ara s'encarregarà ("}
ltEUNlO A l.oA GERlUAN:vels que li encomana. la llei de ròAllò que més pot comprometre l'èxit d'un aparador és que el de la
DAT DE l'ERRUQUERS
governador general de tots els tervora tingui una major Intensitat de llum artlllclal. Altrament, per
seva
púd'ordre
dels
llevat
transitori,
giro
1
l.u Germ.andat de Perntquers
blic, i són aquests els que han im- un fenomen psloologlc, ban explii:abltl, el v1anant deCllnta ..sempre ta eva
Barbers residents n. Barcelona, celeposat la necessitat del decret apro- curiositat a favor de l'aparador que està més ben lllummat perquè la seva
..ll.lnta UcnernJ Ordinària aij bran\
vat avui per tal com lla de cessar vista es podrà esplaiar millor 1 sense estoro.
ous vment, dia 18, a les 5 de la
l'estat dc guerra a
lmmediattiment
t~rda, al Cnsal de ,.la Federació de
Tenim, doncs, que els aparadors tenen dos factors 1J'ctmcoio "QUe per
Catal~·a, i els serveis d ordre pút~OClcbts de SOco¡-;:; Mutus de Cablic haVien ..d'ésser transferits en a-- llur importància no ea poden negligir: intensitat I bona distribució de
n. unya, carrer de Roger de .Llúria,
quell moment per l'autoritat militar. la llum artificial. Però això sl, es neoenari conjuminar aquells, adequaumero 7, princtpnl.
D'aquests serveis s'encarregarà d'ara
endavant el governador general com dament, perQuè siguin ;eficaços. No hi ha .bona llluminació on hi ha
l:LS EMPAPERADORS
a delegat del ~\·em central
deficient intensitat de llum; tampoc no hi ha bona tllummacló on hi ha
Hom deia en la llei ~e 2 de gener molta llum sl aquesta no està repwtuta regularment per tots 11ls I~ de
L'ASSOciació d'Obrers Empaperaserels
llei
d'una
objecte
serien
que
dors de Barccloua convoca t<>ts els
l'aparador.
~~~ d'Ordre Públi¡:, Justicla i Enseus nssoc1a.ts a la re.unió Generol
El vostre aparador, ofereix un contrast pejoratiu amb els de Ja vora?
avui
aprovat
decret
El
aensm.nent.
ElCtraordinñrla que es celebrarà el
no <llu res dels serveis de Justlcia l Reuneix els dos Indispensables factoJ:S d'81Taooió'l Avrat ho 'llllbreu. Nomes
~ropcr dia lli a les 6.30 de la :tarEnscrcy'ament, però ha. anunciat el
a al seu 'estatge social per a l'a.d'un tèonlc de la acompanta Barcelonesa de
senvor Jt>ortela que aquests seran ob- us cal soUh:1tar klformes
Prtro'"Bcr6 definitiva dc les bases de
COOlJ.
jecl.e de llei que serà presentat Jpor- Eleotricldad» (telèfon <16545, Int. 514), Girona, 1, 1 'Sereu atèS, sonse sap
t\Ul&.ment a 16$ -corts,.
mena de cornpromls, 4mmediatament.

El que caldria és tornar al Parlament 1es
seves

lt\.
de

tn.

do

______...;...._;:__*

Bibfioleca per als obrers
en-atur forçós
Nombroses i waluoses aportacions

Ni Justícia, ni Ensenyament, ni Ordre
Públic

Not1ciari
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Seguirem en «règim
tr.ansitori»

a

l'apa~ador

de la vora?

ESPECTACLES PUBLICS

•

•

·TE ATRE I CINEMA
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TEATRES
COMIC
TEATRE
PALAU DE LA REVISTA

I TEATRE

LA MALOUERIDA ESPECTACLES PER
Sorollós triomf dels seus eru1nents
autors I Intèrp rets. NIT, a les 10:
A AVUI
ZAPATERO A TUS ZAPATOS •
L'èxit sorollós: LA MALQUERIDA

Mucho cuidado con Lola
creac1ó do Perlita Greco, Murillo
tota la Companyia. 50 belleses
en escena. Gran presentació. Escenes del quadro 2on. de la reENSEAANZA LI ·
vista antlgll:
BRE. La funció dc tarda començarà amb l'entremès: A LA COMISARIA - Demà, t arda 1 nit.
A honor 1 bene!icl d'Antoni Ga·
rrldo : MUCHO CUIDADO CON
LOLA • BOIRINA DE SOL • Fi
· de Festa per eminents artistes.
1

Demà, tarda : SOL DE LIBER·
TAD • Cada nit : LA MALQUE·
RI DA.

COLISEU POM PEIA
Companyia ASSUMPCIO CASALS

GRAN TEATRE ESPANYOL

Avui, tarda, a les 4'30. Buta·
ques primera, 3 ptes. : UN COP
DE TELES I LA FLORISTA DE
LA RAMBLA.
Nit, a les 10: LA REINA JOVE.

Companyia del

NOSTRE TEATRE
de València
Avui, COMIAT DE LA CO:r-.1PA·
NYIA - 'l'ardu, a les 4 1 n it , a
les 10. EL CARTELL MES COMIC
de BARCELONA. Primer: ELS
HEREU S UEL: TIO PERE o A QUE
TE MUIGUES NO ESPERE, formidable creació còru1ca de GOMETES - Se¡¡on. La !llrsa en dOll
netes dc RIALLA CONTINUA:
iiTA TIA! ! - Si vol eu passar la
t arda o la nit divertida, vegeu
aquestes obres ~ Dissabte, dia
20. INAUUUHACIO DE LA TEMPORADA DE CINEMA DE GRANS
EXCLUSIVES • PEL-LICULES ESPECIALS

CINEMES
POL
METRO
Lluria, 116 • ft lelon 81222
Avui tarda, a. les 3'30 I nit,

a les 10 La graClOb-a comèdia pel

EL CAMPEON
DEL REGIMIENTO
la ma¡nl!lca producció financera, Inspirada en el ramós afer
Stawinsky:

1

BARCELONA

LA BANCA NEMO

Avull diwnenge, tarda, a un quart
de s s i nlt, a un quart d'onze ,
ta comedla de gran èxit:

FANTASIO

LA VIUDITA SE
OUIERE CASAR

Avui, matinal a les 11. Tarda,
de 3'30 a 5'45. A les 6, numerada 1 nit, a les 10: REVISTA FE·
MINA • PATHE JOURNAL • DOCUMENTAL - Gran èxit de l'extraordinària producció bibllca:

de Capella I Lucío

REY DE REYES

POLIORAMA

Temporada oficial de
TEATRE CATAI..A

PAR I S
CINEMA
Avda. Pta. Anael. 11 I 13

Avui, tardu, .,. les 4'30, programa. monstre. MADAME 1

Telèfon 14644

La rambla de les floristes

Sempre el pro&rama m's atractiu
Matinal, 10'30. Tarda, primera
sessió de 3 a 6'45. Numerada, 6
I nit 9'45 : EL FUGITIVO DE
(Gustav Frohelich).
CHICAGO
Dorothea Wleck en UN SECUES·
Demà,
TRO SENSACIONAL Henry Carat en CASADOS Y FE·
LICES i A TODO CAS, per J ack
Oakie I G. W. Fíelds.

Nit: FESTIVAL
CATALANA:

GERMANOR

La rambla de les floristes
l

gran FI DE FESTA

NOU
TEATRE
Cran Companyia Llrica

COLISEUM

LLUIS CALVO
Avui. diumenge, FESTA NACIONAL. Tarda, a les 3'30 : LA
ALEG RIA DE LA HUERTA ;

Avui tarda, dues sessions. A
les 3'30 I a les 6'05, ESPECIAL.
Nit, a les 10. Darreres projeccions
d'aquest. Programa:
CONC URS O DE BELLEZA
I COm ica)
REV ISTA PARAMOUNT
EGIPTO, REINO DEL NI LO
<Oocumentnl) 1
Stan Laurel i Ol iver Hardy, en

LA DOLOROSA
per l'eminent tenor HIPO LIT
LAZARO I actes 1er. 1 2on. de

DORA FRANGISQUITA

Una fiesta en Hollywood

per VICENC S IMON
Nit. a les 10: LOS CLAVELES,
LA DOLOROSA, LOS DE ARACON 1 gron acte de concert per

(Producció M G. M.>
Demà. dUluns, tarda, 11 les 4.
Programa Especial de Setmana de
Passió. 2 DOCUMENTALS 1 3 DIBUIXOS, de Popeye I Botty Boop
(ambdós de represa), I AMOR EN
RUTA. film de l'Oest I REVIS·
TA PA RAMOUNT (ambdós d 'estrena ) - Preus: 1 pta. i 1'50 •
Solament d11luns, dimarts i dimecres.

HIPOUT LAZARO

TEATR E NO VETATS
Gran Companvia d'operetes i Re
vistes de CELl A GAMEZ

diumenge, tarda 1 nit:

Avui

LAS
1

MARYLAND

CHIRIMOYAS
el sorollós èxit:

Plaoa Urq ulnaona, 5- Tel. 21966

Los inseparables

Sessió matinal a les 11. Tarda, 3'30 i 8 (numerada). Nit, a
les 10 :
DIBUIXOS

revista en dos netes, dividits en
vint quadros. original de Lea n·
dre Bla nco 1 Alfons Lapena. amb
mú.slca del mestre Lun a.
On dels més sorollosos trlomts
de la super-vedette
CELl A GAMEZ

UNA VISION
DE LAS BALEARES
1

LO QUE LOS OIOSES
DESTRUYEN

ROMEA
TEATRE
Telèfon 220'28

Wa lter Connelly
NOTA : Aquest local suspendrà la
projecció tlns diSSabte, dia 20.

-A-les-3'30 :

ORO y MARFIL
per An tònia Herrero
A les 6 1 10'15:

CLARA

MORENA

La comèdia mestra de Quintero
i Gu illén. Trlom1 llPOteòsic d'Antònia Herrero, Rafael Bardem 1
tota la Companyia. - Demà, tar01da: LA MAKQUESONA
mnrts. tnrda : LAS DO CE EN
PUNTO - Dimecres, tarda : MA·
OR E ALEG RIA. Cada nit: MO·
RENA CLARA.

l~

~:B~I~;J[!§
Palau do la Dansa i de l'Esport
AVUI, tarda, BALL SELECTE
NIT, DANSES CONTINUES pels
«ASOS» del JAZZ

COOPEY I GRAN PRICE

IMPORTANT; Totes les senyoretes seran obsequiades amb una
ampolla Au¡rroquina Floit, delicat
i valu68 present.

VARIETATS
rEATRE CATALA

PRINCIPAL

PALACE

Telèfon 11887
Companyia VILA - DAVI
Darrer dia do la temporada
Avui dlumen¡¡e, tardt., a les
4'15: LA SALA ES PLENA I
L'AUCA DEL SENYOR ESTEVE.
Nit a les 10'15: LA SALA ES
PLENA i l'èxit esclatant: MISS ·
THERY.

OLYMPIA
TEATRE
GRAN COMPANYIA LIRICA
Directors: P. Viñas. R.

Fu en ~es

AVUI, COLOSSALS CARTELL!:>
Tarda 3'30: EL CABO PRIMERO . per r. uriñach, Viflas, Fuentes :

LUISA FERNANDA

creacJO de M . TERESA PLANA::>.
el gran c¡•ntunt JOSEP Ma. AGUILAR. Actes primer 1 segon d e

DO~A

FRANCISQUITA

pel seu creador EMILI VENDRELL, MARIA T. PLANAS. Nit,
a les 10: LA VERBENA DE LA
PALOMA. per tota la Companyia,

El cantar
¡

I

del arriero

pet J BUGA'l'TO i JOSEP

Mtt

oL o Ros A

ê G,\lLARD
Repartiment mal vl<;t. M. T PLANAS E VENDRELL, P. VIRASSelents, 2 ptes. BUTAQUES, 3
'ftes. - Despatx a Comptadurta
1 oen tres de Localltats.

¡
I

FRONTO NOVETATS
Avui, dlumen~re, tarda, a les 4:
Aniversari de la urociamació de
la República
AZURMENOI • PEREA contm CHl
QUITO BILBAO - UNAMUNO Nit, a les 10'15: IZAGUIRRE .
JAUREGUl contra QUINTANA IV
CHIQUITO GALLARTA. - Detalls per cartells.

Frontó Principal Palace
Avui, diumenge, tarda: ISIDO.
RO IT - URIONA l i contra RECALDE 11 - ULACIA 1. Nit: URIZAR l - GUILLERMO contra ARGARA'l'E - GU'l'IERREZ • GOITIA
Dlll,.ms, tarda: BURGOA - 'l'RECET coutra LIZARRAOA l i - VI·
CENTE I. Nit: ORIONA 1 • URIONA Il contra AREITIO Il - MAGUREGUl I.

BRAUS

MONUMENTAL

Avui, diumence, tarda, a les
4'lb. !Ja "!Uil ú i O<>a CUHelltt<lll "e'
tothom esperada
il EI ma a ma Ideal!!
i i La combinació desitJada I!
E\8

HERMANOS BIENVENIDA
eu competêncla
6 FORMOSOS BRAUS, 6

de TRESPALACIOS
ENTRADA, 3 PTES.

TEATRE VICTORIA

TEATRES

LA MALQUERIDA, de Benavente,
musicada pel mestre Penella
D e totes les ob1·es de Benavente
és, sens dubte, eLa. Malquerida» la
menys conceptuosa, la menys verbalista i la que té un més alt sentit d'h umanitat. Els personatges
en aquest drama parlen tal com
els éssers humans h o fan en la vida,
sense dir discursos, sense explicar
conferències ni fer malabarismes fi.
losòfics. A l'inversa de com parlen
en 1a resta de la producció benaventina. I és per això, per a questa nat uralltat en el llenguatge, que l'aienada dr amàtica en eLa Malquerida»
esd evé vigorosa punyent, fondament
'
em ot· a
t d'h
•
. lV •
uD aquest dra ma ple d accen s
maníssima passió, on els caràcters
s'assenyalen d e manera enèrgica i el
t ràgic desenllaç p rodueix a l'especta-

- Tarda I nlt. t.Los inse
Novetats
parables».
Barcelona - Tarda I nit: eLa vludlta se QÍ.llere casau.
Còmio. - Tarda i nit: t.Mucho culdado con Lola».
Espanyol. - Tarda 1 nit: t.Els hereus
del tlo Pere• i t.Ta tlall».
Poliorama. - Tarda: t.Madame» 1 eLa
Rambla de les floristes». Nit: eLa
Rambla de Iee floristes».
Principal Palaoe. - Ttuda: eLa sala
és plena>> i «L'auca d el senyor Esteve». Nlt. eLa s111a és plena» l i
«Miss - Thery».
Romea. - Tarda, 3'30: «Oro Y mar!11». A les 6 1 nit: «Morena clara».
llbertad»~~~~~~~~lll!!!~~~~~~
- Tarda: «Sol
Victòria.
«Zapatero
Nit: de
«La malquerlda».
tus zapatos» I «La malquerldn».
Coliseum Pomnela. - Tard11: «Lil no.
rlsta de la Rambla». Nit : •La reina
jove».
Olympia. - Tarda: «El cabo prlmero»,
cLuisa Fernauda» 1 cOa. Francisquita». Nit: •El cantar del arriero» i eLa OolorO!la».
•••

cèlebre còmic Bach:

Companyia de comèdies
MORA-ESPANTALEON-BARROSO

TEATRE

CINEMA

Sessió con tinua. Seient ONA PEti
SETA: NOTICIARIS · DOCUMEN·
TALS • VIATGES. eto.

AVUI, tarda, 3'30: SOL DE LI ·
BERTAD - El succés d e l 'any, de
Benavente i m estre Penella:

4'15. Nit, a les 10'15. La
revista d el gran espectacle:
Tard~,

TEATRE

PUB LI

YICTORIA

Gran ComPanyia llrloa

ILI~a.l'~

CINEMES
Astòria . -· cEl club de media noclle»,
eLa seflorlta de los cuentos de
Hortman»
Avinguda. • - «NeU Uwyut, t.El club
de me<lla noche».
Barcelona. - •Toda uua mujen, cEl
ú.ltlmu vals de Chopin».
Bosc - cMadame Dubarry» 1 cEl ene·
mlgo pú.bllco núm . 1».
Boh èmia. - •Diez dlas mlllonarla»,
cEl secreto de madame Blanche».
Boule:--:• ••lliiliii••••••llllillil
dama del
eLa rugitlvo»
- un
Broadway,
1 cPollti.J
vard», «SoY
querias»
Capítol. - t.Matando en la. sombra». dor un calfred fondament emocional,
Coliseum - · tUna rtesta en Holly- n'ha fe<;; el mestre Fenella una sarwoodll.
suela en lloc de fer-ne una òpera o,
Catalunya. - •Vlda.s rota.s».
eLa hermana almenys, un drama lfric. Una sarCèntÇc Cinema. blanca» 1 «Un ladrón en la alcoba» suela amb totes les caracterlstiques
«Se; d'aquest gènere; amb els seus núComtal. - •Crisis mundial»,
cuestro» 1 «Camino dc la tellcldad». meros còmics, els seus duos sensiDiana - «Tarzàn de los monO!!», «El blers i les seves romances d'opereta.
pasado acusa» 1 cOe hombre a hombre»
Bé ha treballat el mestre Fenella!
Entenoa. - cOesrlle del amor», eLa
Amb un delit molt semblant al del
viuda romàntica» I cPolvorlllu.
Etplai. - «Musica y mujeres». eLa més robust esporgador, ba agafat el
portera de la tàbrlca» 1 ePederlca». llibre de «La Malquerlda» 1 gairebé
Excelsior. - cChu.Chln.Chow», cCa.ml- n 'ha fet estelles. Ha tallat, ha esberno de la tellcldad• 1 «Que calaml- lat, ha tret el que ell creia rebuig
dad».
de l'esporgada, l'ha sotmès a cruenFantàsio. - «Rey de reyes».
Fèmina. - «El amante escrupuloso». tes amputa~ions, ha creat nous 1
Foc Nou. - «El buq ue de los mtsterlos» cEl presldlot I cCba.m, el
ca.mpeónt
Frè&oli. - eLa ls la del tesor o», cSu
alteza. la vendedora» .
Goya. - «Amor subllme», cMú..s!ca. y
muJeres» I cUna noche en El Cairo•
lnt im. - «Primavera en Otofto», «Guerra de valses» L cAlma de bnllarlna» .
Iris. - cEt hljo de Kong» 1 cMilSica
y muJeres».
Laietana - cPor que trabajar?». «NIcto de amor» 1 «El hljo de Kong».
Kursaal - c.Maaamolselle L)ocwra»
«BOy O llUnCilt.
Maièstic. - «La muerte de vacaclooes» 1 «La dama de las camella.s»
Marina. - cSlnfoniae del corazóo» ·i
cEl pnso d el Ocaso».
Marylana. _, «Lo Que los Oioses dest ruyeu»
Metropol. - •La t:tauca Nemoo.
Miria. - cCrl ~ls mundial». «Homore
sln mledo» 1 «El prlnclpe moderno».
Mistral. - «La portera de la taon cu,
PE L·LICULES DE BASE
cHacw. las altUIO.S»
Un tema emotiu que recorda el
Monumental. - «Las tronteras del
cèlebre afer STAWINSKY, i
amor» «El crucero amarlllo» 1 «VlcEL CAMPEON DEL REGIMIENTO
t1mas de In Justlcla».
Mundial. - •l:luupe..,ncs oJI!npiCOS»
cHumanldad ».
Nuria, - «La calle ~:.!» c ~oy un tu- pintorescos personatges i com a caugitivo» «El hombre Y el OlOnStrUOD
t eri per t al de guarir-lo de tan g reus
I c~'ra D1avolon
Paris - «Un secreto sensacional» 1 ferides. li ba posat un parell de nuJ EI lugltlvo de Chicago»,
meros còmics que fa n oblidar l'asPedró. - «Diez dins mtllonarlu , cEl pre drama tisme d e l'obra. Bé ha tresecreto dc mndame .Blnuche».
«Chu.Chlil-Chow• ballat el m estre ! Ma1 no ha viem vist
Pathe Palace cEL tobog>u1 ni11n . 13» 1 «No temas un més delitós esporgador. Ni més
al amor» .
amor al treball.
Prmc1pa1 - «Maaame Uuoarry» 1 cEl
Un cop enllestit d 'aquesta maner.1
enem1go públlco núm . b.
Kepurtat¡¡es d ·ac- el llibre, l'adaptador literari ha deiPublt Cm ema
xa t el lloc al músic. I aquest, sense
tualitat.
Rambles. - cUn Ilo de tamtlla», cEl rumiar gaire ha escrit la partitura.
conquistador irresistible».
Una pa rtitura en la qual la l!nia meRoyal. - «Las lronteras del amon
'
«El crucero amarlllo».
Select Cmema. - eLa cOdtcla del
oro» I «lluslones de gran dama»
Smart - cMarla Lulsa de Austrla:O 1
cCampe()n Narlces» .
Talla. - •El 96 de ca.oallerla», «La
port era de la làbrtca» i cMi1SJca y
mujerest .
Triomf. - eLa muene ae l'acnclones»
I «Tierra de promlslón».
Tetuan. - «Al Uegar 1a Primavera»
cAsi ama In mujer» 1 «Carollnn» ·
·
Tlvoll - «Música en el aire».
Urqu inaona - «El burlador do Flo-

METRO POL

2

I

Dissabte de Gt òría

renci!~» .

Volga - «El esp111 aum 13~ 1 «.Busco un mlllonllrlo».
Verd i. - «'l're Cllballeros de frac», cEscàndalos en Budapest» 1 «Por In 11.
bertad».
X1le. - •Toda una mujen 1 cAl llegar
la Prlmaverllt.

CALCA7 de primera qualitat, a preus baratissims
Hotel de Ventas - Pelai, 8
MOBLES antir.s i .nodtlrns Sempre ocasions
Hotel de Ventas - Pelai, 8
RADI US immillorables, al comptat i a terminis ..
Aparells, des de 100 pessetes

Hotel de Ventas - Pelai, 8
SUBHf.STA diària, tot al millor dient, cada tarda

Hotel de Ventas
~ELAI,

8

TELE FON 14370

COL-LECCIONISTES

Consumiu

Xocolates JAUME BOIX
i obtindreu la col·lecció de
"LA HISTORIA D'ESPANYAu
(156 croms)

Iòdica hi està perfilada amb Ingènua
sunplicttat, una par titura en la qual
les cadències no són modulades, en
què la tonalitat en els tem es gairebé
és sempre la mateLxa i el t reball contrapunt ístic tot just s'Inicia en el
duo del tercer acte.
L'acció vigorosa del drama -vigorosa a pesar de l'esporgada- re-

GUlLLERMO TELL
clama en l'orquestra. determinats
tons d 'una força expressiva adequada. I, això, dit amb tota franquesa,
é:; el que no ha sabut tampoc trobar el music. Les idees mus1cals que
el d rama li ha suggerit, sem~''t: son
febles i algunes vegades àdh uc banals, la qual cosa fa que no guardin una perfecta relació amb les
Idees del llibre.
De tota la partitura, únicament es
destaquen com a palesa mostra. de
compenetrac10 amb les u ltll..u.;wllS del
drama, el número de l'acte segon en
el qual l'orquestra subratlla amb veritable encert no escàs d'origmah·
tat, l'escena muda entre la. «malquerlda» i el seu padrastre, i el duo
de contralt i baix cantant de l'acte
tercer.
Malgrat tot, «La Malquerida» obtingué un èxit sorollós. Triomfà el
drama, la força dramàtica de les
situacions, el magistral traçat dels
personatges -dels autèntics personatges de l'obra- 1 la intelllgent Interpretació que la meritlsstma companyia del Victòr ia sabé donar a
l'esmentada p roducció benaventina.
Altra cosa, no.
En la interpretació del seu dificil
personatge, Matilde Martfn demostrà

DIS~ABTE

DE üLOKIA

tenir un temperament dramàtic poc
comú en els artistes de sarsuela.
Això, com actriu, j a que com a cantant, cantà amb depurada dicció,
frasejant 1 fent gala en el registre
baix de notes greus, de clara i ben
timbrada sonoritat.
Dels altres, excelliren. Pau Gorgé,
Pepln Fernàndez -en la seva curta
intervenció- i l'actor còru1c senyor
Blanca . Cal rema rcar, de m anera especial, la sòbria i lnteHI ~ent Interpretació que l'actor senyor Leonc1
Martln sabé donar al seu agre personatge.
El p ublic, nombrosíssim, ovacionà
al final de tots tres actes, l'a utor
d el drama als seus notables intèr prets.
LLUIS SOLER

___________*___________
NOTES POLl TIOUES

PER AQUESTA NIT Al TEATRE POLIORAMA I ORGAFestival pro presos
NITZAT PER GERMANOR
Dimarts, a l'Aliança
CATALANA

del Poble Nou

Germanor Ca talana ha 0
nitzar per a avui, diurner@aamversan d e la proclama 010n&e,
la Republlca, al Teatre Poli ue
ma, un formidable festiva¡ ~ra
tra l, en el qual, a més de~
•
Companyia Titular, pre
part dlver&os artistes de n~~n
oneguda vàlua.

OrganHzat per G ermanor Cata!nna1 tindrà lloc al Cinema. Aliança,
det Poble Nou., un Important testi·
val pro presos, en el q ual prendran
part destacades figures de la nostra
escena, representant «Les verges
calgudes». Finalment hi haurà un
acte de concer t, al qual prendran
part dest acats artist{!s lfrics.
En la nost ra p ròxima edició donarem detalls d el programa.

E I programa és et següent:
1. Per la companyia titUla
NICOLAU·MARTORI, es Posar
·
rà en escena la darrera
duccló de .Josep Marta da P~~
garra, en tres actes

La sessió de danses
de Joan Magrinyà,
al Barcelona

LA RAMBLA
DE LES FLORISTES
2. ..ccital de poesies
rec de
ENRIC LLUELLES
RAMON MARTORI
MERCE NICOLAU

El concert de danses donat al Teatre Barcelona per Joan Magrinyà
11 ha valgut un triomf. Un triomf
guanyat a pols.
Joan Magrinyà és el gresol que
soluciona el plet alcaloide de Iu
~ntca i el temrerament que culml·
na en un esti personal d'emoció
continguda. Quan li convé 1 sense
fugir de l'escola clàssica és expreSSiu
a la manera de Legat, gran mestre
de tenaènclasentimental <dansa romàntica), però la seva prectil!.'Ccló
el decanta per l'estll de Cechetti
que prescindeix de l'anècdota plàstica, és més abstracte, més sobri.
Danses cerebrals, és d'aquesta escola expressiva d'on radiquen les deformacions dels russos per als ballets
moderns experimentals i aquesta tècnica és la que ha promogut més
campanyes.
El programa està combinat escrupulosament, cada. obra musical que
precedeix la dansa té una funció
d'aclimatació auditiva, així hom passa dluna dansa a l'altra sense wtragades.
Màrius Montserrat acompanyà amb
justesa totes les danses acreditant
Ja. seva lnturcló musical en harnlonitzar les «Danses de Vllanova».
Alexandre Vllalta ompli l'espai
obligat entre els balls executant
tal com ell sap fer-ho una. selecctó
d'obres que foren el complement més
inestimable d'aquest concert que tan
bon record ha deixat.

RAM O N

3. Acte de Concert, a càrrec
dels eminents
EDUARD BRITO
Bariton
TINO FOLGAR
Tenor
MAkiA TERESA MORENO
Tiple
acompanyats pel mestre .Jaum e Mestres.

4 L'exceHent orquestra cata.
lana Demon's Ja.u .
No cal oblidar que, tenint
en oompte el fi benèfic a què
està destinat aquest festival,
els cata lans I homes liberals
coHaboraran amb la seva presència per tal que amb el seu
ajut es pugui portar un consol
als que es troben darrera rei·

xas.

Durant tot el mati d 'avui es
des patxaran localitats per a
aquest festival a la nostra Redacció.

QUERAL T

( Casa fundada l'any 1900)
Ag~nt d e reclamacions als ferrocarrlls
CORTS CATALANES, 621, primer, primera - Telèfon 3Z601 -

F.

DE

Barcelona

A. MART I DA ROCA
ADVOCAT
Rambla Santa Mònica, 14
Telè fon
1 8 297
E
8 A R C
L O NA

11

LAS DELICIAS"

de PAULI COLET

Espectalitat en tota mena d e peixos
PASSE IG NACIONAL , 32
1 9637
TE L EFO N

BARC ELONA

uL'Intransigent>>. - Avui, a les
onze del mati <tL'Intra ns 1gent» anirà
al Fossar Vell del Poble Nou, a fer
VID RES, MI RALLS, MARCS I RELLE US
ofrena d'unes flors a la tomba del
Gran as511rtltnent do marcs per a c.omunlons, porta-retrats
professor Manuel G. Alba.
d e t ota mena I mira llets per a presents - Restau ració d e
També, a les quatre d e la tarda,
«L'Intransigent» anirà al Cementiri
m iralls - CoHooacio de vidres a domicili - Diamants,
Nou a dipositar flors a les tombes
rètols d e vidre I oristall
del President Macià 1 les de Jaume
Compte I altres patriotes.
BARTOM E U OLS INA
Pà tria Nova. - Avui al mati, a
Prat) - Tel. 73401 - BARCELONA
les onze, cPàtria Nova» anirà a di- SA LM ERON, 127 (prop Rambla
positar unes flors damunt la tomba
del professor Manuel G. Alba, la
qual es tà situada en el Fossar Vell
del Poble Nou.
Aquesta entitat assistirà avui a la
nit a la representació de «Or i fang»,
d'En Lluís Elies, que tindrà lloc
al Teatre Parthenon, Balmes, 137.
~
Ateneu Catalunya del Districte s etè. - Amb motiu d 'acomplir-se el
IV Aniversari de l'adveniment de Ja
Republica, el Consell directiu d'aquesta entitat. avui, a les onze del
mati. anirà a dipositar unes flors a
la tomba de Francesc Ma cià, al qual
acte hom invita tots els socis i llurs
famllies.

Tortells
~i ca leú1s
tots
els
•
matinS

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

La Justícia
AUDIENCIA
SECCIO PRIM ERA
Assenyalaments per a demà
Dos orals per turt 1 h om1ctdi contra Joan Ribero 1 VIcenç Coll. Divorci: J oaquim Martln contra Maria
Muñoz 1 Fiscal.
SECCIO SEGONA
Dos orals per robatori contra Francesc Simon i Lesdialau Muslal 1
tres més. Dos orals per estafa. f lesions con tra Ramon Cornet i Adolf
Vilanova.

Telefon, 79265

C A R M E L

MAN R E SA

AG ENCIA

DE

ENRIC GRANADOS, 20

TRANSPORTS

T ELE FON

«GRANJA

BARCELO NA

74512

VICTORIA»
O E

S ECCJO TERCERA
Dos orals per robatori contra Antoni Pera! 1 Francesc Pérez. Tres
orals ¡>E'r robatori, estafa i lesions
contra Remigi Díaz i altre. Eulàlia SANT GENIS DELS AGUDELLS
Rlbas i Ricard Girós.
(C . S. CRIST, 33)
SECCIO QUARTA
No té assen yalaments.

VICTOR MUNTE ·

------ *:------ ------ No hi ha altre remei...
A~huc aquelles ca ses

comercials
ant1qulsslmes que g rà cies a la seva
anomenada mantenen Intacta o en
augment la llista de clients, han hag ut de seguir e l corrent I reformar
-entre altres aspectes de l'establi·
ment- la seva instaHacló de llum
elèctrica. El públic vol veure bé les
coses 1 ex igeix una comoditat.
Ara bé, un bon enllumenat ha de
reunir una sèrie d'atencions uttlltà·
ries, es tètiques 1 econòmiques en profit del comerciant i dels seus clients.
Assessoreu-vos, si voleu reformar
l'enllumenat, d'un tècnic da la
<< Compaflfa Barcelonesa de Electrlcldadll, Girona, 1 (telèfon 165451 tnt
514), el qual, sense cap mena da
compromfs, us posarà al corrent dels
més moderns principis sobra l'aprofitament de la llum artificial.

TELEFON 7701'
BARCELO NA

PASQUAL PASTOR
OLIS I VINS DE TOTES CLASSES - LICORS I APERITIUS
DO M I C ILI
A
SER V E I
TELEFON 54930
AOSSELLO, 365
BARCELONA

FRANCESC

TAR A SC O,

PR EUS ECONOMICS CALD ES,

PAU

TELEFON

I

V I NS

S ERVEI A DOMICILI
17656

BARGELOfl~

GUILERA

MASSA NA
CA F E- BAR

MA S S I NI,
TELEFO N

77
a1 7 a 2

BARCELONA

la humanitat

otUMENGE, 1e D'ABRIL DEL 1935
r

11

éL-

La Cultura

LEOPOLD M A R.T I NE Z, impressor
ESP ECIALITAT

EN

F:ARMACI E S

*

~ASA

UNIVERSITAT
Arribada del dootor Mur. -

ET IQUETAT èE

I

PER A

L'ANY

1921

Amb TALLERS! Unió, 15

T ELEFON 16790

••ex rés d'hlr arribà. procedent de Ma-

lli~Rt.;A'I'

el rector accidental de la Unlsitat senyor Josep Mur.
ve~al com v~rem dir oportunament,
1 viatge del doctor Mur a la capital
~e la República, tenia per objecte as- DESPATX I TALLE~ S :
siStir a una reunió de rectors, convo.IUENOS AIRES, 53, 55 I 571 I APRESTADORA, 10
cada pel mmistre del ram, senyor
HOSPITAI.Er
DE LLOBREGAT (Barriada de Santa Eulàlia • Tel, 33ü45
prieto Bances.
per a assistir al Congrés Interna·
clonal d'Oto-noumo-Oftalmotogla. ¡J:lir acudl al rectorat per tal d'acoJlliadar-se. el catedràtic doctor CasaC E N~kE D'ESPECIFICS AlGUES MINERO-MEDICINALS
desús que juntament amb el doctor
pona assistiran al Congrés d 'OtoASSORTIT
COMPLET
EN
MEDICAMENTS
MODERNS
Neumo-Ottalmologia. que tindrà lloc
ANALISIS CLINICS
a Niça durant els dies 15 a 19 del
PLAÇA ROVIRA, 11
mes en curs.
TELEFON í8980
Nous batxillers, - El Rectorat ha
R~Bf,óSA, 18
BARCELONA
expedit els titols següents:
Institut de Tarragona: Josep Gal.. ERVEIS DE BAFt • RESTAURANT
sncs Riera i Cristià de Landa Porta.
. rnstitllt de R eus: Josep M.• ViCATALANS
METRO TRANSVERSAL
dal Marià.
PLAÇA ESPANYA (subterrani)
Institut de Lleldn: Francesc GraTELEFON 30355
f¡én, Antoni Perelló Martínez 1 ViPLA•;A rATALUNYA (subterra:'ll)
TELEFON 10915
cenç Bcrrucoso Martret.
BARCEL O NA
rnstttut de Figueres: J osep Noguera P ujol
·
e rnstttut de Palma de Mallorca:
EUSebi AJornar Oliver, J osep M.a Alcover Por ter , Pere Clactera Mar tlnez,
~tonl Morey Umbert, Carmel Servera Sales. Manuel G tménez Bonet,
J osep M.• F orteza Marcet, Antoni
:Salle Pcrez, J esus Boque Llum, Gabriel R.einés Simó, Bartomeu Sastre
Juan, V1cenç Sastre J uan, Antoni' Valentl segura, J osep L. F orteza-R.ey i
Forteza, J esús J urado Puig, Pere J.
Palmer Palmer 1 Bartomeu Rlbas de
la cueva

Foneria de ferro ANTONI ZAMORA

N.

GAS S IOT

DE
PREUS

PREUS

drlg

FA R MAClA

Informes sobre tota classe de pro·
ducció de ferro i altres metalls

L AB OR ATORI .S

F UNDADJ\

fARINES
Arii&O ........................
Ca.stella (corrent) .... ..
ld.
¡enra) ......
F·orça ........................
Local. corren t ........... .
ldcm e:rtra .............. .

ull

DESPUlLES
t:)e¡on es •••.. ••• •• . .• . •• ••••

~ ~~

(oluart es .. ................. ..

li

r erceres .................... .

c.4
IU
~

Num. 3 .....................

b':i

ReglO ................. .......
6ó
Preua en pte& ela \OU qulloa.

BLA lS
Arago ..... .. ........... .... .

Navarra . ...... ............ ..
Peueoea .................... .

Urgell ....................... .

<.~ UllO&

«L'AMIC DEL POBLE
CATALA»

Associació Mútua de Previsió i Socors,
Rendes vitalícies i auxilis per a la vellesa

V ~cell

Peso1s estrangers ..•.•.. .
locw paUl .... ... .......... .
Llentl llt:ll Andalusia . . .

1 11o
'11\.

• • •• • •• • •• • ••• •

tK..

Moú¡ur ca
l:'rat. "...... ..................
Valéncla .~.. .. .... . . . . .. . ..

o;,

.
.

!Ciem Salamanca

1

I dem

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

'f~.~ .1~ Jl
o

2°:x.

cuna .. .............
!>1..
ntes els W qulloa

Prr.u~ ""

GARROFES
l,.;tl:>Lello. Ut:gra ..• ••. ... .
. ,)J
Eivissa ... .. . .. ... ....... ....
28
Mau urca .... .. .. .. ..... .... .
,11 "'
Matalera. negra .. .......
•1 "'

..............•...
....... .......... .

I

ALFALS

1\111418 1.· ....... ... ........

CIGRONS

¡jl)

... .. ..

I
~~~!8 o~i~rièïï·::::::::::::
" ALLA

•~
1 _ du

A nOalusta .......... . ..... . .
lt

·~ b\,
1>\,
44

42

U u lxea .......... ............ .

MONGEtES

w..................

Alida I USill ... ... .. .

lacm estr11ngeres ...... .
t:;ra pa1s ................... ..
lo em e:;&rangera ........ .

Farma d'arròs ........... .
twrrent¡ ......

42
~8 tW
ol

l'avuu s Audal u sla ..... .

M ..... ........ ...... .

ldew lselectal ...........

to

85

1aem t:;x trem11a ura .... .

l n::ucat ................. ... .

E::,Lran geres

I II ••

t U. \' CIJ 1\l U..Ht lU::>lU . . . ..... ,

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

(.;astella

l'ondrtl usla ...-

;,s

ldem Extremad ura .... .
lat:lm Mallorca ........... .

l''IOI'I:L .... .......... .. ...... ..
ÜfllUJa .... ..... ........,. .,.,
l:l~•~cta

Escalnla

M.

BRUNELLS

Confiteria 1 Pastisseria
Pau Igleslas, 22 <Abans Princesa> Tel. 24448

BAR <. ELONA

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

•

1 ~ 11

I

JORDI »

Aquest menjar na estat provat als mlllOll
Criadors de tot Espanya, i ba donat gran
r esultat i producció
Es ven amb tota meaa dc garantla
MANERA DE PREPARAR-LO
Es un recipient s'ht posa una cullerada gran
d'&quest producte junt amb unu quantu
gotes d'aigua tíns a fer-se una pasta I afealnt•
hi despréS la llavor de Nap. No ea torna
tgre Alxt u que pot tlurar vlnt·l-quatre
hores sense canviar-lo
PROVEU-LO, PROf'AGUEU·LO I , US EN
CONVENCEREU
Premiat a i t;oncul'l. Nacional dG
Canaricultura 1932·33·34·35
1''ABRICAN1 :

..... JIINO~ES

ARROSSOS
tWmba ... ................ ..
laew Cala.spar ~........ .
.I:S~ ll·1100

« SANT

ó. l

I

.MilllCIJa .................... .

F. c.

MENJAR ESPECIAL PER A LA CRIA CELS CANARIS

''·"- .10RESC I CIVADES
m vaoa J::xtremao ura •.•
~4
laem Maucna . . .. . ... ....
~
Moresc t'lata. dtspon ... .
44
lot!tn ¡¡ai& . •••.• •••• ••••••••
~~
Oral. Urgell ........ .......
811

(Cr UIICr)

ptes els 100

1>1.

28

M ~nu !.B priDlS ............ ~ ~~
16
8eg00et . ., .. '' " """" • .,. •
1 I tl
18
Se¡O ......... ........ ........
18
111 óO
t'reus en rals la q uanc ... tle Iu litres

ura (corrent¡

IOC W

JOSEP A. CLAVE, núm. 2

TELEFON 13136

Num • .....................
~~
"' •s ••n vtes els 60 Q u lloe

Gast.ella ............. ....... .
Sztt~mad

METAL-LURGICA

INDUSTRIAL

UNIO

COMERÇ I AGRICULTURA

J OAQ UI M

'

!

DURAL l

Pèrit electricista
ELECTRICITAT· HIDRAULICA

CONFERENCIES
as 60 I
<8 SJ
Oficines: Carrer JAUME I, 11
lt
.............. . .. .
Institut médico ·farmacèutic. Marroo .................... .
~~
Aquesta corporació va celebrar la
M~xl can·a .. ..... ........ ,.. .
HA
8<
Pawua ......... ; ............-:· bl.
RoJa ..••••• .. . .• ...... •••• .. ..
~~~
oC 5. CARRER PARIS, 177
$eVa anunctada. sessió cientihca, en DIPECCIO GENERALa
TELEFON '11281
Sauc .........................
·6
la qual el doctor Joaquim Trias PuVlnaroç. oe¡¡ra . .... .......
od
~
0\o
--------------------------t'reus en ptes els 100 <.~UllUb
t'reu• t-J• rals e110 42 qulloa
jol dPsenvolupà . sobre «l''lemons oel
coll». En aquest debat varen prendre
El
mercat
de
grans
molt
encalmat.
Aquest
encnlmaruent ba estat agreuOATEDRATIC
part els doctor s Francesc d 'A. Berjat per les setmanes truncades degut a les moltes festes de tota. mena,
gós Ribalta, J osep M.• de Ramon l
TINTORERIA
les quals acaben per perjudtcar la Situació del comerç.
Escardó, Mateu. i el pres1dent de
l'entitat doctor Mas Puig. El confeBlats: La Sttuacló segueix completl\ment Igual amb tedència fluixa J oan de la P eguera, 111
T elèfon 52757
BARCELON~
renciant fou molt fe lic1tat per les se- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • per 'falta. de compradors. Al mercat no interessen les declaracions dels
ves ensenyances 1 brillant exposició
ministres n1 de les opinions que aquests senyors puguin emetre sobre blats.
del tema.
Tothom procura per ell 1 el negoci es fa normalment per a. les necessitats
~ D'urbanisme. - Durant els darrers
PER A BARS, COI..MADOS, CARNISSERIES I PARTICULARS
del consum.
trenta anys, Barcelona ba crescut ràCalçats de luxe i a mida ••• Cinturons t bosses
pidament fíns el punt que es pot
Les farines amb encalmament. Segueixen els mateixos prews 1 sense
dlr que el p la Cerdà, adoptat a dar- Vii..LARROEL, 120
TELEFON '10144
BARCELONA transaccions.
R.ebudC8 les utimes novetats de Paris
r er ies del passat segle, j a està a
Les
despulles
sostingudes
per
les
mateixes
causes
i
raons
que
ja
hem
punt d'ésser desbordat. D'altra banexposat en les nostres cròniques antenors o sta que encara que les transacda es parla molt de r eformes i de
Bruc, 150 (xamfrà Provença i Diagonal)
Papers i cartons per a totes les indústries
cions són escass~. també ho són les exlStêncles. Aquesta és la causa del
n oves urbanitzacions. Es que es t é
previst un pla orgànic que comprensosteniment.
Telèfon 80350
BAR CEL ON~
gui les directr ius essencials d'una
Amb moresc s'ha notat quelcom més de sosteniment, però. sense cannova urbanització tot i tenint en
viar els preus. Els ordis l les civades. sostinguts.
compte les indispensables garanties
•
Multicopista rotatiu
Els arrossos segueixen terms 1 amb moltes transaccions. J a en vàrem
d e bon gust i sentit a rtístic?
Aquests punts 1 d'altres tan Impor«TRIUNFO»
fer
esment
fa
unes
setmanes.
Felem
constar
que
el
consum
d'aquest
tenia
Fabricacions especials ... Seguretat en els colors
tants seran t ractats en la conferènEL MES E ~ONOMIC
tendència a augmentar.
cia que l'arquitecte senyor J eroni
QUINZE ANYS DE GARANTIA
Mongetes.
cigrons
1
Qualitats
lleguminoses,
existents
en
general,
en
solament
blanc
sostingudes,
i
en
colors
:
Mar tor ell donarà demà, dilluns, dia
però. es nota. un augment en el consum.
15, a t res quarts de vuit del vesFitxer visible
Kraft - Tela - CeHulosa - Embreat - Anglès gris - Parafinat - Cuir pre a l'Ateneu Polytechnicum.
«TRIUNFODEX
Cristall - Grl:; - Manlles - Palla - Sedes - Estrassa - Estracllles
MERCAT D'OLIS
a base de safates soltu

D.

FERRAN

BOTER

MA UR I

JOS E P

SOLANES

B AR C E L O N A

NEVERES

'

S OL E R

RICARD CARBONELL

J ESCUDER
GALLEN

»

NOTICIARI

14
7
A

Les converses de l'Associació de SETINATS:
Extra - Primera - Segona - T ercera, Cartolines, eto.
Graduats I Alumnes de l'Escota Social de Barcelona. - El propvinent
dimarts, dia 16, a dos quarts de VUlt
AVINGUDA DEL 14 D'ABRIL, 400 i 402
del vespre, tindrà lloc, a la Sala d'Ac(Gran VIa DiaBOnal)
tes de l'Escola Social de • Barcelona
~Amadeu Vives, 3, pral.), la primera sess16 del cicle de converses amb TELEFON 72634
BARCELONA
-ponent organitzat per l'Associació de
Graduats i Alumnes de l'esmentat
centre docent.
La Ponència anirà a càrrec del cul- COMPRA .. VENDA •• CANVI
E L R E GAL O}>
te advocat 1 graduat social, presiAparel:s Fotogràfics - Cinemes - Prismàtics - Discos
dent de l'A. G. A. E. S., senyor Pau
Borràs l Aragonés, versant sobre el
JC.IES DE VERHABLE OCASIO
tema següent:
AQUESTA
CASA NO TE SUCURSAL
«Excepcions en els judicis davant
els Jurats Mixtos. Reconvenció. Recusació. Incident d'acumulació d'auTELEFON 15425
SANT PAU, 35
tos. Qüestions prejudicials».
B ARCELONA
Excepcions: Concepte i classes. Incompetència de jurisdicció: per de•
clinatòria, per Inhibitòria 1 d'ofici.
Llur tramitació. Manca de personalitat en l'actor. Id. en el demandat.
Litis pendenlia. Defecte legal en la
manera de formula la demanda. ¿Es
LA GRANADA
TELEFON 71083
possible el seu plantejament? Manca
d'acció I dret: per pagament, tranLONA
sacció, prescripció, cosa jutjada, etc.
Reconvenció: quan pot formular-se.
Recusació: del president, jurats i secretari. Llurs canses i tramitació. Incident d'acumulació d'autos. Qüestions prejudicials: Concepte, etc.
ADVOCAT
· El tema ha desvetllat enorme interès, i aquesta circumstància, unida
a la reconeguda competència del con:
1erencinnt. fn esperar que l'acte serà
concorregudlssim.

«

A

GEL I 1m pres sor
'
B AR C E

J • M. p I I SUNYER

Rambla de Catalunya, 67
BARCELONA

------:*-----Joan

Subils Serra

HIPOTEQUES I COL-LOCACIONS DE CAPITAL

Telèf. 55810

8 AR C E L D NA

RONDA

~r. 'a~r~~ ~e ~anna

lnstaHacions generals d'aigua, gas i electricitat ••• Gran
•
StOCk de làmpareS i ObjeCteS per a presentS

..

L L. PUIG

RAFAEL AGUSTI
METALLS VELLS
Telèfon 22956

B A P C

~

!_

CASA DELS PURES
4. Passatge Madoz, 4 _ TelM. 17033
BARCELONA

R

Puréé de ......
P
l"'sols - •.. " ' ...
Pur _ de llentles ... . .. ...
Pure de fa ves ... ... ...
pur~ de cigrons ... ... ...
P~;é ~e fesols ... ... ...
Goe e guixes .. . .. . ...
G fi bmorcsc ... ... ... ...

«l\~;lz~~:»

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

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

'" quilo
1'75
... 1''15
... 1'75
... 1'75
... 1'75
.. . r 25
... 1'60
1:60

MALLORCA, 512

l

22·-25
Flor "de 'clv;¡da .. • ...
d' nrros
· .. ,
··· ...
... ...
.. . r
.. . ...
25
de more. ... ... ... ... 1'50
d 'ord I' . .. . .. ... ... .•• ... 1'75
Fa~ma de castanyes . .. ... ... .. . 2.25
'l' 1na de plà tans ... ... ... ... 4' Cap1oea extra de R io Janeiro 3'0J>Os do civada ... •.. ... ... 2'25
B~n brou vegetal <amb tot es
es seves vitamines ... ... ... 2'SERVEI A DOM ICIL.I
Far ina
Crema
Cr
ema
Cr
Faema

TELEFON 51083

EVARIST

Extra. 209.
Preus per 100 qullos.
ARRIBAD ES DE LA PR ESENT S ETMANA
Estació Morrot: Oli país 5 vagons.
Port: 011 andalús, 650 bidnns; tdem., pals, 28 bidons.
Camions: Oli pals, 10 bidor~S.
OLIS DE PINYOL
(Sense envàs)
Color verd. de prlmera. a 126; de segona, de 120 a 123
Color ..groc. de primera, Aragó, blanc, 130.
Preus per 100 qullos.
Baixa acidesa, 130 ptes. els 100 quilos estació Barcelona,

BARCELONA

PUIGGROS

l

Telèfon 153lJ7

Drogueria
Plaça Mercadal, 35

«LA

RAFAEL

FOTOGRAI>·I A
Telèfon 52676

SUISSA

MA~A

PERFUMERIA
Barcelona (Sant Andreu>

EMBALADORA»

Taller de caixes per a embalatges - - - Casa rundada l'any 1920

DOMENEC

CANALS

S'emba1en mObleS, pianOS i maqumàrla, a preus limitats
llenya de tota mena 1er a cuines econòmtques
LLURIA, !55
TELEFON 70982
B AR C E L O N A

JOSEP LLISTO SELLA
ADVOCAT

L~INOS~

LLUR I A, 93

TELE FON 78052

BARCELONA
DE

VINS

GRANJA

ROCA

Degut al darrer Decret soore l'ús del . vi per a la falsificació de 1'&.1cohol neutral per a. usos de boca ba portat, si més no animació al merLLET PURA DE VACA I CABRA
cat, que elS p reus es mostrm més fenns en vista de la r esistència. que
SERVEI
RAPID
A
DOMICILI
el vinater posa per vendre el suc.
1 ara, en aquests moments.. h1 ha certa expectació ensems que paCarrer Scipió,
BARCELONA
Telèfon 74373
ralització degut que es troben tront a front el vinater 1 el fabricant d'alcohol. puix que aquest darrer no s'atreveix a comprar per no pagar preus
massa alts.
Assessorament
defensa dels contribuents
Els fabricants d'alcohols de brisa sembla que estan molestos pel
darrer Decret. «No h1 lla dubte que aquest Decreti els perjudica en
aquests m oments, però creiem que no és pas un problema greu per no
GESTOR ADMIN ISTRATIU
pOder tenir arrajament.
'
Tramitació de tota mena d'expedients, documents I certifloactons a les
PREUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL CE·
Oficines d'Hisenda, Generalitat, Municipis I Registre Central de Madrid
LLER DEL COLLITER
Oflclnesa VIA LAIETANA, 17, primer, núms. 6 I
Telèfon 24962
Penedès. blanc, 1'65; ld .. negre, 1'75; td .. rosa.t, 1'65.
Camp de Tarragona. olanc. 185; ld., n egre, 2'00; ld., rosat, 1'85.
Conca de Ba rbera, bl!l.nc, 1'60 ; rosat, l'SO.
Priorat, negre, 2'50.
Vila nova l .la Geltrú. negre, l''lo.
Igualada, blanc, 1'65; negre. 1'65.
Martorell. blanc, 1'80; negre, 1'85.
Aragó, negre. 2·20
Manclla. blanc, 1'70
Mistela, blanca, 2'90; td., negra, 3.
Moscatell, 3'90.

J OS E P

Una informació del «Times»
Avinguda Mistral, 26·30-- Floridablanca, 44 •• Telèf. 31727 diu que els infants rebran
B A RCE L ONA
instrucció militar

G U IM ERA

B O Q U E R I A, 2 8

Repàs Batxillerat - Meritoris - Dependents
Estudis on general per a joves I senyoretes
B A RCllLONA

VILA

CUENCA

iello

LA MILITARITZACIO A
LA U. R. S. S.

CORRETGES PER A MAQUINARIA

ES COL ES

TORRES

VIDUA de J. MOLINS
PERSIANES j.ler a balcons
P ERSIAN ES per a galeries
COMTAL, 3
Telèfon 151Q
PEx SIAN ES per a tribunes
(.Junt a l'Avinguda del Portal
_, PERS IANF.S per a fi nestres
de I'Angel)
.~ E T EJA
I CUSTODIA DE 'iATI FES
PINTORES -

FL 192'00.

OL IS DE
Cru <sense en vàS) , a 150
Cuit a 160.
I n color , 170.
Preus per 100 qullos.

BARCELONA

I-

MUNNE

·Representant oficial Productes PHILIPS
RADIO. Aparells a terminis
al comptat

L O NA

OLIS D'OLIVA

CASA

Llibreteria, 10 I 12

5

11~64

B A R C E L O N A

METuE·'>CULISTA
ATuzlàs March, 31 (Xamf. Girona)
et. 23545
BARCELONA

FERROS I
Sant Gil, 14

UNIVERSITAT, 6, primer, primer :
1ELEFON

PREUS A L e NGROS Corrent, 169'50.
Supenor. 176'00.

MERCAT

ANTONI LLOBREGAT BALLESTER

Moli d' èspècies i colonials
Consell de Cent, 617

Telèfon 70623

Hom segueix la trajectòria. d'encalmament. Es fan operacions pròpies per al consum 1 s·experunenta. una. petita millora en olis d'oliva,
clar, corrent 1 superior El n 1 l'extra no han sofert cap variació.
De moment al mercat no es palesa; res que pugui portar variacions
importants en el nostre mercat ni en sentit d~ puja ni de baixa. Solament petites reau41ions 1 retards degut nl major o menor «stob emma.gatzemat.
• 1
Això és el que es pot dir en aquests moments sobre l'esmentat mercat.

Londres. I t - El «Times» ha
t cbut de Moscou la següent informació:
Conforme a una decisió de l'Og.
soavitcWm. orgamt.zaci6 encan egada de la defensa contra els gasos 1
els atacs aens, els nens de la Umó
SOviètica rebr an instrucció m1htar.
A les grans ciutats i en els centres principals es. crearan escoles

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

on els nens rebran ensenyança de
defensa aèria. i quúnica, de tica ¡
d'estratègica militars, alld com d'operacions navals.
D'una manera general, l'entrenament militar formarà. part de lo.
vida quotidiana dels nens 1 de la
joventut sovtètica. Alxi se'ls ensenyarà. l'art d'insmistrar gossos ue
guerra coloms missatgers 1 ~ t1r
amb armes de combat; flsicameut
seran en trena ts per mttjà de marxes
militars I exercicis esportius de tot
gènere.
Es tra me~rà el major nombre possible de nens i joves als camps de
vacances. preparats en fortaleses.
on tindran ocasió de familiaritzar-sc
amb les cases militars

~--------~-.----.---~~ ~

gen ce lnternationale de Reportage

: orresponsals a totes les províncies d'Espanya i als principals ·països de l ·món·
BARC ELONA (Espanya) ,. .Cf.lnuda. 33. Telèfon· 24067

Aparells patentats per a escalfar calderes de vapor
d'aigua a base d'oHs pesats, des de 10.000 a
600.000 calories, completament automàtics

NO FA FUM NI MALA OLOR, NI
PRODUEIX SOROLLS MOLESTOSOS

Dirigiu-vos

a M.

NUA LAR T

Mallorca, núm. 257

Telèfon 70771

Centre Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia)

p
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del 1931,

les esquerres catalanes, comptaven
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matí joiós de primavera .a la tarda ventosa de tardor)

per CARLES PI I SUNYEij

per JOSEP M. MASSIP.

Es C?mpleixez: avui .quatr~ anys de la procla~ació de la República,
un procés històric, quatre anys és un període molt curt, si el seu
contingut no li dó!ID particular relleu· i slgnificaci?. Pe!ò és li? temps
prou llarg per a poder treure'n una exemplarit)lt. La manera més fonda.
de commemorar la data del 14 d'abril, és examinar serenament aquest
pertode, 1 dcduir·ne els alliçonaments que en el futur facin possible !&
consecució dels , objectius. q~e la proclamació de Ja República pressupo.
sn va i prometia.

j

Catorze d'abril del 1934. Hi ha un tries. En els molls llunyans, al peu lletra del President. -A ell li tocarà
matí magn!Ji~ d_e primaver:a sobre mateix · de la muntan¡¡a, formigue- quan li toqui. Ja aniran cridant...
Barcelona. Vmt-t-una salves d'ho- ja tot el dia una ' densa multitud.
Fa vent, aquesta tarda, ' hi· 11a
nor, disparades per les bateries de Tremolen, al lluny, moêadors i ;¡;is- marejada. Els cops de mar. baten
la
Montjuïc, han saludat l'aurora del eles dramàtics de dona. At, com se pu11 ta de l'escullera. Crid~n noms.
dia solemne. El sol és alt i clar. Les n'hi van els braços ¡ les llàgrimes Són ja a la lletra B. Cal respondre
banderes _bate~t al vent. Els domas- I que no sabrà mai ningú! Ai, com es «present», i l'oficial tÇLtxa el nom de
sos taquen de colors vius el gris· de voldria besar qui sap quina boca la ilista. Després, amb el tarcell de
la ciutat en testa. Al port hi ha una d'aquelles que criden, al lluny, en les coses, un a Ull, es · baixa l'escaalegria de grimpoles i gallardets, que l'angoixa de no saber qui sentirà la leta, al llarg del casc repintat, i cal
rebrillen en l'aigua mansa. La gent veu! ...
insta/lar-se a " bord"de la gas'olinera,
En aquesta hora greu 1 de recolliment, la majoria dels republicans
és al carrer, mudada i joiosa. Spbre
Tres dies aquí, ;a. Ningú no sap fins a ésser-hí tots. La navegaciò
l'asfalt passen i repassen ombres res més que l'angúnia de no saber serà curta. Un semi-cercle, per la sincers i fervorosos no celebren la data d'avui amb aquell contentument
d'avions, que marxen, formats, per res, el límit que imposen les senti- maniobra, i tot seguit s'atracarà al que fa espurnejar els ulls i. sortir l'alegria a la cara. Però davant
del
la gran ruta blava.
nelles de vista i la barba aspra de peu de l'escaleta del vai.rell veí.
dolÓr present 1 de la depressió passatgera, els republicans han de manLa guarnició de Barcelona, en u- tres nits de no dormir. Avui ha esS(m u1t grup, a coberta. L'oficial,
nitorme de. gala, forma al Parc de tat un dia de més actit·itat, d'a natenir el cor fort 1 l'ànima coretj~sa, no deLxar-se abatre pér 1ès contra.
la CitttadeHa. Els arbre.! i els. par- des i vingudes, d'ordres i consignes. amb veu insegura, diu el nom. Cada
vegada,
un home se separa del grup. ríetai.S del moment 1 conservar fermes 1 tivnnts la fe i la confiança. un
terres són ja d'un verd nou i prt- De bon mati ha /Ondejat a babord
morós. La multitud en festa acla- del vell transatlàntic, un altre vai- Aquest és un diputat, ·un conseller.
ma els soldats, que ocupe1t tot el xell blanc. A la tarda es farà · el Aquest és un regidor. - Aquést altre règim nou que representa o ha de representar un canvi tan p;otund 1
llarg de les inacabables andanes dels trasllat. Sembla que ja no s'hí cap es el President del Parlament auto-· èomplet, ha de passar forçosament per un període d'assaigs i obstacles, de
passeigs. Es destaquen els vistoso~ - tants som/ - i cal habilitar més nòm. Aquest, un magistrat, del 7'riuniformes de la Guàrdia civil, el allotjaments. El dinar ha estat ple bunal de Cassació. El grup dismi- reaccions 1 resistències, d'avanços 1 reLroceso.s. I quan, hom es troba c:,n
blau intens de les forces d'assalt í de ·noves preocupacions. • Algu ha nueix. Ara li toca el torn al Presi- el moment de la dep~essi~. més que els planys elegíacs a la felicitat per.
de la infanteria de marina, el plom llançat l'auguri incert d'un . viatge. dent de la GeneraUtat. L'ojicíal ha
duda calen el ferm propòsit i la increbantable decisió de retornar a la
verdós dels armons d'artüleria. Els El nou vaixell blanc sembla t·enir cridat; Lluís Co1npcmys... - · ~
cavalls es remoue1t, inquiets. en· la ·preparat, equipat per a fer-lo.
Es el mateix home d'aquell mati Rcpublica el sentit 1 la significació que !a quatre anys la ~posava.
llarga espera nerviosa. Al cim del
A la tarda, e¡¿ efecte, arriba ordre de festa, en el mes d'abril. Agil, ma. .
noble ediliCi del Parlament auto- de trasllat. Es llàstima. Un s'havia gre, nerviós, estatura mitjana, gesQuant a Catalunya, la Republica tancava en l'alegria. del seu auguri,
nom, oneja, sen¡¡era, la bandera .:a- habituat ja a. la camareta i a l'amtos r~pids •. rostre d'expressiva i no- bl!ca significava · essencialment un anhel de superació. La part més im·
talana.
•
_
.
bient. Sabia la llargària dels passa- ble stmpatza, mzrada
penetrant. No•
•
Sonen Les cornetes 1 els oficzals dissos, la manera d'adaptar-se a la més el cabell, que porta despenli- tportant, numèrica, i la de major pes específic d'Espanya, vivia espi·
oraene11 la formació d'honor. A~aba llitera. Cal prçpdrar-se, reunir la poes
mês blanquinós i la ntualiDeJJ,t l pràcticament allunyada d'un règim nue havia demostrat no
d'entrar al Parc la comitiva ofíètbJ; ca o molta roba c¡ue es tingui. A les tzat,
barba demolt
quatre dies
l'ha enveUit.
..
'
.
La tropa presenta armes. Per tres, tothont a punt. A veure: l'a- Conserva el somriure, però les arru- comprendre ni sentir aquest afany de perfeccionament. Per això fou 11co.
davar¡t dels soldats P,a~Sa, a po- bric, el barret, aquests _moc:adon,
gues del front
del~wzcien
la ser:a
ca marxa. u¡¡ magmfw automò- dos llibres. N.() hi ha res 1nés i éñ- profunlia
preocuPació.
Sembla
jat~.- llllda 11mb un clam unànime d'optimisme 1 de confiau""
..... Perquè no restiú
òil o}icíal, negre i brilla11t. Dos ban- cara gràcies. L'ofièfal de guardia gat. Vestei.r completament de grts, fallits aquest optimisme i confmnça, perquè la Repúblicn retrobi l'emoció
derons es confonen a l'esquerra del passarà llista, per ordre aljabdic. ara amb descurança. Com aquell d!a
.
.
•
cotxe, que , camma pausadamc~t~, Es un tinent de la guàrdia civil, d'abril,' el mocador blanc li penja dé pnm;ra., les posszb~z~ats de transformar d arrel la \1da del pals, es neo
descobert. L ocupa el senuor Prest- jred t correcte Cal posar-se aqu1 a l'a!nericana,. Po"rta un ·¡atcel(et ~ ta cessari mantemr intens 1 viu el desig de superació, fer de l'afirmació
dent de la Genèralitat. El general coberta, en gmp. Al peu de l'escdle- ma, embolicat amb paper de dzart
.
• ·
•
·
cap de la guarmctó, de. gran gala, ta, espera ja la 'gasolinera, amb la amb les coses d'ús personal.. Puma republicana una posiCió naciOnal, inte~rar a 1 obra de govern, .e n eis dle~ qua~ra dava11t la prunera .auto- guàrdia corresponent: Caldrà baixar nenio~ament. Per ' un insta,nt, l!Z ~e:¡ versos graus, jerarquies 1 funcions, tot el que tingui un propòsit honest,
ntat .cwil ~.e c;atalunya,. El prestde:tt, un a un. L'oficial anirà cridant va mtrada s'ha creuat amb la de
·
• .• .
·
..
somnent, lii.IVtta a 1ntJar ~ la s.va noms. Porta preparada la llista. lli h•t l'ojicial. Tot seguit, com tots, ha' un rendiment d efzcàc1a, l una noble amb1c1ó.
esquerra, ~ lz estreny la ma.
.
una gran responsabilitat. Primer, la contestat en veu baixa:
.
• ·
El Pr~stdent vest1~x. chaquet I co- quantitat. Són cinquanta dos. C!omp- . «Present>>.
;
Quan a Catalunya, la Republica tancava en l'alegria del seu auguri,
P!1;lta. Es un home. agtl,· mar¡re, ner- tem: Uit, dosr tres... vint-i-vuit ...
lmmedtatament s'ha separàt del la prometença. d'un règim de llibertat que, ftdel als seus principis hauria
Vl~s! d'estatura '!ut)ana,, tte. gesto~ trenta-set... quaranta-sis... cinquan- grup,
ha baixat l'escaleta del vaital
.
¡• ·
·ó •
1'!7-Ptds. 1 rostre d expre~swa t nubi... ta-dos. El~ efecte; cinquanta-dos. No xell. Ai bord
de la.gasolinera, la seva dt reconèixer els drets naturals dels pobles. Ca unya 1 aflrmac1 ca
s11npat1a ..El ca!;lell li fJT!Se1~. als. pol: falta ningú. Perfecte. Ara els ~toms
1
mirada
ha
a!'at
seguint
els
comtalana
no
són
una
cosa
unprovisada.
fugissera,
art11lciosa.
l)ón
quelcom
sos. El. bzgoll . blanqumos l1 ombre¡a aAll, comencem per la «all. No es la
el llavt supenor. Un mocador trenpanys que baixaven, un a un. ..
ta1. profund, tan indestructzblement lligat al nostre sentir, una voluntat
ca la negra severitat del t-estit.
Somriu constantment, sense afecta- !!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~ 1 una força ~bassegadora q_úe munta des del fons abtsmais de ~ subció i saluda les banderes dels regiconsciència de la raça 1 són més fortes que nosaltres mateL,.os. Encare.
ments amb un petit gest elegant. La
seva
mirada penetrant, alegre i
- qut volgucssim negar o oposar-nos a la nostra condició indeclinable i
greu alhora •. _no perd detall de la
insubornable de catalans, no podríem rectificar-la ni reduir-la. Per aiXò
jormacio nulttar. Conversa a¡abtement amb el general que t'acompala. maniobra trazdora o "el rancor despitat són pobres anècdotes i !amen·
nya. Els avions maniobren gallardatables
eplsodlS que res no pouen davant dc la pcremutnt mcommo\'ible
ment sobre la comitiva ojictal que
desfila, lenta t solemne, e1i la reVlSa... Catalunya. En l'hora adversa, la data que recorda aquell auguri <te
ta. Al pas dels cotxes, la tropa preEn aquest 14 d'abril. dues coses dubtar-ne. Els nostres vots més su1
senta armes ¡ ret els honors corres- són a remarcar especialment. Una: cers són que les jornades polítiques llibertat, ha de fer més increbantable la nostra d~cisió, i més fervorosa
ponents a l'alta jerarquia det Prest- el desencís de les masses treballado- que s'apropen, restitueixin a la Re· 1)1- nostra confiança en Catalunya.
dent. Acabada la revista, els cotxes res pel nou règ1m, per 1:advcnip1ent publica la seva primitiva 1 onginal
)
o¡icials desjan camí. Al peu del mo- del qual tan abilegadament treba- significació. l que per a aconseguir
Es compleixen avui quatre anys dc la proclumacio dc la Repúbli~
nument al general Prim, el prcsi- llaren. Una altra: la gran dt>stHusió ho es sacrihqui tot: antagomsmes
dent baixa del cotxe i estreny !a dc Catalunya. ·
•
personals, miserables interessos de No la celebrem amb aquella alegria 1 contentament que oncn a les dia·
mà a l'estat major de la guamició.
No hi ha 'dubte possible que sense ·partit, obstacles de la mena que $1 de.; de commemoració un pregon sent1ment d'humanitat. Però, fóra icbléconversa amb l'oficialitat. comenta l'esforç del proletariat espany~,, la gum. Les jornades que s'apropen 1
cortesment les impressions de la rf!- Rcpublica no hauria vmgut. Dom'""· l'interès conjugat de la RepubJica 1 sa l poca !e haver perdut per les contrarietats sofertes 1J voluntat dé
msta · mentre els soldats conjrater- proves d'un gran sentit ponti::, eis de Catalunya, reclamen, d'homes 1 recobrar el sentit 1 la sign111cació de Ja H.epúbllcà. Per a r~cqbra~·lo nmg¡l
nilzeÍt amb e¡ poble. Els avions, obrers feren possible l'advemmcnt colles, la mateixa altesa de mires
amb l'escarapefla republicana a les d'un règim, del qual, més we 'a dels d1es que precediren l'altre. 14 no pot regatejar el concurs, ni plànyer sacrifici. Que les coses sempre)
ales; passett a tota màquiua t e¡;olu- 'immediata satisfacció de les seves' d'abril
són 1 resulten segons el grau d'esforç que en
ciounwb~
~ muUU~.
En ~rnar
Mp~aci~
~ class~de cs~ru\m
h -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
àl
·cotxe oficial,
la gemació
aplau- graaual
implantacfo
tefonn::s ~Üdeix el President amb entusiasme. cials de temps Vigents en paísos c.e
El! somriu i saluda, amb el seu ros- tipus democràtic, que només >on
tre d'expressiva i clara simpatia.
possibles en un amb1ent 1e lhberMés tard, a la balconada de la tat.
Conselleria de Gorcrnació, davant
Aque1xes esperances, durm:.
z·amp!e avinguda, et Pre~.aent ell bienru tan bescantat per les dreu·s,
disposa a presenciar la parada.
no restaren fallides. Sènse q:i..l OilEl rodegen els seus conseUers, to- gui dir-se que en êls a.-s p.nmtrs'
tes les autoritats· de ·Barcelona. · A" anys de Republica {'S ¡J'rLlll'Ílitgu.J:> 1!i
baix, la gernació ovaciotw ·lct seva una llei de tipus socialista, <'S el
preséncia. Sota e~ gra!t sol, de. 1(1 ig-, çer~ que la . tas_ca portada a • ap, esdia, l'espectacle es magni/IC, mobli- pccmlment, pels departaments de
dable.' Les edificacions-de la Ctuta-· Tteball, Agricultura 1 Instrucció Pu-1
delia i el verct nou i primorós dels bllca, 'sumada a l'obra de conjunt'
arbres, tanque1t la perspcctitm per dels governs primers de la RêpubhZa banda de llevant. A ¡>onent ca, prodpi, de fet, la. incorporació'
Montjúïc talla l'horitzó llunya per de grans masse$ obrèrês a. uri'a pJ-'
damunt les palmeres del passeig de lítica liberal i' d mocràlícà" è!e tip JS0
Coloilt i lés vergues altès d'un veler. reformista: que 'Implicava la renún.l
, La "plaça de Palau és U!l formigue~ cia a procediments de nolència.1
humà, acarrerat pel Jons de la tro- Una obra" 'éivil formfdab1c
'
pa en marxa. Les balccn¡ades i fzAvui, deinituralltzada Ó
n'estres són arraïmades de gent. Iii aqueila obra, per Lerròtix 1 lt ri urcha un voleiar de banêleres i domas- tes, veiem amb dolor pro!uñd com
sos, a l'aire Lleu d'abril. Sonen les en el cor del poble ui entra: poc a.
músiques mf!itars. El metall airós poc, el verí de l'escepticisme s~·bre'
de les trompetes omple el gran àm- l'efic~çia de la seva gener~sn posibit. La multitud aplaudeix, incansa) ció de prime_r:a hóra. ~ , ¡
ble i entusiasta. Les tropès, amb ntPel que toca a Catalunya, no ha
me perfecte, desfilen davant d_el estat menys fune~ta la polit1ra EePresident. En passar pel seu dczvant, gü}da .Per la )wpübli'c;a. des: qe _la
els batallons gire~~ la vista a ell, cmguda del darrer govern Azmm.
prêsçn{en aT;nii~S, i criden: .
Dzes uioblidables ·de lés lluites ' per
Visca la Republicat..
l'EsLatut! Jornada hlstorica aquella

.
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AQUEST ANIVERSARI. ..

EL GOVERN DE LA GENERALITAT
DE
.
CATALUNYA A BORD .DE L'<<URUGUAY»
~
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TRES GESTOS QÇL , PRESID ENT
COMPANYS
lFoto. Sagarrl\,)

en què :Azaña, ·des del 'càp del banc

've~ a'octuorc ucu J934. lli ha una blau: declarava, en nom dc t ··t el
tarda grisa. i verztosa de tardor. Fa .G'overn; qúe 'l'Aút"onòmla: aí1rmada
tres dics· que el President de la Ge- ja eñ la- Colistíti.lciò, eni tili d-Jg¡U'\
neralitat, els consellers i les autori- de la República! Dies i hores detats de Barcelona es troben a bord ~oèió altJssinia per nosaltres, cat.adel vaixell. Es un vell transallànfic laus, que per primera vegada poimitil, ancorat a Ja punfa extrema diem girar sense rencor els ulls a
dels molls. La silueta aspra de MOitt- Espanya, per \'eure'ns compresos
julc es retalla en el cel. Moltes mi- amb dignitat igua1, ac1 i allà! D1cs
rades d'angoixa s'han adreçat a- venturosos, què us heu fet?
·
quells dies, enlaire, fins a les pedres
E~ aques~ 14 d'abril del 1935, la
¡osques del castell. La ciutat es Republica, .l!'- no compta amb la cà·zlüny, lluny. Al port, de nits, hi ha 1hda adhes10 do mlliorts de panes
im escandalós silenci de reflector~. que veuen, per ella, e1 carni obert per
1A babord, a estribord i a proa del· a satisfér justificades ànsies d.e mi~
vell transatlàntic muñten la guàrdia llorament mat~rial 1 de ~gnilicac10
les tines süuetes grises dels destruc- humana; tampoc amb 1amor del
tors de l'armàda. De dia, són les nostre pobl_e:
boques dels canons, i les sentinelles
Amb -aquen~ doble divorci;< Ja .H.e:
(Per~ causes alienes a la nostra voJuntat nci podem publicar els orismals
amunt i avctll de les cobertes. De pública, podria viure amb prestigi • Ma rtf Barrera. Ventura Gassol ~ Martl Esteve, Pere M86tres, Joan .. LhJ"'
nit, són els uils lít•!ds dc1s frrrs f'!f'::- i consolit'!!!r-Q" dectdidrunt'Tlt1 r:rJ
noves, que tentem .Prep:rlts )
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Comorera

