EL TEMPS. - A Catalunya el oel està serè, llevat por I Empordà I
pla de Barcelona on està cobert o gairebé cobert amb alguna nebulositat
per la Cerdanya, comarca de Bages, Igualada, Priorat I reberes de l'Ebre.
Els vents. moderats del N. oer l'Alt Empordà, fluixos de la mateixa dl·
recció per la conca de Barberà. del NE. pel Baix Empordà, fluixos del W.
per Igualada, pla de Barcelona i en calma o molt fluixos per la re~ta.
Gruix de la neu: 1'90 m. al Port de la Bona leu a I 1'76 m. a Envahra,

Barcelona, dimarts, 16 d'abril del 1935

10 cèntims ·

ÈL POBLE ALS HOMES DEL 14 D'ABRIL

El President Companys i els consellers reberen.milers de telegrames
o

Guió

o

del momentle~ hores.d:visite, a.la. Presó,

han const1tu1t equests dtes une
ES REPREN EL CAMI veritable. recepció, fins al punt
Catalunya ba commemorat, amb recolliment greu dolorit, el quart
a,niversari de la proclamació de la República. No bi ha hagut alegria poul r en les parades, Dl sincera. joia en les festes del carrer. Però hi ha que el President i consellers de~~t fervoroses adhesions als homes que esperen, a la Presó de Madrid,
1 fall de la just1cla; b1 ha hagut expressius silencis de multituds come ogudes davant la. tomba. de Macià; hi ha hagut emotives oracions ci- tinguts, durant la visita del diu~ ues ~1 peu de sepultures dels que caigueren, amb digna altivesa, en
q )ornades d'octubre; hl ha hagut intensos silencis de record 1 fèrvids menge,
s'hagueren de limitar
1
:slaudiments d'entusiasme en els actes púb~cs - poquissims - que les
P uerres catalanes ban pogut celebrar, com per exemple el de Terrassa,
~informació del qual el lector trobarà en altre lloc del nostre diari.
a estrènyer la mà dels visitants
a En el terreny de la realitat pollt.ica, hem de registrar, subrallant-la
tot el seu valor, la. nota d'E. R. C. que publicàvem en la nostra edició
:terior, segons
qual ha qued~t c~nstituïda la_ Comissió executiva d~l que anaren a saludÇJr-los amb
Partit, que assumeÍJ' la funció .directlVa dels seus orgamsmes,
un programa d'actuació lmmed1ata
aspecte fonamental
procedlfà
a estructurar «E. R. C.» en «forma compacta, unida d1sclplmada» que motiu del
IV aniversari de la
respongui - conclou la nota - a les exigències de l'hora 1 a la seva
respOnsabilitat com a primer instrument pol!tlc de la democràcia cataproclamació de la República
lana.
1

la.

formul~ra

~

1-

1

Entenem que, desprès del forçat silenci 1 obligada immobilitat de
les mesades que acabem de deixar enrera - per tants de conceptes doloroses - la constitució d'aquesta Comissió executiva és el fet de més
transcendència que s'ha produït en la politica catalana, en ordre a l'actuació immediata de la. democràcia d'esquerra 1 a la unificació definitiva
1 absoluta - un nom, una bandera, una disciplina, un programa
d'rEsquerra Republicana de Catalunya».
•
Formular el programa. d'aquesta actuació, depurar i ensamblar els
òrgans-motors de l'organització, 1 aconseguir 1 consolidar la unitat bàsica del Partit han d'ésser, al nostre entendre, les finalitats essencials del
c omitè que acaba de formar-se sota la. presidència de Carles Pi I Sunyer.
En 1a. personalitat polltíca de Pi, en la clara 1 eficient executòria de la
seva actuació destacadfssima en els llocs de govern, en la seva ponderació
1 autoritat moral, en la seva capacitat de treball velem - i no hem de
referir-nos a tots els homes que tan dignament U fan costat - la garantia més ferma per a la labor a afrontar, àmplia 1 dlffcil.
Coneguts són de tots els nostres punts de vista en ordre a les orientacions que han de centrar l'actuació pol!tica d'«E. R. C.», a la seva estructuració interna 1 a. la. necessitat d'una disciplina 1 unitat de ferro
en el seu conjunt, incompatible amb compartiments estancs, amb interferències programàtiques i amb camarilles de cap classe. Si aquesta ha
estat sempre la nostra posició - 1 ací queda. la. colleccló de LA HUMANITAT, per qui vulgui examinar-la - ¿com no hauríem de reiterar-la avui,
a1 hi cap amb centuplicada fermesa 1 convicció, si la tremenda lliçó de les
realitats més dures, més amargues, més doloroses, és expressiva eVidència de la impossibilitat de mantenir velles tàctiques fracassades, inservibles, perjudicials, suïcides? Unitat, unitat 1 unitat. Aquesta ha d'ésser
Ja consi¡na. fonamental, a la. qual ha de sacrificar-se tot 1 al servei de
1& qual ba de posar-s'hi tot. Aconseguir aquesta unitat, a. tota costa, considerem sense cap dubte que -és la missió de màxima responsabilitat que
el PQb1e català, que la democràcia catalana d'esqt¡erra, carrega al compte
de l'nctuacló. immediata de la Comissió Executl\'a que acaba de consti-

EL NOMBRE DE TELEGRAMES
I CARTES REBUT ES ENORME

UN ARTICLE DE LLUIS COMPANYS

<

LA COMMEMORACIO
DEL 14 D'ABRIL

El número extraordinari de
LA HUMANITAT

ll Mllllft [IMM[MiftA(II

Obtingué un èxit
formidable
Ens plau de recollir aqut, c~
cepcionalment, l'enorme èl:tt
aconseguit pel número que LA
HUMANITAT dedicà, abans
d'ahir a commemorar el IV
aniversari de la proclamació
de la República, en la quaJ tingueren participació activissima.
i directa amics entranyablement vinculats a nosaltres, per
llaços d'amistat, d'idees i de
professió, i que avui, per un
dolorós avatar de la vida política t de la lluita per la puresa
dels postulats republicans i ::atalans, són lluny de nosaltres.
Aquesta edició extraordinària
del nostre diari, el tiratge normal del qual és avui enorme
dintre les possibilitats d'expansió de la Premsa catalana, baté
diumenge tots els nostres rècords i superà els càlculs més
optimistes. Bastin's dir que l'ls
nostres tallers funcionaven encara a les deu del matí del diumenge, fins a esgotar totes les
existències de paper i haver de
dei:z:ar de servir les continuades comandes que a aquella
hora anaven arribant a nosaltres. Per a donar una idea de
l'interès despertat arreu de Catalunya pel ?Wstre extraordinari, que jou literalment arrencat
de mans dels venedors a primeres hores del matí, mereix
ésser consignat el detall que
s'arribaren a ojerir per un
exemplar del nostre diari fins
a cinquanta cèntims.
Per molt que ens ajalagut
l'entusiasta acollida popular,
cada dia en augment, a LA
HUMANITAT, per molt que
aquest entusiasme ens faci sen-tir paqats amb escreix els sacrificis, el treball i la voluntat
que hem posat tots els que fem
LA HUA{ANITA'!' al servei del
diari 1 d~l nostre poble cqtalà,
allò que més ens guanya t ens
~mpeny a una constant superactó. que arribi a jer del nostre diari el primer òrgan d'opinió d'esquerra catalana, és
constatar que cada dia és més
intensa i més lleial, més entusiasto i més prometedora la
consciència política de la democràcia catalana i la seva
adhesió a idees i a homes que,
a totes les hores, han sabut
servir-la amb absoluta i clara
fidelitat.
St com a periodistes catalans
ens sentim orgullosos de l'acollida que el poble dóna a LA
HUMANITAT, com a homes
d'esquerra, com a republicans
del 14 d'abrü, aquesta acollida
és per a nosaltres un motiu
més de fe en Catalunya t en
el poble que estima. impulsa i ·
reivindica la República.

«Pere Mestres. - Sentim no passeu nosaltres festa memorable. Salut
- Pere Egla.»
Madrid, 15. - El dia 14 d'abtil, companys captiveri.
• • •
per commemorar la data i trobant-se
«Lluis Companys. - Republicà. caque a la presó havien donat més fafelicita qui proclamà República
cilitats per a. la \'isita, el President talà
ha rebut incomptables comissions que 1931. - Genís.» •·
veruen a testimoniar-li el seu afecte
«Lluís Companys. - Grup obrers
i admiració.
tarragonines a. l'home que
Entre els visitants hem anotat: comarques
proclamà
la República, en la diada
Els senyors Bastit, Joan Asensi, Lluís d'avui, felicitats
i esperança. - TorAscuri, Salvador Torres I fill, FerMias, Ribas, Juame, (segueiragut, comissionats de l'Agrupació dera,
Valencianista, Bartomeu Rovira, xen signatures).l'l
• • •
uns esquerrans de Badalona, capità
Companys. - Els esquerrisMenéndez, l'ex-president del Tnbu- tes«Lluís
Guinardó en commemoració
nal de Garanties Constitucionals Al- del del
quart aniversari de la proclavar d'Albornoz, Carles Valten i se- mació
de la República saluden vós
nyora, Joan Solé Oriol 1 senyora, Jocompanys. - Casal Fedesep Poblet. Joan Cortés, l'ex-diputat 1ralaltres
del Guinardó.J>
1 ex-governador Vicenç Sol, el dipu• ••
tat socialista Bnmo Alonso, l'ex-di«Lluis Companys. - . Rebeu testiputat Edmund Lorenzo, ex-diputat moni
adhesió
a
i resta companys
senyor Beabe, Alard Prats, Lluís motiu aniversarivós
14 d'abril. - Grup
Carretera. Agrupació Socialista, «Iz- dependents casa Bofil}.»
quierda Republicana», Quemades, Jo• • •
sep Jordi' Vila, Serra Crespo, senyo«Liuls Companys. Aniversari
ra Caterina Salmeron, ex-diputat República testimoniem nostre adheBargallo, Escudero, Zambrano. Rlòs sió entusiasta s vóso.J ¡:pmpanvo; reRamis, Eloroyaldi, Martfnez, Re.mos, presentació veritable esPerit 14 d'aZaragtieta Rimbau, Marian Rlos, bril. Visca Catalunya! ¡Visca la RcSurto!, Reguera, etc., etc.
públical - Acció Catalana. . BadaLa visita, ha èstat una veritable
tuir-se.
.
recepció en la. qual el President i lona.»
• • •
Unificar, estructurar. formular un programa d'actuació immediata, consellers s'han hagut de limitar a
«Lluís Companys. - Amb motiu
h~us aci la taSca urgent a realitzar. Coincidim amb els termes estrènyer la mà als visitants durant aniversari República, rebeu nostta
més cordial felicitació nom Centre
de la nota feta. pública 1 esperem que tothom sàpiga ante posar l'hora de visita.
Republicà. Català. - Ventura.»
als criteris personals, als apassionaments de grup, l'interès superior
• • •
Telegrames al Presi·
de Catalunya 1 de la República. «Esquerra Republicana de Cata«Lluls Companys. - Commemorant
lunya» és el primer instrument de la democràcia catalana. El poble
14 d'abril rebeu salutació. - Prats
dent
al Govern de Llobregat,
alcalde; Gibert, Brujola.»
és amb ella. De la depuració dels seus quadros, de l'encaix dels seus òr•••
gans, de la rlgida unitat de la seva disciplina depèn, en el futur, la seva
«Luis Companys. - Ocasión aniCatalunya
eficiència. Qui no velés això és que li faltarien ~ues coses: talent i paversario República, fraternal abrazo
triotisme.
.
Madrid, 15. - A la presó de Ma- extensivo compañeros. - Ma.lajuiga..l>
• • •
Consignem la nostra fe en l'avenir. Aquest quart aniversari de la pro- drid s'ha rebut aquests dies extra«Lluis Companys. - Motiu quart
clamació de la República ens porta clars auguris optimistes.
ordinari nombre de cartes i telegrames d'adhesió. Entre els primers te- aniversari vostre gest proclamació
legrames rebuts dissabte I la matina- República Ajuntament, afiliats esda del diumenge; entre altres, ano- querra d:stricte segon us trameten
salutació reiterant adhesió. afecte
tem els següents:
increbantable, I als vostres comd. ed
panys. _ Rosés, delegat districte re, director, i Joaquim Jar 1, r ac«Lluís Companys. Presó Madrid. tor cap.»
• • •
Saludem en vós, a la presó de Ma- 2.on; Bernades. re.,.idor.»
Els diaris de la «Ceda», en les
• • •
drid, al gran català que va proclaseves edicion'> de diumenge, no han
«Lluís Companys. ~ Visqueu molts
«Luis Companys. Madrid. - Remar la República a l'Ajuntament de
dedicat ni un mot de record al IV
Barcelona el 14 d'abril. Visca Com- ..mys. La gent de Portbou us aclama cordando aquel otro 14 de abril te
aniversari de la proclamació de la
panys! Glòria a Macià! - Obrers per la República 1 per Catalunya - abraza rogàndote saludes amigos
República.
Narcís Planas, Mias, Saura, Joarepublicans de fi~or¡u
Ni un mot!
na Vila.»
(Passa a la pàgina 7)
Etl octubre se'ls donà entrada al
• ••
«Lluls Companys. - Amb el maPOder.
«Lluís
Companys.
En
aquest
jor afecte us saludem en quart aniVa passar el que va passar.
quart aniversari de la proclamació
versari proclamació República.
de la República, us saluda amb ferJa hem vist 1 tocat les conseFranquesa.»
qüències.
vent fe republicana a vós I resta
• •
Diumenge, quart aniversari de la
companys. - Lluis Solà, Sta. ColoPer sl capigués en la mentalitat
«Lluis
Companys.
Diari
tortosí
d'algú la possible tornada al Govern proclamació de la República, foren d'esquerra «El PueblO>J, us prega vul- ma de Queralt.»
de ministres de GU Robles I M. de nombrosíssimes les personalitats, re- gueu trametre una forta abraçada
• • •
Tothom recorda les festes dc priVelasco, repetim les paraules d'Os- presentants d'entitats i particulars d'adhesió 1 simpatia a tots els con«Luis Companys. Madrid. - Salu- mavera en el lli aniversari de la
que acudiren a la Plaça de la Fe sellers i companys empresonats. i Vls- do con todo respeto y afecto ins- República. que Barcelona celebrà. essorio:
Si s'aspira a governar la Repúbli- del Cementiri Nou a retre homenat- ca la nostra República I - Campos, taurador Repliblica 1931, ¡ireso 1935. plendorosament l'any passat.
ca, és precfs cridar abans, sincera- ge a la memòria del que fou primer director; Jardí, redactor en cap.l>
- Capitàn Miranda.»
Aquelles festes costaren a la ciuPresident de la Generalitat Restaument i coratjosament:
• • •
' tat, unes 35.000 pessetes.
•
•
•
rada,
Francesc
Macià.
·
«Visca. la República!»
«Lluís Companys. President Gene· ¡ Tothom ha vist les festes celebra«Martl Esteve. Presó Madrid. I en aquest aniversari ni «El DeNo fou obstacle el fort vent reg- Motiu aniversari República. plau sa- ralitat. - Diari tortosí d'esquerra «El des enguany, en commemoració del
bate». ni Gil RobJe<; ni ningú no hi nant que impedís la. formació d'una ludar nom Acció Catalana Tortosa Pueblo» recordant foreu vós qui pro- IV aniversari.
han dedicat NI UNA SOLA PA· gran gernació compacta davant el Preguem saludeu els altres com- clamà República nostre pafs, us sa·
Esperem a saber quan li hauran
RAU LAI
luda afectuosament. - Campos Ter- costat a Barcelona.
lloc on reposen aquelles glorioses panys.»
despulles. Cap al migdia la tomba
estava completament tapada amb
rams de flors lligats amb cintes dels
LA COMMEMORACIO DEL IV ANIVERSARI
colors catalans, algunes d'elles amb
sentides dedicatòries.
DE LA REPUBLICA
Els camins de la muntanya que
1• condueixen
a aquell lloc es veien des
de molt lluny ennegrits per la currua de ciutadans que pujaven 1
baixaven de la plaça de la Fe. Les
Diumenge, quart aniversari de la escenes emocionants que es produït>roclamació de la República, un ren foren nombrosfssim~s. De tant
nombre considerable de ciutadans en t_ant es guardaren mmuts de siacudí a homenatjar la memòria de lenc1 a la memòna del cabdill allíJaume Compte i Manuel G. Alba. berador de la Pàtria.
~a tomba del primer, al CernenA dos quarts d'una del migdia artitt Nou i la del segon, al Cementi- ribà a la Plaça de la Fe, l'alcalde
r~ vell foren visitadisslmes i les flors popular de Barcelona, senyor Cardit PQsltades ocuparen una gran exensió.
les Pi 1 Sunyer, el qual enmig d'un
Per no incórrer en omissions, sem- silenciós respecte col:locà damunt la
tomba. de Macià una bellissima. toia
rre desagradables, deixem d'esmen- de flors naturals.
ar noms. Hem de dir, només, que
acudiren a retre homenatge als dos
Acompanyaren a. Pi i Sunyer el
malaguanyats patriotes, ciutadans i conseller Francesc Carbonell 1 les esrepresentacions en nombre conside- poses respectives.
rafble tots els quals deixaren llur
o rena al peu de les tombes que
El mateix en arribar que quan
gttarden les despulles dels lluitadors abandonà aquell lloc, el senyor Pi 1
catguts.
Sunyer fou objecte de proves d'afecLa memòria de Compte 1 Alba, te 1 d'adhesió de part d'aquells mie~ aquest quart aniversari de la Re- lers de ciutadans que ·el saludaren
PUblica fou dignament honorada pels amb els mocadors fins que l'automòcatalans que recorden llurs Vides bil, en el qual anava, es perdé de
d~dlcades per complet a Catalunya. vista.
q A remarcar que entre la gernació
La jornada. constitut lm acte d'afirt~d acudi a homenatjar els dos nulors. es notà, en nombre conside- mació formidable i un record emo~nble, la presència femenina. La. do- cionant a la memòria gloriosa del
l a catalana, una vegada més, palesà que fou primer President de la Gec~vreva adhe~ió a les manifestacions neralitat restaurada.. El poble, sense
QUes del nostre poble.
un acord previ, sense . convocatòria
cap mena, acudi amb la seva ofre--------~·~-*:-------------- de
na i amb l'esPerit elevat al peu de
l!l. tomba de !'«Avi», inoblid<¡>lc per
als catalans. L'homenatge espoñtaní
del diumenge -que moralment i material assoli una magmtud considerable- resta com w1a prova. més
de l'adhesió popular a la gran figu- 1 U\ tomba de Maclt a•emplent de f lora I de corones. Una nena dlpO!IIta la seva ofrena a la memòria vene, rada de l'AVI ..•
ra d'aquell patriota. exemolar i als
idealS Que defensà.
<Foto Sagarra.>

Visites
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Visca la República! El poble de Ca-.
talunya davant
la tom ba de
Francesc Macià

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

•

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

Davant les tombes
de Jaumé Comte
Manuel G. Alba I
l

Aqüest número ha
estat visat per la
censura

FES fES

Bilbao, 14. - Amb motiu de l'anl·
versar! de la segona República, <<El
Liberah1 publicà articles de les prl•
meres figures de la República, entre
ells un de Llufs Companys, que diu
a lxi:
«M'havia fet Ja prometença del
silenci mentre duri la meva situació
de processat, però faig una excepció
per a «El LlberabJ I per a lndaleclo
Prieto, que em demana unes quar•
tilles.
Entenc que la millor manera de
commemorar l'adveniment de la segona República en l'aniversari d'avui
-any 1936 - és mantenir viu el re·
oord de fes causes que motivaren ra
pèrdua de Ja primera República, I
fer-se fa resolució lncrebantabfe de
poder-la commemorar dignament
l'any 1936, per haver estat recobra·
des les seves essències democràtl•
ques.
Catalunya 1 Bisca1a han de posar
en això un major Interès perquè so•
lament en una República liberal de
debò I curulla d'un ampli sentit social 1 humà pot aconseguir-se i ésser
entesa I respectada la lliure voluntat dels pobles.
Per tal d'aconseguir ta grandesa
LLUIS COMPANYS
de la República és de necessitat prèvia superar la concepció unitària de l'Estat espanyol, que va contra el
dret I contra Ja naturalesa, que fou portada per monarquies forasteres
i que ha fet estralls en la consciència d'aquest pals, pertorbant àdhuo
moltes consciències que es tenen per liberals.
Durant els temps de la monarquia els homes d'esquerra es passaren la
vida exaltant les doctrines de PI I Margall, però molts d'ells desconel•
xent-les; de tal manera que fins ets termes I tes paraules que ~va el
gran republicà els alteraven els nervis.
Els pobles que han pogut conservar les seves peculiars caracterlstlques
I que estan dotats d'ambició espiritual i tenen una Idea polltlca dels seus
drets són els més florents: Biscaia, Catalunya, València, Gallcla ...
Enlloc d'entorpir el desenvolupament dels nuclis peninsulars és n~
cessari estimular-lo per tal d'enriquir millor el camp comú; I cercar amb ·.
afany d'ambició a d'amor un ideal de tots, en el .concert d'una República
que s'allibera a &i mateixa, alliberant ela pobles que la oonatuueixen.
S l es refusés aquesta visió a continuessin mossegant l'ànima dels espanyols els vells toplcs que estigueren a punt de portar-nos a l'ablm, no
pedra haver-ha efusió fraternal, ni tranquiHitat, ni pau. 1 sl n'hi hagués,
pitjor, perquè s'hauria constltult un Estat republicà tan miserablement
pobre I malaltfs I desert com el de la monarquia.
Presó de Madrid.n
(Per causes absolutament alienes a la nostra voluntat, no vam poder
publicar el present article en la. nostra edició del diumenge, I per aquest
motiu hem de reproduir-lo avui.)

ELS S·cRVEIS DE ·LA·
GENERAliTAT
•

¡Quines estranyes confusions i quins lamentables embulls, els
que s'han produït aquests dies amb motiu de l'anunciat decret
sobre la tornada a la Generalitat de Catalunya d'alguns serveis
traspassats! Els comentaris de certs periòdics i les declaràcions de
certs personatges donaren de bon principi un abast tan · exagerat
al decret aUudit, que molta gent de bona te s'havia arribat a creure
que s'anava tot seguit al restabliment total o quasi total de l'Estatut Exterior.
Només calia, però, tenir presents els termes de la llei espanyola
del 2 de gener d'enguany per a comprendre que afxò no és possible
dins la situació que aquella llei inconstitucionaL ha creat. Precisament ta pocs dies que, en un article nostre intitulat La suspensió
de l'Estatut, explicàvem aquesta situació i fèiem remarcar que les
e~menes introduïdes per obra de Gtz Robles en el projecte sobre el
règim transitori de Catalunya no permeten la reintegració de
l'autonomia fins que el Govern espanyoL ho cregui oportú i ho
autoritzin pr~viament les Corts després d'haver elaborat unes llets
sobre els serveis d'Ordre públic. Ensenyament i Justícia. Era absurd '
de pretendre que un decret vingués a desfer una llet i a prescindir
de la intervenció que el Parlament es reservà d'una manera expltcita.
La tomada de la Generalitat a la situació anterior al 6 d'octubre només és factible, a hores d'ara, per l'anuUació o per la derogació de la llei del 2 de gener.

• • •
Succet, però, que el Govern central es fétL càrrec, en els últims
mesos,' d'alguns ciels serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya que no estaven afectats per la llei del 2 de gener, com els de
Treball i els d'Obres públiques. Es a dir, que s'havia anat més enllà
del que disposa aquella llei, ia prou restrictiva. I són aquests serveis,
o una part, els que el Govern Lerroux ha decidit de tornar a la
Generalitat.
•
A la Generalitat? Més exacte seria de dir al que resta de l~
Generalitat. Perquè convé pensar que aquesta, sêgons el primer paràgraf de l'article 14 de l'Estatut Exterior, està integrada pel Parlament, el President de la Generalitat i el Consell Executiu, i que
els dos darrers òrgans depenen del primer, el qual és la base de
tot el règim de la Catalunya autònoma. El Parlament català tou
susp~s . de fet per l'autoritat militar a conseqii~ncia dels esdeveniments del 6 d'octubre i la suspensió tou confirmada i regulada per
la llei del 2 de gener.
Es, doncs, forçosament molt limitat l'abast restaurador del tan
ponderat deéret.

• • •

Més encara, o menys encara: la tomada dels serveis només pot
ésser interina. En etecte: hi ha en funcions una Comissió revisora
dels traspassos que havien estat tels · a la Generalitat; i no sao_-rr.
quina serà la proposta de la tal Comissió m el subsegüent acord
del Govern sobre la matèria. Partint de la liCi del 2 de gener, els
serveis· traspassats estan subjectes al· resultat de la revisió, teta
unilateralment per persones que el Govern central ha designat a fi
d'esmenar la feina de la Comissió mixta .que aotuà dc conformitat
amb l'article transitori de l'Estatut Exterior.
Ens trobem, per tant, en plena aplicac.6 dc la llet del 2 de ¡;. .:ner. I tothom recorda que aquesta llei t'a ésser severament jutjada •
per Francesè Cambó en un amarg discurs pro>tunciat al Parlament •
espanyol.
.
.
Com que en el món ·sempre hi ha un pitjor, alguns minfstres
empitjoraren amb ¡curs actes. de recobrament de serveis el contingut d'aquella llei. I això es ara corregit. No res més que això.
Tal és l'abast del decret ja famós abans de nèixer.

A. ROVIRA I VIRGILI

la humanitat
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ESPECTACLES PUBLICS
-s

Els deutes de l'Estat, encara que
amb molt poques operacions, han
·remuntat la majoria dels deutes cotitzats, l particularment l'Interiur al
4 p er 100.
Les obhgaclons Municipals, Diputacions Pronncials i Tresoreria. de
la Gen'eralitat, sostingudes.
Al rotllo d'obligacions ferroviàries
i IndustrialS, amb una gran escassedat dc Transaccions, solament es
sostingueren els canvis anteriors.
Al sector de tl de mes, les acctons
ferrovtàries, sl bé al mati han obert
a. canvis relativament alts, com hom
pot constatar en la cotització adjunta, en la sessió de la tarda anaren
perdent terreny, :fins a repetir (•ls
canvis de dijous passat, i amb poc
negoci a l'esmentat · rotllo.
Al rotllo d'accions mdustrials, han
seguit la tendència. de puja les de
la Unio Espanyola d'ExplOSIUS, -per
bé que semblava que no portaven
l'embranzida dels dies anter10r, amb
t t 1 que els canvis es mantingueren
També les mines Rif assoliren
una puja força. Important; les 81•
gües de Barcelona també milloraren1
notablement llur cotització. Gas E.
Plat~.
fermes. El Ford assoll uaa
j à <t'uns deu enters. Les altres acP'-~08 cotitzades a l'esmentat rotllo,
cl
Solament repetiren els canvis ante·

r~s.

I

AnL

Nord, 53'50, 53'05; Alacant, 39'20,
38'95· Ford, 229, 226'50, 227; Explostus '128':>0 130, 128; Rlf, 59'7', 59'25,
59'50· AlgUes, 172'75; 172'50, 114'00,
173"3S· Tramvies 0., 31'00; Transversal, 2Í'15, 21'00; Colonial, 41'85; Petrolets, 5'30; Filipines, 358, 360, 359'50;
Chade, 422, 430, 428'50.
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L'obra mes~ra de Qulntero i Guilh!n Un ê.nt Imponderable d'An·
tònia Herrero. Rafael Bardem f
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D1ssabte, 20 d'abril. Inauguració
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AVUI. tarda. 4'30: EL POBRE
VALBUENA. • Exlt: SOL DE LI·
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GIO i l'èxit d11irant:

LA MALQUERIDA
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Navwra .................... .
t'eocdea .................... .
Urgell ........................
.¡;.
t'Teus ,en pce., eLs 100 q,UIIoe.

w7IIS '~
. 4-

a .....................

:.3 bl..

Nlim. 4 .....................
"
t'feUS en Ptes. ela 60 QUilOS.

ldem eKtra .. .. ... ........
-~
Regió ........................
w
Preus en ptes els luu q,uHos.

Valore aua ea cot1Uen com afectes
oublics
Banc Hlp, d Esp.• t ·¡. w1 -

a

ce
114

~;t

Valora amb caranua da l'Estat
Catxa O'EmlA 6 •¡• ...
Uldro¡¡rauc:~ Ebre 6 •¡.

FARINES
Aragó ........................
Ca&~ella (corrent) ......
ld.
lextrs) ......

12

El CAMPEON
DEL REGIMIENTO

PREUS

· ---

lo> 5I.
111.1 •4 (>¡,

.Junlea ci'Oores Publlaues
.Port tlan:clUna WUII ...
• Uarcetoua. divers~
1t Cie uae11r ......... _.
1t au lilJOu Musel ...
1t de tieVllla s. O . . ..

Tarda, a les 4. Nit, a 1e~ 10:
La graciosa coméd.la:

DE LLO' 'JA

.1 25

45
45

44
45
4<160

as pats ................... ..
laem eatran¡era ........ .

42511
42 511

outx:ea
-·····················
PésoiS estrangera
_.... ..

e5

44

ldem pala ................ ..
Llentilles Andalusla .. .
ldem Salamanca _ .... .

IIJI, 15

100

PALLA I ALFALS
AlfalB 1.& ..................

Altat.a a.• ..................
Palla d'UrgeU ............

Idem curta •..............

J

CI
tt

;; ~
~

Preus en ptea. ela 40 Qulloe.
CARRO FU
CasteUO, ne¡ra - ....... .
E.tv1ssa ••••••••••·•••••••••·
Mallorca ................... .

Alatatera. ne¡ra ........ .
RoJa -·········•••••••••••••-.
V1Daroç. negra ••••••••••••
Preus en ral» ela 42 Quilos.

I

a
4

REY DE REYES

CINEMA
PARIS
AVdL Pta. Ancel. 11 I 13 .
Telèfon 14644

Sempra el proln'ama m" atractiu
Tarda, 4'30. Nit, 11'45: REVIS·
TES PATHE-FEMENINA • daok
Oackie • G. W. Fields en 11 dl·
vertlda comédla: A TODO CAS·
Hery Garat f Mea Lemonier en
el suggootlu film: CASADOS Y
FELICES.

MA RYLAND
Plaoa

Urqulnaona, 6-Tal. !!1111

ta

BARC ELON~

GUillEM GERBER

Durant fa Setmana Santa retSUIIIUB Ja proJeoot6.
Dl.SSABTB OS GLORIA
ESTRENA
del film heroto

GUILLERMO TELL

Motors Diesel - Turbines I màquines de vapor - Màquines
trigorlflques - Separadores centrifugues
Aragó, 225
Apartat 104
BARCfLONA
Telèfon 73214

NICOLAU

ED

Re

Delegat de G. M. A. Wumag

AMOR EN RUTA
fUm de !'Oest per
Randolph
Soott. 1 REVISTA PARAMOUNT
(ambdues d'estrena).
Preus: 0'60, 1 1 1'60 ptes. Solament avui 1 demà, dimecres.

T

BARTOLI

rtanso, 43 BARCELONA - Telèfon 32727
Fàbr1ca. de Persianes - CortineS de fantasia - Magatzem de filatures de cànem, espart, palma. 1 pita
SJstelleria fina - Billons 1 capells a l'engròs i a la menuda

----------------------------=-~--------~-

PUBLI

GUILLEM bÒPEZ

CINEMA

G E L ADOR E S

SeSSió continua. Seient UNA PEO
SETA; NOTICIA_J¡fS · DDCUMEN·
TALS · VIATGES, eto.

VARIETATS
..

FRONTO NOVETATS
Avui, dimarts, tarda, a les 4:
CHIQOITO BILBAO • ABASOLO
contra AZURMENOI - URZA Y •
Nit, a les 10'15: ARAQUtti·raiN·
UNAMUNO con~ra ZARRAOA •
.PASAY. - Detalls per cartells.

MAQUINARIA I AliTICLES PE9 A GELATS
Carretes,

ca

a

BARCF.LONA

IMPREMTA

Telèfon 25311

ALBERT

BENAGE S
cataa

Impresos Comerclals i IndustrialS • Especialitat en els treba.lls en
J . MASSANA, 39 (Davant l'edllicl de Correus, tocant la Via. Laietana)

B A R C E L O N~

TELEFON 10739

D.

FERRER ROTLLAN
MOLLES ESPIRALS I ESPECIALS

Frontó Principal Pala ce

z

Pujades, 19

ESPECTACLES PER
A AVUI

BARCELONA '

c.

Avui, dimarts, tarda: GABRIEL

11 • T.EODORO contra ISlDORO
I l · GOITlA. Nlt: IRIOOY},;.N lli-

IBARLUCEA contra OURUCEA •
OA CAZALIS IL

62 /5

50-

LA VIUDITA SE
QUIERE CASAR

83 50
84-

111 bl.

bert 1:!. A . 6 •¡, ....... ..

;.0-

Avui, dimarts, tarda, a un QUart
de sts 1· nit, a un QuarL d 'onze.
•a comed1a de gran éxlt:

b5 lo
ati tL

1:493 6\.

.5 -

.4

Companyia de oomèdies
MO RA·ESPANTALEON-BARROSO

tiJ oO~

662fi

.4/1-~ 6CJ

Avui

·. ~
Avui tarda a les 4. Nit, a les
10. PrÓgt·ama l especial de Setmana. de Passió • DOS DOCUMENTALS. I TRES DIBUIXOS de Po·
peye 1 Bet1Y Boob (ambdóa de
represa);

-

TEAÍRE . BAR CEL Ò)fA

..~~~

vd /:>

v2 611

cl:loba<Ullaa.
l!llll 6 •¡, ... ~: 2,
HI:.!U 6 •¡, ... 141" O. de cawuunya 6 •¡,
~1 /o
»
»
6~.
8·• central a·Arago ·¡
14 6\.
1:. ü. OesL t:spauya a •¡.
4UF·. C. üLemallern 6 •¡•••.
o6CJ
F. o. l:lecuuauns ........ . ~9U rau MeLI'O 11122 6 'I• .. .
t8 61;
U rau Metro llll!o 6 •t ... . . sMeawa a l:lalawauca.. . ·~tiJ
Me&ropolit& 'l"raus. 6 •¡. ~d
;;¡ Oreu~e A 1:1 () u l!.: F ••.
Oreuoe U 1 fi LJnor... . ul F·. C. l:larnè 6 •¡, ..... . liSrànger a t·ez 6 •¡• ..... . 1•2 16 I

AlgUes ae Huelva t1 ·¡.
Algues Valeuc~a 6 •¡ •. ..
1:1arce10ue..a l!.lecç. 1901
~,u·celooeba l::tect. 111011
l:lkrcetouesa EtecG. 1111:.!
l.:!atcetonesa Elcct l!lla
l$a1 CtllOu~sa I!< I cet. 19:-!ll
(JuuaJ C1 Urgell ........... .
Catalana Uas O ........ .
Cat>uuua Uns E ........ .
Catatauu Uas fi ........ .
Ca~auma Uas U 6 •; ... .
üa~a1auu Uas lloo s .. ..
H1sp Amer d l!aec. 6 ·¡.
HISp. Awer C1 EleC llOO&
lte¡¡ants t:bre, Bons ...
üoop. 1'1UIC1 Etec. 6 ·;•.
Coop Mum·et.aua .Ener
I>uet·g l!.:1ec. Catal. 6 •¡.
buerg l!.!ec. ünLul. 6 •¡.
l::ul!rg. t:;¡ec üat. 6 ·¡.o:
l!.ue1g . .b1ec. C. 6 ·¡, 19:.!tl
l!.ner¡¡ l::lec. C. 6 •¡. lllilot!
t:uer Mce. ü . .!:Sous l!Hd
I>ner t:;¡ec C. l:lous 11124
i!.tectnca IJJuca 6 ·¡• .. .
ll;¡ectnca 1'euerus 6 •¡.
t;lec. 1 Uns t.eoon 6 •¡.
AlgUe!ò l.:!arceloua a •¡.
Algues 1:1arce10ua 4 •¡,
Algues ~arccloua 6 ·¡.
AlgUes l.:!Bl'celooa 6 •¡, C
Algues .I:Sareetoua 6 •¡. U
Ueueral J:tegaC11us 6 •¡.
Llum 1 f'Orça Llevant...
Manresana Elec. 6 '/• ..•
Prou. torces Motr 6 •¡.
Prd t·or. M. 8ons 7 ·¡,
Pro. For. M 6 ·¡. 19\!a
Can 1 ttegan t.s Ebre ...
l.:!ons .ttc¡aus. LlevauG ..
l:tegaalus Llevant 6 •¡,
Sevlllana C1'1::1ec. 7 sér
sev111aua C1'Elec. 8 ser
SevUiaua d'Elec. 9 sér
Unió Eléct. Catalunya

Avui

o9-

AI&Ua I Canals
Gas t Electricitat

Generalitat
Tres. Uencralltat 6 •¡. 1 100 ~o 1 100 LO

BaC1atona 6 •¡• ............
Blu-celoua. semestre •..
1
UIU6 A .... ..
Jl
11106 1:1 ..... .
•
111utl ü ..... .
»
1VU7 U ..... .

•

1t

ld h
I J 2:>

Amortit t ¡. A .........
•
1928 1:1 .. . . . .. . .

•

•

bv
". L\.

,(4, .... •••••

AmOl"tlt. b •¡, A .........
»
111211 1:1 .........

»
•

liJ lO

»
o ......... w~ lv
Amortit o •¡. A ......... I"<! 2a
• lll:.l7 sense H ......... 1L2 ~
» Impostos ü ......... •-2 o.
»
1)
1•2 l~

•

A ll •¡, ........ .

Jl
Jl

lt
li

f\..

, ..., /~
~J tK.

:.1.&

ll.•

t

9SC.O

u ......... w·¿ <L

1

l-'rlor. l:larcetona a ·;... .
::.e"ov1a a Meama ..... .
As~unes l.• Ulpoteca.. .
1
:.!.• lllpo~eca.. .
•
a.• lllvoteca.. .
t..letaa a tteus a •¡, .. .
Vutaloa a t>esov1a ..... .
t:spec1a18 Alwansa ..•...
Alwausa a Vateucta ad
Mlut~s t:>anG Joan a •¡.
Al!óasua 1 t!auL Joan .. .
osca a ~rauca .......... ..
Nora espec1u1s 6 •¡• ...
la Vat~ucu111es b 112 •¡.
Alar a l;;aotanuer .... ..
Alacant 1.• nl¡¡oLeca .. .
•

4/..,

~"+I~
1'" l~.

•
•

•

<J4 7,

.4 ,_
.4ov
,4 t1t.

•

•
•

1!.51)

~\.

¡¡• ••••••••

2.• a a·¡.
a.• a a·¡.
•·· a a.,.
•
6.• a. a •¡.
Pampluna a •¡, •..

•

•

,4 :l~o~
14 21.
11 ~
~~

E ·•••••···
¡.· ••••••••.

1

,. 6.
' 15 Ll

14 <CJ

1) •••••••••

Ant.

PALAU DE LA REVISTA
'Tarda 5. 'Nit, l0'1S. Comiat de
ta Companyia i SElfEFrCI de lea
· sanyor~s·del ConJunt. • Oarl'eres
del gran éxlt:

CANVIS DE .. MONEDES

Telèfon 14973

Pintor. Fortuny, 2 bis

1t¡¡

BA D I A

a

TEMPORADA DE PRIM.\YERA 1" 12 úniQues funcions per la ta..
mosa COMPANYIA de BALLETS
RUSSOS de MONTE • CARLO Queda obert l'abonament • Als
senyors abonats a la Temporada
d'hivern els seran reservades les
seves localitats fins el dia· 24.

FAN N Y

Lllure.s
Franca
Dòlars
Ltres
Marca
SUISS l8
Belgues
Flor1DS
Escuts
Cor. P1·aga
Cor sueques
Cor. noruegues
coc daneses

~,F+::

GRAN TEATRE . LICEU I COLI S E UM

Avui nit, no hi ha funci4 ' Dissabte de Olòrla, ESTRENA:

Nord, 52'95, 53'05, 52'95; Alacant,
38'85 38'80; Rtf, 59"75, 59'50, 61'50,
61'15'; Explosius, 127'50, 126'50, 128"75;
127'50· Colonial, 42'00, 42'35; Ford,
227, Í29( 226;
Tramvies O., ~1'.'75;
Tramvies P., 47'25, 47'50; A1gues,
173'50, 173'75; Jas E., 116, 117; Plates. 18'00; Docks, 16'00; Fçlgueres,
37'50; Petrolet.s, 5'25; Chade, 428,
429, 427, 427'50.

NOrd Espanya La I. l! •¡,

*r:se

IMPREMTA

•
~l '

Companyia Catalana
NICOLAU·MARTORI

Borsa de la tarda

Avui

•

TEATRÇ_$

Borsa del matí

Nord, 53'00; Colonial, 42'00, 42'25;
Chade 427, operacions; Chade D,
82'20, parttat; Chade E, 82'00, pari·
tat¡ Aigües, 173'50, 173'75; Filipines,
359, paper,· Explosius, 126'50, 127'75;
Rif 60'25, 61'25, 61'15; Ford, 227, 228;
Sevillana d'Electricitat, 79'00, paritat;
Marroc, 5 per 100, 87'00, paritat.

S r

:Z:---

....:.~A---~-~~------~------~~~-------~---------=~~~-----Ferrooarrlle
Tramvies
Deutes de l'Estat f ANCA

rtorn.

'l'JiJ'

Les accions Chade l Filipines, fermes.

DIMARTS, 18 D'ABRIL DEL

Telèfon

SANCHEZ

NEUMATICS- ACCESSORIS I LUBRICANTS
CONCESSIONARI PER A BARCELONA I PROVINCIA
DEL NEOMATIC «INDIAt
Enric Granados, 3 (xamfrà. Diputació) - Telèfon 23403 - BARCELON!

JOAN

PASCUET

VERDAGUER

Taller de cal::ereria de coure i ferro - Filtres 1 'l'uberies estanyades per
a vl.ns, licors, ew - Tuberies per a aigua 1 \apor- Dipòsits per a aigua 1
alcohol - Autoclaus per a tints 1 blanqueig - "3ombos per a. màqlline3
Novetats. Tarda : cRoada de las
de parar i assecar
brujas». Nit: cLos Inseparables».
OA:...DERES DE DOBLE FONS I BOMBES DE DIVERSES
Barcelona. - Tarda 1 nit: La YJUdl
to. se Qulere casar».
CLASSES - CALEFACCIONS CENTRALS AIGUA I V AfOR
Còm ic. - Tarda i nit: è~ucho cul
dado con Lola».
Constitució, núm. 39
B A R C E L O N A
Telèfon 30273
Romea. - Tarda: «Las doce en pun
io». Nit: cMorena Clrua».
Victòria. Tarda: cEl pobre Val
buena», cSol de llbertad». Nit: eLa
ma1Quer1da». •
ESPECIALITAT EN GANIVETES MECANIQUES
PER A SOBRES PAPERERES, PAY·PAY
I TOTA CLASSE D'ETIQUETES, ETC., ETC.
Dlputacl6, 111 B A R C E L D N A Telèfon 32&95
Amèrica «La cena de los acusados». cMascarada» 1 cAmantes !u
gltiVOS».
Astòria. ~ «Oro en llamns» 1 «Una de
nosotras».
FABRIQUES DE PAPER Especialitats: FILTRE I BARBA
Avln&uda. «Campeones oUmplcos»
eLa sefiorlta de los cuentos de HofO
R
P
I
I
C
A
R
M
E
(B a r e e I o n a)
fman» .
MAGATZEM I DESPATX: CONSELL DE CENT, 258 ·
Barcelona. Dotze pellfcUles eòmtTELEFON 18433
BARCELONA
Bo~~.es.:_ eLa. novia de la suerte»
cAmantes tugltlvos».
Bohèmia. - «Una noche en El Calro• I cA ml me gust a asb.
BroadwaY. cSorrell e hljo»,
«El
hombre mnlo» 1 cPolitiQuerlas».
LLENYA ESTELLADA PER A ENCENDRE, A 2 PTES. SAC
Capital. - «Matanao en ta sombra».
Pl.
LETAMENDI, 13
Catalunlta. - «'/JC1as rotas».
Collseum. - «Amor en ruta».
T
e
l
èfo •n
718' 65
Cèntric Cinema. - cReunión», èEl rey
de los Campos Etlseos» • I «60 dolaroo y una vida ».
Comèdia. «Noclle de gran hotel»,
eLa amada del terron.
i:omtal. - cTO<la una mujen. «Que
COMPRA·VENDA DE PORTES • FINESTRES - BALCONS·
calamldad» i cUn prinetpe encan~a
BIGUES DE FERRO NOVES I VELLES
don.
Diana.cCarne de cabaret» cEl
MAT:;RIAL D'ENDERROC
PRESSUPOSTOS GRATUITS
amante lmprovlsadoa.
ALMOQAVERS, 78, I PALLARS, 67 • TELEFON S4339 • BARCELONJ\
Entença - llChnstus », eLa Paslón».
Esplai. - «Una n oche en El Cntro»
«1!:1 mundo sln car eta..
ARTICLES FOTOGRAFICS DE TOTES MARQUES
Excelsior. - «El m undo es mlo» eMaria galante» 1 cReceta para la !ellcldad».
Fantàs1o - ccR.ey C1e reyes».
Fèmina - cEl amante escrUP\llOSO».
PROVENÇA, 257
TELEFON 74641
Fao Nou. «Mascarada», cSu alt eza la vendedora» .
Treballs de Laboratori per t aficionats
Frego1i. - «La. muerte de vacacloneS»,
c Mujeres Olvldadas».
Goya. - Dotze peH1cuJes còmiQUes.
fntim. - «Ben-Hun, cEl rey de los
Campos EliSeos».
Iris. - · cToda una mujen, «Campeón
Nartces?• 1 «Amor y cuartlllns».
Kursaal. -- cBen-Hun
cMarla».e SorJOIERIA - ARGENTEF..IA RELLOTGERIA
Laietana.
cEl hijo deI Kong»,
presas
del
coehe-cama»
1
cHuscadoSALMERON,
125
(Gràcia)
TELEFON 77687
res de oro».
Marina. eLa. muerte de vacaclo~r'i'»éte«<p~o~~;~a se casa»' «TieMetropol. - •La banca Nemoa.
Miria. - cQue calamldad», cRumbo al
Canadà» 1 «TOda una muJen.
Venda, canvi i ocasions en tots els sistemes.
Mistral. - eLa dama de Jas camellas»
1 «Federlca».
El millor taller especialitzat en la repa.racló 1
Monumental. - «El signo .Je la muerte», cEl defenson 1 cNovlazgo por
reconstrucció de tota mena de màQuines per a
los aires•.
escriure 1 calcUlar, d'oficl.J:la 1 portàtils
Mundial. - cEl mllagro de la fe» 1
«KloodJQUe».
Abonaments de neteja, conservació 1 reparació
Núria - eLa esl)la núm. 13» 1 cQue
bay Ne!Ue?».
Parts. «A todo gas», cCnsados y
tellces».
Pedró. - «Una. noche en El Catro11,
«A ml me gusta asb.
LA CASA QUE COMPrA AMB MES ABONATS A BARCELONA
Pathe
cDuvalles,
estafaTELEFON 73532
B A R C E L O N A
dor», Paface.
«Maria -Oalante»
1 cReceta
para ROSSELLO, 216
la fellcldada .
Principal. eLa novia de la nuer·
te» 1 «Amantes fugltlvos».
Pubil C1nema. - J:tevunatges d'a<>
tualltat.
Rambles. -- «El tango en Broadway»,
c:Es hora de amarnos».
Royal. - «El defensor». cCara a cara•
I cEl signo de la muerte1.
Select Cinema. cAmor por los ai·
res». cJustlcla. 1 DibUJ.xoe.
Smart. - cCabalgata », «El huésped
nlim. 13».
Talia. - cAsi ama la mujen, cAna

TEATRES

SALVADOR

CAPAFONS

BOADA

CINEMES

JOAN

M.

FORN

G. GA R C I A• B E R M E J O •• C a r b o n s

VIDU A DE

JOSEP

BUXO

JOIES I RELLOTGES D'OCASIO

Casa

CUESTA

Màquines d'escriure

calcular,

BOIX

de totes marques

G. TORRES MOLIN A

SERGI APARIC-1 0

Mariaa.

Triomf. - cSin!onias del corazón»,
cTa rtann do Tarascóna 1 cEl paso
del Oeaso».
Tetuàn. - eLa princesa de la Czarda11
I cEl fantasma del oroa.
Uraumao"a. - «El burlà.dor de Florenelat.
VoiBL - cEl ¡ravUàna 1 «Por la vida
de su rival».
XIle. - «l-'ruta verdea, eLa última
senda».

------------*·----~-----

La Justícia
AUDIENCIA
PRIMERA SECCIO
Homicidi per imprudènc&a. - Davant el Tribunal d 'aquesta secctó
comparegué Joan Ribera Màrquez,
processat per haver atropellat i cau.
sat la mort, a l'Avinguda de Fran.
cesc Lairet, amb l'automòbil que menava, d'un carreter.
El fiscal demanà per al del banquet la pena d'un any de presó 1 deu
mll pessetes d'indemnització a la ra.
mfiia del mort.
SEGONA SECCIO
Tinença d'eines per al robatori. El fiscal demanà quatre mesos 1 un
dia. de presó contra Vfctor canteu
Frontus, acusat d'aquest delicte.
TERCERA SECCIO
Quat,.. mesos de presó per haver
robat una pesseta. - Ricard Glrós
arrabassà a un transeünt, al carrer
de Cirés. després de tapar-U la cara
amb una americana, una pesseta en
xavalla que portava.
Q UA RTA SECCJO
Estafada. - Falsl.fl.cant eb llibres
del Cinema ROSSelló, els germans ReDI.lgil Antoni Díaz estafaren ab socis
unes quatre mil pessetes.
El fiscal demanà per als processats
la pena de sls mesos de presó

MAGATZEM DE VINS I OLIS

J OS E P

BARGUE S

Vendes al detall - Servei a domicili
Descompte de 10 cèntims per litre en oli I vi
als ln:Uv:dus del Cos da Seguretat de Oarcelona
SANT PACIA, 4 B A R C E L O N A TELEFON 23401
FAB:":ICA DE PERSIANES E .... RCTLLABL[OS, DE FUSTA

CORT

RICARD
REPRESENTANT

A

REUS

BARCELONA.

DAMIA

TARES

CABRE

PLAÇA LETAMENDI, 26, s.:gon. -

AGUSTI

TELJ:.FON 70897

GUARD lA

VINS, OLIS I SABONS • (.,'asa lut.ciada el 1880
Casa Central: SANT JOAN DESPI
Servei a domicili
Sucursal: Setge del 1714, 8 - Telèfon :!4543 - .B A R C E L O N }.

NOVELS INDUSTRIAL S
:?~:::>ecial1tats Jper a

FIXATAN
L UCHANA,

4

I

la fabricactO de curtlts
I
NOVCTAN
TE LEFO N

8

B ONA C R EMA -

GRANJA

BONA

NATA, A LA

LICEU

OBERTA TOTA LA NIT
CARRER DE SANT PAU, 5

sot tl

rf

la humanitat

PI"'ARTS, 18 D'ABRIL DEL 1935

3

Ap

bloc proletari 1 les de la coalició
dretis'"..a.. ql4e indiscutiblement 1 sota
un o a.ltre apeHatiu hauria de formar-se, i el ré3ulfat d'aquesta contesa seria fatalment l'aixafament
de les canclidatiiit:s republicanes intermèdies.
Doncs bé; no havent d'assumir el
Govern les forces parlamentàries
Els diaris de la República comnimitat, el bloc no podria aspirarmemoren en les seves edicions del
a menys que enganyosament fos
diumenge, el quart aniversari de
guiat per folles illusions- que els
empremta :
Manuel Aza1ïa publica en la rejela proclamació del nou règim, el
seus candidats triomfants constituïsM
U
N
S
R
i
l
t
rtda edició de El Liberal de BilT A
d'abril del 1931.
14
dia
Parlament.
futur
del
majoria
la
s1n
rel •ton 14448
bao, un interessant í substanciós
Alguns collegues dediquen a la
La lluita quedaria entaulada, en les
Llufs Nicolau d'Olwer escriu 31>
article, titulat «Conftanza.». Es tl
PREUS OE SUBSCRIPCIO :
jornada magnifiques edicions que
circumscripcions de predomini esta el títol precedent un notabls
següent:
demostren 1a vitalitat de la demoentre les candidatures del
'l' 511 Ot81
INDALECIO PRIETO querrtsta,
article a La Publicitat -que tamuarÇIIOnl un ' ·~
crllcia republicana t les possibil'aliança. obrer8 , ni
de
pr""..,dents
11'
cAur~que en la vida politica no
.
y-1'50
bé publicà un suggestiu número
Fora un tr lmesrre
~~~d~ ~~tò!"!~u~s e;/~~esf3; ha.y por qué sujetarse a la. periodlextraordinari.-- dedicat a fixar le$
Afl•enoa Llotme 1 Portu&al
Ben clar està l'obstinat i heve- brem la sermltat. Optimisme bé" avenint-se c&p d'elles a participar
11posicions de les esquerres davant
encerten a enquadr ar l'estorç co1t- ddad del calendarlo, no estorba que
'
'
un trlmntre
mentfssim propòsit de fer que les però no tant.
el futur immediat. Heus aci alguM
18junt dintre una norma d'unitat, al cumpllr la República cue.tro años
S'abrigà la !Husió que les dretes
actuals Corts, a pesar de Ja seva.
1111 ,.1 polsos un trimestre
paràqrajs de l'article de Nicolau:
hablemos un poco de su porvenlr.
de disciplina , d'actuació.
esterilitat - pocs Parlaments hau- havien desaparegut del mapa polltlc
t'ntre aquests collegu.es, cal El régimen republicano se ha.l1a to«D'aquesta aliança de republicans,
ran fracassat tan ràpidament 1 es- d'Espanya. El 12 d'abril estaven apidestacar especialisstmament El Li- davia en gran parte encomendado socialistes l autonomistes dins de
trepitosa-, durin nos que, en acom- lotades, i tres mesos després, quan
beral de Bilbao t La Libertad de al futuro; en rigor, està naciendo, Y l'ambient general antimonàrquic creat
plir-se el 9 de desembre pròqlm el les eleccions per a les COnstituents,
Madrid, les edicions e:rtraordinà- si data oflclalmente del 14 de abril, per la dictadura, en nasqué, a l'abril
primer quatrienni de vigència de la aparegueren fugitives, disperses, a- I
ries dels quals signifiquen un mag- todos los azares. quebrantos y des- del 1931, la victòria electoral del 12
Constitució, sigui possible plantejar covardides, però sublstlen. Ara se'ns
ne estorç en tots els sentits per gracias ocurridos y padecidos en ese 1 la proclamació de la República
la reforma d'aquesta, reforma ara presenten potents 1 desafiadores. No I
tal de donar a la Premsa repttbli- tlempo son los trabajos inevitables del 14.
no viable, perquè en recomptar el ha constituït això per a ml sorprecana aquells elements que li per- en su formación. Algunes pensaran La República, com va dir en el seu
nombre dels diputats &ubmisos a tal sa gran. El primer acte de propaamb avantatge, donar la que el régimen se ha hecho viejo en emocionant discurs de presentació &
mettn,
designi s'ha vist que no assoleix els ganda en què vaig participar desbatalla a l'allau de Premsa reac- cuatro años. Qulenes pueden hacer- les Constituents el llavors cap del Qo.
do~ terços que, com a mlnlmum. prés de l'adveniment de la Repúbllha assqltat la Repúcionària que
blica. En altre lloc d'aquest núme- se viejos pol1ttcamente, en cuatro a- vern Provisional, la. República naleXIgeix durant els quatre primers ca• als d os o t res mesos d e proc¡años, son los hombres. Los hay qae
lliure de compromisos. Ni sorge,
anys el text constitucional. Reduït mada, fou ur1 mfting en el T eatre
ro ens r eferim també a les esmen.- han envejecido hasta la decrepitud. xla
Guerrero, de Madrid, 1 a.lU
aquest «quodum» a la meitat més un Maria
n i Congrés, ni potència estrangera
tades edicions.
f.
¡
Destaquem alguns dels treballs Otros no ho.n necesltado envejecer: no li tenien damunt cap hipoteca.
el desembre, la composició de la va g a 1rmar que no existia perill
de més interès i viva actualitat la experiencla ha probado que la Re- La República només en tenia un, de
Cambra permetrà aleshores obrll' t>l de restauració monàrquica, però si ,
pública no slrve para regeneraries compromis -si la continuïtat vital
polftica.
nou periodc parlamentari. Però com ur¡ altre perill molt més greu: el
y que vinieron a ella hechos ya unos pot ésser-ho-: el de restar fidel als
que la. política no es dissenya amb fet que s'apoderessin de la Repú- j
tlra.linies. qualsevol accident pot blica les dretes. La nostra obligació
carcamalcs. Su sola presencia en el seus principis, el de «salvar les eecc CUMPLEAAOS FELIZ
réglmen nuevo es un anacronisme.
destrUJ.r aquests plans, obligant el és salvar aquest perill tan terrible,
perances» dels que en ella les b.a.Entre la anarquia, que nunca pue- vien
ecumuper
robem
t
ens
qual
-¡Oh, quó magnlf!oos regalosll>
President de la República a. dissol- en el
posades.
de
despotismo
el
y
duradera,
ser
de
que
dre el Congrés sense esperar
I
lació d 'errors propis 1 aliens.
¿Confabulació d'interessos de par<De «La Libertad» >
ur10 o de muchos, únlcamente la Re- tit? No pas. Intent de resoldre els
L'entusiasme és agent poderós en
aquest es dissolgui per ell mateix,
La unió dels republicans. El SOl pública y la democracia ofrecen al greus problemes que semblaven con·
automàticament, conforme disposa les lluites electorals, però dista molt
hi dedica utt editorial entonadfs- pueblo español en general las vías gènits amb Espanya, 1 era arriba.el paràg¡·af penúltim de l'article 125 d'ésser-ho tot en elles. He vist perIHDALECIO PRIETO
sim del qual reproduïm el se- posibles de mejoramlento Y progre- da l'hora històrica. de demostrar s1
de la. Constitució, per a. quan s'ac- dre's eleccions que tingueren com a
so, y a la socledad de nuestro tiem- només ho eren amb Ja. .Monarquia.
güent:
cepti qualsevol proposta de reforma pròleg els entusiasmes més delirants. en el Poder, és fàcU, en dibuixar h
c¿Enseñanzas de estos cuatro 1 po, tal como la conocemos, los me- Vet ac1 la tasca del Govern Provi·
constitucional.
Tant o més que l'entusiasme valen composició del futur Parlament, enPerò encara que les elecc-Ions le- en aquests combats l'organització i devinar les conseqüències que en a.fios de República? Pocas para in- dlos de ur1a reforma que !e es n· sional 1 de les COrts Constituent~!,
gislatives tinguin el compàs d'espe- els mitjans econòmics, dos factors l'ordre miniSterial tindria la seva. terpretarlas con ur1 amplio criterto dispenssble sl no quiere volar hecha que pot sintetitzar-se en quatre pur~ts
r a imposat pels patrocinadors de la que es fonen en un sol, en l'últim, estructura. Hi hauria a les Corts Wstórico. cuatro sños apenas son afiicos. Un r etroceso polltico con re- culminants: reformes militars, consreforma, no és prematur examinar en el dels recursos econòmics, per- una minoria obrera més o menys Uempo en la vida de ur1 pueblo, en lación al régimen republicano podria titució, Estatut de Catalur~ya, refor•
de3 d'ara el problema que semblant què sense diner no hi ha bona or- respectable pel seu nombre; man- el panorama total de una gran na- someter a España durante cierto ma agrària.
contesa - amb reforma constitucio- ganitzacló electoral. Les dretes ens cana el republicanisme d'esquerres clón a qulen esperan sin duda obje- tiempo al silencio forzoso Y a la asCommemorem avui el quart anl·
nal o sense ella - pianteja a les superen en això. Elles són riques 1 de representació suficientment nt>- tlv~ espléndidos que realizar en or- fuda moral, pero no baria sï.?o acre- versari
de la República. S'han equiesquerres espanyoles. Es el que anem les esquerres pobres. Pel sistema de drida per a governar amb l'ajut den a la. civillZación 8 Ja cultura, centar las fuerzas dc los d!Sconfor- vocat, doncs, els que la profetltza.a fer per mitjà. d'aquest article, en gra.ns circumscripcions, l'elecció, en- dels diputats del bloc, 1 ens troba- a la paz y al progr~o del mur~do. me~ preparar su jus~ificaclón y con- ven cflmera. l descomptaven ur1a resel qual, abans de discórrer sobre el car a portada amb la més plucra ht>- riem davant una majoria dretl.!lta Pero múltiples, numerosas ensefian- duCirlas 11; un estalhdo violento. A taurac.11 a pocs mesos data. Els que
futur, haurem de donar una mir a- nestedat, exigeix sumes que resul- a les mans de la qual, 1 d'una ma· zas y sobre todo algur~as muy lm- la revoluc16n solamente se la desar· creguin que republlcà. és només la
da al passat, sl bé, naturalment, ten quantloses per a la nostra po- nera fatal hauria d'anar la direcció portantes, respecto a la que en nues- ma c~n justlcia. Lo últlmo y lo màs negació de la forma monàrquica, potra hora qulere España. El porvanir desatmado que puede pensarse, en
del Poder.
prescindint d'esdeveniments recents bresa.
Convé, de consegüent, que l'a- de ésta se hn fraguado ya en una vo- Espe.iía, es convertir a toda la na- den sentir-se'n satisfets. ¿Podem sen
El 1935 la crisi de treball aconsel'anàhsi dels quals no és d'aquest~
dld d d f
tir-nos també els que concebem la
..
en forma
es pacti
electoral
llança
. una ext ens1"ó que n in gu. no que
1 ió
hora, perquè ho Impedeixen les cir- gue1X
mateixa,
d'ella
1 sl els resultats lur~tad resuelta que marca el rumbo e n, como me a e e ensa, en un
no pas com una. negació,
cumstàncies
podia imaginar el 1931. Aquesta cri- són favorables, surti l'instrument hacia un futuro bastante previsible. 1lnmenso reglmlento, obedlente a la Repúbllca.
sinó com una afirmació; no com
si obre marge enorme a Ja corrup- de govern; és a dir, que la forma- Por lo pronto, hemos visto en estos voz de mando.
ur1a. forma. sinó com un contingut?
Set-cents mil homes sense jor- ció del n ou Parlament sigui tal que cuatro años desvanecerse muchos I Me sat!Sface poder afirmar, en es·
Confessió d'errors ció.
cap de quatre anys, ¿la Republica
cc CON LA PALMA
na! representen dos milions de vots consenti el desenvolupament d'un !antasmas. El dia 10 de agosto del ' tos tiempos en que tantos la dan por Al
fidel als principis que va
lliurats al suborn l a la coacció. Govern esquerrista, per a la qual año 32, se deshizo como el humo en muerta, ml. conflanza. en el porven~r segueix
- 1Hay que ver lo que pesan los
proclamar? ¿Compta amb l'assistènregalltos... h>
Són &uggerides aque>tes Jinies pel Per a conquistar-los no seria indis- cosa es necessiten un grup bastant el aire ur1o de los trasgos que màs de Ja Republlca. Para mi, la ~pu cia
de les forces que la van
<De «El Sol»)
des!g de fixar la posició que convé pensable comprar-los tots a força de considerable de diputats propis, i pesadillas y contratiempos habian bllca no ha sldo nunca u:ta qmmem dur «activa»
al triomf? Ningú no serà tan
- - - - - - - - - - - - - - . , . als socia~istes en la lluita electoral diner. Bastaria en molts casos la ig¡talment recolzat en les minories producido a nuestra patria desde ::1 convertida fugaz Y casualmente en forassenyat de respondre amb l'afirclplos del siglo XIX : el fantasma un ser vlvo. Es, por el_contrario, •.m
més o menys pròxima. I per a mi- simple oferta, potser després lncom- parlamentàries obreres.
A part d'aquesta consideració, per de los pronunciamientos militares. caso de enérgico, decls1vo y arrolla- mativa.
llor aconseguir aquest desig convé plida, d'una coHocació que acanés
L'assistència dels autonomistes 1
fer confesSió dels nostres errors dei- la gana perquè es donessin els vots a mi fonamental, n'hi ha una altra, No triunfaron los rebeldes monà.rqui- dor rea.~mo politlco, tan fuerte, que dels
socialistes és evident, que avui
ol los dislates màs repugnantes, u
1 és la que la divisió dels vo~ d'esxant momentàniament de banda els de famil!es senceres.
1 10
0
República no la té. Els socialistes
la
Les esquerres a penes disposen de qucrra. en moltes clrcumscripclons cos monarq~ntes de . de a~os- los errores màs· crasos ni Jas conerrors dels republicans, molt més
Premsa. Recentment s'ha dictat una originaria, tal com originà en nt>- do, ¿cómo hubteran J?Odido r eallzar ductas màs odiosas cÓns!guen dl!:<· ja. fa molts mesos que se'n senten
grossos encara que els nostres.
A judici meu, fou equivocació llei, la d'elevació del preu dels pe- vembre del 1933, el triomf de les su triunfo Y una sltuactón de gobierno tru!r-lo. Qulen quiera cooperar útil- allunye.ts; els republicans catalana,
molt profunda atorgar el vot reme- riòdics, endegada a matar per asfi- candidatures de coallció dretiSta. Es acorde con ~lJ Un golpe ~e Estado mente en los destinos históricos de si més no, d'ençà de la llei ant1•
ni en iniciar-se la vida del règim xia els que. per Ja seva tendència a. dir, que les limitacions de l'aliança dc tlpo mUlta~ puede ~rtunfar ~n nuestro pueblo no tlene màs remeo- constitucional del 2 de gener. Adhuo
entre els republicans esnyols etao
republicà. La ferma adhesió del esquerrista, es difonen entre gent electoral deixant-la reduïda als sec- determinada:; ctr cunstanmes. Pero 6Y dio que ser republicano.
Partit SOcialista. a tots els punts modesta. Les dretes quasi monopo- tors obrers, contribuiria d'una. ma.- después? ¿Plensa alguien que en Es- ¡ No estoy dispuesto a ofuscarme entre els partits republicans espanyols
del seu programa, àdhuc als més litzen aquest instrument del pode- nera poderoslssima a la formació paña cuenta la dictadura roja o la. por los errores ajenos hasta el pun- participants en el pacte de San Sedictadura negra con masas suflclen- I to de confundlr el rég!men repu- bastiàn i en el Govern Provisional.
secundaris, el decldi a servir xa.rdo- riu sense igual. Heus ac1 una altra d'una majoria dretista.
Contemplant serenament el pano- tes para sostenerla, como ocurre en blicano con al~unos de sus directorosament a les Corts Constituents posició de major inferioritat que en
minlmum de solidaritat ha estat
rama nacional -insisteixo en Jn Italia, en Alemania. o en Rusia? El res y adminls radores t'' tampoco el
romput.
el 1931.
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Tot això cal esmenar-ho, cal r&CtDOMINGO DE RAMOS
ment Ja seva posició • teòrica sense el Partit Socialista I la Unió Ge- somniar amb l'obtenció d'una majo- ran pensar asi seria como en el caso nuestras proplas equivocaclones. Ml dreçar-ho. Es Indispensable a la vida
Y en el supuesto de una 1· temple me lleva a ser màs exigen- i a la salut de la Repúbllca el comp.
neral de Treballadors -que 1·Husos ria exclusivament obrera, perquc mencionado,
1
Obriu, obriu, que volem entrarl ... l> f
te con nues t ros co¡ aborad ores que
bl
¡
"ó rà
això equivaldria a fenomen tan exla xifradequande pesés
a totalitat
er quedels
tr r amb l'adhesió cordial i eficient
ma- i que «pazguatos» els que ens creien traordinarl com el dc proclamar la r epetim n, pido, nexora e, segura- 1
seus vots
tiosa
<De «El Diluvio»)
mente tràgico. Asturias acaba de dar 1 con nuestros enemlgos y a e.'Clgirnera decisiva en la r esoluc-ió; però morts!- ressorgiran en la vida púT revolució social 8 les urnes.»
les masses treballadores l del
Ull mentis tan r otundo como definl- me a mi mismo màs que a nadie. corljunt dels dive¡·sos pobles de l'Espreferi això darrer ¡ deixant--e blica, no sols sense crebant, sinó
contlvo y patétlco a los alucinados ex- I Race dos años nos declan que
portar de cert lngenÚ ~m:tnticism~e amb el seu potencial multiplicat.
Cal que aquelles masses hi trGEl programa de la coa- tremtstas del otro bando. Y con ell rundtamos nuestra poliuca, Y .ha_sta tat.
lliurà a les dretes un arma que ha~ ~otse~ aquest ressorgime~t no e;; vefin garantida la justícia social, 1
Republica.
la
con
per~nas,
nuestras
desvlsto
hemos
Asturias
de
ejemplo
les
en
sublta
tan
.manera
de
riflqm
rèel
via d'ésser formidable contra
aquests pobles, respectada llur volunvaneccrse otro fantasma dc los que Los razonarmentos .màs claros Y los tat coHectlva.
lició
glm en anar aquest a consolidar-se 1 orgarut.zaewns de camperols, que
se cernian sobre Ja cur~a de la Re- ¡ hechos mà~ notonos no bastaban
La prudència aconsellam certa cau~ 1for~ades de l'aHuvtó, sense conslsPugui el 14 d'abril del 1936 ésserslmpl~a. Por
esa desmentldo,
a desacre<htar
pública. Un·odfantasma que
tènc1a per a baralles dures, foren
tela i imposav~" pauses discretes 11
per- nos més propici! Enguany la festa
el tlempo Ja ba
. ha sldo fio,
i ò
T bé
en a x m'he de referir en e1erto n. o, n~ lo olv1demos, ré- · mitiendo contrastes y comparaciones. de la República jo no puc celebraram
aban3 de doa~r un ~qlt tan perillós· ançades durant !"estiu del 1934 a
però amb gallardia exces.siva es pres: la vaga més insensata que pot re- a allò que vaig dir en el mateix plica y contrapartida del que se !r- Nunc3 he lncurrido, desde nuestro la amb l'alegria al cor.
a la Comissió
document
, clndi de tota mennu de precaucions. cor_da_r-se
pun to de vis ta , en e1 error contrario,
;<' tan amenazador• aunque menos
de gul"'
que acaboExeCom a republicà, perquè dels , eus
paràgrafs
Als meu
d 1 en la qual quedaren mig cutiva.
y he aconsejado a todos que se guar- companys de Govern Provisional n'hi
.
po..en te, el 10 de agosto. .
Declaro a::i un pecat venial: jo no a~uh1~ e:;. Sense la ~uflcient consla
pero
sicmpre,
No
él.
dc
dasen
ejemplandatales
de
aparte
Mas,
poden
que
altres
seguien
vaig votar aquesta resolució, per a c¡è_ncta smdlcal i poUt1ca sembla dl- transcrtm·e
resumits en el se- d es t ruc ulent as, pod emos apuntar ¡as experlencla acabarà por demostrar ha a la presó, n'hi ha a l'exili i n'hi
t d e1 camp re- considerar-se
~·ta
<riient:
1
1 evitar-me remordiments, fàcils d'er.- flcll. que el Pr Ol" na
ha d'inculpats fan tàsticament de
I devinar en l'alegria anh~lant de les fac1 els seus. quadres amb la ma- "'«DetermüJ.ades propagandes creen otras, aquellas que dentro d:) la mar- 1 sl ya no Jo ha hecho, que tampoco greus delictes per una aclaparadora
siquiera
ni
incurlrse,
debfa
ahora
!
menes
quereis,
si
-o
normal
cha
es
qual
dretes. Però aquest error entra a telXa pro~pt1t~d amb què els refa- una situàèió perillosa, en la
majoria parlamentària. A tots ells
l'esfera de l'irremeiable, !nrorporat ran .o~garutzac10n:; obreres de major destaca el desig d'encarreronar ul anormal en ciertos periodos - de como poslción polémlca, en aquella avui, que no podem aplegar-nos al
com està P~ vot femen! 8 la Con-- tra~1c1ó. A més, és al camp on amb Partit SOcialista en les solucions re- nuestra vida pública aparecen como confus!ón. Las esperanzas que por volt d'una taula, la meva abraçada
~ maJor crueldat passen gana, 1 jo no volucionàries, amb menyspreu cap a màs ::;ignificativas. Es evidente que todas partes renacen y el optimlsmo més cordial.
tituc!ó.
Pa~lem d 'un a1tre error que nugui s.ubscric la teoria -molt recent està activitats molts importants 1 amb una de las prtnclpales mlsiones que que ca.llenta los ànlmoo no prueban
I a tots els bons republicans que
reme¡ar-se immediatament: l'l.sola- I exemple de la seva falsedat- que oblit que la conjuntura per a les lncumblan a los primeros Gobiernos otrn cosa.
de la República són,
Sl hablàsemos de eguivocaclones en aque!>ta ofesta
ment electoral dels socialistes en Ja la gana empeny amb majo~ força., revolucions la produeix no sols la del régimen era la de incorporar 8
condemnats, a les pr&processats
major part de les circumscripcions 1 més que les conviccions !dcologlques, voluntat dels revolucionaris, que a la estructura. del nuevo Estado el 3_ propias nln~una ha sido tan grave, sons
de l!l. República, el millor reen novembre del 1933. Aquest isola- cap a la re_volució. Els famolencs vegades sol jugar paper molt secun- piritu de lnnovación que hubo de ma- en ml op!món. como la de haber
i el desig fervent de llibertat
me!Jt el vaig reputar fune~t. Valg van més fàc~ent per a. esclaus que darl, sinó l'acumulació de factors nlfesta:::e en las elecciones municipa- roto las mas _antes _de tiempo Equl- cord
aliens que no es creen artificiosa- les del 31 y después en Je.s de las Cor- vocaclón nac1da. sm duda, de no ben pròxima.»
llmtar ~ntra ell tant com vaig poder. per a revoluctonar1s.
Ara bé: nosaltres, tot l essent els ment, puix que són producte de ren.- tes constituyentes de Ja República e~al~ar 1 exactaióente tla impUrtanperò va!g ésser vençut. S'havia a podera.t de les masses socialistes un espe- mél> potents, no ens bllStem per a litats socials l politiques molt com- No sólo los gobernantes del blenio. ~la e a.d~eajcc h n ant rdepub cana
apren a e a cos a o un poco
•
t · ~ d G b"
aquestes propagandes s1n 1
rit dc violenta r epulsa respecte al Ja gran batalla, com no ens bastà- 1 plexes. En
EN TALES
o os an ertore., e1 o lerno pro- caro Parece natural. que no lo des- un pro¡;rama de acclón, parlamenr~publicanls~e. sense gairebé distin- rem el novembre... , com tampoc no errònies, els focus dels quals resiDIAS COMO HOY
cc
-Vaya vlenteclto que hlzo ayer... g¡r de slgnificaclOns ni de matisos, ens bastàrem en una altra empresa deixen a. les nostres files, s'arriba vlslonal, hubleron de atender a este perdiclcmos. Hasta ú}tima. hora, ~n taris Y de goblerno, para ser llevad.o
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Una.· aliança electoral hauria de cuan
lfllca.-. aproximadament Igual a la haviem de rebutjar auxilis al1ens.
que tinguérem a les Constituents, i Que l'estufament no floreixi nova- tenir per base no mer ament la rou- I senos decir que .el eq~nllb~o se rom- su organizac!~n. su historia, su sol- grave comienza al dia. slgulente de
a pesar d'això es va veure reduïda ment sl paradis de les nostres lllu- ma de partits o grups sinó la fixa- . pió con ur¡a VlolenCla mnecesarla. vencia, su doctrina y su tàctica tri~nfar. Insisto en. ml punto de visla minoria parlamentària socialista s1ons fins a donar fruits de fatuïtat. ció d'un programa. clar, senzlll, roolt Con un~ vlolencla. que ni en las for- ofrezcan garantias sertas de fldel1- ta. nada es tan dificll de a~in~
l!:l:$ l"OM.AU 1 ll'l'l"l!;I:;TlNo
La coallcló, convenient l nece3sà.- concret, amb solucions que fossin mas polltlcas, n1 muc_ho menos en dad Y de r es• 'lnsabilldad . Rechaza- trar como una vlctoria. politlca. La
a la meitat, descendint, en ordre a
DIABETIS - ALBUMINU·
la importància numèrica al tercer ria el 1933 és ara imprescindible 1 acceptades per tots com un compro- 1 los modes ya personallstas Y agresi- mos todo lo que sea resabios per- exper iencia que estàn haclendo nuesETC'
RIA -- INFANCIA
grup del Congrés, enlloc' de seguir apareix !m'pesada per raons defen- mis d'honor. S1 no tinguéssim altres 1 vos de lucha y combete contra el ad- sono.listas, caudillajes y flcciones tros adversarios - sl no bastase la
s1ves. Que n ingú no pensi en una exemples de Ja Infecunditat d'all:m- 1versarlo <y contra determinades ad- pintadas sobre un pape!. Serla tam- propia - lo prueba una vez màs. S~>
es:;ent el prlmer.
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Però l'isolament no sols tingué victòria fàcil 1 senzilla, tan a l'abast ces fetes a Impulsos negatius. ens versaries), respondian a la verdade- blcn indispensable para nosotros que bre eso hay que pensar y resolver anSAL MERON, lA'
per conseqüènc!a aque.;.ta reducció de la mà com els triomfs obtinguts els oferiria. eloqüent.ment l'especta- rn slgnlficaclón, censo en mano, de la alianza electoral tuviera por base tes de nada.»
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ANSO, 12 <davant del Mercatl d~ la nostra minoria, sinó que con- I en les eleccions municipals ¡ en les cle de les dretes en l'actual Parla- 1 la consulta electoral de noviembre.
tnbui poderosament al fet qne els ' lcgi$latives del 1931. No hl haurà un ment, on no ban sabut construir res, 1 De entonces aqui, a estos hechos secions,i que no ha fet altres expor·
republicans d'esquerra quedessin qua- 1 altre 12 d'abril. La lluita serà infl- absolutament, res, contribuint la sc- fíores y aleccionadores, se han !do
tacions que les de les exposicions de
?rfes de representació parlamen-¡ nitament més dura. Toparem amb I va ln!ecunditat parlamentària al ~cu 1 acu.mulando otros bien recientes que
Cinquè Congrés lnternacio· s!tana.
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aya que a o resuellei encaminada a assegurar el pre- certament menyspreables. que. si bé la Unió General de Treballadors. mar que con
Per tal que l'Exposició de Primauenos Aires, Fellp Dlaz Oso, que domini d'esquerres. Doncs bé; la nos- de durada lirmtada, s'incuben a l'es- I sense plegar les nostres bo.nderes to definltivamente el problema poli- vera, ~¡ue se celebrarà enguany consDurant la present setmana, a la
~s a la vegada cap de Publicitat tra ceguetat ens permeté penjar-nos 1calforeta del Poder. La nodra vio- podriem admetre alguns retalls en tlco de !ondo, que, planteado desde tituelxl la màxima manifestació de Sala Gaspar, té lloc l'exposició d'ur!
e la Companyia Unió Telefònica amb la. corda que nosaltres havíem ~ria, possible però no fàcil, haurà aquest programa, que tampoc arri- hace ticmpo, aguarda su soluclón l'art català d'ara, des del seu anur~cl, interessant recull d 'obres de pintura
re la capital del Plata, ha tramès trenat. No ens penjà l'enemic, cons- dobtenlr-se mitjançant grans esfor- bava al limit dels nostres afanys para màs e.delante. Tal vez para den- ve treballant-se en l'agençament del seva importància creiem convenient
a seva adhesió al cinquè Congrés ti, ens penjàrem nosaltres matet- ços i per la unió de tot.<s.
ideològics. Constituint com consti- 1 tro de pocos meses. ~ero si cabe re- Saló de l'Art Modern i en els detalls contemporània catalana que per ta
tuelx el principal fracàs la Reforma gistrl'lr un becho capttal de suprema complementaris d'organització. Per la anotar el nom d'alauns autors, enifternacional de la P ublic-Itat que xos, per menysprear coalicions lmAgrària, en aquest problema, i mit- lmportancla: el de la tendencla ferndrà lloc a casa nostra, j unta- prescindibles. a les quals sabé ape!E
banda els nostres artistes en- tre ells: Vila Pulg, Mensa Salas,
ment amb la de Ja Facultat que ell lar l'adverSari sense parar-se daxtensió de l'aliança janc;-ant SOlUCiOOS radicalS a JeS quals I VOro;;a de diverSOS sectoreS republ!Ca- seva
obres de gran l..qlportàn- Klaevist, Mas VUa, Llavanera, Vàzllesteixen
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assols .................... .
ns metallúrgics d'esquerra
(si..t;ena vegada) . .. .. . . ..
Pn grup d'esquerranes
{, .d.'Hostafrancs, a la rnemòria de F. Macià .. . .. .
¡::_:.._!es Ubertata .. . .. . . ..

Un~aftiniéini"

e.$qÜeri-à
amb dos fllls .. . .. . .. . . ..
Un fànà.tlc de Manuel AZaña. .................... .
Un azañlsta del Pla. de Cabra. ... ............ ..... .
'D'n matrlmorú català. d'es·
qucrra ................ ..

=í~~~s ·ï èSpiiiu~s

daurades ............. ..
Olnesta flairosa ........... .
Branquilló de llorer teixit

~esJi~~~n~.

i

·::. ::· :::
gramunt ................. .
ere Delclós ... .. . ... ... .. .
llis Arrufó .............. .
n grup de pellaires . .. .. •
n xofer de Vallcarca ...
n en Vicenç Lllvf, a 1a
' rpemòr.la del seu avi ...
1Valent1 Gavtn (quarto. vg.) ...
UN GRUP D.E NENS I NENES CATALANS;
an Tous ............... . ..
aria RuslJíol .. • .. . .. • .. •
abel Tous ......... ..... .
perança Esteve .. . . .. .. .
na. Dominguez ....... ..
rcè Roig ...............

i

~

u.ri Rusii1ol ............ .. .

resa. Folguera . . . .. . .. . .. .
noepció Folgusra... .. . . ..
grup de dones d'Es·
• f querra de Sant Andreu,
a la memòria de l'Avi ...
Pamilla Jaume Roig . .. . ..
A la memòria de l'A vi ...
t.{aria Teresa .. . .. . . .. .. . . ..
t:'àmilia federal del 14 d'A·
bril .....................

~;n~ar=:St 'i~mruê:· <Ïi

setmana) ............. ..
lfercè l'.fassanella . .. .. . ...
:osep VIladamat .. . .. . .. .
Dolors Ser~. a la memòria de Macià ... .. . .. . .. •
Amadeu Vall verdú ........ .
/.~stt Mec las . .. .. . .. . . ..
Júlia Oliver ... .......... ..
l.ill.lia RoseU . .. .. • .. • .. . .. .
T eresa Sabaté . .. ... ... . ..
P au Sarri. ...............
Edo ....................... .
«PENYA NEGRESC»:
Carles P .............. ..
Pascual ............. ..
lopls ................ .... .
ons ......... ............
Belenguer ........... .
~1. Puig ............. ..

t

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

v.

J ................... .. .

S. G ....................... ..
~A ....... ...............

~·.

o. ·::. ·::. ::: ::: ::: ::: :::

J . Pasc\181 ................ ..
Juli ..•...•.• ..•... .....•...
k. Miró ..................

83.539'50

l~

e""

••• ••••••••••••• •••••

R. Rey ... ...... ... ... ...
J . •-... <:'• ..................

S. K. M .................. .

s·-

A. Baldric ................ ..
J. Pallos ... ... .. . ... . .. ...

l'l 'l'l'-

Mascarell ..................
J. Sbteró ... .............. .
J. Muntaner ...... ........ .

1'-

V. P .... ................. .

A. A ..................... .

1'- Grup Empleats Metropolità
1'- Transversal (6a. vegnda)
1'- Una catalana esquerrana ...
1'- Una catalana ... ... .. .
~·- Montserrat Arrufat .. .
1'- · Cèlia Tresfl .............. .
1'- M. C..................... .
A. Ribó ......... .........
1'Llibert Català ............. ..
1'0'30 J. Reverter ...... ...... . ..
1'- J. Espona ................ ..

0'30 J. Llort ... .. . .. . . .. .. . .. •

1'- F. Rull .................... .

1'- F. Pasc-Jalena .............. .
R. Dleste ................. .
1'l ' - R. Aguadé ................ ..
2'- J. Sardà .................... .
1'- A. Ribé ..................
15'- x. x ............. ....... ..
3'- M. Valls .................... .
1'- J . Cas1n11ro ...... .......... ..
0'50 J. Güell ... ... ... ... ... ...
l ' - Un cristià ................. .
J. O. Pedrera ... ... ... .. .
E. Andreu ................. ,

ra·=
2"-

DE BADORC:
1'- UN GRUP
2'- Joan Mora¡rreg11; ... ...
... .. . .. • .. •
Llopart
oan
J
3'll'- Josep Esbert ............. ..
1'- Miquel Soteras .. . ... ... .. .
1' - Joa 1 Esbert . .. ... ... .... ..
0'50 Teresa !".sbert . .. .. . •..
1'- Jo:;ep Ferrer ........... .
1'- Assumpció Parellada .. .
1'- Tonet l Lurdes Soteras
Joan Soteras ...... ... . ..
Lna esquerrana. rossa .. . . ..
Josep 1 Rosa, a la memòria
de l'Avi ................. .
2'- Josep Samsó ............. ..
1'- Agusti Llopart ........... .
1' - Joan Llopart .............. .
1'- Una modista republicaru
l ' - Un comunista ........... .
1·- I Llu is Soterns . .. .. . .. . .. • .. .
1'- Fenan Gumà ... ... ... . ..
1'- Rosa Sa1nsó ............. ..
1' - Teresa Gumà ............. ..
2'- Una esquerrana de cor .. .
5'- Una admiradora de Gassol
. ..
1'- 1\.ianuela Solé ...
1'- Jcan Llopart ... ... ... .. .
2'- Francesc Ll(Jpart .. . .. . .. .
1'- Josep Vallés ............. ..
2'- Un nen a Ja memòria de
l'A\Ii .............. .
2'l ' - Josep Esteve ... ... ... .. .
1'- Maria. Rigol .............. .
1'- Teresa Soteras ... ... ......
1'- Anneta Esteve ........... .
1'50 Una esquerrana de 15 anys
1'- ' A la memòria de Maelà ...
1'- Uns republicans ... ... . ..
0'50 F'raocesc Esoert ......... . ..
1'- Un admirador de l'e¡¡q-Jerra
un que vol votar ... ...
1'Miquel M~r1m6n .. . .. . . ..
l'Un esquerrà de to\a la vida
J oan Samsó .............. .
,1,- Un esquerrà .............. .
1,- Jaume Esbert ... ... ... •..
1,Florenci Balada. ........... .
1Francesca
1
Torres . .. .. . .. •
1'Florenci Balada .. . .. .
1 ;-~
- J oan Solé ... ... ... .. .
1 ,- Josep Solé ........... .
1, - Joan Solé ... ... ... ... . ..
1 .J osep Gumà .............. .
1, - Jaume Almenara ... ... .. .
1. - Pere Soteras .............. .
1Joan Soteras .. . ... ... .. ... .
1'_ Anna Parellada .. . .. • . .. ...
1'50
SABADELL <Primera llista):
1'- Anicet Altés .......... ..
Un grup d'ooquerranres
11'-- Joan Ribera ... ... ... .. .
5'70 Ramon Ribes ... . ..
10' - J. Torres ............
5'- J . Pons .............. .
S'- Domènec Farrés ... . ..
1' - x. x ...................
2'- Agustí Sabés .............. .
1'- J . Salvat ... ... ... ... .. .
2·- Gaspar Aragay . .. .. . . ..
l ' - J . Solsona ... .. ... .
0'50 Sebastià Sorribes .. .
0'50 ' Feliu Espanyó . .. . ..
0'50 Josep Sorribes ... ...
0'50 Simó Cordonet ... .. •
2'- Ramon Perrot . .. .. .
P. Q....... ........ .
7'- E. S .............. .....
J. Pelegri ... ...... . ..
Francesc Alabert ... . .. . ..
.
13'260 Rosa Casa.joana . . . . .. ... . ..
2,_5 Angela Carchano ......
1
Carme Fabregat ... ... . ..
,_ Agustina Diaz ... .. . . .. .. •
4
Maria Roca ............. .
1'- Anna. Canadell .......... ..
Mar1a Grilïó ... ... ... .. . .. .
,_ MarceRa Arllla ........... .
1
J>auleta Cast~llà. .......... ..
,_ Conxa Riera . .. ... ... .. . . ..
3
li'- Dolors Fabrés ... ... ... . ..
Isabel Iglesl~ts ... .. . ... .. .
,_ Josepa Miralles ........... .
5l'Maria Navarro ........... .
Mercè Vilaplana ........... .
0'50 P. O .................... ..
Soteres .. . . .. . .. .. •
Maria.
_
•
5
2._ Rilsa Nonell .............. .
l ' - Angela Justa .............. .
1•50 Emilia Aris .......... ..
8'- Antò1úa Moragas ... . ..
1'- Teresa Petit ........... .
Ro:; eta Font .. . .. . ... .. .
Pilar Paris ........... .
l'10'- Carme Uontanyà ... . ..
Dolors Garcia . .. ... ... .. .
Josepa Garcia ............ .. .
l\{attlde Vilà ... ... .. . .. .
Mercè Eatrada .........
._
1
.50 Pilar Claveguera ... . ..
0._
M;mné ... •..
1._ Dominica
Josepa. Claveguera .... ..
1._
... . .. .. . ...
Romà
Maria.
1
Marta Gisbert ..... . ..... .
1'0'53 Flat"enttna vuardell ........ .
0•50 Maria Playnu ... .. . ... . ..
o·so Maria Estrada .. . •.. ... ...
Francesc Ga¡¡só ... .. . .. . •..
Josep aa.Ió ........... .
20'70 Josep Argela¡ué ........... .
3'- Mar$'aridt. cascs ............
0 •50 Paulina March .. . .. . . .. .. .
5'- Un grup do companyes
E. S ..................... .
:l'- Exped.!ta Fau ... ... . ..
canramere. ...
Vicenç
2'A'llUUla Oiàs .. . ... . ..
3'- Carme x._, ... ... ... ...
1'- .A:gt! es Ferrer .. . .. . ...
s•- M¡quel Mates ... ... .. .
ElVU'a Mates . .. ... .. .
2'- Montserrat Rebull .... ..
2'- Apolònia Mariné ... .. •
2'- Josepa Soteres ........ .
Rita Enñèh ... ... .. .
1'1'50 Germanes Mauri ... .. .
0'75 Assumpció BDules ... .. .
Mercè Padrós ... . ..
2'1'- Rosa Gil! ... . . . . ..
Dolors Ollt .. . .. . .. .
5'- Genoveva l\Iarch ...
2'- Maria Sallont .•. .. .
2'- Una catalana ... .. .
2'- Pere ll!anyosa ... ... ... . ..
2'- Vl.oenç Pàbregas ... ... .. . •..
2'- Joaquun Ba.rceló ............
2'- Ramon Buxó ... ... .. .
2'- Paloma ..................

i:-

2'-

Una catabna ... ... .. . .. .

5'- A. Armesto ... ... ... •.. •..
5'- Franc Marcet ... ... ... •..
1'- Ramon Serra .............. .
2'- Josep Paloma ...... . ..
2'- Sebastià Arderlua .........
5'- Albinyana ...............

P. P. A....... ......
J. A. C ............ .
Josep Pelllssa ... .. .
Emili Puig ........ .
Rafael Tries ... ... ...
P. Agulló... ... ... . ..
Ricard Colom ... .. . ...
J. Prat ...............
Un rab?.ssairo ... ... . ..
J. Durany ... ... .. • . .. .. ... .
Soteres .................... .
Serradell .............. .
Crespi .....................
Tat<lhé ................. .
Pinyol ................... ..
COrral ..................

1'1'2'1' 1' 2'2' ll'2'-

,_

2,_
1

,

50
1 ,_
1
1'-

1'-

1'- C"..uú .....................

1'- F . GU"abent ... ... ... . .... .

J Crous ... ... ... ... ... .. .
Pepito ... ................ ..
GaJ.iC1a ............ ... .... ..
Gelmans Andrés ........... .
Raspall ................. .
Familia Pons .............. .
Una pentinadora . .. .. . .. .

,

50
0,_
1,_
1,_
1,_
1,
0.50
50
01'1',_
1l'_

x. x ......................
J . P ............ . ....... ..

Marc A. Graupera ........ .
J. SOlsona .. . .. . . .. . .. .. . . ..
C. Ruano ................. .
.
50 Nena Solsona ............. ..
0 ,_
1
1'- Sampere .............. .
Mar1n .. . ..................
,
50 Dues nenes •.. .. • .. • .. • . ..
0._
1._ ~{. Esq~.;erda .............. .
1
Un català ..... ....... ......
A la memòria de l'Avi .. .
Una catalana .. . ... . .. .. ,
1'- Un d'esquerra .............. .
1'- ¡' Una esquerrana ........... .
1'- x. x .................... ..
2'- Un amant de la llibertat

2'- Un bon ciutadà ... ... ...
~·-

Un admirador de Companys

1'- x. x ................ ..
1'- h~nuel Garcia ........... .

1'- E. E ...................
1'- Mercè Grau .............. .

1'- Aroma Gassó ...... .. . . ..
Genoveva Torres .. . .. . .. . . ..
1'- Maria Playà .............. .
l ' - V1centa Tatché ...... . ..
Un avi.. ............ .
1'1'- J c ...................

2'3'-

4'10'3'-

1'- F . N . . . . . . . . . . . ..
l ' - Francesc Solé ....... ..

3'-

2'-

1'-

1'-

1'2'2'2'l'3'2'2'1'1'-

5'l .' 50
2,_
2
0'50
._
1."
2 .~
0
3,
50
00,50
.
0 .75
0 .75
0 50
1' .
0.50
0 50
o·so
0 oO
0.50
0'50
0'50
o·50
0.50
0'50

1'1'1'1'l'l'l'-

0'50
o·so

M. P . ................. .

5'-

1'- Dos catalans ... ... .. .
1'- P. J .................. .

1"-

2'-

1'- Una catalana ... ... . ..

0'50 Maria Mcntserrat ... . ..
0'25 Frannesca Tadurl ... .. .

c. s.......... ....... ..
1'1'- Veïns carrer Covadonga

0'50 Manuela Solé .. . ... ... ...

1'- Unes treballadores del «Va-

por Gran» .............. .
l'1'- Esteve Obiols ............. ..
E. Vilelle 1 familia. .. . .. .
o·5o Anladeu camps i familia .. .
2' - Jaume Soler . . . . .. . .. ... .. .
0'50 Harmonia Gener ... .... ..
1'- Daniel Moltó ... ... ... .. . .. •
1:- ¡ Ferran Moltó .............. .
Ma nus Romà .. . ... ... .. .
10'50 Remigi Romà ... ... ... .. .
1"- Pere Claret ... ............
1'- J osep Camps ............. ..
1'- Jaume Clusa ... .. . ... .. .
2'- Salvador Taià ............. ..
1'- Anton Blanquet .......... ..
1'- Miquel Marqués .......... ..
1'- J osep Rosell ........... .
1'- Josep Fontanet ........ .
1'50 Un esquerrà . . . ... ... .. .
l ' - Josep Aiguadé ....... ..
0'50 Josep Casacu berta .. . . ..
0'50 Joaquim López ... .. . ... .. .
1'- Seï:;astià. Qulnquilla ....... ..
0'50 Josep Mateu . .. . .. .. . . .. .. .
0'50 Jaume Llorca .. . .. . .. . . .. .. .
1'- Tomàs Mrró ............ .. .
1'- ,Joaquim Flgols . .. .. . ... .. •
O50 Gabriel Romero .. . .. . .. . •..
l ' - Marian Samprieto ...
O50 Joan I bran . .. . .. . .. ...
Ramon Morera .. . ... .. .
Josep Malla .. . ... ... .. .
2' - Jonn Cmta ............
10'- . Jaume Casa.desús ... .. .
5'- 'I Benedicte Mates ..... .
l ' - Angei López ...... ..... .
s·- , Miquel Renom ... ... .. .
2'- I Baldomer Valls ........... .
6'- Rafae~ Vilanova ........... .
JoaqUlm Lópe:zo. .......... ..
¡¡
6'- Anton Badia .............. .
._
2 1 Anton Pons ............. ..
5._ Un vigilant ... ... .. . .
Joan Ripoll ...........
5._ Un
esquerrà .. . ... ... . ..
16,_ Joan
Sant ... ... ... .. .
6._
6 ._ ?.fartl Mas ... ... ... .. .
.............. .
Rius
s.
._
1
1'- Joan Heruàndez ... .. .
Manuel Mitjavilla. ..... .
4
Jaume Segui .......... ..
5._
._ Xavier Bech ........... .
1._
Bech ........... .
6
1Josep
Isabel c. de Bech ...
0 .50 ., Isabel
VIla ... ... ... ...
1._
r 25 Treballadors Casa Bas ...
Ribera . .. .. . . .. .. . .. .
0 ..50 M1q,1el
... .. • .. • ... ... .. .
0 25 Bema beu
Rlber:l ... .. . .. . .. .
Antom
•
0 25
... ... ... . ..
Canyadell
oan
J
.
0 50 Salvador Sam'l. .........
. ..
0 •50
0'75 Un matrimoni r epubllcà.
federal <ie Sabadell, Joan
0'50
Gubern ................. .
1'1'- Margaricia Casauovas ... . ..
0'50 Una gateta republicana .. .

I

-¡

._1

0'30

I

0'50 Antoni Domingo .........
o:so Estc;a Vallvé ............. ..
O 50 I J . Pacareu . .. ... . .. ... .. .
Cinc catalans l un valencià
1'(2a. ve¡ada) ... .. . ... ...
0'50
0'50 Un pare 1 tres fills, d'esquerra, del camp d'En
0"50
Grassot . .. ... . . . . .. ... . ..
0'25
0'25 Un obrer <2a. veg>•.da l ...
0'50 R. B. v., hll de Calaf, <211.
vegada) ......... ........ .
0'50
0'50 TUUoteu Llli!!en ............
0'50 Rafael Ll8dò i germans ...
0'50 Festival eLa. Creu de lll llrfao·so sLs.» .....................
0'25 Unes noies de GràcJ.a ..... ~
0"25 Un grup de simpat1tzaots
~:25 A (4ta_. ve&ada) ........... .
gusti Carol .. . ... .. . ... .. •
1'- J. M. B. (2a.. vegad&) ...
l ' - R. M. B. (5na. ve¡ada) .. .
1'- Josep Margenat ........... .
1' - Antoni Comelles <3ra. vegada) ................. .
l'1'- Agustí Cunlllera l Carme
Leal .................. . ..
1'2'- Una del Poblet ........... .
esquerranes (quota
Unes
2'setmanal) ... ... ... .. . •..
1'50
s·- A.M. ...... ...............
1'- J. Q................ ...
Ramon Jiménec .......... ..
1 - Una esquerrana ... .. • .. . •..
2'- R. Civit .. . ... . .. .., .. • .. •
Aquells amics .............. .
•- Jep de Sant Gervasi ... .. .
1'- Dues cermanes catalanes
~·- Deure setmanal d'uns amics
a·- Cinc amics. quota setmanal
1'- Un del Clot ... ... ... ... •..
10'- Madrona Casa& ............
t ' - Una companya de Cornellà.
1'- Una altra .. . ... ... ... .. .. ..
2'- Familia Ramonet ... .... ..
l ' - Teresa Roig ... ... .. • •..
l'- Antoni TOtldO ... ... , ..
Agust1 Abós ........... .
1'1'- Isabel Fossas .......... ..

Rosa Guinovart .. . .. .
Rosa Vilà ............
Mercè Gonzàlez... .. •...
Joan Bemia ........... .
Eduard Figuerola .. . .. .
Antoni Rius ... . .. ... . ..
Albert Pelegri . .. . .• .. .
Marius Margalet .. . . ..
Isidre Montané . .. .. • .. . . ..
Antoni Barrueco . .. .. . .. . .. •
Feliu Bernadó . .• . .. ... .. .
Cristòfor Claramunt ... .. .
Josep Llambrich .........
Vicenç Nolla .. . ... ... •..
Ramon Nolla ...... ........ .
Deu federals ... .. .
Albert Virella .... ..
Lau ... .......... ..

0'50

5'1'-

1'2'2'1'

,

~.2'-

t;5o

Martí Mercadé ....... ..
Ex-corresponsal de LA HU·
MANITAT ............. ..
Joan Juncosa ... ... ... . ..
J. v................. ..
PREMIA DE OALT:
Emili Carbó, (3." v~da)
Felicià Duran ..... ~ .....
Josep Riera (2." vegada)
Ramon Reverter ... . . . . ..
Salvador Xarr1é Castell
Joan Roig ................. .
Pere Xívillé .............. .
Un rabassaire .......... ..
On adm.írador de Carles Pi
i s unyer ............. ..
Ramon Serra, admlrador
de companys . .. . .. .. . . ..
Una rabassaire .......... ..
Maria Soley .............. .
Pau Soley, a la memàl1a.
de F. Pi 1 Margall, <segona vegada) . .. .. . . .....
Cinte Xarrié Brach .... ..
OLESA DE MONTSERRAT:
Obrers de la fàbrica Ma·

tas:

Pepeta Mas, admiradora
d'AZaña ................. .
Pepeta Sabata ... ... ... .. .
Antòma Subirana., memòria MacJ.à. .. . ... . .. ... . ..
Concepció Pasqual, adnúradora de Oassol ... ...
Dolors Duran, admlradora de Gassol ........... .
Pilar Solsona, admlradora.
de Companys .......... ..
1-1aria Boada ............. ..
Teresina Gall en ... ....... ..
Antònia Jané ... ... .. .
Pilar ................... ..
Pepeta Segura ......... . ..
Teresina Figueras ........ .
A. R .... ............. ..
C. A., a la memòria dels
meus pares ....... ..
Dolors, bon cor .. . .. . ... . ..
Antònia Mercadé .... ..
Qulmeta Mercader ..... .
Amàlia Borràs ....... ..
Emília Rosas ... ... .. .
Maria Pujol .......... ..
Angeleta Abaya .. . . .. . ..
Josep Sastre ...... .... ..
Júlia Duran .. . .. . . .. . .. .. •
Una e:;querrana. ... ... . ..

x. x ..................

.~e .:~ .~e:~
lA ~~r:e_~ò~~~
Ro.sas ... . .. . .. .. •

Crl3tma
,
1
Maria. Ala.vedra. ... ... . ..
O'"O

.2

0 5 •Llibertat ... .. . .. . ... . ..
0'60 I T. Boada . .. .. . ... ... .. .
o·so Francesca de Mestres ..... .

1'- IM.

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

0 .26 Ramon Ro.sas ... ... .. .
0 .50 consol Moreso ... ... .. .
0'50 Maria Asensio ... .. . ... ...
o 25 Eulàlia Güell ... ... ... •..
¡•_,Una rudat.cra. .......... ..
0'50 Uns simpatitzants de l'es·
querra;
0'30
o·25 Un esquerrà de cor ...
0"50 B. F., a la memòria de Ja
meva mare .. . ... . ..
0'50
0'25 Pere Subirana ... .. . ... .. .
1' - Jaume Subirana ....... ..
0'251 Ri carda Subirana . .. ... .. .
0'25 Maria Sublrana ... .. . . .•
1'- Càncüd Guitart. a la rnemòria de ?.laclà ... .. . . ..
o·5o
0'50 Un grup de ferroviaris del
Dipèsit de àquines de M,
0"50
S. A., de GffiONA, (ter0'50
cera vegada):
0'50
O'zO Joan Barneda ........ .
1'- Vinet 'l'orrellas . .. .. .
g:~g Francesc Alexandrl .. .
Joan BarbOSa ... ... .. .
.
0 .25 Antolin Llauradó ... . ..
0,50 Un ex-presoner ... .. .
0,50 A la memòria de l'Avi
50 Joan NiU .. • ... .. • .. •
0O"ilO
o·5o Domènec Chanses ... ...
Enric Ri bas ... ... . ..
0.•50 E.
Bosch ................. .
1
o·Sii Anton Bruñach ... ... . .. •..
1'- Jaume Feliu ... ... ...
1._ En. Pep. _o. P. ... •..
0.30 COnrad Niell. . .. ... .. .
0.30 An__dreu Barb1 ... ... ...
0 .50 Jo,ep Feliu ... .. . ... .. .
1' - Unes admiradores del 14
d'abrll del 1931, Pl'r se~·gona vegada 1 seguiran:
5'2'- Josepa Posa . .. ... .. . ... ...
ó'- Francesca Fon ta ... . ..
~·- Pepeta Giralt . .. .. . .. .
10'- Caterina Vallverdú .. .
5'- Amàlla Vallvé ... ... .. .
2'- Teresina Casas .. . .. . .. .
2'- Isabel Escudero ...
2'- Pilar Puig .. . . .. ...
5'- Rosa Pu!gdemènech
COnxita. Arrufat .. .
Mercè Curuvella .. .
25'- Una admiradora de Compan~; ............ ... .. .
25'2'- 0. P .... ... ............. ..
1Dolors Mullet . .. .. . .. • . ..
2'- ¡Teresa Marti ... ........... .
r _ Rosa Porta . .. .. . . .. .. . . ..

I

5'- C. LI. .....................

aPapita Senan ... ... ... .. .
10'- •Una admiradora de Pi 1
Sun:ver ................ ..
Ant~rua Prunas ... ... ... .. .
5'- PUat Cussó . .. ... ... . .. .. .
2'-~U~~n~u~.. e~-~e~~ ~~s ..~~~:
4'- ' A la memòria de l'Avi ...
2'-,Pepeta Solana.s ............
3'- Rosa Valb ... ... ... ... . ..
Caterina Ramentol
302 40 Mnria Salvadó . .. ... . ..
0'50 Margar.lda Bellmun
Mercé Guija ... ... :~
~;7s Elisa Pedrola .. . ... ... .. .
' - Une. que votarà .......... ..
Ó,_ Lola Campalans, adln.lrado61,_
ra de l'Escotet ... ... . ..
Marina Bertran . .. . .. . .. .. .
,_ tdela Saló ... ... ... ... .. .
5
fn~i&. Latorre .......... ..
n1a Terrats .. . . .. .. .
1'1'- ~oanta Humbert ... . ........
sen-a .......... ..
ape_
3'- =a¿:¡~

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

~:gg ~ Chi!ani" .::· .::· .'.'.' :::

.=

f:rosep

6-

Joan Oulllamón ... ... .. . .. .
~·- Albert . Tomàs ... ... ... .. .

~~v~'ciEt.mü':
~- Teresa Rlam.bau .........

0'60 Familia Adem .. • .. . .. • . ..
O'f>O Jo;;ep Serra . .. .. . ... ... . ..
0'50 Els carboners del carrer
14 d'abril de Sant Adrià
0'50 Concepció
Roca, de íd. id.
0'50 Família. Grau
de fd. id.
0'110 Gerard Capdevila,
(quota
0'25
quinzen~}) .. . .. . .. . . . . ...

2'1'- Un ¡rrup d'esquerranes per
lo. prosperitat de Catalu1'1'1'1':1.'1'1'-

1'1'0'50
1'-

1'-

l'-

1'-

2'-

2'-

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

2'2'1'1'-

1'-

2'1' 1'1'-

ta ÇotZI ••• ••• ••• ••• •••

5'- ~uerrP. Republicana» de
MATA-

OABRERA DB
1'Ró:
l'50
1'- Pere M. Manent

=
f.'=

1'60 l.üquel DIJlmAu .::· .::·
4'50 J'P'ranceso Oolom6 . .. .. .

0'75

5 ;_
11

oa.n Vinyal$ ... ... . ..
~panyó ........ .
Alf e u1z ...... ... .. .

p~~~~ .::· :::

:::

l ' - Jr.ume Viliyala ... ... ...

Fra.nu.9c Serra.s . .• •••
Baldomer Viny~ ..
1' - Jo:u1 E!corsa ... ...' .'.'.'
1' - Jotep Tel.xidó Serra .. .
1:_- JN(oolacu Tei%1dó ........... .
1
oan arbonell Tomà.!J ...

1'1'-

~:- ~~ ~~ta ~· ........ .

1'- Ptedcc;c MWie&; '&iX~'è
dt 1Alo1 ................ ..
0'50 Jaume Audet ... ... ... .. .

.... ..
1'50 Rafael Riba .. .
A la memòria de la meva
germana . . . .. . .. . .. .
0'70
0'70 Josep M.• Riba . .. ... ... . ..
1'70 3 D. per Ja Republica ..... .
0'70 On matrimoni esquerrà .. .
0'70 UnR e oquerrana de MON·
......
GAl
0'70
Una Dolors de !d. ... . ..
l 'Un matrimoni del Poble
Nou, B. R. . .. . .. . .. ... . ..
7'50
a'- Etiúli Garriga. de Tordera, (2.• vegada) .. . ... . ..
5'- S. B. B., 1d., (3.• vegada)
5'- Pere Garriga, ld., (3." vegada) ................ ..
l ' - T. Sabany, ld.. (1." vegada)
P. Garriga Martín, de ó
anys, català l aragonès,
1'fd., (2.• vegada)
l ' - Maria Rlbas, a la memò.. .
ria de Macià . ..
l ' - Joaquim Canti, id. .. .
.. .
3'- Emili Llor-à, id.
2'- A!fUStinet Canti, id. .. .
Eugeni Ruiz . .. .. . ... .. .
1'- Manuel Juive ... ... .. .
1'- Vicenç V1lademunt ....... ..
............
1'- Jordi Jordà
0'50 Miquel Garcia ... . .. ... ...
0'50 Euèa!d Bosch ... ... .. .
2'- Josep Ruiz ... .......... ..
2'- Manuel Jarque ........... .
1'- Manuel Castells ........ .
2'- Josep Escanma ........ .
... .. .
2'- Manuel Casas
25'- Gulllem aamos ........ .
Montserrat . .. ... ... ... . ..
........ .
10'- x. x.
10'- VILANOVA I LA OELTRU:
Un republicà d'esquerra
2'- Un esquerrà .............. .
2'-

I

O

G ....... . . .

11'- Un treballador de la terra
Uolors Carbonell . . • •.. .. .
1'- Pel 14 d'abrll ............. ..
Un parell d'enamorats ...
... . ..
1'- A. Torras
Una catalan ' de cor ... .. .
l ' - Per la llibertat ........... .
A Ja memòria de Macià ...
2'50 LI Jonana ... . .• . ..
Papiol ...............
Vídua Margades . .. •..
... ...
2'50 Una baturra
On Vilanoví . .. ... ... •..
5'- C. Ventosa ..... .
10'- N. Vento;a ... .. .
5'- J . Ventosa ......
... ...
25'- A. Ventosa
Una Manresana
5'- P. U, Joan Pastor, (tcrce...
ra vegada)
2'1'- J . Garriga, (3." vegada) ...

s·-

4' - LL Turon, <3.• vegada)
sèi,:.
Els divuit obrers,
s:-.
ma.no.J ........
2-

1'._

U2.•

5'- Els 18 obrers, oú"sèi.ma:
na) ........... .
2'- Eduard Garcia Capéièvi;a
2'- Antònia F'arrarós de Gar........... .
ela
5'...
5'- Maria Rosa Garcia
Carme Jover de A~Üil~;
1'- Tres catalans 1 una cata.
Jana e. la memòria de
l'MacU1............... .
s·- Uns esquerrans Sagrerenê3
Joan Calvet ... ...... ..... .
l '- Pare, mare 1 fill ..
1'- Dos amicS d'esquerrà '.".". :::
Un català. I dues catalanes
1'- Ego Sum qtú Sum ...
l'- Ramon Gener, a la niêmò:
ria de Macià .. . . .. .. •
Consol Esteve. a Ja meTI'Ii;:
ria de Mactà ..... . . ..
1'Joan Segura 1 Josepa Esteve a la memòria de
l'1'- Macià ................. .
1'- Maria Esteve, a le. memòria de Macià .. . .. . .. . .. .
0'50
1'1'1'1'l'-

1'1'1'1'-

15'.._
ls·~

l'._

1'._
1'._

5'._
4'.....
3'._
2'.....

s·._
s·._
1's·....
2'....
4'._

2'....

R. S. S ................. ..

2o•....

Un grup de fusters, tallers
Vllardell ... ... .. .

14'-

. ... ..

D. M:.

2'....
5'0'50

Joan Mayola.s
VIsca el 14 d'abril ...
... . ..
Ferran Bettr<tn
Ramon Benediato ... .. .
Francesc Estanlslao .. .
.........
Emili Macstre
Joanet!\ i Roser Anglada. 1
la st-va amigueta Nuri

l '....
l 'SO

o·so

1'1'l'v·
1'l ' - On:esnoies ... AndreÚeiÏ~·tes

2'-

Joan Castellnou. C3.• vegada) .................... .
VlSC!l. Ja Lllbertat ....... ..
Joan Tarrés ... ... . ..
A. B a la memòria del
14 d'abril ... ... .. . . .... .
Primo Casabayo .. , ... .... ..
Ramon Meteu l familia, e.
la memòria de l'Avi ...

1' -

E. M .... .............. .

l'1'1'l'1'-

1'2'· -

0'50

4'17'-

5'5'5'10'-

5'5'2'2'12'-

1'- Peplta Ri bas .. . .. . . ..
2'- Onze obrers mercantils

1:= Vicenta Roca ... ... •..
2
l''rancesca Carreras ...
2'- Carles Di<"go ...
1'- Una cataln•ln de Brocà
a·,_ e ,trme Solanes ............
2,_ Una catòlica ............. ..
2,_ Miquel Ril'ra ... ... ... . ..
2
...
2•- LEltulriisc Sosapbora.it
en ...

1'-

1'1'-

1'1'l'1'2'-

--

Suma I segueix

1'-

G5.586'IS

2'-

~:=

Liquidació fins el dia 14 d'abril del1935

5'-

Existència en caixa el dia 7 d'abril ... ... .. .
Ingressat durant els dies 8/4 al 13/4 .
per retorn 2 subsidis del Com.ltk·¡,;;:
1
Presos ..................

21'1'2'2'-

l'1'1'1'1'1'1'-

Existència en caixa el dia 14 d'abril

2'1'50

2'2'1'1'-

1'5'-

3 607'50

1963'30
45'-

5.615'80

I!!ORTIDES DE CAIXA:
Subsidis a diversos .......................... .
per mitjà Comitè Pro-Presos ........ .
»
Comissió Sant Vicenç dels
» &
I
Horts ...
» Horta St. Joan
» »
»
» Vilanova I la
» »
»
Geltrú ........ .
de
Pere
Sant
&
» »
a
Ribes ......
» Sant Marti de
» D
»
Ses~aioles .. .
a empresonats Presó Model ... ... ...
•
Tarragona ... .. . ... .. •
»
»
»
Càdlz ................ ..
»
lt
lt
Pamplona ... •..
•
» »

2'-

0'50
0'50

Ptea.

3' -

2'-

265'2295"-

76'100'70
240'50'135'195'-

100'7\l
382'-

25"-

3.863'40

I

1.752'4()

:ggl
g2'-

AQUELL 14D'ABRIL

0'50

per LLUIS CAPDEVILA

1' 1'1'-

Catorze d'abril Un any méS, 1 una Però moltes vegades són bruts. I en
1'rnirad::~o enrera. No cal paa enga1'- nyar-nos, ja que en aquest C8$ l'en- el cas que ens ocupa no podia trobar-se estadants m~s bruts que la
1'gany seria immoral com mai.
monarquia. Calia escombrar 1 !recatorze d'abriL I un any més.
gar i repintar 1 desinfectar. La ReUn e.m1c - amic de presó 1 de pública. generosa i oblidadissa, no

1'1'2'1'2'2'1' 1'1'-

0'50

1'-

1'0'50

0'50
1'-

0'50

1' 0'60

2' -

0'50
1'-

0'80

0'75
2'-

1'1'1'1'-

1'-

0"50
1'-

2'1'-

0'50

1'2'-

1'1'-

2'0'65

0'60
0'60
1'-

u

s·- una. C:&tòlica ...

nya ................. .
Un de la Bonanova, sense
feina ... ................. .
Maria Codina .. • . .. ... .. .
Una Selvatana . .. . .. ... . ..
Anita Pisaca, admiradora.
de G11.òsol, (2." vegada)
Uns admiradors dels consellers, (2.• vegada) ... . ..
Vicenç Lloret .. . . .. .. . .. •
Adolf Llovera Badosa . .. •..
Cristòfor Miralles Vallès .. .
Francesc Montaner ......
Miquel Pons .. . .. . .. . .. •
Maria. Bernades, a la memòria de l'Avi ......
Teodor Porqueras . .. .. .
Joaquim Giné ... ... .. .
Rosó Bayot ........... .
Jaume :Moral ... ... ... ...
Isidre Mainé . .. . .. ... •.. .. •
.Josep Segura ... ... ... ...
Marti Arenas .. . .. . .. . .. •
Un oompany, a la memòria. de Macià .. . . . . ...
J oan Larcon .. . . .. .. . .. •
Un noi català, {S.• vegada)
J. Franquet ...............
Dues esquerranes de Grà-

ela ............ ...... . ..

l '-

1'2.) RQmon 1 Dolors ........... .
1'- Angela M.ata ...... ... .. .

1'-

2' - x. x. .................. :::
5._ Magdalena Mollil.s ....... ..

rso

:r- Uhna carttativa; ............
6'- H a que ~ra ........... .
erme!Mlgilda Mari11òe
5._

~vó Barrios ... ...
2
entura ... .. .
1'- Anl.onl Ellcoda ... •.. .. .
5'- Josep Falcó .......... ..
3' - Ramon Marti ............
050
Balamià ... •.. •.. ...
;
1,nnoeso Cllleré ........... .

a la memòr.la de Macià

1'- Josep Pagès ... .. . .. . ... . ..
0'50 E. V . .....................

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

¡•_

Amàlla Escoda •.. ... .. •

1'- X. P ......................
2'- una catalana i un francès,

1'40
1'0'50
0'25
1'-

:;a;-

g:so

0'50 Jaume Gu~..>ems ... ... ...
1'- J oan Maltas . .. ... ... .. . .. •
0'50 Josep .dU!>(, ..~ ..... . ..... .
1'- Salvador Josep ............
1'- Josep M. Junoy, esquerrà
1'- Pere Montasell ........ .
1'- Joaquim Novell ........ .
l'~ Pere Serra Riera
1' - Pere García... ... .. . ...
1'- Joan coronas ... ... •.•
1'- Ramon Rolrt.ós .. . ... .. .
1'- J osep TeLxidó Noé ..... .
1' - Tres companys, per Ja lll·
0'60
bertat ...... ... .. .
1'- M. C. A.................. .
12'- Joan Trullàs Riera <mes
1'd'abril) ............. ..
1'- Un baturro ... ........... .
1' - Salvador Jaca.s, català. d'es·
1'querr-a. ................ ..
1'- Enriqueta
de Jacas, a la
memòria de l'Avi ......
1' - Angel
de Jaca, e.dmirador
1'de Companys . .. ... ... . ..
l 'lll. T. (Acdó Radical Ca·
ta.lana) ................ ..
0"50
0'60 E. R ..................... .
0'50 Maria Mercè, del Vendrell
0'50 Salvadora. Massana, de
Pastó ............
1'1'- Salvadora Pa.stó
1'- Carme Pastó ...
2'- 'l'rinilat Puig ...
Manuel Pastó ...
1'- Arcàdia Mas ...
Serafma Masana . .. .. .
1'- J , TarrLtella ........... .
0'50 M. Company ........... .
0'50 J. COts Culleré ... ... .. .
Calvó, 1 C. T. P. ... ... . ..
Una familia. empordanesa,
<tercera vegada) ....... ..
1'2'- Joan Ro;; .............. .
Ramona corominas, a. la.
memòria de Macià ......
Familia Grapera, de Cornellà. ... ... ... ... ... ...
1'- A la memòria de Pere
Tortas ................. .
1'Una laica del Pla de Ca.:bra .....................
l'Un amic del rabassaire de
Pla de Cabra . .. .. . .. . . .•
l'Anton Suñé. de sant Faust
de Campcentelles . .. ...
1'Josepa Colomé de Sant
Faust de campcente1'lles .................... .
1'1'- Domènec Viñas, (4.• ve-gada) ................. .
5'1'- J. Pujol Mascaró .. . . . . .. •
1'- E. Garrindo, (2.• vegada)

conspiració -, em deia:
féu res d 'això i entrà a la casa de
-Per això no valia la pena. d'ha- la monarquia sense netejar-la. Quever proclamat la República!
bruts, la venalitat.
I les circumstàncies semblaven daven els negocis
turpitud, el crtm; quedonar la raó a l'e.m1c. Quan la mo- la vilesa., laSalto.s.
del Alberche, el
els
daven
narquia, lluitàrem per a enderrocarla; després de lea elecciona de no- ferrocarril Ontaneda-Calatayud els
vembre - aquell terrible no voteul deutes de la Dictadura, les ac~ions
que donà el triomf a lea dretes! liberades dels afers Inconfessables;
aquell abstencionisme suïolda! - quedaven Annual, Mont.e Arrult, Xe
àdhuc la lluita ens descoratjava. Mo- Xauen; quedava Jaca..
Aquell oblid del 14 d'abril del
tivat pel descoratjament, revivíem
les hores amargues de quan la mo- 1931, l'hem pagat car. Per tant
volem salvar la República, cal rec:
sl
narquia.: aquell pobre diable d'Al·
fons XIII. arnlc de la xala, del vi, tlficar. Per a pacificar els esperits
de les cupletistes, do les repreSSions cal rectificat, ja que la pa.ctflcaciÓ
selvatges; dels negocis bruts que en- no pot estar a. maN de les dretes
'
gruixien els seus comptes correnta; ha d'estar en les nostres.
aquell Borbó darrer que a BarcelonA.,
estúpidament, es vanava. d'ésser descendent de Felip V; aquell rei ae
cartes i de copes que anava a ofe- 111 Saló
Internacional d'Art
rir, en un gest grotesc de sarsuela,
l'espasa· crtstiana a Roma, 1 t. EsFotogràfic
panya es dedicava. al sabre, que li
L'Agrupació Fotogré.fica de cata,
era més útil.
Aquell Catorze d Abrtl era. com un ¡ lunya ens comunica que ea troben
gloriós _dlumenge de Rams, em deia ja força avançats els treballs d' •
or
rt
ganitzaeió d 'aqu t
un arme.
Cal no alegrar-se massa dels diu- ¡ t1ndrà lloc a Bes ce runent, que
arcelona durant el
menges de nuus.; Cal pensar que des- ro
prés de l'alegri& triomfal dels diu- ~ P per mes de maig.
1
dia 10 del corren• mes !ini el
menges de rams vénen lea hores •-~m1n1
d 'admissió d'obres, i s'ha
amargutl8 de la nit de Getsema.ní, ...,.
dels assots, de la corona d'espines, aconsegUit un total de 280 coHecc1ona
de la creu. La resurrecct6 no és quo representen un total aproxinlat
conhort, ni tractant-se de la. del rabl de 1-400 obres, Sobrepassant en més
Jeschona Natzarietti, molt hipotètl- ~e 100al,.coll.eccions a les ob1tn¡udes en
8 u anterior.
ca. ci quan el 'teleren l'adoraren, al- ~
L'entitat orgauJtzadora realitza acguns, però, dubtavem, St. Mateu, capltol 28. ver. 17. «1 com ella oïren tivea gestions per a poder presentar
que vivia 1 que ella l'havia vi&t, no aques$ Saló en un lloc ben a proho cregueren.•. I ni a elll! creguere.~U, pal.t per al públc1 barcelonès.
St. Marc, cap. 16, ver. 11 i 13. cA: ells,
però, els semblaven follia Iu pe.raules d'ella, 1 no les creguereru, Sant
IJue, cap. 24. vr. 11. Etcètera, etc.
Eli poble&, més que d'eeperancea,
han de viure de realitats.
Aquell dia, aquell Catorz.a d'Abril
del 1931, el poble entravt. • una caN.
Preus rebentats
nova. Fitis llavora navia vi.&Cut en una
casa neara. fosca, meftuca, d'atmo&Trantformaoions
fera Irrespirable 1 densa: l'aventura

*

El que no es perd
-Relació dels objectes trobats a
la via públlca 1 dipositats a Ja ma.tordom1a. muiticipal a disposició de
les persones que acreditin ésser de
la. seva propietat: Una clau una
ploma estllogràfica, un penjoll d'or
amb pedres, un can1et i altres documents a nom d'Antoni Bol t una
parUctpactó de la. Rifa NacJ.onal,
una ploma. estilogràfica, una. cartilla. milltar a nom de Narcis Clement~. una cartilla militar a nom de
Francesc Gacfa t fotografies. una
ploma estilogràfica, un clauer amb
quatre claus, una clau, una capsa
cont~nint llibres, tres claus i dues
cèdules a nom de Roca. conca i
Rosa Montmany, uns rosaris, i un
rellotge de polsera.
~a qual cosa es !a pública en complunent del que disposa l'article 61~
del Codi Civil.

*:----- -

La discussió de la reforma
constitucional a l'Acadèmia
de Jurisprudència t Legislació
de Catalunya

Le. segona sessió de la sèrie org¡r
nitzada per l'Acadèmia. de JuriSprudència. 1 Legislac.tó de Catalunya
per a. la discUSSió delS temes de
d!et públic que planteja l'an~el
duna possible reforma constitucional, tindrà lloc, demà dimarts dia
16, a. lea set del vespÍ-è a. L'èStatge
de l'Acadèmia, carrer de Mallorca.
283, que éa el matetx del Collegi
d'Advocata
Per aquesta segona sessió que serA. dedicada. a. continuar la diSCUS·
sió del primer tema o si& el relatiu a la const!tuctonalitat o mconS·
tituclonalltat de la IJei del 2 de
gener que suspèn l'Es tatu~ de catalunya, han demanat la. paraula diversos senyOrs acadèmics i també !11
tenen reservada, per a rectificat,
els senyors Josep Roig 1 B&rgadà,
Francesc Maspons i Angla.sell Manuel Cattasco i Formiguera i !Umon Noguer 1 Comet que tnter11eln·
gueren en la prlmera sessió e :;
brada. el dia 9 a l'estat del Colle¡¡•
~ Notaria de Catalunya.

NEUMATICS

bèll.lca al Marroc, la llet de fuiiUea.
els negocia bruts, l'abundància d'e.

0'60 ilèiiea 1 convents l la manca. d'e&1'2$ colea; Espanya, pot!&da aota l'advooe.1'- cló del Sagrat Cor de Jes~ 1 aban1'76 donada <le l~~o lntelH¡ènc:la l d• la
1'- verítable clvllitzaeló, ela anys de dJotadu.ra e&túplda. que acabaren d'en·
1'1'76 villr el pe.ls:
1'El Catorze d 'Abril del 1931 semb~
va que una mà bona. l bella Oa.vi&
2'1'Obert les finestres 1 el poble respirava per primera. vegada despr~ de
1'1'14 molta anys. I passà ~ la ~ nova,
1'- que bavi& abandonat la mona.rqul&.
1"76 Però amb les se-res r1a.11aa 1 ela seua
O'So cants 1 la seva lile¡rta, a'obll~ d'Una
1'cosa: de nstejar la. cua non. abans
2'- d'entrar a habitar-la: I aquest; 6a un
oblit qne pot portar malN conse1'qUèneies. Moltes vegadeS ela estadanta
1'- anteriora són net.s l: sent com ca.t

totes les marques
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la humanitat
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DIA DE LLIBERTAT, 14 D'ABRIL
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I

~

..,., quatre anys. Mitja tarda a la
.. .. de la República -aleshor es
plaça de s ant Jaume-, atapeïda qe
Plafque escoltava i aplaudia freneg.en elS discursos. Encara tu llliv~.a
uca uia a Madrid. El darrer BorJil0~qvolla marxar . S'hi e',tuva bé
bÓ : laU d'Or ient.
alT ~ hi érem a la Plaça de la Re. ~ca aquella tarda memorable.
P~ aplaudiem i parlàvem, emporTo per l'alegria de veure'ns lliures.
tats entàvem amb un xic de temença,
c o;g la situació.
pe i si ei Borbó troba gent arma- ue robeeiXl, què passarà?- ens
da q àvem
illte~Jrlem ·aprofitar el moment 1
- a la Presó i obrir-la o assalant1fa i alliberar els presos. Es l'ho~-cal no perdre un instant. El Bor~· pot resistir i ho perdriem tot.
uv
• • •
•

Una voz, màs fuerte que las demàs
se percibló por entre el enorme grl:
terlo: «¡ Hermanos, no dlsparéis!»

• • •

•

5

EL TREBALL •

•

El programa social de Lliga1, F~lxlsME
L apologia del «bluff»
eataIana

LA CULTURA •
Ahir, a la Universitat

Arribada del Rector accidental --- El doctor
Mur parlà als periodistes de la reunió de
Rectors i d'interessants afers per a la
nostra Universitat

El mes de gener del 1913, es celebraren a Roma í a Nàpols, a-rans parades militars per tal de solemmtJa fa t emps que el senyor Cam- cal anar a un reformisme indefinit zar la conquista per part d'Itàlia, de
bó, en alguns dels seus discursos, ha del règim actual.•
Tripolitània. En aquella època, Musparlat de les reivindicacions obreres
Feina en va: és prou conegut dels solínl, era director del diari soci.alisTal com haviem dit en la nostra i discutir-se a les Corts. Mentre ar·
l ha aconsellat als treballadors que treballadors el programa social de ta, òrgan del Partit Socialista Italià
es desentenguessin de la politlca. Lliga Catalana. Es més eloqüent la «Avanti!», en el qual publicà un ar- edició anterior, el rector accidental riba això, els problemes que es preAixò ho deia el senyor Cambó en seva ja llarga actuació que no pas ticle que, traduït, diu així:
doc Mur arribà de Madrid el pas- sentin els hauran de resoldre ia Coveure que els treballadors catalans tots els volwns que vulguin escriure
eLes revistes militars de Nàpols 1 sat dissabte, 1 es possessionà tot se- mlssarla i l'Oficina d'Afers de carecolzaven mmiments republicans 1 els «SSCiòlegs• del senyor Cambó. su- de Roma han d'ésser considerades guit del Rectorat.
talunya., la instaHació de la qual amb
esquerristes com el d'Esquerra Re- posem que els senyors Tallada 1 Soli com un simptoma de les tendències
En la seva entrevista amb els re- caràcter permanent en ei Ministeri
publicana de Catalunya. Natural- de CañizareS no S'oblidaran d'inclou- actuals de la monarquia italiana que presentants de . la premsa els donà d'Instrucció Pública, demostra l'in·
ment, els senyors capitallstes de Lli- re en els seus volums de divulgació empra el tòpic del militarisme de compte de la seva actuació a :Ma- terès que sent el Govern per l'enga. Catalana no poden païr-ho. Que de l'ideari social de la Lliga l'arma- gran estil tal com el desitjaven Cris- drid on havia anat cridat pel senyament de la nostra regió.
els treballadors pertorbin la vida ment del Sometent ciutadà a base Pi i Humbert abans Abba-Garima.
Després de fer aquestes manifesministre d'Instrucció Pública amb
del pals amb vagues i altres lluites, de gent de dreta 1 dirigit pel seu
La monarquia es desfà de la ca- l'objecte de prendre part en la reu- tacions un perlodista li preguntà en
no inquieta, ara com ara, Lliga correligionari el senyor Bertran 1 Mu- reta de la democràcia que li ha ser- nió dels rectors de les altres Uni- quina situació quedava el comissa·
Catalana: tenen a poder seu sufi- situ, el qual emprava tots els més vit per anuHar tota mena d'oposició versitats d'Espanya, que tingué lloc ri general d"Ensenyament a Catacients elements de repressió. El que refinats procediments pollciacs per a l'interior 1 donar-se totalment al el dia 9 del corrent mes, durant la lunya.
pertorba llurs plans politlcs 1 fi- tal de combatre les actuacions de milltarisme que esdevé la força domi. qual es canviaren impressions sobre
Es veritat -contestà
Avui a catalunya i a la resta de
rector acnancers és que els nostres t reballa- l'organització obrera de Catalunya nant de la vida nacional. I això es l'orientació de l'ensenyament univer- cidental- que el senyorel Prleto
enmsula, són m olts els ...mlcs
Vi·
dors
segueixin
una
disciplina
polien
els
temps
del
baró
de
Koening
'
veurà
en
el
primer
moviment
popu·
la P llegiran aquestes llnles de la
llamil va presentar la dimissió, però
sitari.
tlca
i,
per
tant,
que
recolzin
amb
1
del
pistolerisme
oficial
i
convertf
lar,
car
aleshores,
entraran
en
funqu:Só estant. Altres, molt nombroprevaldre, segons sembla, la fe també cal afegir que aquesta n o
llurs vots els partits d'esquerra de el Sometent de Barcelona en una clons els Tribunals Militars, prote- enVa.
pr també, les llegiran gaudint de
el principi autonòmic per al des- fou acceptada.
la politica catalana.
escola de confidents i espies que vi- gits per l'Estat de Gue:z-a.
,
508
envolupament dels centres d'ense-¿Vós sabeu quelcom d'un prortat provisional.
Ja fa temps que la Lliga es pre- gilaven els treballadors 1 espiaven
Actualment. som testunonis da·
lll~oncs la tarda del 14 d'AbrU del
oct.pa de mantenir els nostres tre- els gestos i les paraules del vemat quest .espectacl~: 1~ ~tà~la of~cial, na- nyança superior, però es consídt:rà per decret que vindrà a regular l'En·
senyament
convenient
a Catalunya? - lnquirl
la
implantació
gradual
nosaltres recordàvem les hores
balladors allunyats de la politlca per a confeccionar un fitxer que clonallsta, reacc10nana 1 c1er1cal, age1931argues, tristes, inacabables
de la
com qualsevol anarquista. En vida serv1a a meravella per a la policia nollada. dava~t l'espasa mlli~r. L'e- de l'autonomia, si es volien evitar un reporter.
-No -contestà el doctor Muram solitària de la Presó .r...entre
de Salvador Segui, quan el eNol», oficial t la no oficial de la finida xèrcit esdevé 1 escola de la nac1ó. Nos- fracassos lamentables per la manca
cell:lla multitud entusiasmada aplaualtres hem previst aquesta perver- de capacitació dels organismes en- no tinc cap idea d'aquesta disposl·
amb una clara visió de l'esdeveni- monarquia.
ció que em parleu.
~ ¡ victorejava la República, tot
Afirma el senyor Tallada que la sió de la moral ,i dels costums. I carregats del seu desenvolupament.
dor de Catalunya 1 d'Espanya, voRes més, digué el rector accidenS'afirmà la conveniència transitòt acabadf!. de nèlXer.
lia i feta t reballs per a constituir a. seva polltica va dirigida als obrers. nosaltres no ens n estranyem. Ho troj us
• • •
. bem tot natural Però si hem de dir ria l circumstancial de mantenir re- tal als periodistes.
Catalunya un Partit Obrer de Clasc
...
per
a
fer-los
conèixer el nostre que s'equivoquen eJs que creguin ~n xamen d'ingrés a les universitats;
se, la Lliga estava molt inquieta.
-Escolta, vina aci -deia un pres
L'activitat de Salvador Segui repre- p~ograma. I als patrons, per a con- aquesta ostentació de la força. En sl bé resultava contradictori amb l'ialtre, a l'hora del «passeig')),
CONFERENCIES
vencer-los
que
~1
que es preocupin aquesta infatuació militar que res no deal pedagògic de la supressió d'esentava l'anuHactó de la direcció de
~tuneroportant-se'l cap a un recó del
Curset sobre a rt. - Avui, dimarts
la politica catalana als senyors de cada dia més d. aquestes qüestions. 1 justifica. Els pobles forts no senten xàmens, defensat per iHustres pen· r tal de lliurar-se de les lmdia 16, a dos quarts de deu de la
la Lliga. Una consciència desvetlla- per a aconsegwr que comprengum cap necessitat de preparar semblants sadors.
pa~¡~ts mirades dels espies, car
Es considerà avantatjjójs l'examen vetlla, el conegut conferenciant seda entre els treballadors i que aquests que, si no resolem aquests proble- carnavals com el que esmentem i
via de !er-U una confidència, una
actuessin en polltlca, representava la ~es, al món no hi haurà tranquil- que amb tanta alegria és saludat per grups, però construint aquests nyor Marian Repiso, donarà la ser:velacló-. Aquesta nit esclatarà la
per la premsa reaccionària Italiana. amb matèries homogènies que fessin gona lliçó del curset de conferències
mort de la Lliga, en tant que domi- litat.»
VISCA LA LLIBERTAT!
revolució. Llegeix -1 es treia de la
Quant a convèncer els obrers, es- Els pobles forts tenen el sentit de la possible la redacció de qüestionaris d'art organitzat per la Secció de L1·
nadora de la politica del nostre pobutxaca una carta. en la qual el Cotem segurs que Pl}l'dran els diners mesura 1 de la pruència. La Itàlia modificables cada curs, per mitjà teratura i Belles Arts de l'Ateneu
ble.
mitè explicava, amb detalls, el que d'un capità de l'exèr cit, destinat exQue els treballadors pertanyin a i el temps; també ens sembla un naclonallsta i lmperiallsta, prova en dels quals es pogués formar judici Enciclopèdic Sempre Avant, Sants,
pressament
per
a
acompanyar-nos
bavia de passar la nit vinent. T?ts
la F. A. I ., no els inquieta ni poc ol xic difícil que arribin a convèncer aquests moments, que no posseeix
la capacitat sintètica de l'alum- 50, i Riego, 2.
dos empallldiren d'emoció, tot llegmt pel general López Ochoa. Era el ca- molt. Que s'enquadrin en un partit els patrons adherits a Lliga Catala- aquest sentit de ponderació. Heus de
Aquesta conferència anirà acomne.
constituïts per mapità
Garcfa.
Miranda.
na,
car
hi
estan
més
per
interès
ecoaci
el
m otiu que durant la campa- tèriesElsquegrups
amb tota cura aquella missiva que
panyada de projeccions, el tema
politic, ja és tota una altra cosa 1 nòmic que per convicció
no
tenen
entre
si
unió
nl
Tot
seguit
d'arribar
a
la
Presó,
politlca.
El
nya
de
Libye,
qualsevol
petit
eplpodia representar la llibertat.
.
cal combatre- h o. Cambó donà la
enllaç suficient, el converti la prova serà «L'art en els pobles de raça
-Vols dir -feia el company, Irug ens presentàrem a l'oficial que co- pauta en els seus discursos de ja dia que t robin que Lliga Catalana sodi esdevenia una gran batalla 1 que de conjunt en un conjunt d·exàmens, negra».
j
lllcrèdul, mig confiat-. ¿Vols dir mandava la guàrdia exterior, com- fa temps. Ar a segueix el senyor J o- no defensa prou bé els seus diners, el m és infim èxit de cada general, agreugen
els inconvenients de l'exaque això serà veritat? ¡M'ho han posta de soldats, al qual s'adreçà sep M. Tallada, banquer, que, junt deixaran el partit per a afiliar-se en els imperialistes els convertien en un men parcial d'assignatures i fomenun altre partit català o espanyol. Scipló 1 en un Napoleó. Heus aci
dit tantes vegades amb els cinc anys Garcia Miranda i s'abraçaren amb- amb els senyors Vidal 1 Guardiola La
Lliga, més que un partit politlc, perquè una miserable guerra de roba- ten el memorisme que una sana
que estic empresonat! Mira, una de dós enmig dels aplaudiments del po- i Solà de Cafiizares, presideix una és un
partit de classe que sempre toris l'han convertida en un triomf orientació pedagògica tendeix a evible.
secció de Política Social de Lliga ha posat
les vegades fins vaig treure al C9.!·
tar. La qualificació en aquest cas es
per davant les caixes de a la romana.
En saber el cap de la força de la Catalana.
rer totes les meves coses el d1a
OBRES
cabals. Que provin de dur a terme
Aquesta desproporció descarada fa freqüentment dlffcil perquè o s'ha
El banquer Tallada preté harmo- aquests
abans: la meva mare, boja d'ale- Presó que nosaltres érem portadors
de
suspendre
el
que
ignora
una
sola
assaigs
de
reforma
social
els
entre
la
conducta
dels
nostres
resed'una
ordre
del
President,
manà
a
la
nitzar els interessos dels que foren senyors Tallada, Vidal
gria -car la pobra creu tot el que
i Guardiola 1 cionaris 1 el resultat de la guerra de les matèries o se l'ha d'aprovar València, 283 - Telèf. 70104
jo U dic- ja m'havia fet el llit amb força que formés i féu presentar ar- protectors de Martínez Anldo i d'Ar- Solà de Cañizares, 1 veuran com celebrada a Nàpols i a Roma, ha es- sense saber-la.
mlls.
Nosaltres
entràrem
a
la
Presó
legui,
creadors
del
feixista
Sindicat
roba perfumada per la «bugadaJt i
El mlnlstre, després d'agrair les
aviat una part considerable dels so- tat ben acollida pels estrangers que
m'havia planxat la ratlla &is panta- enmig d'una doble filera de fusells Lliure, que escampà la mort entre eis de la Lliga· demanen la baixa. pensen que l'Itàlia oficial viu en per- manifestacions dels reunits, aixecà
aixecats
en
l'aire
en
senyal
de
pau
els
treballadors
catalans,
amb
els
BARCELONA
lons per a poder presumir amb. la
No pot ésser. Homes com el senyor manent carnaval.
la sessió. S'acordà celebrar la sei de respecte davant l'ordre del Pre- interessos dels obrers de Catalunya. Tallada,
meva promesa, que... encara m es- sident
la
inteHlgència
del
qual
mal
Però
la
Itàli~
d~l
poble
que
ha
pagüent
el
25
de
maig
proper.
de Catalunya.
Explica el senyor Tallada que ell no hem posat en dubte, han de gat amb sang 1 diners aquesta maspera, Doncs, res; després, va ésEl doctor Mur tingué amb el miLa resta, ja la saps, lector. Abra- és un dels homes més avançats de comprendre amb major facilitat, si carada es disposa
ser pit~or. Jo, prou esperava no çades
a restablir l'equl- nistres dues conferències, en les quals
la
Lliga quant a les qüestions socials.
i
llàgrimes
són
sincers'
que
res
del
sentir passar el tren de les deu joia i visques a lad'alegria. Crits de
que
diuen
libri
pertorbat
del
nostre
poble,
deel senyor Prieto li manifestà el seu
Escolteu el senyor Tallada:
llibertat.
podran 'portar a bon terme. El manant responsabilitats als autors interès per la Universitat de Barcedel vespre, car aquesta era la seBIDONS NOUS I USATS
«Volem la divulgació de l'estudi de no
gros
del
seu
partit
es
posarà
per
d'aquestes
desas.troses
bogeries».
nyal de vaga general, preludi de
•
•
•
lona. Aquest li va exposar el viu
les qüestions econòmiques i socials 1
Dipòsits I envasos Industriats
la revolució. Però vet-ací que aquella
La nit del 13 d'abril, res no sa- en la propaganda de l'ideari social davant. A més a més, la Lliga es Benito Mussolini.
desig que una vegada estudiada la
nit se'm gelà la sang en sentir xiu- bien els presos, I, per tant, res no de Lliga Catalana. Hem publicat dos desdibuixaria. Deixaria d'existir. Lli·
situació econòmica i després de com- PUJADES, 17
TELEFON 50718
lar el tren de les deu amb més for- esperaven. L'aleshores regidor elec- volums sobre els esmentats aspectes: ga catalana, comprengui-ho el senyor
plir les obligacions contretes, es deBARC
E
LONA
Tallada
no
pot,
malgrat
els
aires
ça que mat; i darrera l'exprés de te de Barcelona Lluis Companys pu- un, del senyor Solà de Cañizares, 1
la major quantitat possible a
Estem segurs que n'estan conven- bdiqués
les deu, el mercaderies de les dotze jà a l'Ajuntament i, en nom del po- un de meu. Donem conferències 1 que bufen de Rússia, portar cap bedecorosa instaHació de la Bibliocuts
ells
tant
com
ho
estan
els
trenefici
essencial
a
la
classe
treballal després encara el corre~ de ~a ble, destituí l'Ajuntament de la mo- mittngs, en els quals respectem el
teca Universitària. Rebé una comisballadors de Catalunya.
matinada... Quina nit! MillOr d1t, narquia. i proclamà tot seguit la Re- dret de propietat, però admetem que dora.
sió de subalterns nomenats pel Paquines nits! I aquella altra «inten- pública. I aquella mateixa tarda els
tronat Universitari, a la qual oferí
tona» que davant la promesa formal presos de Barcelo:"~a eren alliberats
interessar-se
s'incloguessin els
Finalment, a les dues de la. tarda, seus havers perquè
nifestà que s'havia lnhlbit a favor
del Comitè que ens anuncià l'assalt per ordre expressa de les autoritats
en el pressupost de
OLIS
SABONS
de la jurisdicció ordinària en la cau- tingué lloc el banquet-homenatge de l'Estat.
a la Presó per a dos quarts de tres republicanes, de manera inesperada,
sa tnstrtüda contra Teodor Mora.
de la matinada? Recordo, amic meu, sense que cap promesa els fos feta
En el que es refereix a la situa- Freneria, 1
tots els ex-consellers de la FederaTelèfon 10889
Digué també que s'arxivaven les
que tots els «socials» i els «polltics» per endavant, però certament aquell
ció definitiva de la Universitat, el
causes número 112 de l'any passat i ció, al Palau de Miramar de Mont- ministre entén que no pot ésser obra
cdormirem» vestits i quan no sen- dia 14 pogueren abraçar els amics i
1
ju1c, al qual assistiren uns tres- seva, sinó que és qtiestió que s'ha
365 i 190 d·engUany. • ' 1
tiem les passes de l'oficial de gu_àr- familiars.
dla. amb un salt pujàvem a la re1xa
BARCELONA
• • •
cents comensals.
de tractar en Consell de ministres
R ECURS D E CASSACIO
1Jer tal de copsar el que podia pasMacià ordenà, aquella mateixa nit
CONT RA L A SENTE N CI A
w.r a. Barcelona. Res, tampoc. I des- del dia 14, que fossin obertes les
D E PE R E CE R EZ O
prés d"haver-se fet iHusions és pit- portes del Penal de Figueres per als
jor. No; jo, com a «gat vell», tot i captius politics i socials i a la maL'auditor de la Divisió ha dissentit
CONSELLS D E GUERRA de la sentència recaiguda en el Conagraint la bona intenció dels com- tinada. del dia 15 arribaren a BarPER
A
AVU
I
panys del Comitè, aquesta nit pro- celona.
sell de guerra celebrat a Girona conAvui, a les 10 del mati, a la Sala tra el diputat al :Parlament català,
meto dormir tranquil.
• • •
Biblloteca
d'aquesta
Caserna
GeneCa! Això no era possible. Les àn14 d'Abril. Dia de glòria, dia de
senyor Pere Cerezo, el qual fou consies de llibertat, la necessitat d'abra- llibertat. Els homes que els mesos ral, tindrà lloc el Consell de guerra demnat a dotze anys, i ha presentat
çar els familiars i els amics i «gau- i els anys abans tenia empresonats d'oficials generals que ha. de veure t recurs de cassació contra l'esmentadir del carrer», vencia el pessimisme la monarquia, injustament empreso- r esoldre la causa instruïda pel co- da sentència davant el Tribunal Sudel reclòs. tantes vegades enganyat nats, mai més no podran oblidar dos mandant jutge instructor, senyor prem.
pels esdeveniments.
noms: Francesc Macià i Lluís Com- Francesc Serra Amoedo, de la Caixa
de Recluta núm. 26, contra el paisà
Aquella nit, un cop la ceHa tanca- panys.
August M. Arglmon Recoder, pel suda i barrada per fora, el pres s'en• • •
delict.e de rebeRió militar.
fila a la finestra i, arrapat a les
Visca el nou 14 d'Abril alliberador! posat
Actuarà de defensor l'advocat sereixes, escolta, pulsa la ciutat, fins
PERE FOIX
nyor Maurici Serrahlma Bofill.
que el sentinella l'ha d'advertir. Es
Aquesta causa ja es va veure en
despulla, però és per a canviar - se
Consell de guerra ordinari, però, dede roba, per a posar- se el vestit
gut
a la qualitat del processat, que
nou que sempre té a la ceRa pel
era jutge municipal de Caldes, l'auque pugui succeir. I passa. una alditor va dissentir i trameté la causa
tra nít de vetlla...
al Suprem, des d'on ha estat retorQuines nits ! El que aquestes liEls ex-agents de la Generalitat
nada, per tal que es vegi en Consell
nies ezcriu n'ha passat dues aixi.
de guerra d'oficials generals. El fis- esUgueren ahir al cementiri per tal
Nits que són una eternitat, que no
cal soHicita per al senyor Argimon de dipositar una corona a la tomba
escapen al pres cap detall, cap sode llur malaguanyat company Jo-Per al sopar d'homenatge als se- la pena de quin.ze. a~ys.
roll; tot ho sent; els sospirs del nyors
sep Duran, mort ara fa un any, en
Marquès Carbó i Josep Maria
vet, les corredisses de les rates i Escofet. que es celebrarà avui dlAvul, a les quatre de la tarda, a comlssió de servei, al ParaHel.
dels gats. Res no escapa a l'oïda del marts, a dos quarts de deu de la la Sala Biblloteca d 'aquesta Caserna
reclós, que aquella nit, més que mai, nit, continua la venda de tiquets a General, tindrà efecte el Consell de
desitja la. llibertat. Veu les barrica- les secretaries de l'Escola d'Adminis- guerra de plaça que ha de veure 1
des. les banderes de la revolta i sent tració l Associació de Llicenciats, resoldre la causa instruïda pei coels crits subversius dels rebels que carrer del Bisbe, 6, i al Restaurant mandant jutge instructor eventual
corren ~ a la Presó.
Sport. Figuren a les llistes dels ja senyor Manuel Garcia Rebollo, con¡Planyeu-lo el pres que passa una inscrits a l'homenatge dels autors de tara Josep M. Sellés Solerfi, pel suterrible nit d'una promesa de lli- «La Llei Manicipal de Catalunya» posat delicte d'injúries a l'autoritat.
bertat!
Actuarà cie defensor el tinent sedestacades personalitats de la politlca
• • •
i de la vida administrativa catalana. nyor Silvario Galle.go ~alvados, del
¿Com poder oblidar els empres>
regiment d'Infa~t¡n~ num. 34.
MITJONS
MITGES
nats la tarda del dia 14 d'Abril?
PRE US EXCE PCIONALS P ER
A la mateixa hora, al saló de ConA la Plaça de la República, la mulA P ETITS R EV EN E DORS
sells de l'edifici de Dependències Mititud reclama que siguin alliberats
litars, tindrà lloc el Consell de guerels presos politics 1 socials. Pugem a
ra de plaça que ha de veure i resoldre
1a Casa de la Vila i ens entrevistem
DONA TO
la causa instr.Jïda pel capità jutge
amb Macià 1 li exposem la necessilnstructor
senyor
Ramon
Mola
Vitat d'alliberar els presos com més
TALLERS, NUM. 16
dal, contra el paisà Francesc Jarque
a~iat millor. Lluhi i vauescà, Jaume
Gascon
1
altres,
pel
suposat
delicte
Aiguader i Lluís Companys, amb alCAMISERS
d'auxlll a la rebeHió.
tres, recolzen els nostres desigs i el
Actuarà de defensor el tinent MàPresident Macià ens fa a mans un
Rebudes
les
novetats
xim Giménez Labrador, del reglment
autògraf amb els noms que nosald'Infanteria
núm. 34.
La salut del secretari genetres li Indicàrem dels presos que-.haen camises i corbates
Vleben d'ésser alliberats, i ordenà llur
SE N SE NOTICIES
ral del C. A. D. C. I.
Ui rtat immediata.
1
Ahir a la nit els periodistes no poVegeu el que digué «Solidaridad
Es prega a tots els amics 1 com-!
gueren veure l'auditor, per no trobarOb rera» del dia 16 d'abril:
panys de Joan Ferrer i Alvarcz que
se aquest al seu despatx oficial.
«La toma da ta Modelo
s'abstinguin de visitar-lo per indica-¡
tl Llegan a nosotros versiones auténLA CAUSA GEN E RAL PELS ció expressa de la Direcció mèdica
cas de cómo fué tomada la pequeF ETS D E VILAFRANCA
del Sanatori del Puig d'Olena, la
fu ta Bastilla barcelonesa.
Una nota de Ràdio Barcelona Ha r etornat
de Vilafranca del Pe- qual autoritzarà de nou les vlstte3
Desde el mediodia de anteayer, los
Se'ns prega la publlcactó de la nedès el tinent coronel jutge senyor tot seguit que l'estat del malalt ho
tf:bajadores forcejeaban en el ConMartínez Pei1alver, el qual ha practi- permeti.
següent:
~ torio, reciamando a las nuevas au- nota
«Sortint al pas a falses lnterpre- cat diverses diligències, per tal de
fldades
la
irunediata
l!bertad
de
tacions sobre una actitud enèrgica cloure el sumari per aquesta causa. -----------*--~------1os presos.
per Ràdio Barcelona, ens ve- Els processats en acr..1esta causa són
Descte los balcones del Ayuntamien- presa
iem
obligats
a puntualitzar que l'es- cent-sis. El sumari ha passat a l'audi- El desè aniversari de Ja fun~ arengaron a la multitud, todo el mentada actitud
ens ha estat obli- tor, per si creu oportuna la seva elePú\~ongregada en la Plaza èe la Re- gada per haver volgut prescindir el vació a plenari.
dació de Ja Federació Indus- I
ot ca, los camaradas Delaville y diari «L'Instant• d'obtenir la degurbos,
incitàndola
a
que
marchase
SUMARIS
CON
CLUSOS
trial d' Autotransports de
da autorització de Ràdio Barcelona
60 re la Càrcel.
El senyor Martinez Peñalver ha doper a la publicació en les seves pàCatalunya
I
e~ multitud pueblo trabajador- gines dels programes artístics de nat per conclusos els sumaris lnstruJlartP~esta de hombres y mujeres, radio de les principals emissores eu- Xts amb motiu dels passats fets d'ocTal
com
s'havia
vlngut
anunciant,
1
en masa, dispuesta a todo.
ropees, els contractes de represen- tubre als pobles de Torreramona (Su- abans d'ahir, diumenge, van celela~ent.ras ta!lto. los camaradas De- tació exclusiva per a Espanya de les birats) l Torrelles de Foix.
brar-se diversos actes amb motiu
Ar e. Magriñà, Ruiz, Hernàndez y quals són a favor de la nostra enD E L ' ASS ASS INA T D ' UN d'escaure's el desè aniversari de la
Sr QUer -comuntst.a.- recibian del titat.
COBRADOR D EL BANC DE fundació de la Federació Industrial
Resta ben clar que no es tracta
de· .~ctà una orden de liberación
.._...--==
d'Autotransports de Catalunya.
LA PROPI ETAT
.vuos los encarcelados.
de cap persecució a un diari, com
Ei j utge capità senyor Ponce de
A les nou del maU, oota la presialgú ha volgut divulgar, ja que la
ba. passat a Fiscalia, per al seu dència dei senyor Jaume Estapé, va
~~Là" ·~ión···eii~réiecià. ···a ···t<>do5: primera emissora de Catalunya man- Leon
ex
Publico y compañeros. y los té 1 conrea una estreta relació amb estudi 1 qualificació, la causa instr.l· tenir lloo al local de la Federació
ïda
amb
motiu de l'assassinat d'Un l'as3etnblea reglamentària, en la
lllenteUttvos abrazaron, emocionada- la Premsa barcelonina 1 comarcal, cobrador del
Banc de la Propietat, en qual foren aprovades la Memòria 1
«¡uer¡d' a amigos y camaradas tan puix que no són els seus mòbils de la
qual figuren processats Jaume Tor- el balanç de l'exercici de l'any 1934.
compeUr amb els diariS.
Per os como los mencionados.»
liAKl;t~ L Ur'J A
Fet aquest aclariment, Ràdio Bar- res, Arnall Martínez 1 Antoni Pérez Per haver renunciat el senyor Esversai~r~ ~rnda, «El Noticiero Uni- celona
espere. amb confiança el fall Calais.
tapé a la presidència, 's'encarregà
p
d
lnfonn ~
a 30 d'abril publicà una
d'ella el senyor Manzanares, el qual
er. a onar a conèixer la nostra nova secció de teixits, invitem les senyores
&es: acló Que deia, entre altres cc> de la justícia, ja que la seva deMOVI M ENT DE CAUS ES
manda té com a base una obligada
~
la
de
la
Federació
i
Mua examinar les nostres qualitats i preus
En
rebre,
ahir
al
migdia,
els
perio1 legitima defensa dels interessos que
ln~ ermanos, no disparêlsl
distes l'auditor de la Divisió, els malllUl~on loa grupos penetrar tu- U són conf1at.s.:t
A continuació es destaparen, a la
Tro bareu 1es qual'tI atS mes
' SeIeCC·IOnades
sala d'actes de l'entitat, els retrata
l>Uerta. r.o:nte apenas abterta 1 a
&Uardia 'BPUnaoldados del cuerpo de
dels tres presidents honoraria, e1s
a preus més barats que tota competència
quals pronuncaren sen¡lea dlscur·
la ln¡en
t.aron can sus fusiles a
~Os~ multitud. ¡Fueron unos
sos.
DURANT AQUESTA SETMANA ELS COMPRADORS SERAN OBSE·
~
e verdadera angustla! Los
àian 08
eon~OCedleron, pero n o po~d~~
~!IP~
~f~
QUIATS
AMB ESPLENDIDES NINES I OUS DE XOCOLATA
ADVOCAT
aVance lln er. el mOVlmiento de
Geelda, Prunido por la masa enar- Rosselló, 253, tercer, primera. ~ Consulta: mati 10 a 12, tarda 6 a 'l catalanes,
Mútua, sawat
m .al carrer de les
La veritat és que en arribar nos-

altres a la Presó. aquesta estava enV?ltada per una gran gernació que
VIctorejava la llibertat, la Rep..:~~lica,
la Revolució, 1 no cessava de reclamar la llibertat dels presos.
Nosaltres anàvem acompan){ats
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INFORMAC IO DE

Entorn d'un veredicte

Comentari desapassionat a
l'adjudicació del «Premi
Creixells 1934 »

A G I N EBRA ~~.~.~~ss::,~~!,P~~~.~.~~~~ .~,~~~b

Cob
.
D. N. B . anuncia. que el G overn ~le- o Salomon. .
VInguérem a Strcsa - afegi La. dec1arac1ó semiof1cial d'avUi
many h a comunicat al sw s qu~ s ~a
(Ve de la pàgina 12) reconciliació necessàr ia de tots els
amb Ja intenció d'assegura r la pau ordenat la prossecució de l'acció JU- table1x que, examinada aquesta aSS:
pobles.
Abans d'abandonar Stresa vUll ex- mundial i jo crec que la Conferèn- diclal contra el periodista hebreu Ja- ció de Wes~mann, resUlta que no e •
hem estat objecte des de la nostra
contribució du- cob una vegada es va poder com- teix conneXló entre ell! els seus ltls
arribada a Itàlia i per la manera pressar i afirmar la meva fervorosa cia ha aportat unacausa.
a a tan noble
pro~ar que no existia el suposat se- ciats amb cap entitat oficial alaSSo.
de portar els debats de la Conferèn- esperança. de veure convertida aviat rador
MacDo- grestament.
senyor
el
continuació
A
nya. El que va poder originar e~llla.
cia. Si hem superat les dlflcultats en una viva realitat la pau que tan nald subratllà les dificaltats sorgides
grestament de Jacob per Wesern Se• • •
ha estat degut, en gran part, a les difícil sembla de construir J
qualificà.
qual
les
Conferència,
la
en
Acte seguit, parlà davant el micròBerlin, 15. - L'agència de Premsa és un misteri. L'esmentat Wese ann
relacions que tots hem mantingut,
«provocades per les diferències de
els uns amb els altres, durant a- fon el senyor Flandin, el qual s'ex- de
semioficial del Govern publica avUI ha viscut durant molts anys ~nn
F a pocs dies que una obra. (1) una de les eJiminades. Però, és que quests quatre dics».
pressà de manera anàloga al seu mi- temperament i de mètode dels dele- una nota arran de l'afer Barthold tranger sense ocupació fixa 1 es.
guanyava la. màxima. distinció lite- no és possible una tal comparació.
nistre d'Afers extrangers, bo l afe- gats.
de vigilar Ja porta de la pau Jacob o Salomon, que ha estat trac- git diverses propagandes contra ~
r ària de Catalunya, en pugna amb Són ducs obres de diCer.!nl ordre.
UN COMENTARI FRANCES gint que França, Itàlia 1 la Gran i eHem
mantenir-la oberta. fins el darrer tat àmpliament per la premsa estran- manya. Es pot creure que creiés
altres obres de mèrit. Després d'una L'una és l'obra d'un . autor de poP aris, 15. - L'edició d'avui de Bretanya, unides 1 resoltes, represen- moment,
i, si cal tenir-la tancada, és gera, pel fet que el Govern sufs havia d'aquesta manera obtindria un t Que
colla de votacions, el mecanisme de sitiu talent, que a còpia d'esforçar- «Paris-Midi» publica un interessant ten una força. material, a l'empar de
precis que no sigui per cUlpa nostra: protestat contra el Reich per enten- te de favor per algun delicte a ~c
les quals no hem acabat d'entendre se a produir certs temes amb la se- comentari d'examen de «les llumino- la. qual el món es creu tranquil.
eEl senyor Flandin féu ·.1n elogl Deixem que ho facin els altres Sl dre que havia estat violada la sobira- manya.
mal, eren eliminades ,entre altres, va ploma harmoniosa, ha aconse- sitat i ombres del comunicat d'StreEl comunicat continua dient
desitgen. A més, si la porta de la nia de Suïssa. Aquesta protesta fou
l'obra del noveHista jove i de més guit, a la fi, una obra ben resolta, sa». Remarca especialment el fet que de Mussolini, del qual digué que ha- ho
empenta - «Camins de nit», de s. sobretot estilísticament. En canvi, sovint es cita en aquest document via donat abundoses proves del seu pau es tanca ha d'ésser-ho en la presentada pel ministre de Suïssa a pot assegurar que la tornada de Que
Hum del migdia, per tal que Berlin, Mr. Dininchert.
cob a Alemanya, segrestat 0 no s~a
J oan Arbó - i Ja del noveillsta fet l'altra, «Camins de França», és d'un la frase «els tres governs han ar- realisme actiu en la guia del seu po- plena
La. nota., publicada avui, es refereix fet sense que hagi sortit cap iÚi . a
de més sòllda reputació - «Camins abast infinitament superior. Em sem- ribat a l'acord de continuar en les ble, per la qual cosa es podia trobar cada nació honra i racional sà.IJiga
és el responsable.»
a certes activitats de l'alemany doc- tiva ni ordre de les autoritats ale~a
de França.», de J oan Puig i F erreter. bla que aqui no hi ha ningú, que negoc1acions ... », per a treure la con- complagut dels resultats obtinguts so.. qui
El senyor MacDonald, després d'a- tor Wesemann, els aHegats del qual n1.es, i que éssent aquell un deu:·
Coneixem la segona i esperem conèi- conegui les dues obres, que en sigui clusió que, en definitiva, la Confe- ta Ja seva presidència.
grair a la delegació francesa el es basa la protesta. suïssa. Wesemann quent, que té un bon nombre de •
xer, ben aviat, la primera d'aques- capaç de dubtar. A més, aixl ha es- r ència d 'Sstresa és una nova etapa
Flan dln acabà expressant la seva seu esperit de coHaboració, felicità declarà que Salomon vingué de Stras- nes complides a la presó, no pot
tes obres, com també la que elltni- tat dit per la màxima autoritat en en la llarga sèrie dc conferències
el senyor Mussolini, al burg a Basilea. amb passaport fals, se res per a. evitar que les lleis er.
nava. <<Camins de F rança», per a la matèria, de Catalunya, el notabi- que es celebren per a realitzar a esperança. en la resolució de totes les calorosament
qual dirigí les següents paraules:
es
parlar-ne tonamentadament. Des líssim crltlc senyor M. de Montoliu. Europa una altra pau que no sigui dificultats que vagin sorgint, gràcies
una vegada més que i en automòbil l'introduí a territori compleixin.
«Permeteu-me
a l'estreta collaboracló que s'ha referd 'ara, doncs, podrlem fer una com- Es pot donar perfectament el cas la de Versalles.
tota
president,
senyor
expressi,
us
mat a Stresa.
pa ració entre «Les Algues Roges» 1 que hom prefereixi la ràpida visió
Després féu ús de la paraula da- l'admiració que sentim per la maneuCamins de França». M1rem, però, dc la nora del propietari de la CaA POLONIA DIUEN QUE vant
el micròfon el «Premier» Mac- ra com ha conduït els treballs d'a·
primer, què és «Les Algues Roges». marga, i en servi un record més viAQUESTS PROCEDIMENTS Donald.
questa Conferència.»
De bon començament, hem de dir vent, que no pas de l'extensa piuVETE II INARI
DEBILITEN LA S. DE N
El senyor Flandin s'apropà novaEl cap del Govern britànic ha exque aquesta obra està admirablement tura d'Isabel. Però això, evidentVarsòvia, 15. - L"òrgan del go- pressat la seva satisfacció per l'èxit ment al micròfon, davant el qual proben escrita. Està ben composta, ben ment, són gustos. I jo trobo que és vern, uGaceta Polska», publica sols aconseguit per la Conferència. Hem nuncià. unes breus oaraules associantportada, 1 la seva trama sòbr ia no perfectament llcit, que un jurat, que un petit comentari a la. passada Con- palesat de manera clara - digué se als elogis i feiicitacions dirigits
Telèfon 72827
BARCELONA
p erd ni mica d'interès, del comença.- a cop d'ull ja es veu que no li agra- fe~ència d'Stresa.. Diu que els ma- la nostra solidaritat, no solament dl- per MacDonald al senyor Mussolini, Salmeron, 65, Travessera, 116
ment a la iL Però el que hi excel:leix den els temperaments com el de J o- ~lXOS ~ètodes que s'hi han emprat plomàtica., sinó també solldarltat en i dirigí també càlids elogis a la deleper damunt de tot són les acotacions sep, el vagabund, ni el de l'autor , el s expertmentaren ja un cop en la les intencions i els objectius.
gació britànica.
d escriptives de paisatge i d'ambient. seu companys d'aventures, premiïn Conferència del ~sarmament, la
les
totes
simbolitza
que
obra
una
realment
vives,
Són poemàtiques,
qual feren fracassar.
LAPIDARI DE PEDRES PRECIOSES
suggeridores. Són particularment re- seves exigències: amenitat, periecAfegeix que aquests procediments
eixides quan l'acció passa a París. ció d'estil, trama bellament artifi- no poden beneficiar la causa de Ja
LA SESSIO D'AVUI DEL de França. al Secretariat General de
Sobretot, és fortament emotiu l'arn- closa, moralitat fina l, etc. Ara que, pau i debiliten, a més, la S. de N.
BARCELONA
TELEFON 22111
CONSELL DE LA S. DE N. la S. de N., r elatiu al rearmament CARRER DE MILANS, NUM.!
bient que respira Isabel - «la que hauria estat molt més fr anc i sinGinebra, 15. - Sortint al pas dels d'Alemany anunciat oficialment el .;.·- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - no volia desencadenar la seva pas- cer, per par t del jurat, eliminar l'oDECEPCIO A LA U. R. S. S.
sió» -, p oc abans que Ma r i n a, bra ja de bon principi. Més que més
NO S'APROVA LA DESIG· rumors circulats aquest mati es de- 16 de març darrer.
RAM ON EROLES
El document, que és de gran extenl'altra h eroi.na del llibre es llenci a l tenint en compte que el jura t tenia
NAC IO DEL SENYOR MA· clara de bona font que sl la inauguS ena. En aquests capítols parisencs per fer-ho «raons poderosíssimes,
DARIAGA COM A RELA· r ació de la sessió del Consell pre- sió, censura la violació per pa rt d 'ACARNISSERIA
AVIRAM
TOR
vista per al mati s'h a ajornat per lemanya de les clàusules m llita rs
hi trobeu expressions com aquesta: que no tenien res a veure amb el vael
enumera
Versalles,
de
Tractat
del
«Però més enllà l'ombra dels casta- lor indiscutible de l'obr a», segons . G inebra, 15. - Als cer cles soviè- a la t arda, h a estat degut únicaBARCELONA
TELEFON 30:168
nyers era m és profunda i en ella, ens diu el senyor Tasis, que bé ho tlcs i a la Petita Entesa ha causat ment en considercló a l'evident can- que F ranaç h a fet en favor del des- VALLESPIR, 112
en la rica gerdor on a. penes brun- deu saber. Ult ra això, el senyor Ca· una certa d~ccpció Ja preparació dels sanet dels delegats vinguts de Stres- armament 1 acaba demanant a l'orsa, els quals, a més, gairebé no ganisme internacion al que organitzi
~Ien les abelles dels claps de sol, 1bot, que també ho deu saber , diu debats r elatius a la gestió francesa
rearmament d'Alemanya, han tingut temps per a preparar llur la defensa dels contractes.
uns gen ets feien giravoltar els ca- que el j urat no h avia de premiar r es_pecte a lhom
considera que Paris documentació.
valls a rrogants 1 per fectes». Però, cap obra immoral. I , és clar, en la pmg que
LA S. DE N. DEDICADA AL
tant sl són a. Paris com a Barcelona, crítica del senyor Montoliu s'hi ar- ha cedit bastant.
La major activitat la desenvolupen
designació
desaprova
es
També
CONFLICTE lTALO·ABil:ò•
per damunt de les dues heroi.nes del rossega aquesta paraula imprudent. del senyor Madariaga la
fins ara els ministres d'Afers Estran·
actuar
a
per
S INI
J. SOL
llibre, volen sempre orenetes gràcils,
d~ relator en aquesta qtiestió. Hom gers i d elegats de la Petita Entesa
Ginebra, 15. - Com ja ha estat
quan no s'aplana sobre seu, un cel
d 1u que sl el delegat espanyol C\ m- i el comissar i soviètic d'Afers Es- comunicat,
la pr imera sessió del Con(1) «Les Algues Roges», per Magris i hostil, pesant com una llosa,
trangers, Litvinov.
disgust,
d'aquest
_l'existència
p~o~a.
BARCELONA ••• TARREGA ••• LLEIDA
de la S. de N., reunit avui, ha
com el que precipita. l'intent de sui- ria Teresa Vernet. Edicions Proa. dinutma les seves funcions i l'afer
Mussollni es fa representar, com sell
tota a l'estudi del
dedicada
estat
Badalona.
cldi de Marina.
passarà. a una comissió.
Aloisi.
varó
pel
costum,
de
ALl-BEl, 35 (tocant al Passeig de Sant Joan) • Tel. 50605
!talo-abissini.
«Les Algues Roges», vol ésser, soEn representació de Polònia es tro- conflicte
El baró Aloisi, representant d'Itàbretot, la vida de dues noies actuals, TENIM DAMUNT
SEGONS «LE JOURNAL ~ ben a Ginebra el coronel Beck a mb
Servei a totes les comarques lleidatanes
de caràcter m olt diferent. L'autora,
ES FARA UN ADVERTI· diversos alts funcionar is del seu Mi- lia, ha reiterat el desig d'Itàlia d'arranjar les seves diferències amb A·
que domina la matèria, s'explica soMENT A LITUANIA
nisteri.
blssfnia sotmetent-les a. un arbitratTAULA •••
vint per elles. Potser massa i tot. LA
Paris, 15. - El periòdic «Le JourEn realitat el programa de la sesPotser h om desitjaria que Marina i
nal», ~s~riu. que, a Stresa, Anglater- sió no és molt complexe, 1 comprèn ge. El president del Consell de Ja
Pere Foix:
I sabel sorgissin més d 'una realitat
ra, Italia 1 França han convingut únicament dos punts principals: LJiga, R uchdy Aras, ha manifestat
que la qüestió hauria de r esoldre's
«BARCELONA, 6 D'OCTUBREl> ; d'adreçar un advertiment al govern Aprovació
profunda, que n o pas d'una cere·
de l'ordre del dia I exa- en la pròpia sessió i que a.bdues parts
Peu de la Creu, 28 bis
bració raonada. Amb tot, aquestes Editorial Cooperativa Popular. Bar- de Lituània Invitant-lo que respecti men del m emoràndum
dé França.
Memel.
de
l'Estatut
h aurien de nomenar immediatament
ducs figu res omplen t ot el llibre. Les cclona, 1935.
Telèfon 215 03
En els passadissos es diu que en els membres de la comissió d'arbi• • •
altres, tot i ésser sovint m olt reeixiEL SENYOR LAVAL, CAP la reunió seran examinats també tratge. La proposició de Ja presidènAlexandre Deulofeu:
des, són del tot accessòries. Els hoCEL ON
B A
sinó tots els problemes tractats a cia h a estat aceptada per unanimiA GINEBRA
«CATALUNYA 1932·1934»: catalòm es, sobretot, no aconsegueixen
Ginebra, U), - El senyor Lava!, Stressa, especialment el problema tat.
prendre corporeïtat. Hi h a un tipus nia, 1935.
que sortí a les 4 de la tarda. d'Stre- del pacte oriental l el danubià, els
de francès, que es veu que abunda
L'ADH ESIO DE LA P ETITA
TIPOGRAFIA
COMERCIAL
sa, arribà a Ginebra al capvespre. quals han sofert grans transformam olt a. la. veïna república de la «fraEn abandonar el territori italià. fou cions en la Conferència del Llac
ENTESA
ternité, etc., etc.», que diu a Isabel,
IMPRESOS DE TOTES MErms
saludat amb grans manifestacions Major.
Ginebra, 15. - Desprès de n omla seva enamorada: «Vós us heu delDe futurista se 11'~s o 110 Sll n'és. ct.'entusiasme I simpatia. •
· ... ·
"";ell td·10t
t intl ...
t.
broses discussions entre els represen·
I
Tot just arribat a Ginebra, el seSi se n'és, cal ésser-ne jins ,.¡al res-a lu!e..,te
Uu per a"u
xa
EL MEMORANDUM DE tants de. la Pe'titat Entesa i el mi· RIERETA, 37
BARCELONA
n)'Ol' lla.val ba estat visitat pels mi•
•
...
P·nó taura.nt.
dd : N¿;;zschela.... » Cosa d~uldie. ntesaofa 51
N.
DE
S.
LA
A
FRANOA
nistre francès Lava!, s'h1. anunclat
0
Així els futuristes italians han ob- nistres de Ja Petita Entesa. Abans,
· erseva,
m . ar
PROTESTANT DEL REAR· que aquells s'adheriran ~ les decit 1 '-'
d
no pot sen
nola. que
Isabel unaperquè
què BeethÒven
MAM ENT D~L E MANYA
és massa pJO:: sequiat no ja molt el seu pontífex uran e ca•LLJ, havia estat parlant
tir
Sions de la Copferència de Stressa.
1
ran er, 1 té sempre a. la memo·rl·a !,\ M arinett( p)ltb t.IU àpçt eZ JTI~11ú del arn u el president de torn dèl"Consell
Es cons.idera aquest fet com molt
Paris, 15. - Tal com havtem anunde la S. de N. i amb el ministre d'Aqual va ésser·
fers Estrangers de Turquia, Tewfik ciat, ahir al mati fou publicat a Gi- Important. ja que deixa el camí obert
«Arqu1·tec.tura ga-tronè(nt·ca
seva relllscada amb un estudiant,
nebra el text del memoràndum dir!- a la revisió de la qüestió militar
Ruchdi Aras.
~
està Infinitament lluny de Nietzsche,
CONSIGNATARIS DE VAIXELLS
EI senyor Lava! ha estat felicitat git pel ministre d'Afers Estrangers d'Austria, Hongria i BUlgària
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Una escena molt reeixida és la del
LA MES
CONFORTABLE
tants diplomàtics de França als paï-¡ de negocl~ d~ls Estats Units (e pro- ritori lllure 13 570 la qual cosa fa
pati. quan Marina s'emporta, mar
sos de Ja Petita Entesa. han comu- moure a¡ptac1ó a favor de l'exclusió un total de' 250·735• electors El nomAUTOGI:tAFl::i, OIBU ! XOS.
endins, el germà. de Jaume, el &tu
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de la Conferènci d'aStresa respecte panoaeme_nca. Advertelx qut> una torals és de 236 832 d'ells vàlids
I el més lm portant assortllllent
Oleguer i Marina al vostre davant.
als t~acta~ de Saint Germain. Tria- c~~~ca:;:ó ~·~uesta classe podria 235.062 1 no vàlids 1.'Í70. La votació
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senta, amb visió aprofundida dc l'àTRIACS s oN FA VORA· quals diu: «Això són punts de vista · llocs.
nima femenina, dues noies moderASSEGURANCES
BLES AL s RESULTAT S del ministeri de Relacions Exteriors» I Social-demòcrates, 37.729 vots; abM E l 1:<. O P O L l I' A N A
nes, normals. D'aqui que és possible
i afirma que si les exportlll.tt•ns ja~ tenen 12 .llocs.
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que als homes.
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SOLDADURA ELECTRICA
'
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Hlspan~amènca haune•.l d:e tenir llocs
solidaritat sobre aquesta qüestió.
BEGU ES
Els centristes són els del partit
El t<Morgen» considera que Sstre- tendènc1a a denunciar els rract11ts
Telèfon 51344
Bonaventura Mufioz, 39-41
B A R e E L o N A sa ha consagrat la victòria d"Austrla. amb ~I Japó a causa dels ~.:g1tadors catòlic i els del partit Weise són els
R ipoll, 17
El «Montagblatt» declara que la 1anqws, que pel que sembla estan antics •nacionalistes alemanys.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - J.
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El Comitè ha declarat que no hi
t rnquiHitat d'Europa es troba asse· t~cballant contra la politlca. comerBARR ILS
c1al de «bon vel» de Roosev~:lt La elecció pública a cap districte ¡ que
BIDONS - ENVASO S INDUSTRIALS
gurada.
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Umted P~ h.a sabut, que encara ha estat secretat a tots ells. Les pro(COMPRA · V E NDA)
CARBONS- COCK CATALANA 1 VEGETALS
JHON SIMON ARRI BA A que el mimstcn de Re,!I.CIOII!> ~ll"te- testes presentades pels socialdemò- ha
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Ginebra, 15 - Procedent d 'Stresa oficialment,
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a Corts Catalanes - Telèfon 32950 - BARCELONA
Sucursal: VILLARROEL, 48
rebutja~_es. Ha estat efcctu&da
estat
oficiosos
vista
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punts
i Alazzio ha arribat aquest mati, en
la comprovac10, que ha resultat exac• • • ·
automòbil, el senyor Simon.
Washington, 16. _ L~ autoritats ta, del~ vots. declarats no và~ids
Ha causat sensac16 !"anunci que el estan
COLMADO CATALUNYA de
davant l'atllc mirlat 1 quan Sl efectuà el darrer e~rutmi.
senyor Simon rebrà la. premsa in- per Jasorpreses
•
Hi ha encara algunes petJtes abpremsa japonesa.. aparentternacional.
ment inspirat en fonts oficials oJOn- jecc10ns qu_e no poden alterar els reJa politica comercial deis l!.!.tats sui tats _ofic1als.
EL SENYOR FLANDIN AR· tra
Per ul~1m, ~~ Comitè rebutj& la seUnits. Aquest atac sorprèa 1;;:cara
QU EVIUR ES I COM ESTIBLES DE TOT ES MENES
RIBA A PARIS
més després de l'actitud amistosa v~ autontzac10 per a controlar el reSERVEI A DOMICILI
París. 15. - Amb el Slffiplon-Ex- demostrada aJ Japó pel s~retari g~strador de vots emprat en les elecprés ha arribat aquest mat!, proce- d'Estat, senyor Rull, i pel Prr~u1ent Clons.
dent d'Strcsa, el cap del Govem Roosevelt.
T ELEFON 75a2•
' RAMBLA DE CATALUNYA 103
francès, senyor Flandln. Ha estat
El President es collocà ah1r , u una El nou ministre de Relacions --------·-------....:.=~--rebut a !"estació per tot el gabinet, pos1ció de defensa virtual ctc l'exde
IMPREMTA
excepte el senyor Laval, que és a pansió japonesa als E.E. U.U. en exteriors de Bolívia, acceptaCONSTRUCCIO DE MAQUINARIA TEXTIL
Ginebra, la seva esposa I alts caps dir al Governador de New Zngland
militars.
que fins ara no hi ha necessitat de-s- rà totes les suggerències per
tablir barreres contra les importaa arribar a la pau
TREBALLS COMERCIALS DE TOTES MENES
ELS DELEGATS F R A N C~ cions japoneses, malgrat la manera
SUCC ESSOR D'ANTONI CALV ET
La Paz 15. - El nou ministre de
S OS OBSEQUI EN ELS DE· accelerada amb aquè augmenten. El
LEG ATS ANGLESOS I ITA· President adverti que tals importa- Re!aclons Exteriors, senyor Elio. ha Especialitat en maquinetes de lligcr, dc 8 a 32 llisos per a llana. cotó i
PRONUNCI EN cions s'eleven únicament a 718 de manifestat als periodistes estranI
LIANS
seda, a un, dos l quatre cilindres - Recanvis de totes marques
BARCELONA
TELEFON 32909
VALENCIA, 26
1'1 per 100 de la producció dc teiXltS gers en prendre possessió del seu VILARDELL, 16 <Hostafrancs)
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Stresa, 15. - El diumenge al mig- nordamericana durant 1935, tot i en Chaco, que Bolivia manté l'esperit
dia, la delegació francesa ofen un el cas que continuï Ja proporció ac- de
la seva diplomàcia fidel als seus
«LA UNIV ERSAL METAL· LARIA »
dinar als seus col:leglles anglesos i tual.
tradlc!onals principis pacifí3tes, 1
de lampisteria ¡ repulsat de tota mena de metalls
d'articles
brica
Fà
italians. Entre aquests darrers figusigui
rava el senyor Mussolini. També hl Els socialistes guanyen llocs, que en el moment present.
quina sigui la mediaC'ió de les entiSANCH E Z
JOAN
assistiren el comte Borromcu, propietats neutrals. advocarà per l'aplicaa Bèlgica
tari d"Isola Bella; el prefecte de NoEspecialita t en els treba lls d'encàrrec sobre pla o dibUIX
d'acord
jurídic,
!"arbitratge
de
ció
va 1 el cpodestu de Stresa.
Brussclles, 15. - A !E-:; eleccions
de les Flors, 16 (xamfrà Ronda S:lnt Pa u)
Minuts després del dinar, el senyor parcials oe:ebrades ahir rou reelegit amb el pensament consagrat per Ics TELEFON Carrer
10856
BARCELON/.
Laval pronuncià, per ràdio, les se- diputat el minlstre socialista senyor nac10ns americanes del no reconeixement dels territoris ocupats per
güents paraules.
Spaak.
força.
La conferència de Stresa ha acaEls socialistes gllanyaren nombro- la Afcgl
QUIOSC DEL MOLL DE LLEIANT - NUMERO 19
el senyor Elio que Bolivia
bat. Les nostres entrevistes han es- sos vots en relació amb les ültlme3
•
.~eguirà. e:;coltant totes les suggerèntat clares, directes l cordials. Sola- eleccions.
JOAN NAVARRO
cies que se li facin a favor de Ja
ment terucm una preocupació, sol:tTelèf1n 23741
pau i hi prestarà la seva lleial coment perseguiem un objectiu: manServei de menjars econòm ics - Especi.llitat en peix a la marinera
tenir la pau. Amb el meu amic, Ara li ha tocat el torn a operació. sense que això vulgui dir
que no segueixi rent respectar els
i menjars d encàrrec
M.r. Fland~. hem experimentat ~na
l'ex-infant Joan
seus drets
profunda :tttisfaccló en Yeure afirOB FRT TOT L'ANY
Paris, 15. - A l'arrib:.da d'Alfon.s
mar-se a :!tresa l'estreta solidantat
dels nostres tres Governs. La pau de Borbó a aquesta capital, acom- Poden ésser considerats com
serà. mantinguda per mitjà. de la panyat pels seus fills Joan i Maria
A G E N C I A J. M A R T I N E Z
constància en l'esforç 1 en l'espent CriStina, acudiren a l'estació nom- a delictes comuns, els actes
Transports i Consig nacions - Aragó, 273 - Telèfon 81899
de sacrifici. Que França continuï es- brosos monàrquics espanyols resi·
Servei diari a les principals c!l.pitals d"Espanyn i catalunl--a
realitzats per Venizelos,
sent forta, que la moral dels nostres dents a Paris.
Als cercles ben informats 3'a.sse
BAR e E L O~
compatriotes continu! essent bona,
ULïEU T ARI FES
CONS
diuen a Atenes
que persisteixl la unió de tots els gura que l'objeC'tiu del viatge de
pela
probablement
molt
é;¡
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haurem
l
francesos
coes
COTXES A PUPIL·LATGE
Atenes. 15. - Of1cialment
fer retrocedir !"espectre de la guer- tició de la mà de la pnncesa Maru1 munlC'a e¡ue del detingut examen de
d'Orleans
i
Borbó
de
Mercè
la
de
ra.
Bateigs,
documentació relativa al procés
la.
Bodes,
a
per
Lloguer
de
Autos Gran Luxe
La nostra politica internaclonal, la per al seu fill l'ex-mtant Joan.
per la revolució es de3prèn que el
Cafè - Refrescos - Licors de totes marques
mateixa que venim de practicar amb
Aquest matrimoni produirà gran principal 1nstigador d'aquesta fou
Comunions i Gran Turisme
Repartiment a domicili
els nostres amics anglesos i italians, satisfacció als moniuqulc:; alfonsin.> Eleuteri Venizelos, el qual corne~
no va dirigida contra ningU. Dema- perquè assegura. la continuïtat de actes que poden ésser considerats
Telèfon utJI
Telèfon 70935
Barcelona nem la seguretat per a tots. Volem Ja la dina.<;Ua dels Barbons a Espanya. com a. delictes de dret comú.
Margarlt, 51
Passeig de Gràcia, 84
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S1ha publicat el decret aixecant l estat de guerra-als territoris en els quoals persistia
1

E5

Madrid 15. - La. cGaceta» publl
ca uñ decret de la Presidència aixe
cant l'estat de guerra, i al seu lloc
declara el d'alarma, en tot el t~rri·
tori dels Governs general¡; d'Astúrie~
1
•••
• t CatalUnya 1 en le3 provincies d~o
A consignar tañihe un expressiu
Madrid, Saragossa, Guipús~oa, Bisdocument d'adhesió, amb centenars
caia. i León i places de sobirania al
de signatures, de la Joventut d 'EsMarroc, Ceuta. 1 Melilla, continuant
querra. Republicana, de Gràcia, que
Els serveis de Justícia seguiran depenent de l'Estat
l'estat d'alarma a les provincle<.
Companys.
President
el
rebut
ha
(Ve de ta pr¡mera pàgma)
«Llu: - -mpanys, president i comModeL
Presó
«Llu1s Companys.
d'Osca, Navarra, Palència, Santan·
el qual intervendrà també en l'Ensenyament
consellers. - Memorable dia Madrid. - Federació Empleats Co•••
der 1 Terol, 1 el de prevenció a le~
presos deseando todos panys
•
l'ensenyaa
referència
fa
que
Pel
digué
es
que
Malgrat
15.
Madrid
salutació.
nostra
rebeu
d'abril
14
Catalunya
Indústria
Tècnics
merç,
restants parts del territori nacional.
Un altre dels documents d 'adhec()lllpao~f:nad. _: José Berenguer, Grup noies d'esquerra.»
prega adjunteu afectuosa salutació sió que cal esmentar, és el tramès que avui 'amb tota seguretat publica-¡ ment, segurament pr~v~à la norprouto
lOterla
mantmgUl
l'Estat
que
• ••
per a vós i resta consellers a les al President Lluís Companys pels so- ria la cGacetall el decret relatiu al ma
• • •
'l'ortosa-»
Salutació
uLlws Companys. que avui, quart aniversari pro- cis i simpatitzants del Centre Re- reintegre de serveis a la Generalitat, venció a Catalunya, tant en l'ensecompanys. - Republicans atectuosa motiu nostre 14 d'abril. - altres
PARLAMENT DEL GOVER·
República heu rebut de la publicà Democràtic Federal, de RI- el cas és que la cGaceta» d'avui, di- nyament dependent del Poder cenclamació
cLIUlS sa 1 comarca en aquesta Mora <Sabadell).»
NADOR GENERAL INTERI
sempre lleial als ho- bes de Fresser, que porta a prop de lluns, no ha. publicat res relacionat tral com en el que estigui a càrrec
terra
nostra
dG tJan~bnca saluden cordialment h
•
•
•
tindril
aquesta
i
Generalitat,
de Ía
mes que per les seves llibertats han dues-centes signatures. D'aquest im- amb l'esmentat decret.
Una vegada apagats els aplaudidata. n~mics empresonats, .renovant·
organitzar
a
per
metan
llibertat
Fecha
ampla
«Luis Companys.
Sembla que el_propòsit ~e~ Govern
sabut lluitar i sacrificar-se. - R. Rà- portant document és el següent pa1 mcondlCIOnal confiança.»
ments que sonaren en aixecar-se, el
~ÓS u
morables para vos abrazamos acom- fols, president accidental; E. Ferrer, ràgraf:
és que els servelS de Just1c1a conti- aquelles inStitucions culturals que senyor Pic i Pon féu ús de la pa• • •
,·os ur
convenient.
cregui
P~er
del
pañamos naciendo votos vuestra 11- secretari.»
depenent
part,
en
nuin,
«Serenament esperem el fall del
raula 1 d1gue que el partit radical
. companys. - Grupo Ferro••
catalana y de Espalia trabaEls altres serveiS de treball, Obres a catalunya es sentia profundament
T. G. c. i una vegada aixecat l'es- central, però tenmt en compte 1 es«1015 M z. A., Martorell, en con- bertad
Companys. Madrid.
uLIUls
Socialista.»
-Unión
jadora.
tat d'excepció a què estem sotmesos tablert al dret foral catal,à, . es con- ¡ Públiques 1 Hisendes locals tomen li honrat per haver estat concedida
vJ.anOS c1on 11Uestra República. 14 de
C. d'E. R. i U. F. Camp de l'Arpa lluitarem per la vostra alliberaclo1 cectirà que ~ plets que s or1gmin a al Generalitat
• •
i per virtut d'un altr~ una tal diStinció al senor Serracla~e~or:aludau etus1vamente Vd. y
.• •
«Lluis Companys. - Quart aniver- us tramet en el dia d 'avui un fer- per a poder treballar altra vegada Catalunya Siguin fallats en darrera
ra. Va pregar al senyor Guerra del
ab . ros - Perplna, Martorell. sari de proclamació República Bar- vorós record en pro llibertats Ca- per l'engrandiment de Catalunya.»
instància pel Tribunal de Cassació decret, es remtegrarà. tam~ el _ser- Rio de fer patent l'agraïment del
conseJe valls López, Gras, Tous, ca- celona saluden v(. , President i com- talunya 1 salut de la Republica del
veí de cobrament de contribUcions partit i féu a continuació un gran
català.
~o:::· QuerÓl, l'rat, Aitadell, Mon- panys. - Gelabert.»
1931. Féu extensiu telegrama resta
elogt del company homenatjat. Afeos 'v¡arnes Garcia, Dalmau, Valle,
El senyor Martí Esteve
consellers. Visqueu molts anys.>>
• • •
gi que aquell acte sigmficava el punt
.. arg' alef Sans, Oliver, · Portort,
•
•
«Ventura Gassol. - Fervorosade partida d'una intensa campanya
•
pa.stor, "~
Clíla
a
ingressat
ha
Model.
Presó
Companys.
«Lluis
ment. costat Govern. Salutacions us
tes y ouran.» • • •
que el partit radical anava. a coadreitera
Bordeta
Republicà.
venç
A
abraça. - Torrents.»
nica
mençar per tot Catalunya 1 que el.
«Lluís companys. - Data avui rehesió a qui proclamà. República el
• •
•
Madrid, 15. - A dos quarts de vult
partit, que ha estat bescantat duorda 14 d'abril del 1931. Abraçada
PRINCIPAL
50,
«LIUis companys, - Obrers cata- 14 d'abril 1931.»
NACIONAL,
PASSEIG
rant tant de temps, ha de merèide la tarda arribà. a la presó Model
Íraternal per a tots com sempre. •••
lans saluden al defensor llibertats
l'agraïment de tots els catalans
xer
un automòbil de la Direcció General
«Lluis Companys. Presó Model. - de Seguretat per tal de recollir l'exhumanes. - Mas1p, Trave, R1cart,
pels serveiS fets a la causa de l'au~amon Junyent/ • •
BARCELONETA
Bueudm, Estordill, Mira, Ricart, Felicitacions commemoració Repú- conseller de la. Generalitat senyor
Telèfon 13213 tonomia, gràc1es als quals, 1 partillis companys. Madrid. - Feli- Ramis, Torrents, Bonastre.>>
consulta1 de tres a cinc
blica 14 d'abril, Ateneu Obrer d 'Es- Marti Barrera.
cularment a l'actuació d'Alexandre
¡~ions commemoració República
querra Republicana de Catalunya
•• •
Lerroux, ha estat possible ara de
Es donaren les ordres oportunes
eu Obrer d'Esquerra Republica·
salvar les essències de l'Estatut. Diu
«Martl Esleve. Madrid. - Rebeu Districte V.è- President, Julià. Fitó.J d'acord amb el disposat pel Tribunal
A nde catalun~a districte V.è. - amb d1gnes companys coratjosa abra•••
que no dubta que el poble corresponde Garanties Constitucionals, i el se«Lluis Companys. Presó Model. nyor Esteve fou traslladat en l'esmendrà als sacrificis fets i preveu els
çada. - Mallol (Tarragona).»
~esldent, Juli : ~~ó.~
Rambla
Centre
Amics
Madrid.
• • •
millors resultats per a la campanya
tat vehicle al Sanatori de Villa Sa«Lluis compa.nys. - Quart an.iverenadhesió
refermem
us
Catalunya
de proselitisme que s'està. a punt
<J.LlulS Companys. - Senyor, tinlut, on ha estat allotjat convenientproclamació nostra .República gueu te en Catalunya i en la Repú- tusiasta i us abracen a tots.»
ari
d'empendre. Va acabar posant ~e
~
ment.
6 feliciten 1 encoratgen JUnt resta
••
blica. - Deulofeu i Ruiz <BarceBANQUET DELS RADICALS relleu l'orgull que sentia de possell'
pohem
on
sanatori,
al
estat
Hem
MILITAR
DESFILADA
LA
us mpanYS empresonats. - Casal Es- lona).»
«Senyor President del Govern de put conversar amb el senyor Esteve,
aquest amor a l'autonomia i féu un
AL PALAU NACIONAL
La commemoració de la proclamaco rra can Baró Barceloni.»
la Generalitat de Catalunya i con- el
cant a la Catalunya espanyola que
••
para
absolut
en
negat
s'ha
qual
• • •
que
Republicà
Partit
pel
Organitzat
preveu el criteri autonomista del se«Lluls Companys. - Qua:t aniver- sellers d'aquesta. Madrid. - Hono- lar de polltica, per entendre que no ció de la República portà diumenge
lloc,
tenir
va
Catalunya
de
Radical
anuèngran
una
ciutat
nostra
la
a
«LJuiS companys. Presó MOdel. - sari proclamació RepúlJllca, rebeu rable senyor: En aquest 14 d'abril, era el més adequat en la seva situanyor Lerroux.
l'aMontjuïc,
de
Nacional
Palau
al
de
carrers
els
motiu
aquest
Per
cia.
En data tan memorable .a vós i con- com sempre nostra lerma adhesió, quart aniversari de la proclamació ció. Digué que únicament se l'hi hala
de
celebració
en
banquet
nunciat
essol
de
dia
pel
ajudat
Barcelona,
poutlcs
presos
els
DISCURS DEL SENYOR
sellers us saluda i us re1tera la con- afectes als altres companys. - Ma- de la Repúbllca,
concedit vuit dies per a estar plèndid que feia, prese~tave~ un as- festa del 14 d'abril. Va asseure's a
de la Presó de Girona afirmem la vien
GUERRA DEL RIO
fiança.. - Ateneu Republicà de Grà- ria Dolors Bargalló.»
el sanatori 1 que durant aquest temps pecte· alegre i ple d'ammac1ó.
del
Guerra
senyor
el
presidència
la
forla
en
increbantable
fe
nostra
•
•
cia.»
a
per
radiografia
una
faria
11
se
Guerra del Rlo recQlU
senyor
El
Al Passeig de Gràcia es va cele- Rlo, ministre d'Obres Públiques, i va
••
«Lluis Companys. - Visqueu molts ma de Govern que el poble volgué veure la lesió que sofreix al fetge.
unes paraules del senyor Ple 1 ma·
Joan
senyor
el
dreta
seva.
la
a
situar
va
tropa
La
militar.
parada
la
brar
adhenostra
la
com
alxi
atorgar-se,
Repúla
per
1
catalunya
per
anys
Model.
Presó
companys.
«Lluis
Es mostrava. molt optlmlsta, 1, una
nifestà. que, gràcies a l'actuació del
En aquesta memorable data renovem blica. _ Josep Mota <Barcelona).» sió a la Constitució que la regeix l vegada al sanatori, immediatament reunir-se a l'Avinguda del 14 d'Abril Pic 1 Pon, 1 a l'esquerra, el senyor partit radical, fou possible l'aprova1 es formaren dues agrupacions. A Serraclara. Al voltant d'ells varen
• • •
en la qual es consagra la personaU·
a v6s ¡ companys l'atecte 1 conf_ianfou visitat pels metges 1 sotmès a un l'hora anunciada el general de la situar-se slgnlficades personalitats ció de l'Estatut de catalunya. Di«LlUls companys. - Salut i visca tat ètnica de Catalunya 1 el dret a pla de guariment.
ça que ens Inspireu .1 comparteixen
gué que aquesta actitud va depenquarta divisió, senyor Sanchez Oca- del Partit RadicaL
tots els correligionaris. - Ripoll. la República del 14 d'abril. Salu- regir els seus propis destins. En
ña, va. passar revista a les tropes,
En arribar a les postres el senyor dre no de cap pacte que s'hagués esJoan Baragau, Nicolau Portabella 1 deu Gassol 1 resta germans. - Roc reiterar els nostres respectes a la
al final de la qual el general, acom- Zurraluqul, en nom de la comissió tablert amb altres partits, sinó resinstitució que representen, plau-nos
Sunyer i esposa. <~arcelona) .»
• • •
F. CobO.»
panyat del seu seguici, va traslla- organitzadora, va oferir el banquet. ponent a punts del programa del
testimoniar-vos senyor President I
dar-se a la tribuna de les autoritats, Va dedicar grans elogis al senyor partit. Aquest motiu dóna ara una
«Honorable _St. C~mpanys, quart 1 «Lluls companys. - En quart ant- consellers de la Generalitat de Camajor autoritat per a declarar que
que s 'havia aixecat al Passeig de Serraclara.
any proclamaciÓ Republica, rabassa!- versar! vostra formidable gesta, re- talunya els nostres afectes més corels que volgueren atemptar contra
Gràcia.
alllpropera
la
per
vots
fents
dials
res Malgrat us saluden amb ~espec- beu adhesió fervent grup joves Atel'Estatut, tot fent-ne una arma de
En passar per davant de la trite, sempre amb vós per 1~ llibertat neu Pi ¡ Margall de La Bisbal. Vis- beració de tots. - Presó de GiroEL SENYOR SERRACLARA cara a Espanya, no són autonomis·
buna els caps de les forces que desqueu molts anys vós 1 companys. Sa- na, 13 d'abril 1935. - Bota, P. Cedels pobles. Visca la Republlca!
CONDECORAT
tes :ni republicans. Afegi que a l'es.
filavén donaven un visca a la Relut tots ben vostres. ¡Visca la Re- rezo, Puig Pujades, Víctor Buquet.»
Delegat, Turron.»
partit radical no hi ha
Madrid, 15. - Aquest mati se ce- pública que era contestat amb en• ••
A continuació va aixecar-se a par- querra i del
pública del 14 d'abril!. - Farraro,
•. • •
Durant tot el dia del diumenge i lebrà a Palau Consell de ministres, tusiasme per la tropa. Una esquadre- lar el senyor Guerra del Rio. Digué ningú el públic ho subratllà amb
cEstlmat PreSident, salutació cor- Rou ra (Vigo).»
Demanà, davant de
dilluns han continuat arribant a sota la presidència del senyor Al- ta de nou avions va evolucionar so- que venia encarregat pel Govern per aplaudiments. que
• • •
ilal amtcs de Vilassar Mar. ¡Visca
es fan al partit
es donà per aca- bre el Passeig de Gràcia durant la tal d'imposar al senyor Serra.clara les acusacions
«Martí Esteve. Presó Model. Ma- centenars i milers els telegrames l calà Zamora, que d'una.
)a República 14 d'abril! ¡Visca Comqui és el respon.
claudicat,
d'haver
desfilada de les tropes.
a dos quarts
la màxima condecoració que reserva
drid. - En aquest quart aniversa- cartes al President i Govern de la bat
panys - Corbera.»
hagi haRadical
Partit
el
que
sable
Poc abans de començar la desfi- el Govern als homes més eminents.
El ministre de Comunicacions, seri de la República plau-me adreçar- Generalitat, que farien la llista in- nyor
• • •
.
en un cotxe el mi- Féu un elogi del senyor Serraclara gut de coHaborar amb els partits de
arribar
va
lada
de
referència
la
donà
Jalon,
nomgran
rebut
ha
més
A
acabable.
uLluis Companys. Presó Model. vos el més fervent testimoni de conla reunió ministerial dient que en nistre d'Obres Públiques, senyor Ra- i digué que creia que interpretava dreta, i diu que el programa del
Madrid. - Elements esquerristes ca- sideració i afecte. - Lluis Bota (Pre- bre de cartes i targes d'adhesió.
ella s'havia recollit 1 destacat la fael Guerra del Rio, acompanyat del la voluntat del Govern de la Repú- partit no ha variat des de l'any 1908,
Girona).»
de
só
celebració
en
talanistes Barceloneta
d'entusiasme 1 adhesió que ha- governador general interi, senyor Ple blica en pregar al senyor Pic i Pon en què fou redactat. Acabà dient que
• • •
victòria 12 d'abril, saluden a vós
Documents d'adhesió nota
via prestat el públic a les festes or- i Pon. Després d'ésser saludat per com a cap del partit radical a Ca- ara, com sempre, el partit radical
i resta companys. - Ateneu Pi i
l
tu
a
Per
Companys.
u¡.,J.uis
ganitzades per a commemorar l'ani- les autoritats, va situar-se a la tri- talunya, que volgués imposar al se- està. destinat a vetllar pel règim. Fou
Margall:.»
resta companys els records més afecEntre altres documents de cordial versari de la República, com a mos- buna presidencial i va asseure's en- nyor Serraclara els màxims honors aplaudit i se sentiren alguns vis. '
•••
tuosos. - Jull Just (València).»
adhesió tramesos al President del tra de la seva adhesió al règim.
tre el general Sàncbez Ocaña i el se- de la República. A continuació el se- ques.
Anlversarlo
«Luis Companys. A LA GENERALITAT
•••
Govern de Catalunya cal destacar el
-S'ha de fer notar - digué - nyor Pic i Pon. El ministre va res- nyor Ple va collocar damunt el pit
proclamació República por usted en
«Ventura Gassol. - Et saluda que signat per un grup de republi- que, com ja s'havia previst, dites tar a la tribuna fins a l'acabament del senyor Serra.clara la banda de
Al Palau de la Generalitat va teAyuntamiento Barcelona, envio salu- conxa Aymerich i famllla, saluda a cans d'esquerra del dls~rlcte cinquè testes no ocasionaran despeses a l'Es- de la desfilada.
la República, i aquest, emocionat, va nir lloc un te de gala al qual con·
do afectuosa y testimonio adhesión la resta companys.»
-amb més d'un centenar de signa- tat, perquè l1an quedat ·COmpensats
abraçar efusivament el senyor Ple, el corregueren algunes personalitats. Al
personal, l'l,léiJole oalude consejeros.
• • •
tures-, li ha estat trainès amb mo- els ingressosd e.l3 pagati)e!l.ts; l, per
MES ACTES senyor Guerra del Rio i altres per- Saló de Sant Jordi varen disposarDoctor Vtvaneos'.:&
se taules per a més de sis-centes
«Ventura GassoL - En el dia d'a- tiu del quart aniversari çle la prO: tant, no s'ha de parlar per ca res de
El programa de les .festes va és- sonalitats.
vui et saludem a tu i tots els com- clamacló de la Republ1ca, i del qual.. crèdits amb squeat· motl\t.!'/1 ~
persones. La festa fou harmonitzada
• •
¡;er completat per una aviada de 1· •
-·
«Lluls Companys. Presó Model. - panys. RfP ;Una forta ,. abraç~a de són els paràgrafs següents: '
Afegi el senyor Jalon que també coloms' a la Plaça de .Catalunya, que
• PARLAMENT DEL SENYOR per una orquestrina 1 va durar fins
«Sabem que no us manca tremp nl es parlà en el Consell de pressu- va compendre tres nnl dos-cents coA vós 1 resta companys de Oóvern íamílta,. ..,.. Navarro Casajuana.»
a l'entrada de la nit.
SERRACLARA
• ••
coratge per a prosseguir la ruta que postos, després d'exposar el mlnis- loms i que va ésser subratllada amb
us te\\c\tem per aniversari procla«Joan Comorera. - Diada quart la Catalunya liberal i reivindicadora tre de Finances les seves impres- abundants aplaudiments. A1xi mamació República 14 d'abril, esperit
AL TRES ACTES
Visiblement emocionat, el senyor
de fervent republicanisme democrà- aniversari proclamació República us ha traçat amb el seu entusiasme Sions sobre aquesta matèria.
A molts centres polttics es celeteix, al Palau de Belles Arts, la Ban- Serraclara féu ús de la paraula 1 va
tic. - La directiva Francesc Lay- fem patent la nostra incondicional i adhesió, però ens haureu de perEl ministre d'Instrucció Pública da Municipal, sota la direcció del declarar que no tenia prous mere!- brà també amb molt entusiasme la
adhesió que volem fer extensiva al- metre un esplai del nostre senti- donà compte de la marxa de la po- mestre Lamote de Grignon, va exe- xements per a la gran distinció de festa de la commemoració de la proret.»
Jarempresonats.
companys
tres
• •
ment: No defall1u ni vós ni els nència sobre la reforma constitucio- cutar un concert molt interessant. què se'l feia objecte, però que rac- clamació de la República. Hi ha«Liuls Companys. - Reunida Fe- di, Joaquim, Josep i Albert Bonflll, vostres ·companys d'ergastula.
També l'Orquestra Filharmònica captava honrostsslm sl representava gueren repartiments de bons per al$
nal, de la qual està. encarregat. ·
deració Comarques Gironines assis- Ortega Cardona, Bosch Laplera,
Sigui la que sigui la sanció que el
Acabà. dient el senyor Jalon que de Catalunya, sota la batuta del seu el reconeixement de la seva fe insu- 1 pobres 1 en diversos establiments betribunal que us ha de jutjar us im- la brevetat del Consell estava d'acord mestre director, Josep Fontbernat, bornable en els ideals de tota la nèfics es serviren dinars extraorditència Pl i Sunyer, saluden en vostra Campos, Cid (T~r~os:-> .»
persona tots amics empresonats. posi, tingueu confiança en aquest po- amb els pocs assumptes que s'ha- va donar el seu primer concert pú- vlda. Féu un gr&n elogi del partit narls. Tingueren lloc, aixi mateix,
«Luls Companys. - Republicanos ble, en el nostre poble, que amb tots vien tractat. Negà que en ell s'ha- blic. L'acte va celebrar-se al Palau radical i féu vots ardents per la diverses audicions de sardanes 1 a
Roch. secretari.»
de Figueras le saludan. - Martin, els seus defectes, en els moments gués tractat de qüestions de politica de Projeccions 1 la interpretació del prosperitat de Ja República. En aca- Montjuïc, a la nit, acudi una immen.
• •
sa gernació. Al Passeig de Sant Joan
que els seus ·,omes d'una manera en general 1 menys d'internacional. programa va ésser molt celebrada. car fou aplaudit.
«Lluis Compr.nys. Presó Moqel. - Colom, Font.»
•••
foren disparats uns castells de focs
Us tributa en aquesta data commeartificials que .foren molt celebrats.
«President de la Generalitat de
morativa el més fervorós tribut d'hod'Esmenatge per ésser vós el qui encar- Catalunya. - Centre Republicà
neu l'autèntic 14 d'abril, retent tam- querra d'aquesta, recorda vostra globé homenatge resta consellers, vos- riosa gesta instauració República,
tres companys reclosos. Resteu ani- mai oblidarem nostra 1 vostra deLa idea d'una dama
mats i esperant. - Centre Repu- mocràcia. - La Junta Centre ReLes
de
d'Esquerra
republicana
Federal
publicà
blicà Federal de Sant Cugat del VaPlanes.»
llèS.J

ADHESIO ENTUSIASTA

U poble ci ls ·homes d-el 14 d Gbril

neta i desinteressada cauen per la
defensa dels seus ideals .Preuats, és
el poble oer exêellèiiela. a1xò ·és: una
democràcia ae fina sêñsibilitat.l
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El quart aniversari de la proclamació
de la República, a Barcelona
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<J.Lluls Companys. - El Centre Ca««Lluis Companys. - En aquesta
ocasió com en altres semblants, us talà. d'Esquerra de Badalona al Prerenovem la més ferma adhesió per- sident de Catalunya 1 consellers en
sonalment 1 polfticament. - Elvira el quart aniversari República. Chiret.»
Colls, Font.» • • •
•••
Lluis Companys. - Vos saluda de
«L1uts Companys. - En nom presos politics Lleida i en record data tot cor Conxa Aymerich I famflia.»
•••
14 d'abril us trameto la salutactó
«Luls Companys. - En este 14 de
més cordial. Feu-la extensiva als
consellers. Desitgem dies millors per abril con màs esperanzas que nunCatalunya i per la República. - Be- CI> envia un respetuoso saludo a Vd.
y a sus compañeros. - Manuel Fenavent, pres a Lleida.»
rré (Ampolla) .»• • •
• •
ci.:uis Companys. - Anlversarlo
«Lluis Companys. - Republicans
Repubhca patentiza a Vd. fervorosa
adhesión salúdole cordlalmente, ex- vuarrodona amb vosaltres. Salut.
tensiva compañeros ideales presos. Visca Catalunya! ¡Visca la República! - J osep Torredemer.»
Federlco Febrer.»
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LA CUINA A OAS I
ES U1/LEN1011EMPS
MES PRINCIPALMENT A L'ESTIU
DEGUT ALS SEUS CONEGUTS
AVANTATGES

I

Ramon

Ga1~della

ES COMPLETAMENT UTILISSIMA
LA

assabenta als seus distingits clients,
el trasllat del seu taller de maquinà·
ria, per a les Arts Gràfiques, al carrer de Mallorca, 119 • Telèfon 80825

NEvERA A OAS
QUE FUNCIONA AUTOMATICAMENT
SENSE MOTORS

-·

ARA RESULTA QUE El SENYOR PIC NO ES GOVERNADOR
NI PRESIDENT
(Ve de la pa¡;ma llJ
1 l'alcalde in teri el general de Ja
.
l)¡vlslo amb ls • d
<ient del • e aju ants, e 1 . pre;t-

FlORS A HOMENATGE DE
REPUBLICANS ll-lUSTRES

,,

I

•

rll> sobre la festa. que va celebrar--se.

Es parlava que Sl tots .els _BSSlStents
1eren
autontats i fanuliars, pot dir-

se, sense faltar, que les autontats
nyor tiuberrrnlbunall detoCassacldO, set ~- van lliurar-se de ple a la sobrealió
t
; e rec r acc1 en a
<ie 1
e' a Umvers1tat, doctor Mur, 1 tots men aCl ·
Els agr'lcultors de TarI'reball, Ferd'Hisenda,
r~d~gats
Franc, a més de la
• PcrL
Pla r
ragona demanen a]"ut a
tam~ maJor del partit ractical. que
total devia terur representació. En
la Generalitat
fer
devia
Ja
bonié. uns quaranta.
Una delegactó de la Cambra Provincial Agncola de Tarragona estlLes recepcions al Go- gue a la Generalitat per tal de recaptar ajut amb motiu del Lemporal
vern General
de vent que produi, fa unes setma~~la Gen~ralitat, Iu na via atur al nes, greus desperfectes al camp tarl'il. elel mateiX trasbals que s'obser- ragonf.
lihn 1 PllSsat dissabte. l!.s tra<:~.a~·a
on ll Clllent de desmuntar 1 esceuan
El «Butlletí Oficial»
~ desenrotllà el cbnllant» teEn la seva edició d'ahir, publica,
l:e pe t Que va celebrar-se ctiumenbres r a entretenir el nurustre d o- entre altres, la següent disposlctó:
Ordre restablint la primJuva detat&. ~blfques 1 els consols acreàlrea ¡ u:ntes, catites, taula:;, banae- nommació d'otlcwa d'Adm.inist.raci6
QUe erena gran quant.itat de trastos Local per haver estat suprimida la
la. Porta)a~ts en camions per Dl.reCCló General i reintegrada al Departament de Finances, la secció
!:li fe "" de Sant Honorat.
ren molts i variats comenta- d'Hisendes Locals.

AMB UNA DESPESA
INSIONiriCAN1

'
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Madrid, 15. - La senyora Carme
G. Alvarez de Carbajal, la qual no
està afiliada a cap partit, exposà. la
Idea que el poble madrileny dediqués
en el dia d'ahir un record als republicans iHustres ja morts, I recabà l'ajut de les agrupacions republicanes femenines per tal que
l'ajudessin en el seu propòsit, que
consistia en portar flors a les tombes que guarden les despulles de les
personalitats a les quals es dedicava
l'homenatge.
La idea fou molt ben acollida per
les organitzacions republicanes femenines I s'invità. a tots els republicans madnlenys a dipositar flors a
les escalinates del Congrés.
La senyora. de Carvajal creia que
essent les Corts la veritable representació del poble, cap lloc més adequat que aquell per al que es proposava.
A partir de les deu del mati del
d1umenge començà la recepció de
flors 1 s. migdia l'àmplia escalinata
del Congres estava materialment coberta de ramells de flors. Molts dels
ramells de flores dipositats portaven
cintets amb els colors nacional i pen1 jant d'aquestes, fotos de Galan 1
Garcia Hernàndez.
Durant tota la tarda segui la desIllada de persones que dipositaren
ramells de flors.
A les sls de la tarda foren recolltdes les flores que s'havien dipositat, en gran quantitat, damunt les
escalmates del Congrés.
L'Ajuntament de Madrid va trametre dos camions que recolliren
part de les flors i les transportaren
al cementiri on ja es trobaven la senyora de Carbajal i altres senyores.
Les flors foren dipositades en les
tombes de Salmeron, Pi I Margall,
Castelar 1 Pau Iglesias.
En una altra camtoneta foren t~
meses també flors cap a Jaca per
tal d'ésser dipositades en les tombes de Galan i Garcia Hernàndez,
En el Congrés també es recolliren
moltes Signatures que foren lliUrades
al President del Consell com testimoni d'adhesió del poble madnleny.
Les organitzacions republicanes
madrilenyes obsequiaren amb un esmorar tntlm a la senyora de Carvaja!.

'. E. passarà aquesta setmana al camp

Madrid. 15. - La secre~a general de ~a Presldèncit. de la l..epúbllca

......................~~
· ----------------------------~-----------......................~
~~~

ha tacil1tat. la segUent nota:
«El senyor President dê la República passarà alguns dies d 'aquest•
setmana al camp. Per aquesta mó,
a partir del dimt'Cres qheden supri
m1des les -audtències per a vlsltar
a S . E.»

la humanilal
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Un recurs contra el decret de~
Governador General interí

Els jutges municipals de Barcelona, rogación - gozando en consec
juntament amb el de Santa Coloma de plena 'rigencia formal _ 8uenc1a
de Gramanet, han presentat rec~rs ~ra la ley de 2 de enero de 1 3:Pll.
decret del governador general m- la cual se acuerda que qued • en
PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES
Emissió Ràdio Barcelona al
teri de catalunya, de 6 del corrent suspenso•. es decir, «durmientisn11 en
PEL•LICULES • PATHE• BABY • MAQUINES
mes pel qual hom disposa la reno- as! lo cali.ficaba el emlnente Jur· PROGRAMA PER A AVUI,
FON O GRAFS DE TOTES MENES· DISCO S, eto.
vaciÓ ülegal dels jutges municipals. ulto do~ Fellpe Sànchez RotnàiScon.'
Tel èfon 7'3563
DIMARTS
4:9
,
SalmeJ.•on
n maruflesto publicado a raiz n, en
Diu alxi:
RELLÓTQ!.S .. OBJECTES DE PLATA
7,15: Primera. edició de eLa Pa·
«Que los infrascrites fueron nom- ¡;;- scusión parlamentaria. de Jade la
raula», diari radiat de RADIO BAR- brados Jueces Municipales de esta l':ife nosesta
ocupa, :- las distintas
n.
tutanas.
CELONA. - Discos.
Capital, excepte don José M ... Lladó. e ones.
8: senyals horaris de la. Catedral. que lo fué de Santa. Coloma de Gra.- E~ecta el dlputado sefior Bilbao
- Lliçó de gimnàs radiat, a càrrec manet, todos con arreglo al Decreto t dti ~ecidente a la tnlnorfi
de la Federació de Gimnàstica.
• a versa precJ.samen
de Ja eonsejerla de Justlcia Y De- ra e 0
8,20: Segona edició de eLa Parau- recho de 30 de marzo de 1934. Ese al sistema constitucional Vigente te
la», diari radiat de RADIO BAR- Decreto fué dictado en virtud de la ~es~!ó~:¡ ~ortes de 30 de novie~~
guareix ràpidament el fl~ix -·~ ~vit3: contamina·
CELONA. - Discos.
• tue e proyecto - boy
.
autori.Zaclón que para uns. renova- Le
9: Senyals horaris de la Catedral.
ció ••• No preetsen 1mgaetons
extraordinaris de tod~ los Jue- el~ qae~oei!a.ellaEfti~~~te alega.
11: Senyals horaris de la CatedraL ción
Y ha de
conce- vulneraria. lncluso al d
Carrer: de Sant Pau, 6
De venda : Segalà, Pujol Cul ell, Ferrer, Cen·
- Servei Meteorològic de la Univer- ces Munlcipales de Cataluna
dia al Gobiemo de la Generalidad Comlsión _ re:Irléndo e511gnar esa
(prop Rambles> TeL 14231
Barcelona..
de
sitat
tre Salmerón i altres farmàcies
el art. 1.o de Ja Ley de 22 de Ma!Zo ta en el art. S.J. de d~~ 1a Previs.
de 1934, del Parlamento de Cataluna. espaldas del art 18 del Esta{'· - a
MIGDIA
Dispone, en efecte, dicho articulo, glnas 25 v 26 del Extracto ofluto <Pà.
12: Senyals horaris de la Cate- que los nombramient<?S de Jueces mero 131) .
clal nú.
dral. - Secció Femenlna. - Música Municípales y la provis1ón de las vaEn efecto: una ley cua!
selecta en discos.
cantes que en lo suces1vo se produ- estado constitucional de vi~eti. en
jeran seria regulado por Decreto declr, sancionada y promul a e • es
EMISSIO DE SOBRETAULA
aprobado por el Gob!erno de la Ge- todos los requlsltos juridicJs ~ con
lS: Programa de discos variats.
MOA!AiiPIJ4411 tsXJ;;:e;
neralldad, y, ademàs, que los nom- mente puede ser derogada 0 ' ~~
13,55; Secció Cinematogràfica.
bramientos reg!rian basta que en- cada, total o parclalmente de "'41<1•
REBUDES LES DARRERES NOVETATS PER A LES TEMPORADES DE
14: eLa Paraula», emissió de les trara en vigor la futura. ley de Jus- do con las expresadas dispos¡~!=Uer.
PRIMAVERA I ESTIU
dues de la tarda. - Informació de ticla Municipal que aprobara el Par- que regulan la elaboración de ~~~es
Camtsea darrer model, conrecCiona.dea 1mm1llorablement, estil
Barcelona. - Actualitats teatrals 1 lamento de catalufia.
suerte de normas jur1dicas Los a.
americà, obertes - Corbates, mttJonsL~lnturons, pijames 1 bar·
musicals.
nUSIIOS de a:ran moda. Excel:lent aaaartunent de &ènerea per a
re.
Es bien evidente, pues: l.o Que quisitos necesarlos para elio
Unies regulars de grans vapors per ats destins
14,30; «Butlletí Oficial» de la Ge· la autorlzación dada. al Gobierno de naturalmente n0.s rlgurosos 'e~~
CAMISES A MIDA
S'.unart
Catalunya.
de
neralitat
la Generalldad por la citada ley de màs alta Y transcendente sea la le0
que es detallen
cau. 30, PJaoa Repúblloa, 3
del número publicat avui. - «El fet 22 de marzo de 1934, para. la reno- que se trate de reformar o dero Y
BARCELONA
Telet. 19.873
del dia», per Joan Alavedra. - Con- vación 'de los Jueces Munlcipales, dentro del ordenamiento jurfdlco ~~
~&tVE! tt&PW li:N'l'I;(.K .IM!tVELONA 1 1HU:!AO
tinuació de les Actualitats. - Borsa fué extraordlnaría y por uns. sola ta ta!. Pues bten: la. Ley de 2 de ene:
SOrtides tote ela DIMECRES a ta nit cap a VtJéncJa.. Alacant MA!ap
de Treball de cE A J-b.
Sevllla.. Vlw;o, VWagarc1a. Corunya. Musel, l)anta.nder 1 Bilbao. '
vez, ya agotada., con los nombra- ro últl.mo. deroga y modlflca pr
A1te1nan~ lea escates <te:
15: «La. Paraula», emissió de les mientos
hechos con arreglo al re- ceptos cootenidos en la de 15
rarraauna, ceuta 1 Huelva caaa. dues aetmanee
des de ferido Decreto
Directament
tarda.
la
de
tres
de 22 de marzo de sept1emhre de 1932, o sea, del F.stae
6allt Carles 1 Ferrol ca<la duee setmanes
Madrid. Ministeris. Resum de la cGa1934, en tanto no entrara en vigor tuto de Cataluña, el cual constituy~
S.BRVEl CORBEN'l' ENTRE .tlARCELONA 1 I:UL&O
ceta» 1 Consell de Ministres. - Ses- la
Oficina fundada l'any 1914 per ANTONI 'l'RESOLS CAMPARA
iey de Justícia Municipal; - de acuerdo con el a~. 11 de la.
c:aaa dues aetmanea.
sió Radiobenèfica. - Discos escollits. 2.o futur&
(Ex-Cap de Policia jubilat)
Que los Jueces Munlcipales nom- Constltuclón de la Republlca _ la
60rt1<1ee ea DIVENDRES a JA DJt, t.-ap a l'arra¡ona, I:Sa.Dt Oarlea 1
INVESTIGACIONS GENERALS PRIVADES,
brados con arreglo al citado Decreto Ley bàsica de la organlzación polit¡.
TARDA
Vlnaroç, VtJéncJa, CUllera, Alacant. Carta¡ena, AaUllaa, Almerla, MeAMB ABSOLUTA RESERVA (Consulta gratis)
de 30 de marzo de 1934 deben des- co-aclministrativa de la Región aut,ó.
111J.a, ll4otrU. t.1alaa&, Ceu ta, Oaàlz, 6ev1Ua, B uelva, VI~, Marm. Vi·
canaletes)
Rambla
la
<le
(Prop
11
Sitges,
i
13
Tallers,
16; eLa Paraula», emisSió de les empeñar sus cargos ~ta que una noma, Y 'Una parte lntegrante del
Uaprcia, Ferro!, corunya, Avuee, .114usel, San~der, ama.o 1 Paaa.Jea.
BAR O EL ON A quatre de la tarda. Informació gene- disposición lexislativa. del Parlamen- ordenamlento Juridlco del Estado,
TELEFON 15682
I:)EUVIU ENUU!i BARCELONA. !:>ETB 1 .114ARSELLA
Informació del Consell de MI- to de Cataluña organice la Justlcia Que dicha derogaclón, o reforma sea.
ral.
Sortldes Q ulDzeDBla ea QlJous cap a l:!éte 1 .114ar&ella
titulada csuspensión», en nada arec.
Municipal en ella.
nistres.
Serve! QU1DZeDal cap a OENOVA
16: Programa de discos.
No obstante lo lncuestionable de ta a su verdadera naturaleza juridJ.
La cArreaa ea rep rl l'ln&laào de ta Compan¡o1a, Moll c1e1 Rebaix
ca, la. qual no cambla por el hech
'
Teléton 13685
18: Música ena Carnera»: «Terd os conc1us iones anteriores, por de anunciaria con un nomb d 0
cet núm. 5 en Sol», V. A. Mozart. a> las
setmanalment
~
{ae lfeaslmismo
como
rente
actual,
del
6
fecha.
E.
V.
de
Decreto
Allegro; b) Andante amb variacions;
EARRE EIJUAN
A DOMICILI
13f:HV& tUPW CAl' AL ~Ml:!U.·l'LA!'A
e) Allegretto. Rosaura Coma, piano; aparecido e~ el «Boletin O~cial de afecta a ella.' el que los' efec~Poco
de
per m-oto-Lransatl&D tlce correUI e&PIUIJOla
Ecriviu avui mateix al colliter
Jull Jarque, violi; Ferran Pérez Prió, la Generalidad de Cataluna» del 1a misma sean restringides a s pe.
DEFECTES SEXUALS
dia 9, se dlspone otra renovaclón riodo transitorio, cuya durac~~
&)ruaee Uzee cada :n <11ea
violonceL
.J, Bertran Llopart
especialista
Metge
m~
las
de
arb1trlo
llbre
al
18,20 : Suplement de «La Paraula», de los cargos de Jueces Munlcipal~s deja
Cap a SANTOS, MONTEVIDE-o I BUENOS AIRES sortirà el dia 80
GELIDA.
dedicat a la Secció Infantil de RA· en todo el Territorio de C~taluna Cortes que la. votaren.
<l'abril del 1935, la magnifica. motonau
RAMBLA CANALETES, 11. ler.
Toda m.odificación o reforma del
DIO BARCELONA: Rondalles, con- (art. 2.o), y, en consecuenc1a, que
en el memento en que las personas Estatuto de Cataluña., debe efectu~
tes, consells útils, etc.
18,30: Transmissió des del teatre designadas para los cargos de Jus- se con arreglo a los reqUisitos presE¡¡panyol de Madrid. Concert 5è. de ticia !Ounlclpal tomen posesión de crltos par el art. 18 del mismo, 0
la. sèrie organitzada. per l'Orquestra los nusmos, cesaràn en su desempe- sea, en l os casos de iniciativa del
Filharmònica de Madrid, amb la co- fio las que los estàn ostentando Car- Gobierno de la República, o e. proQUe admetre. pa.ssat~telll 1 mercaàertea
puesta de la cuarta parte de los'
operació de Unión Radio. - Primera tkulo 9.o)
La clrrep. ea rep tlllll la vetlla ctel dia de IIOrtlda al t1nala<1o nllm 1
·
Aunque a los peculiares efectos de votos de las Cortes, obtener para
<tel Moll de Bt.lears, Telt!Con 18274
part: «Concert en Re major», Felip
TELEFON :&206'1
VlA LAIETANA. 1
Emmanuel Bach; cEl caçador ma- la presente alegaclón no sea. perti- la aprobación de la Ley reformadora.
Oonsl¡natarls:
leït», C. Franck. - Segona. part: nente tratar de punto alguno de las dos terc~ras partes de los votoo
cConcert en Mi menor», per a. violi 1 la motivación del repetido Decreto de las Pr<?Pias Cortes, y la. aceptaorquestra, F. Mendelssohn. Solista: diferente del primordial, a que, lue- c1ón de dicha ~Y por. el creferenRosa Garcia. Faria.. - Tercera part: go. nos referiremos no podemos sin dum» de Cataluna. «S1 el acuerdo
~'ON m67
VIA LAlE'l'ANA, 'I
Obertura de eLa Meditaclón de Sl- embargo, dejar pasar esta prunera de las cartes de la República -añagüenza», F. Rodrlg-Jez Albert (pri- ocasión que se presenta a los subs- de dicro art. 18-!uera rechazado por
mera audició); Franments del ter- critos para exteriorlzar nuestra, no el crefenmdumJt de Cataluña, serà
cer acte de •Els Mestres Cantaires», por respetuosa menos sentida pro- menester par!l que prospere la reR. Wagner. Durant els Intermedis: testa por las apreciaciones vertidas for~a. la ratifl~ac!ón de las Cortes
ordrnaria.s subs1gwentes a las que
'ó
ti
' h
«La Paraula», noticiari esportiu. en dle a ~.o vact n acerca de nues- la hayan acordada.» Dichos r ulsi:
Cotitzacions de monedes, mercade- tras cond1ctones personal~s, que por tos de elaboración legislativ;_; no
ries, valors i cotons. - Resum de mod:estas que sean a nad1e ceden en han sido cumplldos en la. ley cuesPremsa, Noticiari comentat, per rectttud.
tionada. y no se puede proceder a
J. Navarro Costabella.
El expresado Decreto de V. E. se la alteración del Estatuto, sln soAdherit o la Unió Continental
funda en la Ley de 2 de enero de meterse a los tràmites expuestos y
NIT
1935. En efecto: «El art. 2.0 de la al «referendum» mencionado
de la Publicitat
Boqueria,
Por lo que se refiere al coñtenido
21; Senyals horaris de la Cate- Ley de 2 de enero último -se lee
dral. - Servei Meteorològic de la. en el preàmbulo del repetido De- del art. 3 .o de la Ley de 2 de enero
Especialitats - Ca.mtses a
creto- dispone que este Gobemador último, es patente que vulnera la
Universitat de Barcelona.
mida - Adam l model RA·
21,05: Noticlar1 des de la redacció General de Cataluña asumirà las primera disposición transit~ria del
GLAN (patentada)
funciones que corresponden al Prest- Est.atuto.. Prescribe ésta que la ejede «La. Publicitat».
21,10: Amenitats artistlques, pre; dente de la. Generalidad y a su Con· cuclón de las normas que dictara el
MITGES «FERRO»
sejo Ejecutivo, siendo una de elias, Gobiemo y a que han de ajusta.rse
senta.des per «Perfumeria Parera».
<de garantia)
21,35: Orquestra. de RADIO BAR- según el art. l .o de la ley de 22 de el inventario de blenes y derechos,
CELONA: cBallet rus», A. Lulglnl. marzo últlmo, votada por el Parla- Y la adaptación de los. servtcios q•1e
PREUS BARATI SSIMS
a) Czardas; b) Vals lent; e) Escena; mento de Cataluña., el nombramien- pasan a la. competenc1a de la Geto de Jueces y Procuradores MUDI- neralidad. se encargaria a una Cod) Marxa russa.
22: «La. Paraula», emissió de les clpales y sus suplentes, aunque con misión mixta.. de!<i~mada. por mitad.
deu de la nit. Directament des de caràcter de interinidad, careciendo por el . ConseJO de .Mimstros y por
Madrid. Resum de les informacions de toda eficacla el pàrrafo segundo el. C!obterno de la. Generalidad, Codel referldo articula en cuanto dis· m1s1ón que debe tomar sus acuerradiades durant el dia.
22,15: Orquestra. de RADIO BAR- pone que dlchos nombramientos sub- dos por el voto . de las dos tercera;s
CELONA: cDansa hongaresa núme- sistlràn hasta que entre en vigor la partes de ~us rmembros, como nuru(FINCA TORRE DEL BARO)
ro 5», J. Brahms; «Dansa hongare- futura Ley de Justlcla Municipal que ;:• Jfr:~~~o a e~a c:;olu~~;sa.cre~
núm. 6», J. Brahms; «Dansa hon- apruebe el Parlamento de Catalui'l~, Presidente de las Cortes de la Re·
sa
Quaranta mlllons de pams quadrats de terrenys dintre el terme
garesa núm. 7>>, J. Brahms.
vez que las Cort~ ~e la Repu· pública. l\Iientras que el art. 3.o de
cons.
la
a
per
SOLARS
en
dtvldlran
es
Barcelona.
de
municipal
22,40: Radioteatre Líric de l'emis- to~a
bllca Espaftola, en el ulttmo pàrrafo Ja Ley reputada inconstitucional,
sora ;E A J-1». - Primer: L'obra. del art. 3.0 de l_a citada Ley de 2 de dlspone qu~ el Gobierno nombr!trè.
truccló de Cases; xalets. al comptat 1 a terml.n1s de 10 1 20 anys.
llrlca castellana, en un acte, lletra enero del corr1ente afto han reca- una. Comissión que estudie los serEn Inaugurar aquesta Urbanització donem com e. REGAL
de J. Pardo i músic del mestre Tor- bado para sl la facultad de dictar vicios traspasados y valorados y
regrosa, que porta per titol: «Amor
Ley estableclendo Jas normas proponga los que deban subsistir,
solars a 10 cèntims el pam quadrat
que huye». - Segon: L'obra llrica. una
han de regular los servlcios de los que deban rectüicarse y los que
lliure de despeses d'escriptura 1 plans
castellana, en un acte, lletra. dels que
deban revestir al Estado.
en la Región catalana.>>
Despatx z Corts Catalanes, 602, 4.art. • Telèfon 21309
germans Cuevas i música del mestre Justlc1a
Es declr, que aquellos acuerdos
Resulta absurdo querer negar eflR. Chapi, que porta per titol: «Aqui
es la ejecutivos emanados de una Comi·
base farta un hombre». Quadre de cac1a. a uns. Ley vigente, cual
en
Companyia. de l'Estació. Orquestra de 22 de marzo de 1934, del Parla- sión, como la Mixta, establecida
mento de Cataluña, a base de otra las di."J))S!.ciones transitorias del &;.:,
augmentada.
24: «La Paraula», emissió de les anunciada. por la de 2 de enero úl- tatuto de Cataluña, y que, por tan·
dotze de la nit. Darreres informa- tlmo, cuyo proyecto no tiene ni si- to, tiene romo una. extensión del
qUiera estado parlamentaria, y pre- manda.to parlamentario puesto que
clons.
sumir que la. Ley anunciada hubiere sus cometido, composición y functoFI DE L'ID.ITSSIO
de vulnerar el art. 11 del Estatuto namiento arrancan de Jas Cortes.
M.Alhuu: t"aasel¡¡; de la Caateuana. 14. - BARCI!:LONA: 'lla Laletana, :¡
ya que jamàs podria regular el régi~ Constituyentes; acuerdos que la LeY
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · CADIZ • CANARI ES
SOrtides setmanals els dissabtes, a les 1~ Efectuaran el servei lea motonaus EAJ • 39 RADIO BADALONA men de desi¡¡nación de los funciona- dc 2 de enero último se propone morlos de la Justícia municipal, mien- d1f1car o dejar siD efecte, a pro«C IUCAP PE SEVILLA• I oYILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA PE GRAN LUXE BARCELONA· PALMA PE MALLORCA
Avui, dimarts. - A les 12: Obertu· tras subsista el citado art. 11, que lo puesta de una Comlsión de nombra.·
Sortides cada dla (llevat • la diumenges¡ de Barcelona 1 Palma, a lea
ra; senyals horaris; música regional. atribuye plenamente a la. GeneraU- miento :cnilateral, y por el solo ar·
19 nores. per lea motonaus
DE MOBLES, PiANOS. RAUlOS, CAiXES DE
A les 13: Música vienesa. A les 13'50: dad de Cataluña; pero, aqui, no te- bitrlo gubemativo. Los aludidOS
aCIUDAP PE BARCELONA• 1 • CIUDAD DE PALMA»
d'obres liriques. A les 14: Mú- nemos que debatir la rectitud en la acuerdos. y entre ellos los relatives
Música
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE COsica. selecta. A les 14,30: Fi de l'emis- aplicación al caso de la Ley de 2 de a la. Adml.ni.stración de Justicta!
DE MALLORCA. BARCELONA MAO I BARCELONA · EIVISSA
WNlA COMERCIAL AMB F..SCALES A TOI'S ELS PORTS [)E LA MJ!:Ul· sió. A les 19 : Obertura; senyals ho- enero últlmo, sino el agravio que el fueron tomades con arreglo a laS
SlR, MALETES, DISCOS, etc.
TERRANIA. NORD D'AFRICA 1 CANARlES. - Sortides QUID.zenala de Bar· raris; música. simfòrúca. A les 20; acto de su aplicación, medlante el normas del Decreto de 21 de noviem~
celona els <li Jous WNlA COMERCIAL BD..BAO. CADIZ ·CAN ARlES AMB Cotitzacions. A les 21: Noticies lomeritado Decreto de V. E., lnflere al bre de 1932, dictado en cumpJimien·
ESCALA A TOTS J!:L8 PORTS PEL NORD D'ESPANYA. - Bortldea' Quln·
zenal8 de BUbao els diJous UNIA RAPIDA REGULAR I!:NTRE ESPANYA cals i servei meteorològic. A les 21,15: derecho de los subscritos en cuanto to de la citada disposición tr!lDSI~
Badalo«Quartet
pel
selecte
Concert
Sor·
I TERRITORIS DE LA OUlNEA ESPANYOLA (FERNANDO POO). trunca el tiempo por el cual fueron ria del Estatuto. Dichos acuerdos,
tldes el dla 17 de cada. mea, amb escales a Valéncla, Càdlz, LM Palmas, Santa. na». A les 22,15: Noticies de Premsa nombrades.
son ejecutivos, comunlcàndose al GoCruz de TenerlCe o Freetown. Santa lsabel de Femando Poo, Bata, Ko¡o 1 des de Madrid. A les 22,30; cJazz:t.
Ahor~ ~Ien: como la ley de 2 de blemo y a la Generalidad para su.
R.lo BeDito pela vapors
l'emissió.
de
Fi
22,45:
les
A
CORTS CATALANES, 414
enero últuno, por las razones que a implantac1ón. La garanti.a para. Blll4
a PLUS UL TRA1 I aLEGAZPb
?Ontlnuac1ón se expondràn, se reputa bos e:>tl. en que, parttar1a la repr~
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I YALENCIA
Sortides Cle Barcelona ela <1111Ull8 1 diJous, a lea :ro bores
mconstttuc10nal, en uso de la facul- sentactón. no basta la mayoria ~
• CIUDAD DE YALENCIA»
tad que establece el apartado s.o del soluta ni tiene voto dirimente el Pre;
redulta
preua
a
Preu e aoberta: 8'00 pessetes. BitlleU d'anada I tornada
art. 31 de la ley de 14 de junlo de sidente de la Comlsión, que puede
A
tt.!
MEJ
.
ORAN
·
ALACAN'l
·
8ARCELONA
ENTIU!;
REUULAR
LlNlA
Telèfon 30422
1933, o sea la del Tribunal de Ga- pertenecer a cualquiera. de las ~
BARCELONA
VlLLA Al..B.UC.E.114AS • CEUTA 1 Vlc¡:.VE.RSA
rantias Constitucionales, formulamos reprMen~ciones, para tomar d~
B?rtldes de tlarcelollll cada <llumenae. a 1ee 8 bores; d'Alacant ela dlmarta,
d Oran ela <llmecree. d'Orao cap a A.la.cant els <11marta, t d'Ala.cant cap a Furóncols, Eczemes, Clivelles i altres como acto prelunmar del recurso de slones, smo que se reqUiere un cquv¡
Barcelona, ela àlmecres
malalties de la pell. Es guareixen inconstituclonalidad la presente ale- l'Ul'lU de los dos tercios de sus mieiU4
bros; y finalmente, en caso de des~
gación de a.gravio.
usant
El precepto de la. Ley de 2 de ene- acuerdo, por tener que someter ~
ro de 1935, que en relación al caso diferencia a la resolución de autu.~
se reputa inconstitucional es el ar- ridad tan alta e independiente d
ticulo 3.0 , lnvocado en el 'preàmbulo las partes, como es el Presidenta d
del Decreto que nos ocupa, y que las Oort.es. La decisión de éste e~
AlsUUI., Passatge del Crèdit, 4 i al- dlce asi: cEl Gobiemo nombrarà una ejecutlva, y no necesita de la ap~
tres Farmàcies 1 Centres d'Espécffics Contlsión que, en el plazo màximo bación del Gobiemo para. que és~
ASSAONADORS, 31, pral., 28.
Cada ratlla de més •••••• 0'30
de tres meses, estudie los servicios la implante. Los acuerdos de la ~.
Dimecres, I nit. Dijous, 4 tarda I 1 nit. Dlvendr.., a nit
traspasados y valorades y proponga. mlsión que, por &erlo, no ha ' de;.
los que durante este régimen provi- bldo ent.ender en ellos el Presidente,
YIAT.JANT
•·orereJa
slOD!'-1 deban subsistir, los que deban de las Cortes, tienen igual fuerta 0
ram OFERTES
per a CaU.IWIJa.
de
pnerea
I
r.ellllta
<te
recti!lcarse y los que deban rever- autoridad.
, PENSIONS
punt Amb bones re!a.. i DEMANDES
Por tanto, no cabe admitir tal~
tlr al Estado, señalando en cada caso
~anta
PARTICULAR Clona CUenteta. EscriuCASA
las normas a que deberà sujetarse alteracio:les del contenido de la p~
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LA B014ANITAT
~tJa aenyor a dormir. re a
dlsposición transitaria del E¡t
mera
adop.
acuerdos
los
de
ejecución
la
dealtJa cococaCIO % an,
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tados. En todo caso, las normas re- tatuto. en t~to no se refo_rme po 1
I bonea reteréDcJea. EaLLOGARIA dos PLIOS crlure a LA BOMANI
ferentes a. los servicios de Orden Pú- el procedimiento antes senaladoó
Resulta, pues, clara. Ja. infracci
blico, Justicia y Enseñanza seràn
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1
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DIVERSOS
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13651
Tel.
•
42
Hospital,
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form_ulada la pre~te a.Ieg.S~~_.
por
d'Isp0.
•constitucionalmente»
puede
~
Jllan~,
núm. 205QQ
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, er.
llUenti propil, de tota oee conàlcJona, per no
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enlloc més d& Barcelona.
oncJala de ca.m1aea c1'h
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PIDAN
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Tel. h729. Barcelona.
XALET mOdern, •P&l.óa Jar<11 1 borta, a 11!1
per a banqueta I festes
de 15 de septiembre de 1932, dictada. go, recurso de inconstituclondall
PER A QALICIA, Y1a
AHGEL MARTI • .l'tJler mJ.Duta Plaça OatalunJL
por las Cortes d e la República. El contra la repetida Ley d~ 2 e -rr:-PASSEIG NACIONAL, 62 !Martl· Veno tmm.11Jon.bl• oon· j&Dt tteballarta art1~
lllQUaàemacJ6
Estado Espa.óol no reconoceria ni ro úlU:Do, anto el menClonado
de Ja Rou. 17. l'e- <11CIOI18. Dirt¡l.r~ & LA a la c:omJ.ssió. Elc.
Telèfon 18235
Baroelona.
935,
amparaña el Estatuto que fué a.pro- buna! de Garantial.
on 75352 · Ba.rcelODAJ.. HUMANITAT llCm. 163.
BarcelOna, a 11 de abril de 1 "
AT ~bado y que no ha. sldo objeto de de-
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La presidència
oradors

la humanltal

1~3.&

els

Diumenge al mati, tal oom. estava
nunciat se celebr~ al Teatre «Rea u• de' la ciutat de Terrassa, l'nc~ cívic de commemoració del IV
an:versari do la proclamació de la
Jtepública. L'ac~ constitut una ma¡n& mamfestaciò de les esquerres catalanes, les quals es pot dir que,
d'ençà d 'OCI.Ubre, _es m anl!esta.ren a
catalunya per pnmera vegg.da. Una
gernació imponent, poques ve¡ades
superada, emplenà a vessar el -va:rt
local del «Recreu:., les portes dcl
qual una hora. abans de l'acte qu~
darD completament obturades. Fora
del local hagué de romandre, doncs,
una densa multitud, que séguí com
¡><>gué el transcurs del m1Ung, al
uarg del qWI.l es prod~ constant> i clamoroses eJtploslons d'entuslaSI:ne.
Prop de dos quarts de dotze, ¡¡mb
el loCal atapeït ocuparen la presidèOCia els ciutadans: Balla~ ~
rera.. Rol:;, Ollart, Mateu1 Figueres,
Nadali D. Armeogo!,_ Araerius, Andrés a senyoreta. .tSargaUó 1 d''ll-

9

SOLIDARIT AT REPUBLIC ANA
Les esquerres catalanes commemoraren a.Terrassa el14 d'abril
l'acte resultà una clamorosa manifestació de fervor republicà. •
ba gernació immensa guardà un minut de silenci, a l'hora que
quatre anys enrera fou proclamada la República a Barcelona per
lluís Companys, el. nom del qual fou objecte d'emotives ovacions

fat1dica per a deixar uns ramells
de n ors a una tomba que mira de
cara a. la Mediterrànil!-1 on dormen
el son etern les despuues de l'amic
del poble 1 cabdill, En Francesc Macià. I és damunt d'aquesta tomba
on el poble jurarà una vegada .és
la. seva fe I confiança amb els homes que saben lluitar sense defallir en pro d'uns ideals de justicia '
germanor.
No ha fracassat la. República, no
ha fracassat la ideologia naciona.- ·
lista, no ha fracassat tampoc la polltica d'esquerra Aquests ideals, nobles i sincers estan per damunt de
totes lea facècies 1 de totes les cen~ures de partit.
Orientem novament les nostres
1 nropa~ndes en aquesta direcció.
Actuem la. nostra. obra. Un nou 14
- Ll :..X ; ~\.•I í..t')
d'abrll., s'acosto.
t
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Per ''E. R. (/'adreçaren la paraula a la multitud els Srs. Jaume Serra Hunter iM. Rubió Tudurí
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• En finir el seu brillant1sslm parI llllllcnt, el doctor Serra Hunter una
formidable nllau d'aplaudiments es-clata dintre la. sala curulla de ctutadans amarats d'emoció republicana i catalanista.

Fueteja. la propaganda àe cacà.cex.ú;teixo.:. I nurant la tragèdia de sln, cerquem la salvació del rêglm la dis8ort que passa. la Repllbllca, per base democràtica, per a tnfluir en ~~
Marià Rubió i Tudurl
governament de la oosa. pública, no ter feixista de les dretes 1 qualifica
de llibertat de tot el poble. 1 a m1 ajudar-nos a retornar-li la salut.
A continuació, s'adreça als extre· em cansaré de cridar: Vmca. la. Re- l'anomenat uconde de Egara» de ta.ndre Raurlch, del Comité Executia ra.ns, hom veu com es trenquen leJ em plau superlattva.ment Q.WI, vosalQuan el restaurador de la Genetasma prehistòric. Refuta conceptes
del Partit Repúblicà Federal; Ra· normes de la. Democràcia en nom tres 1 nosaltres, al cap de q11atre mlstes d'esquerra, als republicans ti· pública I ! I <Ovació.>
Ft. seus els concepte¡ de Ta.ss:ls i de Pradera, el lloctinent dels carlins ralitat, em confer1 l'honrós lloc a
li
Present!
mida, a les classes benestants d'un
fael Tassis, de la. Joventut d'Accia del seu ordre, que és el desordre d~ anys, diguem tots plegats:
Vosaltres ho dieu amb l'entus1asmc esP.Crit liberal, 1 els diu que la Re- Ma.rca, 1 com ell creu que s1 el se- i denuncia els intents d'un cop de la candidatura de Diputats per Barcatalana Republicanll; M. Rubió ! senfrenat.
Aquest procedir, però, els ha. de que us fa espurnejar els ulls, supe- publica. és l'únic cami per assolir lli- nyor Lerroux vol retornar a la lega- força. de tipus hitlerià que Catalu- celona. em digué: cal sacrlftcar la
TUduri, diputat d'Esquerra Republivida. per l'ideal» 1 a.vul en recordar
cana a les Corts de la. República; conduir força.da ment a la calguda ditant tots els personalismes a la bertat, cultura, jusUcia i prosperitat. litat, és solament amb un sol article nya no toleraria.
llibertat de Catalunya en un dels En la. polltica, és el règtm republi- i que digui: «Es convoca el ParlaJo voldria que tinguéssim sempre la duta històrica del 14 d'abril del
Claudi Ametlla, ex-aovernador de definitiva.
tal
per
Catalunya,
<te
autònom
ment
da
humanitat,
La
s'imposa.
que
cà.
nostra
la
de
Canta. amb eloqüència la comme- moment& més dolorosos
Barcelona i Girona i tnembre del
present aquest perill per m:u-xar es- 1931, en el seu qunrt aniversari ens
Comitè E. d'A. O. R. i el doctor Jau- moractó de la. data gloriosa del .14 història. Feu com els familiars d'Ull sempre que camina adolorida envers que nomeni el President de la. Gene- tretament l.111it~. 1 alliçonats per l'ex- cal recordar les paracles de l'Avi l
n1e Serra Hunter, ex-rector de la d'abr1l. Remarca, amb dadei el vlli- malalt greu que l'assisteixen per tal la felicitat que mai no podrem atè- ralitat 1 aquest el seu govern res- periència amarar-nos encara. més accelerar el ritme de lea realitzad'esperit republicà 1 catalanesc, ~a. clons esqucrrlstes fixa. 1a mirada als
Unlversitat de Barcelona i diP,utat al per1d1 de la casta borbòÍiÍca bo 1 d'ax:onhortar-lo. Tots nosaltres S<ml nyer. Però, és de mica. en mica\ com ponsable.• <Gran ovació.)
Parlament Català, membre d Esquer- lloont el «bienni» del qual fou art1- familiars de la gran familia repu- l'espècie humana ha. pogut ml lorar
qoo anant ben units r<!.s no vindrà. Ideals de llibertat per a:;solir 1 ter
HUMANITAT
LA
.
Uegiu
una
fex l'autèntLc republicà esquern:.ta bli<:ana, que ~ns reunim davant d.e la seva sort. 1\lentre ham tingui
Visca la unió dels republicans!! li obra dela n06tres somnis, ímic carni
ra Republicana.
(Grana vis.quea I ovació.)
va presidir el vell diputat It!pu- senyor Manuel A.Zaña tOvncló 1 crits
per alllberar la Pàtria. 1 els nostrat
bUcà egarenc, senyor Palet I Barba, de: Visca AZaña. 1 l'home hoornt J
presos amb un record inesborrable
«Les dretes -<Hu- volen, o alel qual obri l'acte eruni¡ de grans
per a 1a san¡ dels nostres morts.
menys ho diuen, resoldre l'atur foraplaudtemnts 1 digué:
Hunter
Serra
Jaume
I en rememorar la data gloriosa
Ciutadans: Som a la. commemora- çós, 1. per cercar-hi solució no se'ls
del 14 d'abril, jo vul recordar l'ideari
ció de la data històrica del 14 d'A- acut altra cosa que patrocinar un
Tot seguit prengué la paraula el comú d'Esquerra que ens uneix enbril del 1931. de la qual avul es com- feixisme embolcallat d'humanisme,
doct.:Jr Serra Hunter, el qual co- sems que el desig del nostre Macià,
pletxen qn&tre anyades. Estem aca- amb l'engany ciel qual no havem de
mençà:
que volia fer de Catalunya un pobant de passar un dels per:lodes més caure de cap de les maneres. Per Ja
M'éS molt plaent que sia en aques- btu on s'emmirallessin els altres podol<lrOSOS de la. República. a Esnanya, salut de la. República 1 de la Lliveu
meva
la
ressoni
on
Terrassa.
ta
bles del món, 1 que fos un oasi da
moments clif!c!ls di,.,v .,11.ts de la for- bertat. republicans, unim-nos, unimper JOSEP M. FRANGES
amarada. d'esquerrisme, catalarutat • pau 1 de oona.nça. emnig les tempesta tempesta de què tots nosaltres nos.» <.Oran ovació.)
re¡>ublicaniSme. NoSRltres no som paa tes de l'egoisme. Volia. ju:;ticia abso1 t
11
hem estat testimonis. Tanmateix, 1a
D'ençà que el cerve de ·an roT · ¡ M
tempesta decreix i cal que tots els
aquells fantasmes dels quals han luta: que el treballador tingués el
arca poide, fa centenars de milers d'anys,
Rafael aSSIS
republicans d'Esquerra de Catalunya
parlat els amics que m'han preced1t n1àxim de benestar, no permetent,
va estar en condicions dc r:ervlr dc
1 d'Esnanyn formin un estret conen l'ús de la. paraula, sinó Que som però que l'obrer volgu~s aprofitar de
De la Joventut d'A. c. R. Comen- vehicle a la InteHigència, 1 el s1ml
homes de cor, que la manca de lliber- la. seva. posició de governant, ni àe
tacte de còlzes per tt.l que noves
tat rebeHa. en la nostra sensibilitat. Jo c:1.p patró, per fort que fos, poguks
possibles tempestf>s ens trobin ben ça alludint la. forta reacció monàr- devingu'! home, que s'està dcbaltlnt
quica, que algú veu a Terrassa., que ei prohlema de les formes de goacoblats,
m'entretindria força estona glossant
sorlal
vida
la
de
les paraules de l'orador nue acaba de eludir el compliment de la Llei.
Això, úni('atnent ho aconseguirem encama aquell b.ome que ha passa.t vern. En els albors
I vull recordar-vos que per donar
finir llur parlament: «Si en un moa la. Història. amb el títol de Uqui- hom el debatia. e. cops 1 a Ol'l3!i~~amb uno. forta abraçada.
ment de perTil foSSin altres homes comp:J.ruents als desigs del nostra
Jo. que com a re~Kesentant ja vell dador de la Mancomunitat Catala- des. En l'actualitat, els cops 1 les
més avMçats que nor.altres els que Primer President, uns homes que ha,..
de Terrassa a les Corts, he estat dc- na: Alfons Sala. Aquell que per a mossegades conserven en essència.
porte.ssin el timó de l'e.bordatge ~e vien assolit la. ¡>Oòició més elevada,
shrnat per la presidèn(:ia d'aquest honra seva creà núUctes de policia tota la seva animalitat, però es àls·
l'esclavatge, no vacil-laria. en sumar- dintre la politic.a, no vacillaren ·n1
acte, el primer que se celebra a Ca- indfgena que ll serviren. per a.nar a frt-.ssen de polèmica, de doctrina, de
hi el seu esforçt. Això vol dir que un momen~ a. Urar per terra la
revolució.
de
~:~~.r.t
talunya. després de la tragèdia del les processons ensems que li donaren Cl'P d
0
cal accekrar el ritme de l'avança- magistratura quan. aquesta, no r~
L1\ forma. de govern més pri"'Ut!mes d'octubre, he de dir-vos poques l'estoc d'alcalde de R. O. Afirma no
Hu&Q
Yfctor
do
dibuix
manarqula»,
la
de
carro
«El
ment, bo i amarant els nostres sen- presentava ni podia donar compliparaule~. CP.r hi ha oradors de tremp creure en aquesta. reacció davant vn. és la del ~triarcat» _ en altiments en fortes dosis de llibertat ment als anhels populars. Ho j :.r~
l'espectacle immens de la saia curu- gunes regions cmatriarcab, _ copque ho faran.
seriosament,
dir
pot
no
tal
de
ció
d'Occil'Imperi
de
calguda
la
a
I
i just!cia social.
SohmPnt. que cal rectificar errors lla de republicans. Dedica iròniques vement. al ecu t.cmps, per s. u •..~ 1 s
ren tot 1 tot ho perderen per nwnmonarquia
la
que
cap,
del
bo
està
st
les
damunt
bàrbara.
l'allau
amb
dent,
passats, sl els va h:wer, per a salvar- frases, acollides amb rialles, al s~ reduïts. Segles ençà, però, en mulEvoca l'orador la dt.ta. del 14 d'a- tenlr incòlume els ideals de tota te.
contrades esponeroses del món lla- sigui un règim de perfecció i da bril
i
t
d
ls
nos de noves t-nsopegades. I, per tal nyor CK>icoechea, que té anunciada
del 1931, dia en el qual la. senEl President Companys, deia:
d'as.c;olir-ho, ens presentem units ~n la seva visita, que l'orador qualifica tiplicar-se e nuc1IS, e erm nen tn tí, és quan es perfila del t~t la for- jusUcin. L'historial frenètic de totes bmentalitat popular va. desbordar- vida.
Nosaltres sostenim un Ideal 1 ~r
un sol bloc totes aquelles forces que de còmica, que poden despertar la SOCtt:!t..l.t humana n.:>us nspet.-tes de ma monàrquica amb la seva deriva- les monarquies del m6D, antigUes i se en termes de franca. concòrdia i sostenir-lo
no escatimarem cap mena.
portaren la República. ¿Inici de l'en- aquests fantasmes de la vella 1 desa- l'autoritat suprema. I és ja en C.l\1- ció: l'aristocràcia feudal. Reis i «no- modernes -amb excepcions raris.si- optimJsme. Però ben prompte el sensacrificis:. (Grans aplaudiments).
sope¡rada? Les eleccions del nove-m- creditada. politica de l'El5panya mo- litza.cions remotisslmes ~ue se'ns bleS», foren, en els primer;; segles mes- fa abominable fins l'Ombra tit de la realitat, que mai abandona de
governar, però l'exemple
a
Torn9.rem
apamlx la monarquia - J;tlvern de la invasió, perfectes bandolers, d'a.questa repu¡nant i:lb~1tuci6. La els catalans, s'imposà en el camf
bre del 1933. ReS11ltats? Ja els ha- nàrquica.
Glossà, amb gran encert, la. data d'un, etimològicament, - amb els àvids de bOt1 i rapinya, més nobles seva paulatina desaparicló de la geo- de les nostres reivindicacions i co- del passat el portarem dintre C\el
Yeu VIst: malgrat haver obtingut entre tots els partits republicans 1 d'es- històrica. del 14 d'abril del 11l31, glo- seus escassos encerts i desm~.;ura 1 més reis com més brutals, san¡ui- ¡rrafia. polittca és penyora. que no mençà la lluita per assonr el màxi- cor, però això ens imposa un deute
querra mig milió de vots més o.ue els riosa ~Iu- perquè té per a. nosal- des falles.
nnris i cruels. L'arrel del feuclala. mentim. Aquells països, coru Escan- mum de facultats i d'autonomia. a tots nosaltres, als capdavanters
obtln~nits pels adversaris junts, el tres, catalans, la. doble slgnifica.ció j D'antuvi, els reis foren més 1:.1e lisrne, que és la terra, es recolza daels se¡ruidors, a tots se'ns lnlpQ6a
Anglaterra, Bèlgica, que són Després dc l'actitud que no hem iuna.
sentit esquerrlsta està representat en de 1a. llibertat dels homes 1 de l'alli- altre cosa caps de tribu o clan. La. munt d.e l'escandalós robatori a m~ dinàvia,
forta disciplina. Es en ella on
d'oblidar que fou la més cobejada
monarquisme
del
suport
darrer
el
tribu 0 clan més poderós s'imposa- armada.
minoria al Parlament de la Reptt- berament de la Pà.tria Catalana.
_,.,·" trobarem l'eina més segura per forpobl~ ' ·'I ·.t •- - ·.
pe1
monArde
res
tenen.
no
fet
de
caduc,
ARudeix Mart(nez An1do i diu que VI' als altres 1 els ajupia al tnlnrlat
bllca. Per tant. aquesta Ut'11ó d'avui
: .... . .. _ !ou reconeguda la jar la. llibertat i la seguretat de la
La monarquia es fonamenta en la quies. Són paisos benestants i nmLcs • •
precisa que subsisteiXi per tal de re- hi hagué un minist.re monàrquic, del seu propi dèspota. En c•lrtes més
necessitat d'ajornar la solució del República i de Catalunya..
drets
dels
usurpació
v:Olenta.
donar-se
poden
que
tradició,
la
de
l'autor!~.at
trta.
latituds,
i
nFIOns
oc
ful,mitora¡itA
el
que
dignitat,
amb
tornar a. l'esperit <l'avui fa. quatre
problema acudint a les vies legals
Podria parlar molt dels fets de! 8
nantment. Aleshores, Nicolau dOl- del cap 0 monarca., es recolzava en tnés elementals dels homes i deli el luxe de pagar t mantenir un se- i constitucionals. Entre aquelles dues
anvades.
però no llo Wll fer per.:¡~
Personat a la Presó de la Moncloa wer, digué que Martinez Anido bavia les seves dots homicides. Països hi pobles. Per tal de junyir tm territori nyor que, sense tntervenlr per a res posicions podem dir que s'ha mogut d'octubre,
tinc la llibertat necessària •
de Madrid. per tal d'assabentac 1 ca1gut ofegat amb «san¡ 1 SOJICSI. hagueren, però com l'antic E~·:Jt~. al carro d'un rei afOitunat, hom no en la governació de I'ESl.at, serveiX durant quatre anys l'opinió de .Ca- no
. . •
,•
s'està de reduir a. r~scia.va.tge els per a fer bonic a k, cerimònies talunya. i tot aquell sector de ropl- fer-ho, I, encara, perquè està prompPer a fer-nos contents ens donen
President Companys (Gran ovacióJ
1 els seus companys del govern de un Decret que dlu restablir la. lega.- on el cap de 1 Estat era. 'MeStlt d'u- homes lliures I
~r-las a con- oficials i donar to 1 relleu a la VIda nió espanyola. que sl d'un costat te a. obrir-se un judici oral en cl
na alta representació teocràtL'~I\. De- rear, per a l'intrús vencedor, els de
la Gencralltat, de l'acte que avui litat autonòmica
l'anomenada. «alta societat», pàl- ba. viSt en les nostres aspiracions T. de G. contra els homes de la
jeràrd'encarnació
mena
una
venia
·
.
i
à
•
l eb rem, m encarre~ • en nom prop UegiU LA HUMAN1TA
quica <ie la divlnltat, i d seu co· camps i les feixes, que abans llaura- Ud reflex de la vella aristocràcia l'expressió d'un dret Inalienable, calguda Gen~talltat.
ce
i de tots, que us saludés 1 us abracés
ven per ells i els seus..•
feudal.
oom és el que tot poble té de decidir
Remarca la lmportè.nc1a de l'acte mès era tan sacerdotal <:un P<::tttc
a tots en nom de Catalunya i de la
L'entronitza.cló progressiva del
TA
Nh~ú m•c no tingui ànima òe gos dels seus destins, ha. temut que l'au- llegiu
LA H
En pocs reialmes o imperis antii:s comandament d'un damunt tots
que s'estA celebrant.
R~n(tblit'a. covació formidable.)
faldiller pot avenir-se a doblegar todett'rmlnació de la voluntat caes cotitza.va la qualitat moral dt>l destrueix fins l'essèncl~t. de les pri- l'esquena, fer tot de genuflexioo~ da- talana po¡¡ués minV'ar els llaços que
TAT
I
MAN
HU
.
LI
Parla a. continuació:
Cal que tinguin en compt~
Cap Suprem. Els antics ¡-recs, semegiU L A
.
merenq'-les llels bàrbares, relativa- vant d'un .ersonat.ge que. en el mi- runeixt;n a~b ~e. ~pública espanyo- • que . la Constitució és una tran~
superiors a la seva èl)aca, Un- ment
guanyat
Hem
democrà.t1ques.
Leandre Raur"tch Clou el seu brillant parlament amb pre
sacc1ó on 1:11 ha plasmades les
gueren una noció d'això en abohr
llor dels · casos, és enterament igual la. I d equilibn. d aquestes dues
un: Visca la República 1 Cataluny!l., la monarquia, a la lllJTt de Codn:s, quelcom, però. La Influència del cris- a ell. En bon hora que tots els ln· siclons h8.fUé d ésser sempr.e lt. in a ru,¡¡otn¡; 1 anh;..ls de lt.'S multiLud.3
Del Partit Federal. Saluda el poble que ~s conte~tat pel públic amb per no creure possible trobar aJtJe tianisme, damunt dels sorruts monar- clinem, sense text legal que ens hl litat de I Esquerra Republicana de que tot ho podien ~ndre ara fa jusde Terrassa. 1 recorda. l'Ideari pimar- grans &plaudiments.
tament quatre anys, 1 que trencada
ciutadà dels seus mereixe.n~nt.s. Ai- ques, temorencs de la pirotècnia In· obligui, davant els caps de brot de Cataluny&.
fernal, fa que, pcc a. poc, desapare- la Filosofia, de l'Art, de la Literaru1
galllà. Avui, però -diu- no ven!nl
Jo m'explico -diu el senyor Ser- la convivència constitucional f~cn
fa
proclamaren,
atenencs
els
xl,
tl'
A
•
guin els esclnus i els substi~uetxin ra, de la Filantropia, de la InteH.i· rn Hunter- el procés de la vida ment poden deixar-hi els elits.
a propagar Ideals de partit, no: sinó
ClaudI me ta trenta segles, l'arcontat perpetu; és els
serfs. Molt poca cosa és ben cert. gència. Però d'això a dir «senyor» politica espanyola durant. aqu€16~
que deixant particularismes, ten!rñ d
L':-ctunl Pe.rlament abusa del seu
a dir, la República.
d~ure de fer obra. de con.1unt en oro
Però 11questa ínfima. manumissió enquatre anys, per l'acció sunultàma poder
Oome~aça. saludant l'auditori 1 di\1 I La forma. monàrquica. perseverà, geo<h'à els m¡¡niclpis i les ciutats I besar la. mà d'un simple mortal de dues oorrents d'opinió que pa.·
dels ideals de Llibertat l de Repúque el millor discurs no el ía.n els però, a Esparta, en forma. dual I franques medievals i arribà un m<>- que molt sovint és 'IUl perfecte ast! ra'rlelQ.tnent circulaven en el subsòl
blica..
un
tot
va
hi
descastat
brètol
un
sistema
o
un
a
1
èfors
als
supeditada
enseu
el
amb
poble
el
de la massa del pals; el corrent, Uegiu LA HUMA NITAT
Ataca les dretes. l rernal'Ca. com a oradors sinó
ment que els reis s'hi estintolen per
iniciat per la República, renovador
contrlldicc1ó les doctrines del Mestre tuslasme esquerr1sta. Aquest acte d'a- d'oligarquia aristocràtica. A Esparw, tal de dominar els senyors feudals, món de >distAncia.
ccl
l
ci<'
l'adopció
possible
fou
però,
pronuncieu
el
díscurs
millor
el
vui,
del qual es diuen seguidores.
Moltes són les coses que cal en- progressiu, cada dia. més obert a
pobles poden perdre la lliber·
de Licurgo, en cada dia més prot.erbs l més voraços, derrocar, encara, perquè la humani- res reivindicacions socials, que sabé tatEla
¿Actuen les dretes -diu- d'acord vosaltres, homes republicans i cata- munisme guerrer
i poden ésser anorreats, però si
ganduls 1 més viciosos.
amb les màximes del fill de Galilea? la.nfstes, procedents de diversos sec-, certa. manera precursor de les cano- més
Institucions,
les
a
1
lleis
les
a
portar
una
i
comoditat
un!l.
amb
visqui
tat
tne.nt..cuen l'~ma pura 1 digna reEn aquest segon o tercer ac! e de
(Una veu: Non. Descartes, el gran tol'll, els quals oblidant-ho tot, peti- dern1ssimes» tendtmcies hitlerianes.
rela.tí.ves. Però la. primera, els anhels de la vida moderna; i en tornaran més forts que maL
Prescindirem de comentar lel! dis- la gran comèdia - tra¡èclla, millor dignitat
nlòsof francès, diu: «Penso? Doncs tes 1 grans rancúnies, si n'hi baguesel. couent. dens l
contrari,
sentit
i
fatal
aquesta.
és
urgent.
més
la
aquesta
Una formidable ovació clou el par.
!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!11111!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'11!!!!! sorta d'Atenes, Vfcl.ima uo pas de la dlt- que és 1a monarquia,
perversa. Institució que, ~n cinquan- confusionari de la tradició estacio- lament vigorós del diputat Rubió 1
1 seva democràcia, sinó dels di.'SVia- es caracteritza de libei'al 1 d'am.l¡a
aparentfins
i
tlmid
1
lent
·
nària
ofeens
continents
sis
en
1
segles
ta
Tuduri.
del poble. I el poble. sempre crèdul,
reix la proporció de dos-cents mons- ment' contorttl.lsta, al principi; ràpid
ELS "TREBALLS DE SALVAMENT DEL «AOUITANJA» ::¡:n~t~~~-u~~·ct~o~~àc\~: ~~~i! es deixa. entaba.nar. perquè quan la tres
la
burlant
aconsegui,
quan
després
dotzena
una.
per
imbècils
mil
o
zr~ixa. no ba. tt caasa.t ni dt:.fuu- fatidlca institució ja no el necesstt1,
Petició d'amnisfja
1 mitja escassa de homes dignes de veritable voluntat popwar, assolir
dat mai. Ella, amb la Repúbllra són li rebli encara més les cadenes.
un èxit eleCtOral; 1 ftnalmentt lmveneració.
1
respecte
una
G;
d'UA,
por:er
monarou!a,
La.
les úniques formes 4e convivènc·a
petuó!l quan veient claramen~; en
La pre.ildèncía, que ccm hem dit
França. va Iniciar, desordenada- l'horitzó el re~ment de les escompatibles a.mb la digrutat de institució grotesca, sanguinària, ant!.d'antuvi, és representada pel senyor
flnals
als
tasca,
la
caòtica,
1
ment
per
~eshonra.da
1
ilológica
nat\U'al.
l'home. No devem carregat-los en
querres, s'apreSl&à a emprar l:a. vio- D.
Palet 1 Barba, diputat terrassena
compte les vicissituds 1 els des¡a.- les infinites malvestats que ena 1 del .XVrnè. La serp C$ defensa i lència. 1 l'amenaça. d'una. Tevisió cons al Parlament
do la República 1 afi~ tilis del IMl üs que d'unn i els seus corifeus han vess~ damunt costa d'esclafar. Tarunatetx, poc a tituciona.l, l'otíjecUo de la. qual ~o
a. Esquerr a. Republicana, dóua.
llat
l'altra hagin pogut fer els humans. la terra. Ja sot& la primera fórmu- poc, d'una manera tmbrionària, de- és altre que tornar al vell rè¡p:n compte
per llur a.pl'otelegrama.
d'un
A la .Roma p¡.1mltiva, quan la. Ciu- la electiva., ja sota el s!St~a here- flclen~(. Incompleta, però susceptible sota l'aparença de l'acceptació ~e
vac.tó, 1 el po:;a a la conslderacló de
tat Eterna era un Immund campa- ditari, l'estilpida t revoltant pruija de mwora, va dibuixant-se la fór- l'esta.t de coses 1 fent cie la. Repu- la
multitud que emplena
ment de barra.ques, vora el Tiber, d'un home o d'Una familia de creu- mula del «Govern del poble pel po- blica un nom sense contingut real en magnifica
absolut el teatre aàés esmentat,
les tribus bàsiques del tutur Imperi rè's superior als altres homes i a ble». Trigarà, potser, ~ aàqulrlr Ja i positiu.
En relació a aquest doble corrent, 1 el text del q1~al éa com segueix:
capdavantel'lJ 1 el les altns f.a.rnilies 1 amb dret a dis- &eva plasmació deftniblv& i satisfactenien els seus
Presldentl!& Aeunldos los repumés a~.c;enyalaU de t-ots efeTct.:l. les poSQ.l' de la vida 1 el PAtrimoni de tòria. Però hi arribarà. De tots examina Serra Hunter l'a.ctU.Cio «Sr.
blleanos da esta ~ldad en un ml•
!uncions de teL Tots conemcern l'e- t.Qts, ha. fet VC$Sal' tnés san¡ al po- aquests règims autocd.tics que, com dels partits de centre. Una llei. de tln
para la çemmemeraçlón
magno
volUCió, creixença. i en:~~tlci!loent. t\e ~le -al poble que to.n esclau ha es- una erupció de lepra, empudeguen p¡;ioologla. collectiv&. ll!?. estat nova.cuarto aninrsarlo de la proc.la•
la reialesa romana. tinl:l (!Ue caii'Ué, tat sota. Pau com sota. Pere, com el món, dia vindrà que no se'n canti 1'1181\t confirmada durant la darrera del
el 509 (a. J. C.l, sota el nunylll del Mta Berenguera- que gotes d'ai- gall ni gallina.. Entretant, una. avui, etapa de la poUtlca esp!lnyola. Crec maoión de la Repúbll~, ha n a cotda•
sovint no ha. estat suficientment do pedlr la Amnistia para todos los
priiner Bnitus.
gua hl lla a l'Oceà Paclfic. que és una demà, les monarQuies cauen per que
oonlrolada la necessitat dels servi- p rlliel polltlcoa y sociale&.lt
El PQdel' persooal. - rlmb<li.i~'lt el Pti..tno Cartlè~ dels OceaÓs. L'am- no alxecar-se m&t més.
L'esment.aL t~egrama és rebut per
dors de\ vell règim que avui militen
en Tarqui - era l.ncompatlble amb biaó 1 111. ~vfcla. dels rel'>, les reines
14 d'abril dei 1931!. .• ¡Oata magn!els partit$ republicans 1 que no la democr.àda e¡arenca. amb wl& ln·
el civisme 1 1 austeritat oe !l'!; prJ • i els preten!1ents, a Espanya, com a flc:a àe l'eclipse total d'una de les en
meres sene-.-\··!o.Ja r.~mancs. .EXJ.:;t.ts !:ScltSa, a Hongria com a Escòcia, monarm1!es més inintel:ligents i més senten possiblemcn5 aqwell fervor deecrlptlble ovac.1ó, t aL'd ll1 dóna
del rt.opub~ històric o de la nov&. la s~va aprovació.
ja, el problema soclal - ;>lltric.s, he. llançat fills contra. pares, gel'lD!ln.•
-de sang q\le regtstra. la his- gemac:.ló republicana. Hom lla obliplebs, Aventi, llei$ ag.ràties, - pe- contra germans, pobles contra po- btul.es
¡C;;.lfa
de
consciència
nostra
la
tbria,
rò la politica es desenvolupà, d acord bles. Després de les Religions, que laics, adversari~ de tots etq flnperia.- dat tamoo que els pa.r~its de ceutte
Un minut de silenci
reben ~a se\'& valor de solucioos
amb el geni de la raça, ema els són allò que ha provocat al planeta lismes. èt salUda i et venemi ).ioit no
que deixen malconten1S a
CbllliOls, el Seraat - de ~lh, au- més espantoses catàstrofes, els pro- del que tu, H d'abril, dules dintre, mixtes
1 altres, sinó d'allò que 6s Vital
segwt, la Presidèllcta recorcià - i el control dels Trib'.ms del blemes dinàstics ccu~·l p~r dret pr<>- s'he. malmèa 1 s'ha desvirtuat. Wal- 1uns
comú dintre d'un règim 1 que per- daActe
que, aproximadament a l'hora
poble, guanyat a preu 'de sang. Ha pi el segon lklc, en la taSCA deshonlent
més
rttme
un
a
gràcies
me~.
grat tot, vares acomplir la teva. miSque w. a cloure's l'acte <doa quarts
estat sempre a preu c!e sani que el rosa l Indesitjable d'encendre 1 r>r<>- sió
mbi essenc.1al, enderrocar la mo- que ~1 cle4s parU.ts extrems porl.ar a de dues de la tarda), fa èl.s quatre
poble ba pggut contro•'l.o: lt. J,ròpia J)a.pr odis. nn<:11nl~s. guerrel; \ exterme as¡nraciona 1 ideals que estan
damu.."lt
pel
e¡ue
creure
cal
narqnla.JI
anys .tustos que el Prestden~ Comvida. No h1 ha.vtt. m.marqt<U l!OSS1· terminis.
de clllr..idicacians I contubérnls, la en l'ambient del país i de l'època.
panys, proclam~ la Repúbltta. a l'A·
ble. en un poble .!~ 1\:.\lsL~.o. La
del
part
ngon&
la
dedíca
condlL'orador
la
s'estimi
que
home
tomari.!
cap
no
monarquia
juntament de Barcelona, ¡:es& que slidenttftcació del poble a:nb ks !.liS·
signif1ca·
l&
remarcaT
a
discurs
seu
multànlarnent rr:petia Francesc Ma.tltucions republ.tcanes va. ~ser mts
Oeneral\tat.
l.a.
de
poUUca
la
de
ció
des del balcó d'aleshores Dipuque eis ~ons, allò que va &..'1$0•
dintre de la pollti.ca ~ral d'Es- clà
tació de Barcelona., accelerant la
li.r la destrucció de Carta¡o.
POLITXES
MAQUINARIA D'OCASIO
panya. La traj~ctòrta -dels nosttes proclamació
arreu Q'Espanya lla fuL'ei~pla.menL de l'Im~rl, però, TRAN&USSIONS Governa lla estat sempre 111fon:Jiada
MATERIALS D'ENLlER·
gida del Borbó. I en recard d'aquest
t'I !A creiXença tel puder mtll•·\!'.,. culesSènlea
defensar
de
sentit.
el
en
IIlllla.l'en amb J ·~u Oè~r. Però t!s ROC - TUBS - FmROS I :METALLS VELLS
cies més pures del si.st~a demo- esdevenime~t, proposa que a peu
roma.na, que el dl'lll~~n com a ~>er
cràtic que ins.o¡uri. la. República. dret ~s Jua.rdí un mill\lt de $i.lcnct,
vidor de la Republl::a, l'ocan.n a
Algú és on s'ha manlleSlat en tots bo t .n~eordant l'emoció 4'aqUt'lls
punyalades davaut a temença Ollt'
els moments l'esperit autèntic del di~ per tal de recordar la lliçó pa.saspi.rts a proclamar-se rei. I per taJ
CLOT, 303, {~ el carrer Espronced&) H d'abrU del 1931. I qum ba co- Qda peT aprotlt.ar-la ei c1ia de demà.
de no pr ocla'mar :eu, S'avt.n¡ueren
Espectacle magniflcl Aquella mulBARCELONA mençat la deformació d'aquell espe~7ü
~ON
em~;-v
«lmperat«Ot,
acceptar
a
rit 1 a'ha. lnlciat la davallada polí- t.itud dempeus i amb la testa desEl aran paquebot britànic «Aqultama» que qued~ embarrancat damunt
dors que, amb tot i copsar les ~
Uca, posant «1 ponlll'E$t&bi!itat dd ~oOêlta, ruarda un reltgiós silenci,
un banc tle eorra prop dl Sonthampton amb 388 passatgera a bord. S'ha xunes prerrogatives que mai b.agln
nou rê¡\m, ha estat també C&talu· amb una emoció uplanndora. Tren.
nya I& que ba man~ la in~ ca el recolliment ~puitual, el maCONSTRUCCIONS
AUTO·MECANIOUES
aconaegult alliberar-lo després do grana t dlftcultnee esforços d8 vult pogut copsar els monarques, uo s:oaa.ren mal, d'O..'b.rt Augua a ~
tftx ~ Palet, wnb crits de «Vis'tat de la ~ta!. .~pula!
PISTONS PER A AOTOlLOBUS
rtrnolcadwa terta ~ toren envia ts al seu auxili pel por t de Sonth:unplon. mul Angústui, anomena.r.;¡e rel.$. El
ca CatalunyaiJ, «VIsca la Repúbli·
ca!J 1 «Visca la Llibertat!•, corejats
Els vult remolcadora fent units esfortoS ptr ta l de posar en ftíbertat titol d'Jl:l:nperadOr, ~ un ;parallamps. I no és de creure que dientFl. <toowr Serm Hucu.er fa aiQi'ió peLi aSilstellt& tlnint enml¡ de grans
l'~ultanla•
se ueis.t llaurD estat IIlillor els CONSELL DE CENT, SJI
a Macià, 1 diU: .A.T iñ, a. Barcelona, apiaucUtntm ts.
GaligWes, els caracaUes o els Helio11a gent humil, ela vruitables homes
L'acte tranSCQ¡.1'~é sense cap me<Express- Foto.)
536~ 0
TE L E PON
•àbals.
B A R C E L O N A d't'sqnerra, van p\ljallt la mrmtanyn na d'incident.
t;reS.

Els oradors anw1ciats eren: Lean- lt. repre&Síó desencadenada pels ti·
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Les grans curses ciclistes

- - -Jaume Pagès, de manera brillant, va
guanyar la 11 Jaca- Barcelona
La II Jaca -Barcelona organitz¡l.da
per la u. s. de Sants en co.Jlal:)orac1ó
amb el coHega. «El Diluvio», per únposlció de les circumstàncies, s'ña
vist privada de la participació de les
mé$ destacades figures del ciclisme espanyol t . ,esta aosència, però.
no ha 1 at pas gens d'Interès a
I& cursa, ja que aquesta, esportivament, ha assolit un èxit decisiu del
quals els organitzadors poden sentir-se satisfets.
Han estat els homes de segon terme els qui han donat color a la curI&, i els qui han ofert als seguidors
moments d'emoció intensa.
La sorprenent actuació de Jaume
Pafès, Andreu Sancho i Joan Gimeno que sostingueren al llarg de la
oursa. uqa lluita aferrissada, ens féu
ob11dar l'absència dels grans casos».

sobre Gapella, Esteve i Salom, i &.mb
més diltànc!a, Pagès, Cebrian, Sc'(la,fEr , :ríguetes 1 Gim::'mi~e a_naven
-· _a, Me·
junts, i Ferrando, e
I efes d'aleshoree la cursa tóü una
caça continua fins a :8ilrceloña. Pagès anava a l'encalç dels tres valen<'lans, i aconsegui de passar-los.
A la sortida de Cervera, Pagès havia reduït l'avantatge de 60 segons
que li dula Sancho. i seguien a. mé$
de dds minuts, Capella 1 Salom, els
quals havien deixat Esteve amb avaria ; després, Gimeno, a 8 m . 16 s.;
Cebrian, a 7 m. 12 a.; Esteve 1 Schafer, a més de 9, I a més distàncta,
els altres.
A Igualada, Pagès la havia aconseguit a Sancho. I Gimeno anava a
l'encalç dels valencians, als qual es
va unir. però sense poder abastar els

,_-;;.

A Santander

Ràcing, 2
Barcelona, 3
EQUIPI I
Rafa,
BARCELONA: Francàs
Atana - Pedrol, Franco, Lecuona Ruano, Ralch, Morera, Trlllo i Pagès.
Oeballos,
RACINO: Ouebas Ilardia - !barra, Oerman, Ruiz Pombo, l"uente, Arteche, Larrlnaga
l Cisco.
Arbltrea Vallana.
Santander. - Al camp del Sardinero, ahlr el Barcelona va realitzar,
davant el Ràclng, una gran exhibició 1 vencé l'equip cantàbric per
S

la que aquests, difícilment haurien dos primers que marxaven molt bé, l
pogut superar, amb llur actuació, la encara augmentaven llur aventatge,
¡esta dels herois de la Il Jaca-Bar- l aixi es presentaren junts a l'arribada, en la qual Pagès va batre Sancelona.
cho a l'esprint.
• • •
• • •
A les tres de la matinada varen
La classificació fou tal com sesortir de J aca vint-i-vuit corredors, i
bom acordà que la marxa fos neu- gueix:
l.er J aume Pagès, de Granollers,
tralitzada fins que fos clar, puix que
l'obscuritat de la nit feia difícil la 1." cat., en 11 h. 45 m. 20 s.
2.on A. Andreu Sa.ncho, 2.• cat.,
cursa. A un quart de sis del matí, a
uns 33 quilòmetres, fou donada. la igual temps.
3.er J oan Gimeno, en 11 h . 51 m .
sortida als corredors.
De sortida. ja. fou emprès un bon 57 s.
4.rt Joan B. Salom, de Vall d'Uxó,
tren aprofitant la pendent favorae11à l'escamot, del qual en igual temps.
ble, es
5.è ~Ianuel Capella, de València,
en fou baixa. Destrieux qui va ésser dt>ls o:imers en baixar a arran- en 12 h 35 m. 04 s.
6.è Lluís Esteve, de València., en
jar uns êarRol~ < ''"·;prés varen ferho també Cebrià Ferrer i Gimeno, 12 h. 20 m . 50 s.
7.è Dldac Scllafer, de Valènica,
aque~t èarrer per causa d 'una punen igual temps.
xada.
8è. Josep Casamada, de Sabadell,
Entre Binèfar i ''·:ru:.celles, una
rebentada soferta per Gimeno va en 12 h. 25 m. 09 s.
9.è Josep Fisas, de Martorell, en
provocar altre cop la lluita, I es
llancaren en fuga els valencians Ca- 12 h. 25 m. 57 s
lO.è J osep Ruiz, en 12 h. 32 m.
pella, Ea!om i E'Steve, amb Sancho i
Cebrian. els qua.¡;, varen prendre 04 s.; Amadeu P el!ort, 12 h . 32 m.
_va.ntatge d 'tm segon escamot for- 04 s.; Eugeni Blanch, 12 h. 34 m.
mat per Casam<tda, Fisas, Ferran- 36 s.; Emili Serra, 12 h. 35 m. 16 s.;
do, Schafer i Figueres, seguits de Ramon Belmàs, 12 h . 37 m. 06 s.;
prop per Pagès, qui, jw1tament amb Josep Garcia, 12 h. 38 m. 34 s.;
Figueres I Casamada., varen a.conse- Joan Pagès, 12 h. 38 m. 34 s.; Joan
gulr els primers, però així que s'ha- Valverdú, 12 h . 46 m. 11 s., i Frangué refet l'escamot, Sar~cho, aprofi- cesc Pallejà, 12 h. 48 m. 41 s.
El guanyador va cobrir la distàntant el cansament dels altres, es féu
escàpol tot sol, t passà per Lleida cia a un promedi de 31 quilòmetre
amb més d'Un minut d'avantatge per hora.

I'AsS1

Els tres equips catalans resultaren gua·
nyadors en els seus respectius encontres

• • •

Arribada de la cursa Jaca·Barcelona. de la qual ha resultat guanyador
.roan Pagès, de Rubl, Independent de quarta categoria. Arribada a la meta
(Express- Foto.)

palat

CAMP I ONAT DE L L I GA

a 2.

:i:l joc desenvolupat pels blau-gra-

na fou de ¡ran qualltat, i recordà. el
dels bons temps de l'equip de Les
Corts.
Davant l'empenta dels barcelonins,
els del Ràc!ng varen minvar, i malgrat llurs esforç06 no pogueren superar els adversaris. El Ràc!ng sofrl una baíxa important, la d 'Acteche, davanter centre, el qual a la
mitja hora de joc s'hagué de retirar
1 no tomà a sortir. Aquest fet no
restà. mèrits a la tasca del Barcelona, puix que, com deixem dit, va.
ésser magnifica. Destacà. el jove
Raicb, el qual demostrà. en el camp
del eardinero que tenia grans conel'Xê!nents de joc i que mereix el lloc
d'internacional. Fou el qui va dirigir
la linla davanterà i qui la portà. al
camí del triomf.
L'equip cantàbric va posar gran inte~ès a obtenir la victòria, però va
haver d'inclinar-se davant el millor
joc dels seus adversaris.
El partit començà amb joc mogut.
Ambdues davanteres arribaren moltes vegades a la porta contrària,
però els mancà decisió a l'hora final. Als trenta-dos minuts, Morera
aconsegul marcar el primer gol del
Barcelona. El públic protestà, pulx
que creia que havia estat marcat én
un fora de joc, però Vallana no en
féu cas. Poca estona després el Barcelona era castigat amo un penalty,
que, llançat per Oeballos, fou el gol
de l'empat. Dos minuts abans d'acal:)ar la primera part, un centre de
Pagès fou aprofitat per Ralch per
a marcar el segon gol del Barcelona.
Els primers quinze minuts de la
segona part foren Igualats. Després
dominà el Barcelona 1 Ralch marcà.
el tercer gol per al seu equip. Als
vint-i-set minuts, Pombo realitzava
el segon per al Ràcing.
Com gairebé sempre, l'arbitratge
de Val"U>.na no va. satisfer, l calgué
que la força pública el protegís quan
abandonà el terreny de joc.

NOCES

A Can Ràbia

Espanyol, 4
Donòstia, 1
Equips:
Espanyol -Martorell; Arater, Pé-rez; Espada, Solé, Oituentes; Prat,
Q u e s a d a, Iriondo, Edelmlro I l
Bosch.
Donòstla. - Rojo; Irastorza, Arana.; Amadeo, Ayestaran, Iplfl.a; Ortega, Oronoz, Larraza, Pa.co i Amunàrrlz.
Arbitre: Melcon.

• ••

Més que un Espanyol- Donòstla,
podrtem dlr-ne una segona edició de
l'Arenes- Espanyol celebrat darrera-ment al mateix camp de joc; partit
de poca transcendència, en el qual
ja podia donar-se per deacomptat el
triomf dels locals, 1, per al això fos
poc, un Donòstla inofensiu i completament desmembrat.
Tot 1 la. poca r esistència que oferiren els visitants, l'Espanyol, per
la seva banda, fornl una pèssima actuació 1 féu que l'encontre es dese'nrotllés sempre en un ambient del
tot avorrit.
Durant el primer temps l'Espanyol
dominà amb molta insistència, però
els seus avanços eren lents I desordenats, cosa que féu que no marqués cap gol; el primer d'ells no
vingué fins al cap de 84 minuts de
joc, quan Prat, en recollir un centre d'Iriondo, escapà. per la linla
d 'out, s 'internà 1 baté Rojo per primera. vegada, d 'Un fort xut creuat.
Tres minuts després, el mateix Prat,
aprofitant una falla de Ja defensa,
marcava el segon gol; 1, finalment,
al cap de to m inuts, Quesada, després d'Un batibull davant la porta
defensada. l)er Rojo. r.conseguia el
tercer gol.
Al segon temps el joc decaigué
encara més, sl bé els guipuscoans,
que en aquest temps jugaven a. favor del vent, aconse~iren arribar
sovint als dominis espanyollstes, encara. que sense most-rar-se perillos'lS
en cap moment. Al cap de 29 minuts d'aquest temps, Quesa.da obtenia el quart 1 darrer gol, 1 un minut
després Larraza, d 'un tort xut, marcava. l'únic gol per als seus.
De l'Espanyol destacà., en primer
terme, la tasca d'ambdós extrems,
lloc per on sempre tingueren un xic
d'eficàcia els avanços espanyolistes;
la. línia mitja, sense necessitat d'emprar-se a fons, 1 destacà Solé ; Martorell, molt segur, com sempre, 1
força insegurs els defenses. Del Donòstia sobresortí la llnia mitja, la
més eficaç de l'equip, I la segui en
mèrits la defensiva; la davantera,
molt deslligada, sols els e rems sobresortiren lleugerament. - C.

A Sabadell

Sabadell, 1
Hèrcules, o

CAMPIONAT
DE LLIGA
PRIMERA DIVISIO
Resultats
Madrid- València
R. santander- Barcelona
Ah, Bilbao- Betis
Sevilla - Atenes,
Ovledo- Ath. Madrid
Espanyol - Donòstla
Classlfloacló
J. a. E. P. P'.
20 14 8 3 36
Betls
20 15 1 • 55
!ladrld
20 12 1 7 64
Ovledo
20 10 1 Q 44
Sevilla
Barcelona 20 8 6 7 •9
At. Bilbao 20 &
8 51
At. Madrid 20 7 6 8 33
Espanyol 20 8 2 10 42
València
20 9 o 11 35
Ràc!ng s. 20 6 3 11 36
Donòstla
20 6 1 14 26
Arenes
20 3 s 1. 16

a

3-0
2-3
()-{)
~

2-1
4-1

O. P.
17 31
28 ll1
•o 25
34 21
21
35 21
38 19
52 18
44 18
.1 15
56 11
49 9

•a

de e~
distri
cè i
Madrid, 14. - Avui ha tingut lloc
la segona etapa de la cursa EibarMadrtd - Eibar, amo el recorregut
Burgos - Madrid, 242 quilòmetres.
A lea vuit del mati fou donada la
sortida per a cobrir la segona etapa,
1 bo varen fer quaranta-dos cor-edors que ahlr es classificaren. Un
vent fortisslm dificultà la marxa dels
routlers, car aquest els venia de cara
1 els obllgà emprar un tren molt
lent. Tots els corredors formaren un
escamot nodrit.
A Aranda fou disputada una. primaque obtingué Mostajo a l'esprint.
El promed1 fet pels corredors en arribar al lloc de provisió era de 24'742
quilòmetres per hora.
A la costa de Somoslerra es va disputar un premi que s'adjudicà Fernú Trueba. El descens dels Molar
fou molt renyit 1 fins ·a prop d~ Madrid els corredors marxaren en escamot compacte. A partir d'aquest moment la lluita prengué impuls i en
un esforç superb aconseguí arribar
primer a la meta Francesc Ezq_uerra, seguit de Llucià. Montero, Cardona, Dear, Vicenç Trueba, Marian
Canyardo, Escuriet i Fernú Trueba.

SEGONA DIVISfO
Resultats
Sabadell- Hèrcules
Ossassuna- Valladolid
Mllrcla - Celta

e lasslfloacló
J . a. E. P.

Ossassuna
Hèrcules
Celta
Múrcia
Saoadell
Valladolid

PRE

8
8
8
8
8
8

6 1 2
4 2 2
6 o 8
• 1 3
s o 5
1 o 7

C.
10
8
16
10
16
21

P.
11
10
10
9
6
2

TORNEIG
PROPORCIONAL

Resultats
Martinenc - OTanollers
Europa- Calella
Terrassa - St. Andreu
nuro-Horta
Sants - Tàrrega.

0-1

8-2
4-2
2-2
6-1

Classificació final
Campió de Catalunya: Granollers, amb 25 punts.
Sants, 25.
'terrassa, 23.
Sant Andreu, 19.
Calella 14 (abans 18).
Europa., 13.
Martinenc, 12 (abans 15).
Tàrrega, 9.
lluro, 5 (abans 12).
Horta, o <abans 19).
El Granollers obté el titol per
gol average, 1 amb ell es classifiquen el Sants, Terrassa, Sant
Andreu, Calella. 1 l'Europa per
a jugar el Torneig de Promoció, juntament amb el Girona l
el Badalona..

COPA D'ESPANYA

te:
ter:s

7 Antoni Escuriet, 9 h., 49
20 a.
8 Fermi Trueba, igual
9 Oabrlel Harguet, Igual
10, Ell Cebrien, 9 h., 53 m 11 ·
11, Larruy, 9 h., 58 m., 21 s. :· 1:¡
m eric Tuero, 10 h ., 1 m., lS s : •
Daniel Ruiz, 10 h ., 3 m. 30 s·: 13•
1
R. Trlllo, 10 h , 5 m., !in's 37 ~ia••~'
"""
ficats.

t:

CLASSIFICACIO GENERAt

BASQUETBOL

6-1

F.
17
18
16
12
8
10

so

¡uïc:
soci

Salvador Cardona, igual te
n1Jl8.
Bearn, Igual temps.
Vicenç Trueba, igwu temPs
Marià Canyardo, 9 h 48 ·
rn.,
·•
segons.

1 Salvador Cardona, en 15 bor
es,
54 minuts, 30 segons.
2 Vicenç Trueba, igual temps
3 Llucià. Montero, en 15 hores
• 58
minuts, SO segons.
4 Beam, Igual temps que l'an•·
-er ior.
5 Frederic Esquerra, 15 hores 67
•
minuts, •5 segons.
6 Vicenç Escuriet, 15 hores, 57 llll·
nuts, 50 segons.
7 J . Hargues, Igual temps que l'an
terior.
CLASSIFICACIO DE L'E8 Marià Canyardo, 15 hores ••
TAPA
' ""
minuts.
1 Frederic Esquerra, en 9 hores,
9 Ell Clprlen, 16 hores, 1 minu•
45 minuts, 30 segons.
"
30 segons.
2 Llucià. Montero, 9 hores, 46 se- 10 Fermi Trueba, 16 hores 3 llll
gons.
·
'
nuts, 20 segons.

1-0
3-0

3
4
5
6

Espanya ha batut Portugal per 33 a 12
L'EQUIP MILITAR DE CATALUNYA VENCE EL DE CASTELLA PER 34 A 13
Madrid., 15. - Aquesta. tarda al
camp de Chamartin s'ha celebrat
el festival organitzat amb motiu
del matx de basquetbol entre els
equips representatius de Portugal i
Espanya.
A l'acte h1 assistiren el secretari
general de la Presidència de la
República, senyor Sà.nchez Guerra,
en representació del cap de l'Estat;
m!nlstre de la Guerra., general Masquelet; secretari del Ministeri de la
Guerra; ambaixador de Portugal I
altres personalitats.
T&.mbé hi assistl nombrós públic,
puix que el festival tenia caràcter
gratult 1 hi foren convidats diversos coRegis de Madrid.
La festa començà. amb un partit
de basquetbol entre les seleccions
militars de Catalunya 1 Castella., les
quals s'arrengleraren com segueix ;
Catalunya: Pujo, Blanco, Martlnez, Ca.tarineu 1 Vilaldac.
Castella: Iturralde, Segur" López,
Juli 011, EmUi Gil i Oudl.
Al segon temps foren canviats
Iturralde 1 Gudi per Albif:ana I Carracos.

L'encontre fou molt ben arbitra'
per Pere Gil.
El primer temps fou molt nivella~
i acabà. amb el resultat de 11 a 12 a
favor dels catalans, els quals després
d~l descans dominaren extraordinàraament, puix que els castellans utaven esgotats per complet. Acabà
el matx amb el triomf de Catalunya,
per 34 a 13.
Després hi hagueren uns exercici¡
gimnàstics a càrrec de l'eq-uip de Ja
veterana Societat Gimnàstica Esp&o
nyola, els quals foren molt aplaudit&
autogir volà sobre el camp 1 fcx¡
ovac10na.t pel públic.
Després començà. el partit inter.
nacional de basquet entre Portugal
1 Espanya..
Els espanyols dominaren els portuguesos i el primer temps acab1
amb el resultat favora ble a Esp&o
nya. de 16 a 6.
Durant la segona part continuà el
domini de l'equip hispà i acabà el
partit a mb el tanteig de 33 cont ra 12 favorable a l'equip dP'InroL

ur:

I

CAMPIONAT DE CATAlUNYA
DE BASQUETBOL

FABRICA DE BOSSES
DE PAPER
Especialitat en bosus fines 1
d'encàrrec - Manufactura de
tota mena d'envasos en el ram
del paper

Resultats de la jornada.:
PRII\IERA CATEGORIA

Laietà E. C., 22 - - lluro, 15.
Resultats
Equips:
Equips. - Laietà: Domingo, Mar1
3Júpiter
Güechotinez, Muscat 8, Prieto 5, Creus 8,
HERCULES: Pér ez, Macià, Or1
3Plana
La
GranollersLlobet 1.
riols, Salvador, Moro, Mujica., Iries,
2-0
VIgo- Corunya,
Tatono, Blazquez, Denis I Roldan.
lluco: Bonet 1, Baró, Berga 1,
1
1Granada
erezJ
Morral,
Ma.ssip,
SABADELL:
Duch 1, Xivillé 10, Mauri, Costa. 2.
Classificats per a la segona
Arbitre, Vilalta.
Resultats dels diferents entanda., Júpiter, Granollers 1 Unió
Juniors, 14 - U. C. Joves, 13.
Galileu, 102. -·· Telèf. 35596
Recreael
l
erez
J
El
Vigo.
de
contres internacionals cele·
Equips. - Juniors: P. Vidal, J ua.n
tiu de Granada hauran de juVidal 6.
~"9 T un tercer partit.
brats el passat diumenge
U. C. Joves: Girona 4, Giménez 4
Desitjo representants per a tot
'
Bayra¡¡-uet 2, Oiménez 3, Quilez.
Brusselles, 15. - S'ha jugat el
Catalunya.
ArbJtre, Bertran.
matx internacional de futbol entre
En
camp.
no reflecta l'esdevingut al
C.. E. E., 13 - Unió Manresana, 36.
els equips representatius de França
bona lògica el Sabadell havia d•! suRtpollet, 31 - Atlètic, 14.
l Bèlgica. El partit ha acabat amb
mar quelcom més.
SEGON GRUP
empat a un gol.
CARBONS
AGLOMERATS
MOTORISME
BOXA
Als dinou minuts, Gual rebé una
U. S. Cornellà, 25 - Escletxes, 22.
Blanc, Argemi, Font, Castillo, EsteAeronàutica, 20 - Atles, 15.
ve, Calvet, Gual, Barceló 1 Creus.
••
TERCERA CATEGORIA
~vui, al Gran Price, Lozano L'equip Pintacuda-Della Stu- Zuric, 15. - En un encontre vàlid Arbitret
Zabala.
Prat de la Riba, 20 - S. E. Com•
•
•
s'ha
Internacional,
Copa
la
a
per
tal. 11.
~ontra el romanès Jon Sandú fa, damunt Alfa Romeo, venç
L'actuació de l'Hercules, no va pas
jugat el partit entre els equips na.CLASSIFICACIO
Avui, a un quart d"onze de la en Ja CUrSa de leS «miJ clonals de Suïssa 1 Hongria. El matx respondre a l'expectació que 1a seva
SUCCESSOR DE VIDUA DE
PRIMERA CATEGORIA
.~t. tindrà lloc la inaugura_ció ofide.:;r.avla
Alta
Creu
la
a.
presència
de
sorpresa
formidable
la
donat
ha
8 7 O 1 198 147 14
Laietà
milles»
·lal de la. temporada de l:)oxa del
la victòria dels helvètics per 6 a 2 pertat, davant el Sabadell, de diu7 6 o 2 191 132 10
Espanyol
'.}ran Prlce, el palau de la dansa
Barcelona 7 ( 1 2 210 182 9
menge, almenys, no va pas justificar
• • •
Brèscia, 15. - La famosa. cursa
1 de l'esport, aixecat al solar que
~>1
d'ocupar
mèrit
el
moment,
cap
en
8 4 1 3 158 155 9
Duro
ocupà. el popular saló de ball La automobllista de les MU Milles ha
Praga, 15 .- S'ha disputat el matx segon lloc de la classificació. Cert excellent passada de Creus, i d'un
Bohèmia, un dels primers locals per obtingut l'èxit espectacular acostumat. En l'aspecte esportiu, en can- de futbol per a la. Copa. Intemacio- que el Sabadell va jugar un gran ment Pérez. El Sabadell dominà. fins
" D s'introduí la boxa a Espanya.
VALENCIA, 265
Entre els aficionats, l'espectació vi, ha resultat quelcom inferior als nal entre els equips de Txecoslovà- partit 1 que en tot moment VIo po- a reprendre el joc. Continuà la ini' s enorme I no per· la vetllada en anys anteriors.
qula. 1 Austria. Ha acabat amo em- guer imposar llur superioritat de loc ciativa catalana, amo jug.\des desTelèfon 721 49
De totes maneres resulta interes- pat a cap gol.
1 entusiasme, però és el r,as, c,ne <'ls afortunades per ambdues parts. Asi, que és bona., sinó perquè tothom
joc
tl
i
dureses,
algunes
notàrem
allcantlns no varen mostt·ur.nos -!ap
•ap el que significa pel ressorgiment sant consignar que, fins a Roma.,
fou sempre mogut i !nteressll.m.
ràfaga. de joc meritori.
de la nostra boxa, un local com t:l Plntacuda havia aconseguit batre el
RUGBI
Bormalaurnt
pel
establert
rècord
expressaconstruït
del Gran Prlce,
Durant el primer temps, el j oc
Quan mancava poc per a cabar,
·nent per a aquesta mena. d'esports. zacchinl, el 1933.
fou bastant anivellat, &.mb llet.;ero l'àrbitre - qui actuà. imparcialment
A la !1, a les dotze de la nit (hora.
Essent el desig dels organitzadors,
superioritat sabadellenca. En la '>e- - expulsA Moral i Blàzqurez, per
'e donar bones vetllades 1 donar local), s'ha pogut establir la se- A Les Corts, el Barcelona va gona fase, sl bé els d'Alacant a''3S- mútua agressió.
7 3 1 3 205 152 7 QUIOSC DE PERIODICS
Pà.trie
oportunitat de situar-se els nostres güent classificació de conjunt, no
forçaren, foren en tot mol1'cnt <~u
7 3 1 3 175 152 7
Intendència
con1
5,
l'Hèrcules,
contra
Recons
5
a
34
per
Cornellà
el
vèncer
comlgans, per crear figures d'Una. va- dividida en categories:
perats pels locals. Alxi, el resultat tra el Sabadell, 2.
8 3 O 7 132 209 2
Junlors
1. Pintacuda..-Della Stufa., damunt
or !ntrfnseca, es pot dir que han
Diumenge a la tarda, al camp de
U. C. Joves 8 1 O 7 142 264 2
.1conseguit el seu desig, car han com- Alfa Romeo de 3.000 o. c., que co- Les Corts tingué lloc un partit amisSubscripcions a diaris 1 revist•
SEGONA CATEGORIA
IJinat una vetllada en la. qual des brelx els 1.652 kms. en 14 h. 4 m. tós entre el Barcelona l el Cornellà.
PRDIER GRUP
Flgurlnll naciona ls 1 estrangert
Jel preliminar fins al darrer com- 47 s. Promed1 de 114'763 lmls. per partit que no va respondre a l'in7 6 O 1 278 98 12
ATLETISME
hora.
Archambaud, fou el guanya- Hospitalet
bat s'hi boxarà de debò.
Servei a domicili
partit
del
després
desvetllat,
terès
12
132
213
1
O
6
7
Manresana
2. Tadlni-Cidoneo, damunt Alfa disputat per &.mbdós equips a Cor
En el primer combat, en quatre
Telèfon 71391
d'Adrià
Plaoa
10
179
212
2
O
5
7
Juventus
dor de la París-Caen
rounds, seran afrontats els batalla- Romeo de 3.000 c. c., en 1<l h . 46 m.
- Just Borràs i l'equip de I'Esnellà el diumenge antertor.
7 2 o 6 119 206 •
Atlètic
.iors plomes Sarto 1 Ouerrero; en 32 8 , Promedi de 109'337 kms.
BARCELONA
F• . fOren eIS gUa• Paris, 15. - Ahir es disputà la Ripollet
r no va respondre a rexpectactó
7 2 o 5 110 200 4
, l segon, en sis, el pes mig Cortés
3. Bataglia-TuffanelU, damunt Al- desvetllada perquè el Cornellà. va panya
7 O O 7 79 196 O
C. E. E.
. erà enfrontat amb Castro; en el fa Romeo de s.ooo c. c.
Paris..Caen.
cicllsta
prova
Important
SEGON GRUP
. Ruesch-Ouotta, damunt Alfa f~~e~:: s~s 'i~Wl\~r~:l~:-:0~~ 1 I~ nyadors de la VIl Volta a
; ercer, en sis, Jhonson, espectacular
4
incs'hi
que
d'asos
lot
magnlfic
El
.leuger, tindrà al seu davant Ran7 6 O 1 228 118 12 Dra. Teresa Llaberia i Sais
Cornellà
cho, home molt perillós per a. qual- Romeo de 3.000 c. c.
Sabadell
superioritat del Barcelona, en aquesrlvlren lluitaren aferrissadament per Calella
6 • 1 1 137 125 9
Metgessa especialista en
5. Ma.cchla-Danese, damunt Alfa tes circumstàncies, fou ben palesa..
~:!vol; en vuit rounds, el graclenc
Aeronàutica 7 4 O 3 113 122 8
1 Infància
Ginecologia
:~spluges tindrà per advesari el ba- Romeo de 3.000 c. c.
Amb un reoorregut de 6 k.m.s., un a adjudicar-se la victòria. En els Atles
Ja a. la primera part, el Barcelo7 3 1 3 163 104 7
6. Sanghinetti-Balestrero, damunt na marcà. 16 punts, per assaigs d"A- Pon nombre d'atletes disputaren Ja. darers quilòmetres fugi Maurici Ar..1Hador ploma Martlnez d'Alagón.
Ex-Metgessa. interna dels Hospitall
2
98
66
5
O
1
6
Escletxes
c.
c.
00
0
3.,
de
Romeo
Finalment, tanca la vetllada e1 Alfa
bad, Juanes, Violet 1 Torres, dels tradicional prova sa.be.dellenc6.
chambaud i arribà. sol a la meta.
TERCERA CATEGORIA
de Berlin
""U ro-o.~nds internacional entre el 7. Bianco-X., damw1t Maseratl de quals
Foren moltes les persones que es S 'establí la següent classificació:
foren transformats els dels dos
7 6 O 1 170 87 12
Olimplc
"OStre batallador Lozano I Jon San- 1.100 c. c.
10, primer, segona
YO,
PELA
darrers. Durant aquest temps el Cor- congregaren per a esperar l'arriba7 6 O 1 167 95 12
1. Arcbambaud, en 6 h . 48 m. 50 Martinenc
lú xallenger del campió de Roma-~ 8. Ourgo Salulce-Laredo de Men· nellà no arribà a marcar.
da dels corredors. L'organització,
BARCELONA
Telèton 13351
8
61
158
2
O
•
6
Ateneu
Aurel Tomn, boxador .que camp- doza, damunt Alfa Romeo de 3.000
perfecta.
segons.
A la segona part, l'equip blau-gras
102
87
2
O
(
6
R.
la
de
P.
c. c.
t:l. els combats per vlctònes.
CZassiffccu:ió
sugran
una
també
na, demostrant
2. Noret, en 6 h. 49 m . 50 s.
7 3 O 4 74 86 6
Rubí
J ust Borràs <Penya Pausas-Edelperioritat, marcA quatre assaigs per
7 2 1 4 135 123 5
3, Level; 4, Gabard; 5, Marcel Bl- Mollet
tnitjà d'Abad, Blasco, i Vlolet (2), miro), senior, 22 m. 19 s. 1-5.
7 1 o 6 65 205 2
Josep Fontserà (Faeet), en 100 dot; 6, Le Calvez, 1 d 'altres, &.mb el Comtal
dels quals foren transformats els
7 O 1 O 61 159 1
Garcia
de prtmera qualitat, a preus baratíssims
metres, sentor.
tres últims.
mateix temps.
Manuel Martlnez (P. P. E.), juEl Cornellà, en aquesta part mar....
cà. l'únic assaig per mitJà de 'nagà, n!or.
Josep Mír (B. U. 0.), senior.
Ciprlani, davant Martano,
el qual fou transformat per Minguet.
T.).
Mend!zàbal Palox (U. A.
FOTOGRAFIA
ANTIGA FAR MAClA
Jordi Mesalles (F. C. B.), senior.
s'adjudica la Volta a
Sempre ocasions
antics i .noderns
Santiago Renyé (Espanya), seHOQUEI INTERNACIONAL
802
"
TEL.
SALMERON, 158 nlor, primer local.
Toscana
Joan San Us (Espanya), neòfit.
A
N
O
L
E
C
R
A
8
re::ept;,s
de
preparació
Escrupalosa
Florènc1a, 15. - S'ha celebrat la
Anglaterra vencé Alemanya fit.Jooquim Gaspar (Espanya), ne~ clà.ssica
cursa. ciclista denominada cmb medicaments pura 1 garantits
França
a
Suïssa
a Toscana, valedora per al
Volta.
70
a
fins
C.),
E.
<B.
Ferrer
A.
Anàlisis :._ Secció herboristeria
·
terminis
a
i
comptat
al
im_millorables,
Ce.mpionat d'Itàlia, per la qual oosa PERE IV, 210
classificac!ons.
NJ TA1
(Quatre cantons)
Berlin, 15. - El matx internacioes congregaren en ella tots els asos. Telèfon &5095
entitats:
Per
BARCELONA Llegiu LA HUM A
nal d'hoquei Alemanya -Anglaterra
Aparells, des de 100 pessetes
punts.
u
O.,
F.
Espanya
vènA l'esprint final, Ciprianl va
ha acabat amb la victòria dels briO. E. Manresa, 60 punts.
cer Martano, el seu company d'etànics per 6 aols a • ·
P. P. Edelm!ro, 67 pun~.
quip, guanyant la cursa 1 &.mb elle.
Badalona. E. O., 81 punts.
el lloc de líder en la classificació
•••
J. E. Pensament, 83 punts.
per al Campionat d'Itàlia.
I
Paris, 15. - El matx internacional
Or!ea, 135 punts.
Learoo Guerra hagué de retirardiària, tot al millor dient, cada tarda
d'hoquei Juaat entre els equips de
Aligues, 163 punts.
surssa. 1 l"rança ha acabat amb la C&.mp16 de Sabadell, Renyé, de se per caiguda.
COMPRA-VENDA
ADMINISTRACIO
La classiúcació s'establí a1x1:
victòria helvètica de 8 ¡ ols a 2.
l'Espanya.
kms., 10 h. 27 m.
303
Clprianl,
1.
~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!
2. Gluseppe Ma.rtano, a un llarg
Especialista dels Hospitals
3. Olmo, a 17 minuts.
de Parls - Vatloe. - Llaguea
4. Negr!nL
TELEfON
A
Telèfon 14459
Via Laietana, 59, segon
a les oamee • Malalties de
D. Bovet.
l'Anus • Recte - P~ues de Gw.relx sense cperar
RCELON
A
B
p, dt Qràola, 106, pral.
Despatx de sis a set
SENSE DOLOR
sang • Fisures - EcZemeà
6. Bergamaschl, etc., etc.
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LA MUSICA·

tau de la Música Catalana: El Quartet de Dresde, a
P,a sociació de Cultura Musical ••• Teatre de l'Orfeó L'Eco
~Ascatalunya: Festival Wa,gner, a l'Associació Musical del
/ tricte nové ••• Teatre de l'Orfeó Gracienc: Recital Mer15 ¡ Anna Maria Wirth ••• Palau de Projeccions de Mont~~c . oarrera audició dels Quartets de Beethoven, a l'AsJU'ct~ció Obrera de Concerts ••• Majèstic Hotel d'Anglaterra: lli Audició de «Discòfils»
so
ust fa gairebé un any que
el famós Quartet de Ores'l'ot
ens v!S ara ha ~t a presentarde. ~?.:SSoctació de cultura MUsical.
ben recient el grat record
nos
tya t.~~g:Hent conjunt de corda gerhavia deixat del seu pas pel
llue
JllàiUCC de la Música catalana, perv1n u és. de- nou l'èxit bripalaU
¡¡uê ~~m ob~Ingut en l'audició P~
1 qual els eminents artlSnan
sada,o~:V Frltzsche, violi; Frltz
vtoli· Hans Riphan, VlOla
tes .
sc~~der¡{roph¿ller, violoncel feren
1 e ca personalissima, no persauna~.~ en el sentit personal o innat 1 sltló en' èl sentit coH:ectiu
divttua~nitat d'interp~ètació i d'estil
on taa la Impecable justesa de conjun donaren to major a la perso~itat preeminent del cèlebre Quarxt
.
tet deta oresde.
aquestes perspectives e raRe
en
«Quartet»
el
oirem
arles
so
18, núm. 3 de Beethoven i
ordí0
¡najor, op.ue és Beethoven! on resaiXÒJi to~a la força d'expressió medel geni de Bon. En
pian
~ve~= ¡ en l'callegro con moto»
1can ments quartetistes feren una
~mdiàfana, d'una claredat excepcional que el ((Presto» coronà es-

ltA

certs organitzats per l'Assoclac10 Obrera aplaudi perllongadament en fi.
llllUtzar el cicle Bethoven en l'a.udi·
ció darrera.

• • •

TEATRE f

·eI N EM A LES COM ARQUES.

PER l AQUESTA· NIT Al
CINEMA ALIANÇA l ORGANITZAT . PER GERMANOR
CATALANA
Germanor Catalana ha organitzat per avui, dimarts, a. dos
quarts de deu de la vetlla, al
Cinema Aliança <Passeig del
Triomf, 12 i 14), un grandiós
festival en el qual prendran
part artistes de reconeguda và,
.
lua..
El programa és cl següent:
1.er Presentació de la Companyia Catalana de grans espectacles J osep Clapera amb els
primers artistes Josepa Fornés,
Maria. Lluïssa Mir i Salvador
Sierra, els qUalS posaran en escena la comèdia .dramàtica en
tres actes dividida en set quadres de M. Poal AregaU,
«Les Verges Caigudes»
L'obra serà. presentada amb
tota propietat i amb assistència.
~
de l'autor.
2.on Acte de concert per
«Gavines de la Barceloneta» i
l'Agrupació Coral cL'ArtesanaJt,
sota la direcció de J. López Esparbe 1 amb la. collaboració de
Ricard Mayral.
Matilde Nartln.
Roseta Sanz.
Mestre acompanyant: Ricard
Vives.
Notes: Els organitzadors es
reserven el dret d'alterar aquest
programa. Per l'extensió d'aquest, l'espectacle començarà
amb puntualitat.
Preus: Llotges amb vult entraàes, 18 pessetes. Llotges amb
sis entrades, 14 pessetes. Butaca pati primera classe, 2'50
pessetes. Butaca pati segona.
classe, 2 pessetes. Butaca amfiteatre, 2 pessetes. Butaca circular segon pis, 1'60 pessetes.
Entrada general, 1 pesseta.
Llocs de venda: Quiosc de
periòdics d'E. Pons, carrer Pere
IV, cantonada a M. Vilanova
<abans catalunya>, Cafè del
Poble Nou, Taulat, 93 (abans
«L'Econòmica») i a la taquilla
del teatre dues hores abans de
començar la funció.

t al de saludar els presos polítics. m
veiérem gent de Girona 1 de les nostres comarques, desitjosos tots d 'esGermanor Catalana
trènyer la mà dels companys i amlca
empresonats, en aquesta diada simLA COMMEMORACIO DE LA
bòlica, i els rel'Ublicans es recorda• REPUBLICA
ren, com mal, de la gloriosa jornada
Tot 1 trobar-se empresonats o.l del 14 d'AbrU del 1931.
forti reial uns divuit detinguts, el
diumenge passat fou el dia que es
pot dir que va ba.tre•s el rècord de
visites, a1x1 com també al palau
Assoli un èxit formidable les
d'August.
Diumenge a. la nlt, quart a.nlverEl senyor Llúis Prunés va rebre
DE
sari de la Repúbllcs., tingué lloc al un retrat de l'ex-President de la DESPERFECTES A L'ESTATGE EU•
:1
Teatre Poliorama el festival orga- Generalitat, senyor Llúis Companys. JOVENTUT REPUBLICANA
RADICAL :: NOU SETMA·
nitzat per Germanor Catalana a dedicat als presos. Rebé, a més, FORJA
NARI :: ALTRES NOTICIES
profit dels presos.
molts tel~ de Girona 1 de les
Lleida, 15 (Per telèfon). -DivenEl coliseu de la Rambla resultà comarques tarragonines i principalinsuficient per a. contenir el públic ment dels seus comarcans 1 oonc1u· dres passat, a .!:estatge soc1al de la
Joventut RepubllC1Ula, uns desconeque h1 acudf. Un ple a vessar, ma.g- tadans de Manresa.
n1Iic. I magnlfic,. sobretot, -l'~erlt
Amb el mateix motiu de solem- guts s'lntroduiren a l'interior del
de tots els ass.ístents 1 coRabora- nitzar el 14 d'abril, a les presons, local 1 feren trence.dlssa. de vidres.
Immediatament es donà. compte
• es reberen molts obsequis que els
dors al festival.
del succeït a un jutge especial, que
Aquest començà amb . la reJ)re- presos · agratren profundanient.
sentació, per la companyia titular
El senyor Llufs . Prunés rebé la vi· instrueix les diligències correspoNicolau-Martorl, de l'obra de Josep stta de destacades figures de la. po- nents.
Hom ignora els objectes que ha·
Mana de Sagarra, «La Rambla de lítica de 1~ comarques tarragonines
les Floristes», que assoli- no cal i barcelonina. 1 delegacions femeni- gin pogut substreure.
- Ahir els elements de la Cultudir-ho- una interpretació acurodis- nes.
slma. Després, completaren el pro- Totes les entitats esquerranes ral de Joveptut Republicans. vareu
grama Enric Lluelles, Ramon Mar- de la nostra dutat 1 molts particu- anar a portar un ramell de flors à
tori i Mercè Nicolau, que recitaren lars trameteren telegrames al senyor la tomba de Jaume Blllart, q~
poesies; l'orquestra Demon's Jazz, Lluls Companys· 1 consellers de la mori el dfa. 6 d'octubre a. la Geneque interpretà magistralment diver- Generalitat 'empresonats a ' la P!'e56 ralitat.
ses peces del seu repertori, 1 el te- Model de ~d.
- El partit radical h.a celebrat
·
•
nor Vicenç S!mon, tots els quals f<>:
- Les festeS del 14 d 'abril han re- una. assemblea 1 un àpat, on ban
ren ovacionad.Lsslms.
sultat bastant magres, resumlnt.:se assistit els cacics municipals de la
Entre Ja concurrència hom obser- a la desfilada militar a la Rambla., «provincia».
và la presència de de3tacades per- un castell d.e focs d'artWcl al P as- Es dlu que pròximament sorsonalitatS J)olltiques i literàries de seig de Pi 1 Margall 1 unes tocades tirà
Ull setmanari polític, que es tiCatalunya. A remari:ar un fet Inte- de sardanes • la Rambla.
tularà «Polèmical, en el qual oollaressant: el senyor Carles Pi 1 SuCom ja a'bavia po31\t de relleu boraran elements de.. tots els 1)artits
nyer, alca!de del darrer. Ajuntament des del primer dia de les festeii ofi- d'esquerra.
·•
popular de Barcelona, fou objecte cials, la gent de dreta no ha. coope.
-A Cervera, al domlcill de R1·
d'una ovació formidabl~ per part rat a l'endomassament dels balcons,
del públic, dempeus. Ovació q11e va 1 a la balconada imponent del pis card S¡l.la, es cometé Ull robatori
repetir-se diverses vegadès 1 que d~rt. de la Ceda no h1 h avia el pel valor de 7.000 p~etes en joiells;
2.000 en bitllets; 750 en plata 1 150
culminà a l'acabament de l'e3pecta.- més lleu atribut republicà.
cle, quan, en abandonar el teatre
Ba merescut censures unàrurnes en monedes de • mitja pesseta.
el senyor Pi 1 Sunyer, fou acompa- dels republicans el · no haver estat
nyat amb visques 1 aplaudiments festejada e. les escoles la data comnns al carrer.
memorativa. Hom creu que les 1.500
pessetes esmerçades en el castell de •
focs per a donar gust a les monges
de Santa Clara, s'haUrien pogut
emprar per a ls. festa escolar .

TARRAGONA

1El IV Concurs de

Festival pro presos

Teatre Català
Amateur
Tal com anl.Jilciarem. a questa competició, que va a començar d'aci a
uns dies, constituirà una magnifica
demostració de la importància cultural del nostre poble.
Heus acf una primera relació dels
elencs inscrits al concurs: «Quadre
Liric-Dramàtic del Casino L'Aliança
del Poble NoU», dirigit per Francesc
Rajadell i Domènec. Representarà,
imposada, cEl gra de mesc»· (primer

«Discòfils». ha. celebrat també, la
tercera audició del seu curs inaugural, amb una sessió dedicada a JJ.
música moderna, millor dit, cultrnmoderna» d'o.quella nusica que cal
digerir-la. amb · l'ajut d'una ~ert~
quantita. de «tònics>> dlgeratlus sense els quals s'atasquen, no agraden
·
ni s'entenen.
Això succeeix ·per més esforços
que es facin amb audicions gramofòniques. amb la «Simfonia» utx1
l'anomenen) que porta per sla>tftol
«Mathis el pmtor», de Paul Hil'ldemit, de la qual ens abstindrem •''-r
ara de comentar-la '\ espera de 1a
seva audició directa, el mateix. que
aquella «Història del Soldat», de
Igor Strawmsky, que sona com una
mala orquestrina de «Jazz» malgrat
que l'autor de «Petrouchka» la vesteixi amb la formidable força rtl.mica, del qual procedimt'nt n'fos el
més incomparble mestre.
Uns lieders de Hugo Wolf U8&01903) tancaren l'audició donant-U 1..n
to un xic més agradós que les ante·
riors dues executades, que el ':l Jffi·
pl~~~a:~t.disposat, el programa brós públic que reuneix «Discóhls» a
tinuà progressant gradualment la Sala de l'Hotel Magestic, 11 :·.!!1
conuurs estUs i escalant les èpoques, amb força més complaença.
Les plaques executades, correspoe~b BrahmS <Quartet en la. me~or, op 51, núm. 2) i amb Anton nen a les següents xifres i marques,
Dvorak, (Quartet en fa major, op segons al programa s'esmenta: Paul
«Simfonia Mathis el
96¡ els artistes germànics no despe~ Hindernith,
diciaren l'avinentesa de fer-nos oU' Pintor». Disc «Ultraphone» G. P.
amb inapel:lable exactitud allò que 1307..()9, interpretat per l'Orquestra
nurs autors deixaren plasmat en el Filharmònica de Berlin, sota la dintàgrama, magnifi~ment avalo- recció de l'autor. Igot StraWinsky:
amb la seva mestrl8. d'excepcio- «Història del Soldat» suite; Disc
«Columbia» LFX 263-65, Interpretat
nalS executants.
Els afillats a l'Associació de Cultu- per Darrieux, violi; Boussagol, conra Musical, assoliren amb llurs a- trabaix; Gedean, clarinet; Dherin,
plaudiments nodtits 1 entusiàstes que fagot; Foreau, tromp_eta; Delbos,
els eminents instrumentistes acce- trombó i Morcl, percussió, sota la didissin a un plus que fou una nova recció de l'autor, i Hugo Wolf «Dos
meravella. d'execució que en res des- lieders», «A mitja nit», interpretat
meresqué de la seva. anterior acien- per Alexandre Kipnis, baix 1 Coeurad
v. Boss al plano a la ::.gona. cara
çada tasca.
del qual «Nixe Blnsefuss» per Ale• • •
Ricard Wagner constitueix a tot xandra Triant!, soprano i C.l'l:ld V.
ció que avui ja ho. arribat a to~ els Bross, al piano, disc marca eLa Vw.
públics 1 a tots els recons on tnom- de s u Amo» DB 2046-47, editat per
fa com si mal no hagués blasmat «The Hugo Volf Society», de Lonningú de la seva música provocado- dres. Robert Gerhard, féu els comenra en altre temps, de profundes be· taris a. les plaques executades.
caines. Ara., després d'haver mig ciCAMil Ol.TVF!RES
vilitzat aquells propietaris de certs
grans teatres, encara bocabadats
amb les seves «Tosques» i «Favorites» i «Tra.vlatas», els públics proletaris de les nostres barriades, Sant
Andreu més que cap altra, acut en
massa al sol anunci d'un magne
cFestiVal Wegner».
L'Associació Musical del Districte
IXè., sota l'aciençada guia del jove i
coratjós mestre Joan Pieh i Santasusana, ha operat a Sa.nt Andre_u ~
una entusiasta afició a la bona musica fent-U estimar els , clàB&cs i
aco~duint el seu públic fins al ~
te\x Wagner, del qual hom ha v1st
amb estupefacció amb quina. devoció em escoltat cParsilah>, «Tristany
!solda», «Els Mestres Cantaires» i
ja no diguem res en tocant a.l «Tanla
·
nhauser».
La de diumenae. dia
Aquest fenomen extraordinari, ja.
patrocina- «A T S»
constatat altres vegades, s'ha. repetit amb el magnific «Festival WegLa segona de les matinals de teaner» ofert per l'estudiosa Banda que
tre amateur que l'empresa oficial de
amb tan lloable ence~t dirigeix el
teatre català ha confiat a la «Fedemectre Pic, executant amb un enració Catalana de Societats de Teacert envejable Ja romança de l'acte
tre Amateur», tindrà lloc diumenge,
tercer d'«El Vaixell Fantasma»; el
dia 21, a les onze del mati, sota el
preludi del tercer acte d'«Els Mespatronatge d'«Associació de Teatre
tres Cantaires»; preludi de «LohenSelecte».
grin», del qual s'interpretà també la
El programa resulta !nteressantls«Marxa Nupc1a1»; «Tristany !solda»,
sim: presentació de tres rellevants
introducció del tercer acte; preludi i
elencs i estrena de tres produccions
Divendres Sant del cParsüal» i la
SERGE RACHMANINOFF en un acte.
brillant obertura de «Tannhauser».
Heu-vos acl l'ordre:
Es un compositor de gran enverActuaren com a solistes. els joves
1. Presentació de l'elenc de PriexceRents instrumentistes Joan Tei- gadura del qual, si més no, el seu
xidor i Domènec Segú, els quals amb famós uPreludin p~r a piano, de ge- mera Categoria i primer classificat
la resta dels components de l'aplau- nial originalitat i de gran força tèc- la secció cG». secció dramàtica del
dida Banda, foren objecte de grans nica l'hauria exalçat als més alts Casal de Sant Andreu, dirigida per
ovacions que justament recollí el cims de l'art musical contemporani. Isidre Aloy i Grau, que estrenarà la
seu perimentissim mestre Joan Pic i Rachmaninoff és un eompositor que sàtira en un acte de Pierre FontaiSantasusana, obligat als honors del avui ja. és familiar en tots els pro- ne traducció dels senyors Dedeu 1
Prosceni tan nombroses con incomp- grames i n'és prova ben palesa la Gllviller: «L'home que no fa l'afer».
2. Presentació de l'elenc de Priseva òpera "Alekou, estrenada a Letables vegades.
Un t-ncerLat. retrat de Ricard Wag- ningrad l'any 1893; un C<triOll per a mera Categoria de la secció «A»:
ner, dibuixat pel notable artista piano, violi i violoncel; una C<sonatan «Quadro escènic Mossèn Cinto», de
Francesc Miró, iHustrava el progra- per a violoncel 1 piano; a ltres dues Barcelona. dirigit per Andreu Gui«sonatesn per a plano; la. fantasia xer, al qual li ha estat confiada la
llUl..
simfònic.'\ uLe Rocheru; el poema primera representació pública a Bar• ., .,
simfònic ((Tot•:mlnselu; un <<Caprici celona de la comèdia en un acte, oriAmb un programa en extrem no- bohernin, per a orquestra, i dues ginal de Lluls Elles: «Montparnasse».
ta, ble es pre~cntaren al Te.a~re de grans usimfoniesn, ambdues de gran
3. Presentació de l'elenc amb titol
1Orfeó Grac1enc, les notab1líssunes for()a ¡ màxim interès.
d'Excellència: «Agrupació Romea»,
serge wassiliewlts: Rachmaninoff de Sant Feliu de Guíxols, dirigit
concertistes senyoretes ~~cè '?/lr:th
1 !illoa Maria W1rth, vlohrusta 1 p1a- nasqué a Rússia, al departament de per Benet Escriba 1 Romaguera, o.l
Novgorod, el 2 d'abril d'abril del 1873. qual li ha estat confiada la presenllista. tcspectivament, a les quals
~em tingut l'avinentesa d'aplaudir i L'any 1882, quan en comptava nou, tacjó del novell i prometedor autor
ingressa a l Conservatori de Lenin- Joan Gumellas 1 Graells, amb l'esog¡ar altres vegades.
. Ambdues concertistes captivaren 1 grad sota 1..-l. direcció de Demjaski, I trena de la seva obra en un acte:
1auditori aplegat a l'Orfeó Gracienc, el 1885 pas~à a estudiar amb Slloti, «Ombres».
dmb les seves clares interpretacions Taneieff, Zvierev i Aren!';ki a !.\losa
e la «Sonata en fa:t, de Haendel; cou, on estudià fins l'any 1891. Des
«Xacollalt, de Vitall 1 amb el porten- ~ del 1889, que rebé la .l\ledaUa d'Or
t6s «Concert en Mi menor», de Men- dc Composició al Conservaton c!e ALBERT PREJ EA N
DANI ELLE DARIE UX
r el.ssohn, obra en la qual, com AJl l\loscou, Rachmaninoff ja no abanes anteriors, les senyoretes Wirth donà. les se\ies utournées>1 per J'esexceHiren a tot elogi que els volgues- tranger, que foren sempre un seJUit
de grans triomfs com a compositor
6iJn fer.
Encara en una darrera part, Mer- i com a pianista, i l'any 1893 fo u
Cè I Anna. Maria Wirth ens delecta- nomenat professor de plano a l'l osren amb algunes pctitCs peces d'en- titut l\~arilnski, d~ 1\l?scou.
tre. les quals recordem ·<:Siciliana», . El PJ.:'lDi:~ta, pero, s ha super~t a
«Rtgodó», de Francoeur; la belllssi- s: matetx 1 el, nom de Rac~anmofl
Illa <:Oració de Maig» del seu mestre s ha ~ei _famos entre els '!les ~amo
Eduard Toldrà; «Rondó», de Mozart; sos pmmstes cont~mporarus. El seu
reno!D universal 1 J;la portat a tots
«Andanttno», del Pare Martini i
Dansa. de eLa Vida Breve», de Ma- els . ~dre~ del mon, insistentment
soH1c1~a t 1, !<empre sorollosament .areettal
al
.fi
donà
que
Falla,
DUel de
amb una ila.rgn ovació, contmuadora plaudtt. D aqu~s~ triomfal i glonode les diverses, que ja durant el sa ~arrera artísb.ca del genial com•
concert teniem registrades per aca- posttor _i c_oncerh la rus, Barcel~n~
ntils tistes tin- no_ I?Od1a esser-ne absent. Per aaxo,
llar la qual 1
gractes a l rtconegut zel de la benear
es ge
SUeren d'
accedir a perllongar el mèrita Ac;soclacló de Cultura l\lusíPt
t'al, t'ls seus t'Oncerts han donat to
Ggrama.
Coronant l'aroüa. empresa que de solemnitat a les dan:e~eli audi-\ Uft~UtnaonAw
li'lmlX>Sà la benemèrita AssoclaCIO ~~~" del Palau de ia 1\J~~>oaca Cata- -~il=~iií.j;¡.¡¡.¡.¡jliiliiiiililiii•-•~~:
'
·
~brera de Concerts. fou donat al
c!alau de Projecicons el darrer dels
nc concerts desUnnts a com:nemo~ta el centenar d·aud1cions e rent I en el qual donà n també, .I
~~~le complet dels disset cQu!lrtctsll
Beethoven, considerats com n
re~ument musical en el seu gène-

:t
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Al negociat d'afers civils d'aquesta
Audiència ahir foren rebudes dues
peticions de suspensió de pagaments.
una de la casa de pelleteria de
J osep Ticó, el passiu de la qual puja
a la xifra de 84.000 pessetes, 1 una
altra de la casa Tomàs Garrido, fà-brica' d'apòsj.ts, amb un passiu de
93.000 pessetes.

----------*:---------Detenció de dos sabotejadors?
Han estat detingUts per la brigada
de persecució de sabotejadors dos
individus sobre els quals recauen sosites que puguin ésser uns dels au~rs dels actes de sabotatge als au·
tobusos comt;SOS aquests darrers

te~ós detinguts estan afillats a

1 0 N T i a un d'ells U fou ocuescopeta de caça, de .la
~da'
P al tenla la corresponent llicència..
luunes bales que, segons digué l'lot les havia trobades.
t

uno. .

eii::: èstat practicades algunes diligències de reconeixement que, det
t sembla que no han dona.
~~~t.' però manquen encafra ~
testimonis més per u er
= n reconeïz.ement.

----------*:----------El ministre d'Obres Públi·
ques ahir sortí cap a Madrid
Anit amb l'exprés, sorti ca¡:~ a.
Madrid el ministre d'Obr~ Publi·
ues senyor Guerra del Rio.
q EÓ el mateix tren, sort~ ~bé cap
a la Capital de la Republica el senyor M.lirtfnez de Vclasco.

Dassa b te d e GIo n. a ------------*------------

11

ri

Al

Importants suspensions de
pagaments

----------- *'___________
A la presó

cl~ en o.questa sessió l'.•udi-

«Xv el «V Quartet», en la

aiM'.
Q Quartet», en la menor i cVIl
~~rtet», en fa major, els quals •es18 IVament pertanyen a les obres
• num. 5; 132 i 59. núm. 1. El Q uar~t de Corda de Barcelona, format
U r artistes de tanta vUlua com .MarCabus t Joan Parrarons, violins;
~tleb AgcU, viola 1 Sants sagrera,
~once!, féu, en ela t res Q cl<lC;!r.S
slnc:ntat.s. una tasca beu lll~.L~da i
ira ra P&lesant aquella fusió 1
del n Ci~lxement que en la resta
Patent.me havia maruf~stat. 1a ten
ent.
El
no nombrOS&lsslm públí<: que mai
manca als importantissl.ms Joo-

Intoxicació greu
Ahir un metge particular donà
compté al Jutjat de guàrdia que al
seu domicili del passatge de Bocabella havia auxiliat Jacinta Pigueres. de 65 anys, d'una intoxicació de
caràcter greu. intoxicació que es causà en Ingerir per equivocadó una
dosi d'àcid clorhidric.

Els s1s detinguts amb motiu de
la troballa d'armes en una bòvila
de Mataró ahir passaren a la Presó

le~

~icio n als

d'aquella 'localitat a dispos¡ció de
les autoritats militars.

NOTES: Ela UQ.ueta es repartel.J:en cada dia
d'aquesta eet.ma.na, 1 les &MoneSJt es llluramn del dimecres al dls11abte.

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

Sl

I elèfons dP

Caliaspirina

més populars i trafestes infantils per exteHència, és aquesta en què els
1ens esperen rebre amb joia de
mans de pares, avis o padrins, la
clàssica Mona
~ tal objecte, i associant-nos a
tan simpàtica i típica festa, com
els anys anteriors, i durant la
~resent setmana, fins el dissabte inclusiu, obsequiarem els nens
dels compradors amb esplèndides Mones de Pasqua

Una de

!",·1
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Impremta : 1..,.._.
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aqueU UJ.t1m cUa, els possei donJ de ttqueUI llOC1raD recolllr..J.es el d i umenp de O a 11 del mati al vestibul deia

~eecotaa~n

nostres Maaatzema.

Durant tot& aquu.ta eetmana, els nostres

Maptaema I"'OJJ..&Jldnu tancat& d 'una a dos

Quarta de Quatre.
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es près de la Conferència d'Stresa es reun~iX la ~ocietat ~e~ Na.ciQns
ACORDAr
HAN
·
BELLA
ILLA
A
REUNIDES
POTENCIES
LES
LA DfSTITUClO DELS JUTGES MUNICIPALS
DOLOR SOT A LA FESTA OPOSAR-SE ATOTA REPUDIACIO UNILATERAL DEL TRACTATS
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Una maniobra fallida
L'edició de La Vanguardia de diumenge recollia el rumor, el tonameht del qual ignorem, de la possibilitat que el Governador general
dei.tés sense efecte el decret de destitució dels Jutges Municipals segorts jos el text de l'aprovat pel Govern de la República en relació amb
els serve~ novament traspassats a
la Generalitat.
Volem remarcar, davant d'aquest
jet, el que segons al nostre entendre
no és sinó una habilitat política per
a portar endavant el compliment del
decret iUegal.
En efecte. Per bé que en el moment que escrivim aquesta linies
encara no coneixem els t emes del
decret aprovat pel Consell de ministres, és públic i notori que el mateix no retorna a Catalunya més que
serveis d'una importància secundàrin, sense Jer referència als d'Ordre
Públic, Ensenyament i Justícia, veritables parets mestres de l'Autonomia. Aixó vol dir, ert el cas d'ésser
certa la notícia que ens serveix de
punt de partida, que se'ns ha volgut

------*
Un magnífic extraordinari de «El Libe ral», de Bilbao
El nostre collega «El Liberal» de
Bilbao, amb ocasió del quart aniversari de la proclamació de la República, ha llançat un magnific extraordinari de vint pàgines que
constitueix un formidable esforç periodístic pel seu contingut. d'elevada qualitat 1 per la seva presentació
impecable 1 profusió de gravats 1 una
no menys formidable afirmació de
r epublicanisme.
Entre els nombrosissim articles 1
reportatges que publica destaquen
les signatures següents: Manuel Azafia, Lluís Companys, Indalecio Prieto, Marcelli Domingo, Angel Pestanya, Dlego Martínez Barrio, V.
Marin, Gordon Ordax, Botella AsenSI, Nicolau d'Olwer, Sànchez Roman i molts d'altres, així com un
autògraf de Ramon Gonzàlez Peña.
En atenció a la qualitat de les
signatures 1 als temes interessantíssims que hi són tractats, intentarem
r eproduir alguns d'aquests articles si
causes alienes a la nostra voluntat
no s'hi oposen.

E L~

Jer víctimes d'alló que vulgarment
se'n dtu una presa de pèl, tractantse d'enlluernar-nos amb un oferiment que per descomptat se sabia en
quin sentit havia de resoldre's Perquè ningú 110 ens Jarà creure que
el senyor Pic no és coneixedor de
l'acord del Govern de l'>!adrid des
de 1a ta dies.
S'ha valgut, utilitzant una altra
frase del lèJ.ic popular, «donar-nos
peixet». Peró no deixa d'ésser simptomàtic de la raó que ens assisteiJ:
que hom tracti d'acontentar-nos, encara que sigut de manera tan burda.
1 sense que això vulgui dir que se'ns
consideri càndids fins l'extrem d'empassar-nos la maniobra.
Seguim presents, entestats-tossuts com sant de mena t a despit
dels homes de la Lliga que, en aquesta qüestió com en l'atac a la
Llei de Contractes de Conreu, i en
tantes altres coses es cumen la mà
amb els adversaris de Catalunyaa indignar-nos contra l'atropell del
Parlament català.
La qüestió segueix plantejada, jaque, en els mateixos termes que el
primer dia i és d'una claredat tan
nítida que -admetent el repte que
el senyor Pic llançà públicament en
les darreres declaracions fetes als
periodistes- estem disposats a discutir amb qui sigui í on vulgui que
un D ecret no pot anullar una llei;
que la Llet del 2 de gener d'enguany
es anticonstitucional í que àdhuc
en el suposat temerari que no ho
sigui en res afecta, per ara, al règim de la Justícia Autonòma, quan
no ja altra cosa que anunciar una
llei posterior per a regular la situació en què han de quedar els esmentats serveis de Justícia, llei que
no ha estat promulgada ni tant sols
proposada a les Corts i de la e; ual
~ui sap si a inspiració del Governador general transitori- tot just
ara se'n comença a parlar.
I no tem afirmacions gratuïtes,
car nosaltres -a diferència del que
els passa a altres persones que s'obliden de l'existència d'organismes
tan importants com el Consell de
Justícia Municipal tent.Jo desaparèixer diabòlicament- presten massa
atenció a les coses nostrades perquè
ens passi desapercebuda una llei de
tanta importància. Això no ens podria ocórrer més que d'haver estat
publicada clandestinament i no sabem fins a punt poden obligar als
ciutadans les lleis clandestines.
¿Ha desaparegut el règim autònom
a Catalunya en matèria de Justicia?

SJ la República espanyola vol retrobar el seu bon
carni, el carni del 14 d'abril del 1931, cal que esborri
ben aviat l'expressió dolorosa que hi ha en la faQ de
molts republicans I obrers que contribuïren decisiva·
ment a aquella jornada Inoblidable. Els fets de mesos
enrera I els processos 1 condemnes subsegüents, han
portat el dolor a l'ànima d'un gran nombre d'homes
de bona voluntat que, avui fa quatre anys, saludaren
amb alegria I confiança el nou règim nascut damunt
del tron enfonsat.
Fa un any que, en commemorar en aquestes ma·
telxes pàgines el tercer aniversari del 14 d'abril, pesà·
vern al nostre article el següent eplgraf: INQUIETUD
SOTA LA FESTA. Passant ara els ulls per aquell ar·
ticle nostre, comprovem que el vam escriure amb el
pressentiment de les dissorts que dins la quarta anya·
da de la República havien de venir. I la confirmació
d'aquell pressentiment ombrlvol ens fa posar l'eplgraf
de DOLOR SOTA LA FESTA en el nostre article
commemoratiu d'enguany.
De la Inquietud havem passat al dolor. Però l'es•
perança és ben viva en el nostre cor, I confiem de
veure restablerta, dins la cinquena anyada, Ja signi·
ficac ió genUlna que va tenir la doble proclamació re·
publicana de Barcelona I de Madrid en aquella gran
data d'emoció popular.

• • •

Els fets, tots els fets, dels quatre anys de Repú·
blica tenen una clara explicació. La tenen encara més
clara els fets dolorosos que els joiosos. La reacció dretista que l'any 1933 va Iniciar-se no era res lmprevl·
sible, res que pogués sorprendre els coneixedors profunds i els observadors atents de la polltlca espanyola.
¿Es que per ventura la victòria democràtica del
14 d'abril havia fet desaparèixer en unes quantes
hores d'aclamacions multitudinàries I de voleiar de ban·
deres tot el pòsit dels llargs segles de monarquia? ¿Es
que havia fet desaparèixer, per obra d'un miracle mal
vist, totes les forces del fanatisme, del capitalisme 1
de l'unitarisme, que eren les principals columnes dels
Borbons I les mestresses de l'Estat espanyol?
En aquest cas -fa ens permetrà el
lector la insistència- ¿per què s'a,.
nuncien lleis per a regular la forma
en què han de quectar? ¿Per què el
senyor Portela Valladares seguia Jent
nomenaments de Jutges i Magistrats? ¿I per què quan el Govern
de Madrid decretà la suspensió a
tot el territori de les oposicions per
a cobrir les vacants de Secretaris de
Jutjat municipal, és la pròpia Audiència de Barcelona la que, per mitjà de la Generalitat, reclama i obté
la tnobservància del decret del ministre sen11or Aizpun a Catalunya,
en virtut del règim autònom?
Són altres incògnites que no trobem manera de resoldre com no sigui pel clàssic mitjà de l'embut.

HEROIS DE JACA I L'ANIVERSARI DE LA REPUBLICA

L'error d'una part dels republicans d'Espanya ha
estat el creure, durant els dos primers anys del nou
règim, que tots els dies de la República serien com el
14 d'abril del 1931. Aquests republicans oblidaren que
els dies I els temps canvien, que no és festa cada dia,
ni és primavera tot l'any. Aquests republicans, des·
prés de la conquista ràpida del poder, no prepararen
a temps la defensa de les posicions estratègiques en
previsió de la contraofensiva que les dretes organitzaven amb els recursos morals de la Influència eclesiàstica I amb els recursos materials de la gran propietat.
No solament no fortificaren les posicions ocupades.
sinó que amb la pugna entre els vencedors del 14
d'abril van afeblir la pròpia resistència 1 van faclll·
tar l'assalt dels adversaris. El 10 d'agost del 1932
es va guanyar la batalla al mig del carrer. Però el
dia 19 de novembre del 1933 es va perdre davant de
les urnes.
Són famosos en la història els saxons de la batalla
de Lelpzlc, que des dels rengles de l'exèrcit de Napo•
leó passaren als rengles contraris. La segona Repú·
blica ha tingut els seus saxons. També amb això calla
comptar, I no va comptar-s'hi prou.

• • •
Reconeixent l'error, els republicans autèntics tro·
baran l'esmena. HI ha bons senyals en el cel de la
República; però el temps és encara varir.ble. Les po·
siclons perdudes podran ésser recobrades democràtl·
cament per obra de la fe, de la disciplina, de la coordinació dels esforços, de la inteHigent I prudent dl·
recció.
Els republicans de Catalunya havem de donar el
millor exemple. Som els més forts entre els republicans
peninsulars. I som els qui més tenen per perdre I per
guanyar, perquè nosaltres lluitem per un doble Ideal
Inseparable: Autonomia I República. Havem de fer de
manera que després de la festa Inquieta de l'any pas·
sat I de la festa dolorosa d'enguany, torni l'any vinent a la diada del 14 d'abril tota la primera alegria.
A. R. I V.

Puig i Ferreter, al Comitè
Executiu d'E. R. C.

ACLARIMENT IMPORTANT

Sobre un es decla{(No Puc CREURE QUE CAP raCI•0•1 nS•d5e 11Senyor
d
HI ara a va or

HOME DE COR I DE TALENT
VULGUI CARREGAR DAMUNT
SEU l 'ENORME RESPONSABI·
LITAT DE TRENCAR L'OBRA
D'UNifiCACIO»

El ntembre de la Comissió Executiva d' E. R. C., senuor Hilari Salvador ens prega tem constar que l es
declaracions de caràcter polftic que
U atribueix, amb da~a d'ahir, un redactor del setmanan La Rambla no
r esponen de cap manera ni a la 'torma ni a la intenció amb què foren
tormulades pel declarant.
Segurament per no haver pres
CC!-P apu~t, el redactor de referènCia tergwersà lamentablement els
conceptes emesos per l'interviuat ,.l
qual senyalà, com a norma JÓnamental de la politica a seguir dtntre E. R. C. la unificació i la disciplina dintre una sola direcció t orientació.
El setmanari «La. Ramblu publiFem. constar amb molt de gust aca. en la seva edició d'ahir unes quest aclariment de l'amic Hilari

Unes interessantíssimes de·
claracions del diputat català

La primera sessió de la S. de N. ha es .
tat dedicada al conflicte italo-abissini
DARRERES INFORMACIONS DE STRESA
EL TEXT DE LA RESOLU·
F INA L ADOPTADA
CIO
PER LES TRES POTENCIES
Stresa, 15. - El text de la resolució
final de la Conferència de Stresa,
que fou facilitat a la Premsa a les
dues de la tarda del diumenge, diu
el que segueix:
«Els representants dels Governs
d'Itàlia, de França i del Regne
Unit han examinat, a Stresa, Ja situació general europea, a la llum dels
resultats dels canvis d'idees prosseguits durant les darreres setmanes,
de la decisió adoptada el setze del
passat mes de L..arç pel Govern alemany i per les informacions recollldes pels ministres britànics en les
visites que acaben d"efectuar a dlverses capitals europees.
En estudiar les conseqüències d'aquesta situació en relació amb la política definida en les solucions convingudes tant a Roma com a Londres, els representants dels Governs
d'Itàlia, França 1 Regne Unit s'han
trobat d 'acord sobre les diverses
qüestions que han discutit.
AFIRMACIO DE LA SOLIDARITAT
FRANCO-ANGLO-ITALIANA
S'ha convingut, per a seguir una.
línia de conducta comuna durant la
discussió del memoràndum que el
Govern francès ha dirigit a la Societat de Nacions.
LA SEGURETAT A L'EUROPA
ORIENTAL
Les informacions recollides han estat confirmades en el criteri referent
al fet que es convenient prosseguir
les negociacions que van encaminades al desitjat desenvolupament de
la seguretat a l'E".rropa Oriental.
LA INDEPENDENCIA D'AUSTRIA
Els representants dels tres Governs han procedit a un nou examea de la situació d'Austria. Confirmen les declaracions anglo-francoItalianes del 17 de febrer i del ~7
de setembre del 1934, per mitjà de
les quals els tres Governs reconeixen
la necessitat de mantenir la lndependència. i la integritat d'AustP'ia
objectiu que continuarà inspirant la
seva política comuna.
En refer ència al protocol francoitalià del 7 de gener del 1935 1 a. les
declaracions franco-britàniques del 3
de febrer del 1935, per mitjà de les
quals fou reafirmada la decisió de
consultar-se mutuament sobre les
m~ures a adoptar cas que la integntat o la independència d'Austria
es trobin amenaçades, els tres Governs han arribat a. un acord, per
tal de recomenar la reunió, en una
data propera, dels representants de
tots els Governs enumerats en el
protocol de Roma, per tal de cercar
la conclusió d "acords relatius a. l'Europa Central.
EL PACTE AERI

l'Europa. Occidental, els r
tants dels tres Governs COn.firepresen.
principis 1 el procediment a men tia
tal com foren exposats al com~~.
cat
de Londres del 3 de febrer ¡
nen en la necessitat de pros5e c~ve.
tivament l'estudi d'aquesta. ~¡f ac.
per a. la preparació d'un tract esttó
tre les cinc potències esmenta3t en.
el comunicat de Londres prevei:S en
també de tots els acords bll una
susceptibles d'acompanyar l'a~t~rals
LA DENUNCIA UNILATERA{,lOr,
.D'ALEMANYA
Passant a examinar el probl
dels armaments, els representants~'
les tres potències, han constatat e
elcomunicat de Londres preveia _que
solució a negociar lliurement aanab
Alemanya, per tal de substitu· 111
corresponents disposicions de lalrp les
V del Tractat de Versalles Ban
liberat amb sentiment ple éte la se e.
responsabilitat sobre la. recent gestvaó
del Govern alemany i sobre el 1
port» que proporcionà Sir Job~
mon prop de les converses que cel •
brà amb el Canceller sobre aquest
"'
qüestió.
Els representants dels tres Gov
s'han lamentat d'haver de consti~
que el mètode de denúncia uniJatera¡
adoptat pel Govern alemany en un
moment en el qual estaven en curs
gestions per a promoure una solució
lliurement negociada de la qüestió
dels armaments, afectà greument en
la co~flança de l'opinió pública en
la sohdesa d'-.m ordre pacífic. Per
altra banda l'amplitud del programa de rearmament alemany, tal com
ha estat anunciat, l'execució del qual
programa. es troba. ja molt avança.
da, ha tret tota vàlua a les previsions
quantitatives, sobre les quals es tr~
baven fonamentats fins ara els esror·
ços prosseguits per "lli desarmament,
i pel mateix cop ha crebantat ¡~
esperances que aquests esforços bat
vien inspirat.
De totes maneres, els representants
de les tres potències reafirmen el seu
profund desig de mantenir la pau
per mitjà de la creació d'un senUment de seguretat, i per tant declaren, per la seva banda, que 'segue!·
xen disposats 1 desitjosos d'associar·
se a tot esforç de caràcter pràctic,
que vagi encaminat a promcrJre una
solució internacional sobre la llmltacló dels armaments.
EL REARMAMENT D'AUSTRIA,
HONGRIA I BULGARIA
Els representants dels tres Governs
han pres nota dels desigs expressats
pels Estats l'estatut militar dels
quals fou fixat, respectivament pels
tractats de Saint Germain, TrÍanon
1 Neuilly, d'obtenir la revLó d'aquest
estatut. Decideixen informar sobre
~1 particular, per via diplomàtica,
els altres Estats interessats. Estan
per a. recomenar als Estats
d"acord
}nter~~sats que . examinin aquesta
qUest1.> per·tal d'mtentar solucionar•
la. per la via contractual dintre el
quadre de les garanties generals re"gionals de seguretat.
REAFIRMACIO SOLEMNE DE LES
OBLIGACIONS DEL TRACTAT DE
LOCARNO PELS GOVERNS 1
·
ANGLES I !TALlA
Declaració dels Governs anglès I
italià.
Els representants d'Itàlia i d'An·
glaterra h an fet la següent declaració comuna sobre el Tractat de r.o..
carno:
«Els representants d'Itàlia l del
Regne Unit, potències que en el
Tractat de Locarno solament hi van
prendre part com a garantitzadores,
reafirmen solemnement totes les obll·
gacions, que, en els termes de l'aMadit Tractat, corresponen a aquestes
potències, i declaren que estan deci·
dides a observar fidelment el seu
compromis quan el cas es presenti.J
Aquesta declaració serà comunica·
da oficialment als Governs de Berlfn
1 BrusseHes.
DECLARACIO FINAL
«Les tres potències la política de
les quals té per objecte el mantenl·
ment coHectiu de la pau dintre el
marc de la S. de N., constaten el
seu complet acord per a oposar-se,
per tots els mitjans possibles, a tota
denúnc1a unilateral dels Tractats.
subceptible de posar en perill la pau
d'europa. Amb aquest motiu, les
tres potències obraran a aqaest efec·
te en estreta 1 cordial coHaboracióJ

r

1ntere$,Sants declaracions del diputat
R!!!e!!!!e!!!r!!!e!!!n!!!t!!!a!!!l~p~a!!!c!!!:!!!e~a~eri;,;p~ro;p~os;a~t~p~e;r
català, membre dootacat del nou !S!!!a!!!lv!!!a!!!d!!!o!!!r!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Consell ~ecutiu d'«Esquerra Republi~a. de Catalunya», senynr Joan
PUlg 1 Ferreter. Les declaracions són
DE LA PARADA MILITAR
de gran interès i clara visió respon~
sable del moment. Ens plau reproduir-les a continuació:
.._-¿Confieu que es farà la unitat
de les forces polítiques que integren
E . R. C.?
-Ja s'està. fent, i ben aviat serà
un fet complet. Els homes més responsables de l'un i l'altre costat ho
volen amb tot el seu cor. Però fan
m és encara: posen tOta llur inbeHlgència. a l'obra de crear una unitat
indestructible; una unitat com no
havia existat mal.
-Ho creieu necessari?
-En absolut. Es la condició d'existència d'E. R. c. com a. gran partit. Tota segmentació seria una minva, no tan sols dolorosa ï lamentable, sinó funesta.
-Per què?
- Per què? ¿Però que no està en
la vostra consciència, en la meva, 1
en 1~ de totJ;lom que tingut un dit de
sentit polític? ¿Què més voldrien
els nostres adversaris que l'existènEls republicans aragonesos emplenaren de flors la tomba del capità Galàn, al cementin d'Osca
cia. de profundes divergències entre
(Foto Centelles>
els elements d'E. R. C.? ¿No veieu
con_¡. fomenten les susceptibilitats,
exciten els personalismes l oposen
com . a contraris homes, idees, ten-Quants n'hi haurà?
que en el !os dintre l'Es-Depèn d"aquesta dificultat origi- dències,
no són sinó qüestió de manada per un punt de vista de par- q_uerra
bs? De l'enemic el consell! I el
tits; perque aleshores vindrien uns consell,
en aquest cas, és, per a nospartits o uns altres.
altres, de fer que no sigui realitat
- ¿Heu celebrat una. entrevista allò que l'adversari voldria que ho
amb el cap dels agraris, Martlnez de fos.
LA DARRERA REUNIO DE
Velasco, veritat?
LA CONFERENCIA
- Però, ¿vós no creieu que tinguin
-Si, és veritat.
Stresa, 15. - A les 9'30 del mati
aquestes qüestions de
-¿Participarà el seu partit a les importància
matís?
d'ahir s'inicià al Palau Borromeo el
Comissions gestor~?
darrer acte de la Conferència d"Stre-La Importància és més aparent
-Si. Hi haurà agraris únicament
sa, que consistí en la redacció defi·
a_ la Gestora de Barcelona. Proper- que real. Per als homes que van al
nitiva. del text de la resolució finBL
fons de les coses, no en tenen. En
Clonaran uns noms.
Le reunió acabà a les 13 hores.
Un period.i8ta féu uns comentaris el passat ha estat una qüestió de
Mussolini ha estat el darrer de
sobre el discurs que el senyor Guer- personalismes que ja. s'han eliminat
parlar i ha declnrar closa la discUS·
per ells mateixos. Per altres fou,
à
1 R"
d
10 pron u nc! al Palau Na- i. és encara per uns pocs. una qüesra e
sió. El duce ha dit també que eU
cional durant el banquet rad1cal. El bó de paraules. Però fixeu-vos en
treballs realitzats per la Conferèncl&
senyor P1c contestà exposant el seu ~a _cosa: la paraula té un camp
d"Stresa eren, en conjunt, satisf&C·
punt de vista 1 dient que el perio- iHiimtat ¡• ·ó
toris i ha acabat dient que la soliporta la
: acc1 Homes
dista no hauria Interpretat bé el en ella mateixa.
amb la
quellmitnció
da ritat vigilant i activa de les tres
paraula semblen no entendre's, així
senyor Guerra.
potències participants en la con!eFinalment els periodistes plante- que es posen a treballar junts conrència eren capaces d"assegurar Ja
es complemencoHaboren,
vergeixen.
aclarís
els
que
Ple
senror
al
jaren
inforals
anuncià
Pic
senyor
pau d'Europa.
El
El governador general de Cataluessend'acció
punts
aquells
en
ten
autoprimera
e.
com
pos1c1ó
seva
la
El senyor Mac Donald li ha con·
nya in teri, senyor Pic i Pon no va I madors que està treballant en un ntat, ja que els dubtes que hi ha¡ ela! que són les úniques coses lmtestat: ccNo podem separar-nos sense
comparèixer durant el mati d"ahir pla d'obres en projecte i en el sobre aquest punt havien apassio- P?rtants en política. Els hom~s
expressar-vos el nostre més sincer
per la G~nerahtat. J!'er. aquesta c1r- pxessupost extraordinari, sense gra- nat els comentans dels periodistes, dE..R. C. provinguin del grup que Un aspecte del Passeig de Gràcia, amb el monument a p¡
1 Margall a 1
agraïment per les delicadeses de què
cumstnncla, _els penodistes no po- var <?> ni d'un cèntim les frnances i era el motiu prmc1pal de l'enlre- provmguin, tant els elements pofo ns
gueren recollir altra informació que municipals
pular~ com els dirigents, després de
que s'estava. celebrnnt.
(Foto Puig Farran)
(Passa a la : i.f M SJ
- I les manifestacions del minis- vista
uns comentar~ que es feien sobre
les lllc;<ms rebudes. avui coincideiLa conversa anà alx!:
la dubt~ v1genc¡a dels càrrecs del tre de Comunicacions, senyor Jalon
totalment en dos punts essenxen
de
President
de
continueu
-¿Vós
senyor Pic com a governador gene- en les quals diu que es despenia la Generalitat 1 Governador gene- c~als: radicalisme nacionalista i raral de Catalunya i com a Prcs1dent ma.ssa. en pólvora 1 cavalcades ¿les ral?
dicalisme social. Digueu-me sl sobre
' òr_ preguntà un rep
de la General1tat Dl amb caràcter heu lle<l'ides?
-¿Per què em feu aquesta pre- fqtuests punt..<; no serà sòlldll la unl...
inten.
gunt.a.? - afegí el senyor Pic entre a 1 sl no tenim les bases fermes
,
Es basaba. la negació dels càrrecs ter.
~r a un c-mn partit. La unió cada
'
:-Jo .només sé que els focs ~ ~~:r sorprès 1 esverat.
del senyor Pic en el fet que aquest
-El Govern - expllcl el repòr- 1 dia més estreta de Companys 1 de
els prengués per delegació del se- tiflci d ahir van tenir un gran extt,
nyor Portela, ja que així ho digue que to~ els hotels estan p!e~ de ter - ha acceptat la d.imJssió del Gas.sol en són una prova, un simbol
a.qu~t en donar-li possessió ¡ ho gent... , 1 ja em direu demà que us senyor Portela. del seu càrrec de i una fermenca. Avui no em reu dlr
confirmà també el «Butlletí Oficial». h!l sembmt la cavalcada d'aquesta Governador general de catalunYa i Pres més. un altre dla us donaré més
Havent estat acceptada la dimis- mt... Mireu: c~l compaginar el tre- com sigui que vós xl"éreu únicament roves.
per delegació personal del senyor sldè ¿greleu en la posslbllltat de dlssió del senyor Portcla, en el càrrec ball, la pau 1 1 alegna, i prou.
-Com estan les gestores? Es Portela, tal com va confirmar-ho el d'EnR esc ~r part d"alguns nuclis
efectiu que encara tenia de gO\·ernador 1 President de la Generalitat, aquest_a una cosa que dura molt.
· · ··
«BuWeti O!lcial•, ara resulta que
-P.er part dels homes conscients,
en aquests moments no hJ ha Pre-Bé.
el sen) or Pic i Pon perd, automàti·
responsables, els homes
intelligents,
que
ja
-¿Voleu dir que els designats ac- sident de la Generalitat
cament, els drets de delegació d'uns
ceptaran els càrrecs de gestors? Da- deuen cessar tots els nomenaments de. sentit J?Olític, no. La idea de la
cñrrecs dlmlt1t.s.
umtat política, la profunditat d'3Mentre no hJ hagi nous nomena.- vant la po.ssib1litat que a fi de mes fets pe! dlm1tlt.
-com que no? Per arn, jo con- questa idea. Podrà més que els perments, no hi ha governador general hi hagi un canvi de Govern, no valni President de Ja Generalitat n1 drà. la pena. d"acceptar per quinze tinuo essent el President de la Ge- ~nt!\ismes. Ells estimen ardentment
dies.
intermament.
neralitat, mentre el Govern no di· da ~!r~-a; Per ella donarien ln v!s 'lian tan enllà o més au~>
a.
-Els gestors designats acrepten gui el contrari
Com sigui que aquests dubtes arAquesta és "tota l'explicació que els altres en P~llUcn social. ¿VoleÚ
ribaren a apassionar els periodistes tots, 1 ningú no pot preveure que a
per una qUestló de nom 0 dè
comentanstes. aquests van creure fi de mes hi hagi crisi... S"han no- d onà e 1 senyor Pic 1 acabà 1•enlre- que
persones pos1n t>ntrebancs al triomf
oportu exposar-ho a l'interessat, i menat ja unes ComiSs!ons de par- vista dels peri~.u;seves idees més esUmade~
les
de
amb aquesta intenció anare!l a l'A· Uts i estan fent el cartipàs de les
per les quals han lluitat tota In
juntament, on dciiUlnaren esser re- Gestores de tots els Ajuntaments
Ahir, al migdia, l'alcalde acciden- vida? No, no! No puc creure que
de Catalunya. Hi entren Ja Ceda la tal senyor Pic oferi un dinar al mi- cap
buts pel senyor Pic i Pon.
home de cor 1 de talEnt vul~l
Lliga. 1 els radicals. El de la cpro- nistre d"Obres Públiques, senyor carre¡zar damunt seu l'enorme re~
• • •
En anar els periodistes a fer in- Vincia• de Barcelona me'l donaran Guerra del Rlo. L'acte tingué lloc po'?sabllltat de trencar l'obra de !a
formació a l'Ajuntament, observa- d'aquí a dos dies. I els altre:o dintre al Salò de les Cròrúques de les Ca- unüicacló ja tan avançada en Aren gran moviment de camionetes de quatre o cinc dies més. .MentresCón.slstorials, fou de caràcter iñ- quests moments.
d 'hotel, trnnsports de pianos 1 tot. el tant, farem, també, la de la Gene- ses
tim i no &'hi pronunciaren discur-¿Com veteu l'esdevenidor polltlc
ralitat. Si no fos per una sola difi. sos.
necessari per a fer un sarau.
de Catalunya en un futur pròxim?
A pesar de tot el trasbals, els pe- cuitat, avui mateix ja podrien prenmlnlstre
del
part
a
assistiren,
m
-El temps immediat ho din\. PotriodlStes demanaren per a é;ser re- d.r& possessió de llur càrrec els gesft"'a, l) ser depèn només de nosaltres que ~U).
tors de Barcelona.
buts pel senyor Pic.
Els guàrdtll d"assaJt an la desfilada militar del PasseJa de Gràcl~
(passa a la .-e
ens doni la resposta volsmda.

CONTINUA LA SUPER-EUFORIA

Les agitades ¡ornades de Pic
i Pon, aiea de, governador,
president, etc. etc.
Un te a la Generalitat; un àpat
a l'Ajuntament, abundants declaracions i nombrosos projectes
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