EL TEMPS. - A Catalunya el cel està generalment cobert; aola·
ment serè o amb pocs núvols pel Pallars, conca de Barberà I Andorra.
Les boires es presenten per les comarques d'Igualada I riberes de l'Ebre.
Els vents en general són encalmats o fluixos llevat pel Baix Empordà
on són moderats.
Gruix de la neu: Port de 1a Bonalgua, 1.85 m .; Envallra, 1.70 m.;
l__N_u_·r-l_a,_•_o__c_m_.______________________________________________~l '
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Un interessantíssim escr1t del defensor
--------------·----Guió del moment

El gest d'octubre era

En un altre lloc del nostre
diari publiquem les declaracions
tetes pel senyor Guerra del Rio
a Madrid sobre la constitució
de Comissions Ge~tores a Catalunya.
En relaci6 amb aquestes declaracions, no hem de ter altra
cosa que remetre'ns a la informació que LA HUMANITAT
publicà en la seva edició del 14
d' abril, injonnacíó que creiem
convenient reproduir a v ut .
D èiem el segitent:
«Davant de jets polítics i determinades declaracions oficials
produïdes aque~ts dies e:t relació autb la situació dels Municipis catalans, podem dir, degudament informats, que «Esquerra Republicana de Catalunya» reivindica la plena vigència de la Llei Municipal Catalana, votada pel Partument autònom i aplicada d'acord amb
les facultats estatutàries en les
eleccions del 14 de gener del
1934, i el restabliment integre
de les Corporacions que hi sortiren elegides.
En conseqüència, cap regidor
ni suplent d'«Esquerra Republicana de Catalunya» no formarà part de les anunciades e~
missions gestores ni s'integrarà per cap concepte en Ajuntaments la constitució dels quals
110 sigui d'acord amb els preceptes de la Llei Municipal de
Catalunya i amb la voluntat
popula1·, expressada en les esmentades eleccions.>>
Ni cal ategir que, evident·
ment, aquesta decisió d'ú:squerra Republicana» fa r eferència
sense exclusió de cap mena a
tots els Ajuntaments de Catalunya en els quals els seus militants ht tenen majoria o minoria.
Podem afegir, vistes les al/udides declaracions, que quant a.
la Generalitat la posició d'«Esquerra Republicana de Catalunya és exactament la mateixa
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Madrid, 16. - El senyor Lluis Jiménez de Asúa, advocat defensor
dels senyors Joan Lluhi i Vallescà.
1 Joan Comorera, ha tramès al Tribunal de Garanties el següent esrit:
«Comparezco en la causa que se
les sigue ante este Tribunal por el
supuesto dellcto de rebelión militar
1 como mejor procede en derecho,
digo:
Que conforme a lo eetablecido en
el articulo 91 de la ley orgànica del
Tribunal de Garantias Constituclonales, formulo con caràcter provisional las siguientes conclllbiones:
Primera. Desde que el Gobierno
de la República pasó a manos de
los radicales, apoyados por elementos de nula tradiclón republicana,
Cataluña. vivió en sobresalto, rece-

«CATALUNYA I lA RECONSTRUCCIO DE lA REPUBLICA»

______________*_________________

.JIMENEZ DE ASUA

*

El poble al~ ~omes
1
del 14 d abril

Es reun l ahir
, .
prengue tm p or·
tants acords

cer
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1
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14

«El lloc on vós seieu serà
sempre capçalera de taula...»

Diàlegs sobre el moment polític

Davant de la pròxima obertura del Parlament

gués c:ollaborar ara ...
-Es discret no avançar judicis.
-Es que m'irriten aquestes veus
que sembla que espien sempre la
manera de poder justificar actituds
de collaboració.
-Ja lli tornem? Sou incorregible.
-Es veritat. Em sento poble, autènticament f)oble.
• • •
-Ara si que veig que 110 hi ha
cap possibilitat de donar novament
entrada a la Ce da al Poder ...
-Per què?
-Home, ¿no heu vist avui el seu
diari, El Debate? Es escandalós/
Som el dia de la commemoració de
la Repri.blica i 110 hi dediquert una
sola ratlla . ¡Un Crist coronat d'espines a la primera pàgina/ Res
més. ¡Sota el silenci, en aparença
indiferent, hi ha una upressi¡;a
hostilitat/
-Crec que exagereu les coses. Cal
ter-se càrrec. Ells 110 poden posar-se
a encensar el règim. T enen gent adversa, irl.dijerent, que 1¡0 ho e:zten'dria El Crist deu ésser perquè en.
·
trem, segons el nte cristid, a la st!tmana santa ...
-N.,, no! S'és o no s'és repubiicà.
S'admet o rzo s'admet la República.
Es ja honor a una idea, o se la
traeix El que no es ja dt:<.w o ament
és servir la idea i 110 sentir-la. Cal
cridar a ple pulmó: ¡Visca la Reptlblica! o es crida a&Xò sincerament,
;oiosament, csense tomar-se ver1nelZ., o no es pot donar pas el Govern a qui no és capaç de cridar-ho.
Per ai..rò u.1 deia que aque1t mateix
j!!t em tranquillitza quant a la partidpacló d'aquuts et· r.ents en cap
Gooern del règim ...
-Sou un in"enu, en etecte.

Visites

Madrid, 16. - Avui el senyor Companys 1 els ex-consellers de la Generalitat han estat visitats, entre altres persones, pels senyors Jiménez
Saus, Ciges Aparicio, Gómez Hidalgo i una comissió de 15 senyoretes
de la Residència d'estudiants de
Barcelona.

De tot Catalunya, i de moltes ----------------*--~~~--del vostre amic que us abraça - A
'
'
Rovira Virgili.>>
•••
<<Lluís Companys. - Testimoni adciutats espanyo les, es f e be n I hesió
i admiració Govern Catalunya
d'abril. proclamació República
I gnasi Vendrell~> • •
rvoe
a la Presó de Madrid f
«Lluis Companys. - Saludos afec-abril. - Mo:nu
motiu nostre
•••
r 0 SeS I entusiastes adhesions tes«Lluís
Companys. - Per a tots

,
Aquest numero
ha
estat visat per la
censura

què

T~~~~"~~s~~.~~
1

estant sotmesa la nostra Premsa. en
r elació amb la de la resta de la R&o
Se da a los Mozos de Escuadra
pública. Algunes, poquisslmes, de les
órdenes, no de atacar, sino de defennostres queixes ban arribat al lecder la Generalidad si es agredida.
tor. La me.joria no han passat del
La collslón que se produce entre las
tropas del Ejército y los defensores Després dels diversos ajornaments senyor censor.
Aquest règim excepcional s'ha po..
de la Generalidad es de ese tipo, Y
nos importa destacar que la procla.- motivats per causes alienes a la vo· sat vivament de relleu en les últipoorganitzador,
comitè
del
1untat
mes edicions de la Premsa republl·
maclón del estado de guerra, como
se reconoce en el escrito del Sr. acu- dem anunclr• r que definitivament ha cana, sobretot en aquelles destinapròxim
al
per
assenyalada
quedat
des a commemorar l'aniversari de la
sador, no llegó a ser conocida por
el Presldente y consejeros de la Ge- diumenge, dia 21, al local aGran República.. Molts originals que nosconfe·
la
ciutat,
nostra
la
de
Price»
altres teniem preparats no ban po..
Cataluña.
de
neralidad
Segunda. Estos hechos jamàs han rèncla a càrrec de l'ex-ambaixador gut arribar al lector; molts dels arpodldo integrar el tipo de rebelión de la República a Roma I ex-diputat ticles i reportatges que hem pogut
mllitar que es de delito contra el a les Constituents, i'iUustre escriptor publicar hi han arribat incomplets 1
orden público y que no tlene finallmodificats en forma r adical. Men.
dad politica trascendente y construcGabriel Alo mar.
trestant, hem vist com la Premsa
tiva, sino un delito contra la forma
de Madrid 1 de Bilbao, per exemple,
tema
ol
sobre
versarà
qual
el
de Gobierno deflnldo en el articupodia donar artioles que a nosaltres
lo 167 del Cód!go Penal de 1932.
ens eren interdits, com ba passat
Tercera. Como el mismo Sr. Fisamb l'interessantlsslm que ahir recal reconoce, ninguno de los encarproduiem, de Lluis Companys. En
tades puede ser titulado jefe del al·
l'edició del dia 14, l'article ens fou
zamlento. Desde luego, m1s defendlimplacablement censurat. El mateiX
dos, Juan Lluhi 1 JUJ~.n Comorera,
dia, en canvi, apareixia a les columaludido
documento
el
al subscribir
Per a l'assistència a l'acte són vàll· nes d'estimats coHegues de Madrid 1
sólo pueden ser considerades, en la des les Invitacions que foren repar- de Bilbao, i ahir ens vèiem obligats
màs desfavorable hipótesis, como me- tides quan s'anuncià la data anterior a «reproduir-lo», a «copiar-lo».
ros ejecutores, a que se ref!ere el
de la conferència
El¡mentem el cas per la seva tra.n.snúmero 3 dP.l articulo 170 del citado A partir de demà, dijous, a la nos· cendèncla.
I ja no cal detallar, per·
Códlgo Penal.
tra redacció seran facilitades lnvl· què seria inacaba.ble, la llarguis3lma
Cuarta. No ex:iste culpabilldad, o, taclons a aquells centres I entitats sèrie de galerades censurades que
dicho en la lmperfect~t técnica de
que ho soHicitin
tomen als nostres tallers amb co..
nuestro Código, las acciones de mis
mentarls, articles o informacions que
defendldos no son voluntarias, es de- L'acte començarà puntualment a les l'endemà
veiem publicats, reproduïts
onzo del mati
cir, no son intencionales ni malio comentats en forma similar en alciosas; empleando la terminologia
tres coHegues de fora de Catalunya.
de la juri.sprudencia del Tribunal
Clar; no anem a protestar ingèSupremo para tal y como aparecen
los acontecimlentos ante la concien- nuncis. en el acto del juiclo oral por nuament de la censura. Supo.sem
cia de los mà.ximos conducentes de las partes que las proponen nos re- que la seva supressió entrarà en el
la autonomia de Cataluña, no se servamos el derecho de interrogar programa de la pregonada «pacifiles podia exigir otra conducta. La a tesUgos y peritos renunciados y cació». Esperem-ho. Però el que és
no exigibllldad en la dogmàtica pe- de hacer leer los folios de la causa intolerable és aquesta cosa d'excepque como prueba. se Invoca o invo- ció, aquest tracte de parcialitat 1 de
n al moderna, destruye el dolo.
has ta en el caso de que. los desigualtat del qual es fa obj~cte
Quinta. No siendo los hechos cul- que
la Premsa republicana de Catalupables, quedan impunes las conduc- proponentes lo estimen necesano.
Después de lo expuesto, suplico al nya. Contra això si que hem de matas, incluso las de naturaleza antijuridica. Por ello no procede impo- Tribunal de Garantías Constituci«>- nifestar la nostra queixa 1 expresnales se sirva tener por evacuado sar la nostra protesta.
ner pena alguna.
Sexta. Mis defendidos no propo- el tràmite de calificación provision en pruebas, pero taxativamente ha- nal.
Es de justlcla y lo pide en Madrid,
cen suyas las del acusador y las que
sean citadas por los demés acusa- a 11 de abril de 1935. - Luls Jimédos, advirtiendo que en caso de re- n ez de Asúa.>>

!osa de perder su autonomia o de
verla falseada en sus esenclas. A medida que los rumores sobre la participación en el Gobierno de los elementos del partido de Acción Popular se hac!an màs densos y pasaban
de bocas anón!mes a lablos autorizados, los temores de la. Generalidad
catalana. aumentaban y la inquietud
pueblo catalan se hac!a màs aguLA COMISS IO EXECU rtVA det
da. Llega el 4 de octubre de 1934 y
la crisis dando tres carsoluciona
se
D'"E. R. C."
teras a miembros del partido vulgarmente denominado «Ceda». Uno
de sus ministres era el Sr. Anguera.
,
• de Sojo, que después de haber sido
catalanista extremo y de haber desempeñado la Presidencla de la Audienda de Barcelona por empeño
taxa.tivo y reiterado del Sr. Maclài
hubo de adscribirse a la politica de
Sr. Gil Robles y pretendló ser su
sicario en Cataluña.
Los autonomistas, ante Gobierno
tan a.menazador, para su Estatuto,
hicleron advertencias angustiadas sln
•
Per primera vegada després de ta éxito lisonjero. En los primeros dl as
seva constitució, ahir, dimarts, es de octubre del año fenecido, Catareum la Com issió Execut.va d'«Es- luña entera vibraba de dolor y de
querra Republicana de Catalunya» temor; en d.istintas ciudades catasota ia presidència del senyor Car- lanas se preparaban gobiernos indeles Pt i Sunyer i amb assistència de pendientes, fedcrales, etc. La protots els membres que componen testa espontànea, sin cauce, sólo poaquest important organisme directiu cUa conducir a una situación anàrquica y sobremanera peligrosa. Fué
del Partit.
Madrid, 16. - El President Comentonces el 6 de octubre, cuando
Sabem que els r eunits s'ocuparen Luis co{npanys y los consejeros de panys i conseliers de la Generalitat
amb tot detall de la immediata re- la Generalidad se dispusieron a fir- ¡ segueixen rebent, en enorme quanestructuració del Secretariat Gene- mar el manifiesto que obra en au- titat, adhesions de tot Catalunya, 1
ral del partit. Així mateix, segons t os. En él se halla la prueba màs de moltes ciutats espanyoles, en ocal es nostres noticies, els reunits pren- paladina de que Cataluñ:1. habia de sió del quart aniversari de la Repúgueren importants acords sobre la estar Incorporada definitiva. y auto- blica. Els telegrames, cartes i docusituació dels empresonats amb mo- màticamente al pensamiento de toda ments d'adhesió i salutació formen
tit' dels jets d'octubre i en relació España. En la arenga leida desde el ¡ una gran pila a les celles dels conse(Del nostre corresponsal espeolal a Madrid)
amb la vida dels Centres 1 entitats ba.lcón de la General!dad se procla- , llers on ha quedat dipositada. Com·
del partit, la seva reobertura i, en maba el Es_ta~o Catalan, pero *dentro I panys i els seus amics es .mos.tren
Detclara.
ben
és
no
Ceda
la
de
tori
-EZ Govern es presentarà a tes
general, de tots aquells aspectes en- de la Republica federal espanola, Y emocionadissims per les V1víss1mes
xa un marge de contusió...
Corts el dia 3.
caminats a l'actuació t. propaganda en las frases encendidas del docu- demostracions d 'afecte i adhesió de
circular
l'úitima
coneixeu
-¿No
-Sí.
política de conjunt.
mento late la esperanza de que Bar- les quals són objecte.
- Azar1a, en l'interviu que li ha secreta cursada per Gil Robles als
• • •
celona fuese el aSilo de los "enuinos
t:n
examinats
temes
dels
altre
Un
organismes?
seus
publicat Politlca, suposa que no.
Madrid, ~6. _ Donem a continua-Home! Si es secreta, ¿com voteu la reunió de referència jou el de les republicanos y que desde su repubU-Això ho pensava Azaña abans
se ció una nova relació de telegrames
qiiestums relacionades amb l'actual canlsmo acendrado Y entrañable
d'ahir. Ara potser ;a no pensa igual que la conegui?
partlera a la reconquista de la ver-Demà us en donaré una còpia. mcmettt polític. Sobre tots aquests dadera República española, de la que
Aci canvia el panorama de les coExplica el procés de la crisi, manté punts els r eunits adopta.rell impm- se proclamó el 14 de Abril de 1931,
ses cad-:t vin t-i..quatre hores.
la seva actitud i dirigeix atacs molt tants acords que es faran públics tot y no de la rotulada asi, que al ser
sequit.
• • •
torts a ...
gobernada por monàrquicos habfa.
-El Govent, en presentar-se a les
-Comprès. Però això és tallar-se
Com diem a la r eunió, que prestat de desvirtuarse lo que en ella hubo
Corts, pot sostenir-se contra la Ce- la retirada i l es possibilitats futuPi i Sunyer, hi assistiren els senyors ~~racg~nido, de realidad y de esda i recolzar-se amb el.s agraris, que res immediates.
Humbert Torres, Pere Coromines,
no volen la dissolució, Maura, Lli-Aquestes possibilitats ja no hi !.!artí Rouret, JOOt• ·"WD • Ferreter.
Advirtamos que los hechos postga, etc.
eren. Ja no podia ésser després del l:{ilari Salvaa"'. '•· una ?u1oZar ¡ superiores son prueba de que el re- I A2aña i els socialistes, què?
succeït. Per això jo dic que és es- Jl.ltqueL Santf.4LO.
catalàn estaba harto tundadn.
celo
-Ah! Aquests com sempre... No túpid voier {er veure que per a evihi aniran. ¿O és que creieu que pot tar un mal major tal volta convin-

passar-se una esponja damunt tot el
aurc·-t?
• • •
-Si alguna cosa s'ha guanyat, no
és per la polftfca dúctil i collaboraCionista d'alguns; és per l'actitud
apartada í severa dels altres.
-Home/ e :zscu lta ... estar en t:t
aebou paper. Tot és necessari per al
n joc del conjunt.
. -Ja veureu com, si vénen elecClOns, tots voldran haver mantingut
un gest rectilini. Passa rd cosa sem~ant a les eleccions del 12 d'abril.
ambé alguns t:an voler collaborar
!·acceptaren les regidories automà(oques. Però en la pro'lnganda eZecral va servir molt més el gest isol~t dels qui les va:t rebutjar. I aixà
' d ara és molt més, moltíssim més excepefonal.
-caz no entrete1zir-se a judicar
coruiuctes. A tots els ha mormt el
·
mateix interès.
B
- é Però que 110 persisteixi·¡ encara. Comprometen massa coses.
c<U'E:ra un !llomen~ m~sa dubtós.
que evztem drscusswns entre
~
..08altres.
-com vul
gucu.
• • •
R~~a1a, encara amb aquestes! Gil
s no pot retrocedir. Va ésser
lil
lesllUa violent, massa categòric en
el ¡araules trritades que li provoca
esptt. Ell es pensava ;a haocr
:=it el tercer ObJectiu, o sigui,
.ot creu-sc de l'Estat. I de sobte...
Pe~· lcs Joventut& de la Ceda, suC4 e~cttades per le& cuengues del
f bdíll, f el «¡Presente li a.delante!•.
q~a .la Ja_rama!la de gestos, prèdlNo h .1 ..~.t1tuds feixistes, l'cmpenv
' , .....ra avt11ença.
-Però ú que la nota del Dir~-
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Publica del14 d abr1l del 1931 reco nst ru cc·10' ~~;~:pc~e::~ufe~a ;~~\a~ts:=
de Ia Rep U' b,.ICa

L'INSTRUMENT APTE
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lA CONFERENCIA Df GABRIEL
ALOMAR

re,co~quista de I~ ve~itable Re- Catalunya

AsSenyalàvem en el nostre editorial anterior la transcendència de la
constitució de la Comissió executiva d'«Esquerra Republ!cana de Catalunya»; que consideràvem com al fet més Important a registrar, en ordre
a ractuacló polftica. de !a. democràcia catalana, del mes d 'octubre ençà.
Molts 1 greus problemes troba plantejats aquesta Comissió executiva; per
a afrontar-los 1 resoldre'ls caldrà aplicar-hi una gran dosi de bona voluntat, llargues hores de tasca, energia decidida 1 un sentit elevat 1 supe,
rior de patriotisme.
Sabem que no manca cap d'aquests elements 1 estem segurs que l'empresa serà superada eficaçment.
En altre lloc del diari publiquem la noticia de la primera reunió celebrada ahir per la Comissió executiva. una nota de la qual podrem publicar segurament en la pròxima edició. Sabem. que en aquesta primera
reunió foren examinats amb tota detenció - a part del moment polític de
catalunya 1 de la República en el seu conjunt 1 de la situació dels empresonats després dels fets d'octubre - alguns dels aspectes funcionals dels
organismes que formen «E. R. C.» 1 s·acordà la reestructuració d'alguns
d'ells, com per exemple el Secretariat General del partit.
No és la primera vegada que tractem d'aquest tema sobre les nostres
columnes 1 per això creiem avui oportú insistir-hi per tal com considerem que aquesta és una de les bases que han de contribuir a consolidar la
unitat del Partit 1 a donar-li aquella agilitat de moviments que en facin
l'InStrument apte que la democràcia catalana necessita per a afrontar les 1
pròximes lluites polftiques i per recolzar eficaçment, a la seva hora, la
gestió parlamentària 1 governamental del Partit.
Sobre la base central, veritable eix polític i orgànic del Partit. del
Secretariat general, ha d 'estructurar-se, al nostre entendre, la màquina de
l'organització, de tal manera que el seu control arribi fins a la darrera
ramificació de l'activitat d'«E. R. C.». Es precís que no quedin, dintre del
conjunt del partit rodatges lliures ni compartiments alllats. Al contrari.
F inS la més modesta entitat de districte ha de quedar relligada amb el
nucli central, sense possibUitat d'actuar pel seu compte en tot allò que
signifiqui activitat o iniciativa de caràcter politic; igualment entenem
que el militant d '«Esquerra R epublicana» no ha d'ésser-ho únicament per
la seva condició d'afillat a una entitat adherida al Partit sinó, semprtJ,
en tots eis casos, a t.ravés d'un Carnet central, que faci possible un control constant i un cens perfecte.
No és que la nostra idea del funcionament d'un partit democràtic
sigui la de la centralització pura I simple. Però si la d 'una vertebració, per
dir-ho aixi, que vagi d'un cap a l'altre de l'organització 1 faci possible, en
un moment donat, el comandament per una sola palanca. En altres paraules: ens sembla. molt bé que les entitats adherides al partit es moguin
dintre un marge d'autonomia 1 de llibertat en allò que es refereix a les
seves activitats peculiars dintre la zona. d'acció social, administrativa, etc.
En canvi en el terreny polític, en allò que de prop o de lluny té r elacio
amb la vida del Partit en tant que entitat política, els Centres deixen d'és6er factors autònoms 1 queden automàticament controlats per l'òrgan
superior de direcció: el Secretariat general, que és qui ha de donar les
consignes 1 en el qual està de fet vinculada., a través del Carnet central la situació del militant l la seva efectivitat en tant que membre
d'c.É. R. C.». A través de les corresponents Delegacions comarcals, tota l'or¡ anitoz.ac\6 de Catalunya pot quedar perfectament controlada, en un moment determinat, per una sola palanca de comandament.
No és per un afany de centralització antidemocràtica que apuntem
aquesta necessitat: és únicament perquè aixi i solament aixi serà possible donar a «E. R. C.» aquella unitat de direcció, aquella disciplina orgànica 1 aquella agilitat de moviment que han d 'assegurar-li la victòria
en les lluites pròximes. Cal depurar i slmpllflcar els organismes d'actuació
fins al màxim possible. S 'ha demostrat - són quatre anys de prova que el més nociu en la vida d'Un partit són els organismes intermigs,
que s'interfereixen entre la massa del partit 1 la direcció, quan aquests
organismes envaeixen el terreny de la iniciativa política. Cal evitar-ho, a
tota costa. Democràcia perfecta en els comicis del Partit, en les deliberacions dels Congressos, en les votacions per a la selecció dirigent. Però
després només pot haver-hi un organisme superior. un comandament I
una consigna, unificades en un òrgan central de direcció.
L'experiència. dels fets és suficient, a la nostra manera de veure, perquè sigui encara possible el dubte ni el recel. Democràcia absoluta en l'origen, repetim; disciplina i unitat absoluta en la direcció i en l'actuació.
Aquest, 1 cap altre, és el carni.
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vosaltres una abraçada més forta
que mai en el dia d'avui. - Humbert Torres.»

DEL S EMPRESONATS A
TARRAGONA
«Lluis Companys. - Empresonats
d 'adhesió rebuts a la presó pel senyor Companys 1 consellers detin- I Tarragona us saluden renovant adhesió motiu aniversari República. guts.
Prunés.»
•
I
ADHESIONS
PRESOS
MILITARS
DELS
«Lluis Companys. - Regidors Fede_
A STA. CATERINA
r als que seguint el vostre històric
«Luis Companys. - Motivo anlexemple van proclamar República
avui fa quatre anys a Sabadell di- versar!o ahora màs que nunca 1VIva
rigeixen vós i r esta companys, salu- la República I - Ricart, Bosch, Estació testimoni simpatia fortitud es- cotet, Sala, Luengo, Ort!z, Salell.»
piritual. - Ribé, Mora, Marcet, BaAL TRES TELEGRAMES
cidenas, Morral, Soley, Tinto, Elias,
«Llu!s Companys. - Disposeu PreCrurafont, Solà, Pascual.»
sident avui 1 sempre el poble ua
• • •
«Llu!!> Companys. - En celebr9:r ' segueix com 14 abril.' Abraceu conquart aniversari proclamació Repu· sellers Mestres, Gassol, Marti, cobllca, companys Reus trameten for- morera, Esteve. Visca catalunya!
Visca República! - BilbenyJ
ta abraçada pe!' t~ts•- Borràs.»

• • •

cLluls Companys. - Solemne diada avui Joventut Federal Tarragona
u3 saluda afectuosament reitera fervorosa adhes1ó vós 1 consellers. 1VisFort,
Cel. República del 14 d 'abrlll Vive, Mestres, Sardà, Montané, Estelle, Solé, Franquet, Olivé, Gonzàlez, Boronat, Dols, Ripoll, Poy,
Maset, Balcell, Gil, Blay, Torrepos,
Galofre, Llanas, Barnade, Sagalà,
Perales, Pa.lmlra Vives, Dolors Rodríguez, Joana servant, Mariana Perelló.»

cLluis Companys. - Motiu proclamació República saludem President
honorari i resta membres Govern
Generalitat, socis Casal Dte. 8.è
clausurat Casal Esquerra Republl·
cana Dte. 10.»

ELS VIATJANTS REUNITS
A MALLORCA
cLluis Companys. - Grup viatjants r eunits a Maliorca diada 14
d'abril us saluden vós i consellers. Agulor, Canellas, Izqulerdo, López,
Mart!, Padilla, Pérez, Romeu, Vidal,
Estadella.»

cLluis Companys. - Dones cata-lanes d 'esquerra criden amb vosaltres. Visca la República del 14 d 'abrU.»

• ••

cLluls Companys. - Republicans
Figueres 1 Empordà fem vots per llibertat vostra 1 tots empresonats 1
per República digna 1 austera. Guillamet.»

• ••

• • •

cLluls Companys. - Una abraçada del vostre admirador, espera gloriós dia. Salutació, respecte, afecte_
- GrisollaJ

• • •
MES CENTRES I PERSO·
«Lluís Companys. - Records, saNALITATS
Nom Unió lutació amic proclamà República 1
cLluis Companys. Republicana-Socialista Portbou salu- consellers. - Coll.»
•••
do vós 1 resta companys motiu quart
«Ventura Gassol. - Hora presenti
aniversari proclamació República. més ferms que llavors. Salutacions.
Buscato secretari.»
- Calvo, Fremont.»
• • •
•••
cLluls Companys. - En aquesta
diada evocadora records, socis Ca«Mar• "':steve. - Salutacions afec-sal de Sarrià us saluden a vós 1 tuoses vós l vostres companys. consellers reiterant llur adhesió Es- Lluls Juarro.t
cofet, Companys, Gassol, Esteve,
• ••
Mestres, Comorera. Diada memoracLluls Companys. - Amics Centre
ble ferventisslma adhesió. - Blasl.t Rambla Catalunya us refermen ad·
• •
hesió entusiasta 1 us abracen a tots.t
cLiuls Companys. - En la dlada
d'avui és amb vosaltres el pen<:"Jncnt

I

•

Vtsca la Repu;,llc:a 1

<l'er BartoU)

Llegiu, a la pagina 7, lnte·
res sant informació sobre ra
situació de la Generalitat i
els Ajuntaments de Catalunya

la humanitat

COMERÇ I FINANCES

•

•

17'75, 18'75, 18'50; Gas E, 117'50, Plates, 18'00 ;Docès, 15'75; Fillp!nes,
118'25 118; Felgueres, 37, 37'50, 37; 364, 366, 364; Chade ,431.
Colonial, 42'75, 43'25, 42'50; Explosius, 128, 126, 126'25; Ri!, 64'00, 64'25,
62'25, 62'75; Aigües, 174'25, 174'75,
174'50; Andallis, 18'05; Filipines, 360,
Nord, 53'25, 53'20; Alacant, 39'00;
Chade, 426, paritat; Chade D, 81'80,
Els Deutes de l'Eslat, seguiren co- 361; Chade, 430, 429, 431, 429'50.
paritat; Chade E, 82'60, paritat; Fititzant amb fermesa. Creiem que
lipines, 364'50, operacions; ExplOsius,
aquesta tendèncta durarà fins a pnm ers dc ma1g, data de la nova cnus124'50; Ril, 63'25, 63'15; F ord, 224;
Nord. 53'15, 53'20, 53'00; Alacant, Asland, 60'61; Cros, 146; Sevillana
sió· va seguir la sessió privada i
es !eren quuotltats irrisòries amb els 39'10, 39'00; AlgUes, 174'25; Petrolets, d Electricitat, 79'00; Marroc, 5 per
diferents Deutes de l'Estat, la qual 5'25; Asland, 60'00, 62'00; Rif, 62'75, 100, 87'00, paritat.
cosa vol dir que no b1 ha transac- 63'50, 63'15; Tramvles O, 31'00, 31'15;
Ford, 224, 223'25, 226, 225; ExploADVERTll\lENT
cions.
Les Obligacions Municipals, Dipu- sius, 124'50, 126'50, 126'00; Gas E,
Segons comuntca el Departament
tacions, Provincials i Tresoreria de 118, 117'75; Fclgueres, 36'50, 37 00; de Finances de le. Generalitat de
la Generalitat, només que sostinguCatalunya, per Ordre de la Presidendes. Sense variacions ostensibles, les
ci:l llan estat declarats inhàbils, als
ferroviàries 1 industrials, ensems que
efectes de la contractació de valors
gran manca de negoci.
1 mercaderies als Centres que depeAl sector de fi de mes, les Accions
nen de la Generalitat els dJes Dijous
ferrovíànes, completament encalmaS nnt. Divendres Sant 1 dilluns de
U Iure.~
35'1>5
!:15'65
des, repeuren canvis anteriors; al
Pasqua 1 hàbil per als esmentats
Francs
48'36
4845
rotllo d'industrials, les Explosius seefectes el dJmarts, dJa de Sant JordJ.
Dòlars
Tas
7'a7
guiren un lleu retrocés; per contra,
Llres
6110
61 '30
les Mines Ri! es mostraren sostinMarcs
2'114
<l1J6
SUISS JS
gudes. C:>l0!'1!als, tambe sus~mgut.c;.
237'75 2as·oo
Betgue.s
124 25
124 75
C'LJades 1 Pillplnes, fermes.
FIOrlll8
4'1155
4'1165
Escuts
a2·ao
32'70
Cor Praga
80'70
30'110
Cor sueques
1'82
1'84
Cor. noruegues
1'78
1'80
Nord, 53'05, 52'90, 53'25, 53'10; AlaFulla del cercat setmanal celebrat
Cor
daneses
1'1>8
1'60
cant, 38'80, 39'20,3 9'10; Ford, 228,
el dia 13 d'abril del 1935. Preus dels
224, 224'50; Petrolets, 5'25; Plates,
productes agricoles, pecuaris l els

'
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FRUITS
Avellana gra primera, 109 pessetes
els 41'600 quilograms; avellana gra
petita, 104, ld.; avellana crosta negrams; avelana crosta comuna, 62,
1d;. ametlla. molla, 56 pessetes els
50'400 quilograms.
Els 100 quilograms: Ametl1a gra
llarga grossa, 300 pessetes; ametlla
llarga grossa propietari, 270; ametlla llarga esperança primera., 265;
ametlla llarga esperança. segona, 255,
ametll. llarga comú pais, 245; ametlla comú Aragó, 245; ametlla marC<Jna grossa., 315; ametlla gra marcona
propietari, 270.
VINS
Vl blanc camp, a 8'25 rals; v1 n&
gre camp, a 8'50; v1 blanc Conca 1
Urgell, a 8; vi rosat, 7'75; vi negre.
a 8; vi negre Priorat sec, 9'50; vi
n egre Priorat amlstelat, 11; vi blanc
R ibera Ebre, 8'50; vi negre R ibera
Ebre, 9; vi blanc Manxa, 9'50; mls
etla blanca, 12'50; mistela negra, a
14'50; most blanc ensofrat, 8'50; most
negre ensofrat, 8'50.
Preu per grau 1 carga 121'6 lltres
franc Reus.
Alcohol industrial 96/97• 254 pessetes; alcohol refinat vínic 96/97°, 245
pessetes; alcohol destllat J5/96•. 240
pessetes.
Preus per hectolitre franc Reus.
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Ar~o ....................... .
Cw;wua ..... ............... .
Exuetuadura (corrent¡
taeru
tcrw~~:er)
MlllH!IIa .................... .
l'iavarra ................... ..
PeucoP.s ................... ..
Urgell ...................... ..
l' ft:US •'D p~es ela 100 <JUII08
ARROSSOS
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Preus a l'engròs del dJa 15 d'abril
del 1935, facilitats pel CoHegi Oticla.l
d'Agents Comercials de Reus:

CEREALS - FARINES -LESPULLES
Els 100 quilos: blats de força, a
54; blats comarca, a 52; farines da
força, 69; farines corrents 64; farl·
neta., 39; tercerlllo, 30'50; trits, 30'50;
segò, 35; ordi, 35; clvada, 34 50; faves, 46; favons, 37'50 ; mot·esc (blat
de moro), 70; gulxes, 44; vesses, 32;
erp, 43.
GARROFES
Garrofes, a 6'75 pessetes quintà d~
40 quilos.
ARROSSOS
Els 100 quilos, origen: Benlloc zero
a 48'50 pessetes; Benlloc zero sup...
rior, a 49; Benlloc mig floret, 54:
Benlloc flor, 54; Benlloc ldeal, 56;
Benlloc matitzat corrent, a 50'50;
Benlloc matitzat superior, r;3'50; Benlloc extra.. a 57'50; Bombeta a 63;
Bomba pur, a 85; Bomba extra, a
110; arròs en brut, a 32.
OLIS D'OLIVA
Reus superiors prlmera de l'O gra.~.:s
a 170 pessetes qs.; Reus superiors segona, 1'5, a 160-165; Reus superiors
fluixos, 5'0, a 150-152; Urgell superiors, l'O, a 165-170; Tortosa corrents
de 5'6, a 160-165; Aragó fl de l'O,
e. 170.
OLIS DE REl\IOLTA
Vert tipus Reus Basc. 10 pessetes,
115 pessetes qs.; Vert tipus Reus Basc
per a saboneria, a 96; Groc a 96
Fermentals, a 70; Oli de coco blanc,
104'50.
SABONS
Els 100 quilos: d'oliva de remolta
blanc, a 106 pessetes; d'oliva de remolta vert primera, a 90; d'ollva de
remolta vert tercera, a 85; cuco extra, a 114; Plntaxctra., a 112'60.
Tot magatzem Reus.

__________*___________

COMARQUES

12 25
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Ant. Avui
Oral.
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Al&ua • Canatt
Gil I ElectriCitat
AI~Ues

Avui
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seus derivats, en pessetes 1 de més
a menys:
Blat, quintar mètric, de 52 a. 51.
Farina de blat, íd., de 70 a 64.
Ordi, quintar mètric, de 38'50 a. 38.
Civada, id., de 35 a 34'50.
Garrofa., !d. de 22'50 a 21'50.
Blat de moresc, íd., de 46 a 44.
:n.fill, íd., de 46'50 a 46.
Panis, id., de 47 a. 46.
Mongetes, íd., de 80 a 70.
Faves, íd. de 47 a 45.
Cigrons, id., de 80 a 63.
Arròs !d., de 67 a 62.
Fesols íd.. de 90 a 80.
Avellanes. ld., de 100 a 80.
Patates, fd., de 32 a SO.
Palla, íd., de 12 a 11.
Carbó vegetal, íd., de 28 a 24.
Llana blanca, íd., 225.
Llana negra, íd., 215.
VI, hectòlitre, de 80 a 50.
Aiguardent, !d., de 325 a 130.
Alcohol, íd., de 310 a 300.
Oli d'oliva, !d., de 230 a 200.
Formatges, quilo, de 7 a 6.
Mantegues, !d., de 7'40 a 3.
Sucre, !d., de 1'€0 a 1'70.
Cavalls, cap, de 1.000 de 500.
Mules. id., de 1.500 a 1.000.
Ases, íd., de 300 a 100.
Vedells, quilo, 5'50.
Cabres, íd., 2.
Porcs, íd., '3.
Bous, !d., 2'80.
Gallines, parell, de 21 a 14.
Pollastres, ld., de 15 a 9.
Conills, id., de 12 a 8.
Ous, dotzena, de 1'90 a 1'80.
Bacallà, 100 quilos, de 224 a 192.
Alfals quintar mètric, de 20 a 19.
Carbó mineral, íd., 15.
Sucre de terròs, íd., de 205 a 195.
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TARRAGONA
NOTICffiS DIVERSES
Hom diu que els ferits que b1 ha·
gueren el passat diumenge a Mc.ntblanc, amb motlu de la manifesta·
ció que s'Intentava fer 1 que la força
pública lmpetli afortunadament estan
en franca milloria.

- Fa temps que els ciutadana ea
pregunten perquç les obres d'en·
Mt;UULS PrlWII ............
16
derrocament de l'antiga caserna del
l:lt.>¡rouet .....................
¡, ,,
18
sego .........................
s~
111 so Carro resten aturades.
r-to:us en rals la Quunc... <Ju /v utres
Degudaments assabentats de l'afer,
sembla que l'atur de les obres obeeix
"··~- MORESC 1 CIVADES
al. fet que el gestor municipal h4
Clvaaa E:11tremaaura .. .
deLXat de fer efectives e n els termi85
laem Mancna .......... ..
85
nis convinguts per l'Ajuntament poMoreec Plata, d l&pou .. ..
4>
pular les pessetes que s'h9.1J de pagar
la,¡m pals ................ ..
42
al contractista. de les ubres.
~ ¡)(¡
OrQ!¡ Urgell ............. ..
Aquest lamentable estat de <:oses
Esca ola. Andalusia _,
O/
sl més no, desdiu molt de la serio._ •• .JMINOSES
sitat de la nostra corporació muntcipal
4.)
l'llVCif AUQatUSla '""""
44
laem Enremaoura _,
44
~
- Hom s'ha fet ressò de les acttlat:m Mallorca .......... ..
vttats comprometedores que està <16f avons AnoaJusta ......
ow
44
45
senvolupant
ldem utremaaura '""
un regidor de l'Ajunta4J
lleces Anoa1us1a .........
4u
tu o<. ment popular al front d'una germanlaem eotrao¡eree - ... ..
dat d 'aquestes, que es preocupa de
t.r:; paUl .....................
••
42 ~
laew estrangers . .... .. ..
4~
42 1>\. fer acompanyar els seus mlsteril!
d'homes tapats.
Uu1xes ....... ................
42
44
11:)
Pesola estrangera ........
111.
. Molts creuen que abans !l'ésser eleldem paUl ................. .
git, . aquesta anguila republicana, be
Llentilles Andalusia ...
HA
podia prendre's la molèstta d'anUI.Ildew Salamanca
w~
ciar els seus propòsits confessionals.
PALLA I ALFALS
Com potser cap anys no ~·havia vist
enguany han acudJt amb gran nont
AliD.IS 1.• .................. ,
bre les atraccions l casetes de fira
A!lals :&.a ................ ..
Palla o'Urgell .......... ..
pe~ a passar la setmana del 14 d'aIdem curta ............. ..
bril a la nostra ciutat.
Preus en ptes els 40 Qu1loe.
Mereixen el favor 1 le. cur!oslta~
dc:I publlc una grandJosa pista elècGARROFES
triu. per a Practicar-hi el relliscament d'automòbils amb uollel 1 una
Ca:. kllO, DeiUil - .... ., ..
.>a
.Blvlssa -....................
28
«troupe» francesa que ra l'espectacle
Mallorca -.... ..............
ell :x.
amb unes motos tan-:ades dins una
Matatera. ne¡ra .........
->1 "'
gran bola melàllica.
RoJa _.......................
ll(.
Vlnaroç. oeara ............
li3
- Per més que es fan càbales amo
Preua en rata eu 42 Quilos
els nomenaments lmminents. tothom
sembla molt desorientat.

DI MECRES, 11 D'ABRIL DEL

•

ESPECTACLES PUBLICS

TEATRES

GRAN TEATRE LICEU
TEMPORADA DE PRIMAVERA 12 úniQues funcions per la ra.
mosa COMPANYIA de BALLETS
ROSSOS de MONTE - CARLO Queda obert l'abonament - Als
senyora abonats a la Temporada
d'hivern elS seran reservades les
seves localitats fills el dia 24.

TEATRE ROMEA
Telèfon 22028

A les ó 30, única r epresentació :

MADRE ALEGRIA
per Antònia Herrero
A les 10'15:

MORENA CLARA
Exlt

1noescrtptlble,

formldable

é:llt de Quintero i Gu lllén, An-

tònia Herrero, Rafael Bardem I
tota Ja Companyia.

L'HOSPITALET
TELEGRMJA A LLUIS COMPANYS
L'alcalde de l'Ajuntament popular, Ramon Frontera, en nom prop1
i el de tots els esquerrans d'ac!, ha
tramès al President Companys una
extensa lletra. en commemoració d el
quart nniversari de la proclamactó
de la Repúbhca, a la qual el senyor
Companys ha contestat regraciant
aquesta. atenció i confia que en un
esdevenidor no llunyà que el redreçament que tots esperem serà un
fet.
-Dlssabte passat, a dos quarts de
dues de la tarda, un dels autobusos
que fan el trajecte de Barcelona a
Viladecans, guiat pE'l xòfer Fcencesc
Pallarès, en passar pel carrer Pl i
Margall, del districte tercer, atropellà el nen Esteve Piera 1 Mafeu, de
quatre anys, el qual resultA mort a
l'acte.
Donades les simpaties que gaudeixen els dissortats pares l famlllars
del desgraciat nen, l'enterrame:lt verificat dJumenge al mat! resultà una
veritable manifestació de dol
-Diumenge, a les onze del matí,
un nombre considerable d'esquerrans
anaven al cementiri d 'ací a retre
homenatge als companys calguts el
dJa 6 d'octubre. Les senyores Frontera 1 Mateu feren l'ofrena dels dos
magnífics rams de flors que l'element esquerrà dedJcà als dissortats
amics Francesc Piera 1 Ramon Bové
mentre hom guardava el corresponent minut de silenci.
L'assistència a l'acte fou nombros!ssima, i entre ella destacava la nodrida representació de les seccions
feminals de tots els dJstrictes.
Acabat l'acte al cementlri d'ací, la
majoria dels assistents es d esplaçaren a Barcelona per tal de dipositar
pomells de flors damunt les tombes del que fou primer President de
la Generalitat, l'Honorable Francesc
Macià. 1 del malaguanyat David Redó, caigut, també, durant els esdeveniments del 6 d 'octubre.
-Al local de la Societat Univers,
tingué lloc, el passat dJumenge, un
vermut per tal de celebrar l'esdeveniment que la senyoreta Maria Ter esa Bassas féu lliurament d'un bonic banderó al president de la Se~
ció Excursionista, Francesc Flor.
Enmig de nombrosa concurrència,
feren ús de la paraula Salvador Noia,
P ere Trull, Jaume Borrull, Maria Ter esa Bassas, Jacint Sunyer, Carme
Güell, Antoni Santfellu, president de
l'entitat, 1 Francesc Flor, president
de la. seccló d'excursionisme, els
quals foren molt aplaudJts. Entre
els assistents, veiérem, a més de les
representacions de la Societat Choral
«L'Aurora» i del Centre Federal, l'alcalde de l'Ajuntament popular., Ramon Frontera, l els regidors Martí
i Feced l Josep M. Bassas.
A la tarda, tingué lloc una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla
Empòrium, amb una assistència nombrosisslma.

GIRONA
TRES INCEND IS DE BOSCOS A
LES NOSTRES COMARQUES : UNA
INSIDIA DE «DIARI DE GIRONA))
ALTRES NOTt:.S D' llit'OHMAliiU

A Arbúcies, s'ha incendJat el bosc
anomenat de can Ferrer. S'han cremat unes 100 hectàrees de terreny
Les pèrdues ascendeixen a 28.000
pessetes. El siniStre es creu casual
El foc ha durat 48 hores.
Al terme municipal de Massanès
s'ha cremat una extensió de bosc
de divuit quilòmetres quadrats, agafant diverses propietats 1 estenentse en els termes municipals lllndants. Per aquest sinistre estan
afectats sis propietaris. L'lncendJ
durà quatre hores l mitja.. La guàrdia civil dels diferents termes municipals, va detenir Francesc Clapés
Salellas, el seu germà Enric 1 Francesc SASeras Bou. Aquests eren uns
jornalers que tallaven pins al bosc
anomenat «Casa Nova Fare Llensa»,
i per a escalfar el menjar, encengueren un foc que ocasionà l'incendJ.
Al terme municipal d'Amer, 1 al
bosc conegut pel «Pla de Mixelins»,
propietat de Trinitat Mitjavilla 1
Luls de Puig, s'han cremat unes
quinze hectàrees de plantació. Les
pèrdues ascendeixen a 900 pessetes.
L'Incendi es creu casual.
-Ens han visitat uns amics nostres de la Comissió pro Presos, justaments indignats davant una nota
1nsld1osa del «Dlarl de Gironu p ortantveu dels lllguers locals, pu6Ucada ablr.
Avui, dJmecres, serà contestada
degudament pels senyors de la Coml.ss!ó esmentada des de «L'Autonomista».
Entretant, sàpiga «Diari de Gironu, que n6 és honrat llançar una
insídia sense una prova, irrefutable
1 certa.
Les proves, clares 1 contundents
-ens han dit els nostres amics-, estan a la dJsposicló del «Diari de Glrona», de tothom qui vulgui veureles 1 dels Tribunals de Justícia, que
són els que han de sortir al pas a
insídies fetes sense fonament.
-Al quilòmetre 43 de la carretera
de Girona a Olot, terme muntcipal
de Castellfulllt de la Roca, un au·
tomòbil, conduït pel seu propietari
Antonl Casabó, vef d'Olot. topà contra un carro Urat per dues vaques
i conduït pel seu propietari. Pere
Graulosa, vef de Begudà. De l'aceldent resultà l'automòbil amb seriosos desperfectes 1 malferida una de
lea vaques.
-Al quilòmetre 19 de la carretera
del Pont Major a Palamós, terme
municipal de Corsà l'auto-camló
B. 57065, topà amb un camió de la
matricula de Girona, que venia de
la ,part contrària. El primer anava
condtüt per Miquel Bartolln, vef de
Tordera, 1 el segon que era el
G. 4405, estava conduit pel seu prop ietari Pere P1gem, de Pals. Els
vehicles sofriren seriosos desperfectes. No s'han hagut de lamentar desi'ràcles necsonals.

TEATRE POLIORAMA
Companyia Catalana
NICOLAU·MARTORI

Avui nit, no hi ha funció DiSsabte de Glòria, .ESTRENA:

FAN NY
de Paanol
Traducció de Melcior Font

TEATRE BARCELONA

Companyia da comèdies
MORA·ESPANTALcON·BARROSO

Avui dlmecrea, comiat de la
Companyia. Tarda i nlt, el ¡ran
êxlt; CÒllliC:

LA VIUDITA SE
QUI ER E CASAR
Olssabte de Olòria, debut de
la companyia del teatre Benavente de Madrid en la qual fl·
gurcn Pepe lsbert, Milagros Leal.
Maria Bru I Soler Marí, amb
l 'estrena de Muftoz Seca:

EL

GRAN

Gran Companyia d'Operetes Mo.
dernes i Revistes d'esr.ectacle da
la cenial i belllss;ma vedette
CELlA GAMEZ
AVOl, demà, 1 demà passat no

hl ha !unclO. DISSAI:i'l'E DE GLO-

RIA. Reobertura. lNAUGURAClO
DE LA T.t>MPORAOA DE PR.lMAVERA. Tarda, estrena en aquest
teatre de Ja bonica rev1sta:

EL

CE~IDOR

DE DIANA

NIT, la revista. d'èxit delirant:

Los perinseparables
CELlA GAMEZ

•

MLI~Ia~15~ T9èfo~ s~22 L
T arda, a les 4. Ntt a- - !.a graciosa comédla~es lO;

COMIC

PALAU DE LA REVISTA

Dissabte, 20 d'abril
lNAUGUHAClO de la temporada
de Primavera l presentació de la
formidable Companyia del Teatre Romea, de Madrid, en la qual
figuren:

LAURA PINILLOS
1 els cAso61t de la gràcia

ALADY I LEPE
amb

Las Vampiresas
Es despatxa als Centres de Localitat.&.

TEATRE

VICTORIA.

Gran Companyia llrlca

AVUI, tarda, 4'30. Acte 1er. de
EL CANTAR DEL ARRIERO Exlt. SOL DE LIBERTAO - Nlt,
a les 10. EL NAUFRAGIO i l'èxit
delirant:

LA MALQUERIDA
de Benavente 1 mestre Penella Tl'lomt d'autors 1 Intèrprets Gran presentació.

A

.Pel cèlebre còmic Bach
moclonant asaumpte t'1 1 l'e.
que ens recorda el ra......f.llneer,
Stanwinsky:
......., acer
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DISSABTE DE GLORIA
ESTRENA
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GUILLERMO TELL
A partir de divendres

dran a taquilla localltataea ven.
les sessions numerades d:•~i •
sabte, dlumenae 1 dilluns.
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COLISEU M
AVUI, DARRER DIA D'AQUEsT
PROGRAMA
Avul tarda, a les 4 Nit
1
10. Programa especial· de 8e~U:
na de Passió - DOS OOCUM:EN
TAU:> I rRES DlBUlXOS de •
PBYO 1 Betty Boob (ambdós Pdeo.
represa¡;

AMOR EN RUTA

TEATRE

f

EL CAMPEON
DEL REGIMIENTO

CUIDADANO

TEATRE ~~ UVEf ATS

1tas

!11m de l'Oest oer Rand 1 h
Scott, 1 REVISTA PARAMO~~T
(ambdues d'estrena).

La to

Vil fi

Preus: 0'50, 1 1 1'50 ptea.

VARIETATS

FRONTO riOVETA TS
Avul, dimecres, tarda, a les 4:
NARRU 11 - QUINTANA m contra GALLARTA l i - ELORRIO.
Nit, a les 10'15: GALLARTA m.
CHIQUlTO OALLARTA contra SO
LOZABAL · PEREA. - Detalls per
cartells.

Frontó Principal Palace
Avui, dimecres, tarda: AREITIO
II - GARMENDIA contra LIZARRAQA II - TRECE'l'. Nit: URIZAR I • GUILLERMO contra ARGARATE • OUTJERREZ - GOl-

-I

ceclldi
han t

TIA.

ES PEGTAGLES PER
A AVUI
TEATRES

TEATRE NOU
DISSABTE DE GLORIA
Debu t de la Companyia
VILA· DAVI
amb l'estrena de !'obra de .Jo·
sep Maria de Sasarra

R E I NA
TEATRE APOL-LO
Telèfons:
----

15948 • 12126

Dissabte, 20 d'abril. lnaucuraçió
de la temporada
Gran Companyia Llrica de

L'EMINENT DIVO

Emili Sagi - Barba
ESTRENA de la magnUlcs obra
dels notables autors: Ram os de
Castro. Carrefto 1 mestre Soro·
zabal:

LA DEL MANOJO
DE ROSAS
TEATRE TIVOLI
DISSABTE, -20, TARDA I NIT
O E B U T delS
GRANDIOSOS ESPECTACLES
INTERNACIONALS
(lnternationale Rewiew)
Direcció: Circuitos Carcellè
PROGRAMA GEGANT! AMB EL
CELEBRE
Teat re dl PICCOLI

YAMBO
1000 FANTOCHES, 1000
Les famoses vedettes

AMALIA DE ISAURA
LA YANKEE
MERCEDES SEROS

1 les grans artistes TITO-JASPEANORE AND CURTIS - JAZZ 01NA.MIC (20 artiStes), ORQUESTRl
NA, etc.
BUTAQUES A S Ptes.

CINEMES
FANTASIO
AV\11, tard&, a lee 4. NI~. a les
10: REVISTA FEMINA • PATHE
.JOURHAL • DOCUMENTAL Darrer dia de l'extraordinària
ProdUCCló: EL REY DE REVES •
Oltubte de Glòria, ESTRENA de
la Producció U. F. A. TURANDOT
per Ka te de. Hao i Willy Fr1tch.

CINEMA
PARIS
Avda. Pta. Ansel. tt I 13
Telèfon 14544

Sempre el proerama mês atractiu
Tarda, 4'30. Nit, 8'46: REVIS·
TES PATHE·FEMENINA • olaok
Oackle • G. W. Fitld~ en la <11vertida comMJa: A TODO GAS·
Hery Carat I Mea Lemonier en
la 111sto:!a produccló: CASADOS
Y FELICES, amb M.. Lemonler.
Dema, diJous 1 diYeodres. per
la futlvltat dels diu. no hi haur~ espeçtacla.

Barcelona, - Tarda l olt: La vludl
ta se qulere casar».
Romea. - Tarda: «Madre Alegria»
Nit: cMorena clara».
Victòria Tarda: «El cantar de
arrloro». «Sol de llbertad». Nit: cE
naufraglo» 1 «La malquerlda».

CINEMES
Amèrica - eLa cena de los acll88>
dost «Mascarada» 1 «Amantes !u
¡Itt vos~.
Arnau. cOdlos de buzo» i cSln
roolas del corazón1.
Astòria. - «Oro en llamas» 1 cOna de
nosotru1.
Avinauda - cCampeones o11mplcos
eLa sefl.orlta de los cuentos de Hof
rman».
Bat.eelona. Dotze pelllculea còml
Ques.
Bosc. - «La novia de la suertet
«Amantes !ugltlvos».
Bohèmia - «Una nocbe en El Cal
ro» 1 cA ml me gusta asil.
Broadway, - cSorrell e hljo1, cEl
nombre mato1 1 cPolltiQuerlsa».
Capítol
cMatanao en •a sombraJ
Catalonva.
cV1aas rotas».
Coliseum. - cAmor en rutat.
Cèntrtc Cirn~ma. - cReunlónt, cEl re1
de los Campos Ellseos» 1 t50 dolares y una vida».
Comèdia - cNocbe de gran botelt
eLa amada del terror».
Comtal. - «Toda una mujer», cQue
calrunldad» 1 «Un prlnclpe encante-don.
Diorama. - cFueros bumanos• 1 cTt
qulero y no se Quleo eres».
_..,
Olana.- cCarne de cabaret» .amante lmprovisadol.
Entença - cCbnstus», eLa Pasl6D».
Esplai. - cUna nocbe en El Catro•
cEl mundo eln caretu.
Excel&ior. - cEl mundo ea m1o1 cMiorla galant&» 1 cReceta para la tellcldad».
Fantasto - cHey oe reyes».
Fèmina - cEl amante esc.rupulOSO»·
Foo Hou. - «Mascarada», csu alt&o
za ta vendedora».
Freaoll. - tLa muerte de vacaclonest,
cMuJere.s Olvldadas».

fn°/i~.-:_ ~~~~-f:!~ul:~l ~~~:Si~

Campos Elllleos».
Iris.
«Toda una muJen, ccampeón
Nartces?» I «.Amor 1 cuartlllas».
Kursaal. - cBeo-Hun 1 cMartu.
Laietana. - cEl b.IJo de Kong». cSodr·
presas del cocbe-cama. I cBusca <>ce& dc oro».
Maièstlo - •Las cuatro bermano.s•,
cAna Vlckers».
Marena.
eLa muerte de vaellel<>nes», eLa taqulmeca se casa» l cTltrra de promlslón».
Metropol. - •La banca Nemo».
Miria. - «Que calamldad», tRumbo al
Canadà» I cToda una muJeu.
Mlstral. - «La dama de Jas camell.'\S
l cFederlca».
Monumental. - cEl slgno ..te Ja !lluer·
te», «El de!ellSOn 1 cNoviBZBO pOt
los aires».
Mundial. - cEl mll.a¡ro de la fet
cKlon:11que•.
Nurta - eLa c~pfa núm. 13» l cQue
bay Ncllle?».
Paris - cA lodo
cCasadOS 1
felices».
•ro•
Pedró
«Una noche en El ca. •
cA ml me gusta asil.
,..
Pathe Palace. cDu\·atles. ~-t&!ars
don, «Maria Galante» 1 cReceta P
la rellcldad» .
PrinCIPal eLa novia de la suer·
tel • &Amantes fugltlVOSI.
,
Pu bil Cmema. - Kepor&atB8S d a.otualltat.
.Rambles. - · cEl tango en BroadwaY••
«Es hora de amo.rnos».
Ronl - cEl dcCenson, acara a cats
I cEl signo de la muertet.
8Pièndid eLa • Jsla del tesoro•
«Maria Lulsa de Austrtaa.
aiSelect Cinema. - cAmor por 108
res• cJustlcla» l Dibuixos. nuésped
Smart. - cCabalgata», cEl
nilm. 13».
cAD"
Taha. - c.ui ama la muJer».
Mll.rla1.
!'SZÒil'•
Triomf. - cSLntonlas del CO..;, pa!()
cTartar•n de Taraac:ón• i •~

_,
I

gas•.

Te~~~à~:La

pnncesa de 11 ~
1 cEl fantasma del oro».
f10o
UrQuinaona - cEl burlador d 8
renclat
1 rl~
Volaa. - cEl pv11An:t 1 «Por a
de su rlval».
-·- rutf~P6
Xile. - cFruta Yerdel, ....senda:o .
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«óY AHORA ... 'l
_ stempre sa da màs lmportancla
Its vi'SJ)8ras que a la fiesta. Pero
~tu taestas, ¿serà n vlsperas de lmportancla 'lll
(De uHeraldo»)

La tornada de l'Estatut, amb els servels meteorològic I de recaptació
<De uLa Publicitat»)

EC.ONOMIA I TREBALL

DELEGACIO DEL TREBALL

València i els països expor·
tadors de taronja

DECLARACIONS
DEL SENYOR BATALLA

Tractant-se de la taronja, que és
un dels productes que més riquesa
produeix al pais valencià, és Interessant parlar dels països productors
de taronja.
Es sabut que Espanya era, fins ta
poc, el pais que més taronja exportava encara que no el principal productor.
El que en produeix en major quantitat, és Callfòrrua, encara que
aque3t pals no representa cap perill
per a la taronja valenciana.
Els americans, sempre han produït
taronja de qualitat 1 l'han seleccionada curosament per a l'exportació,
de tal manera, que el consumidor
sempre ha adquirit la mateixa ta-ronJa, quant a qualitat.
Espanya. en canvi, lla tramés la
taronja per tot el món sense seleccionar-la. Bé és veritat que no en
tenia necessitat, car tota la p r oducció valenciana, murc1ana i andalusa,
esLava d'antuvi venuda a qualsevol
mercat d'Europa.
Naturalment que la competència
crea la necessitat de millorar el preciós fruit tan ben acollit per tot el
món.
f<'a poc temps que va venir a Espanya el professor Mr. Quayle, de
Califòrnia, per tal de donar a conèixer el procediment de fumigació per
mitjà d'àcid Clanhldric, liquid, que
useu els californians.
Mr. Quayle, en provar la taronja
valenciana, va manifestar que era
superior a la de Califòrula. Altres
enginyers, també de ca:Hòrnia, que
han viSltat València, han confirmat
ço que lla dtt Mr. QHayle.
Heu-vos ací un art1cle molt interessant publicat en !a revtsta «Hadar» de Palestina. insel·it el mes de
setembre del 1934, sobre la producció
i exportació de la taronja. No s'oblidJ. que PalesUna és un pals productor
de taronja:
<<IMPRESSIONS D'UNA VI·
SITA ALS NOSTRES MERCATS
«La popularitat de la nObtra taron-

Ahir a migdia el delegat de Treball, en rebre els periodistes va manifestar-los que al mati l'ex-delegat
de Treball senyor Torrens havia estat a. la DelegaCió per a fer lliurament de la. documentació i tots els
efecte3 del Departament.
El senyor Batalla va afegir que
funcionaran de nou les oficines af~
tes a la. Delegació Especial del Treball, que estan instaHades a. la Rambla de Catalunya, 13. Aquestes oncines s'encarregaran de centralitzar
els assumptes d'ordre juridic de
Lleida, Girona 1 Tarragona 1 alxi
descongestionaran el treball de les
oficines de la VIa Laietana.
Digué que havia consultat al .M.lnlsteri la possibilltat de tomar els
dipòsits existents a la Catxa de la
Generalitat i que creia que dintre
de poc l'assumpte quedaria arranjat.
Acabà dient que s'havia ocupat de
la. qüestió administrativa referent als
Jurats Mixtos per tal d'evitar la repetició de càrrecs que s'havien fet a
la Generalitat i que corresponien a
l'Estat i viceversa. D'aquesta manera
ara C3 rebran sense tergiversacions
els havers que corresponen.

Més que comentaris de caràcter
polític, la Premsa d'ahir dedica extenses informacions a les J.estes de
commemoració de la Republica.
Destaca, però, a la de Barcelona,
l'interessant editorial de La Publicitat, que titula

La incertitud present

l'Oest d'Europa, s'han dificultat encara més.
No tu hagué cap canvi a R ússia I
tampoc no canvià en res l'actitud de
Polònia, malgrat els magnifics discursos 1 gairebé compromisos semloncia!s de personalitats poloneses
durant. les festivitAts a Tel, Avid de
la Fira del Llevant.
Txecoslovàquia està autoritzada
per a comprar taronges sense r eserva: però demaru\ que les taronges
siguin embarcades a la menuda, mètode que encara està en experimentació.
A Austrla no podem vendre taronja, ja que tenen un conveni amb els
expor tadors Italians, degut a l qual
aquests els tornen l'Import dels drets
de Duanes i nosaltres hauríem de pag&r sis sxillings per caixa.
SUÏS:sa contmua perdent el seu tràfic de turistes. de manera que aill
hi ha poques esperances per a un
augment de venda de la nostra fruita en aquell pais.
Alemanya és el més Important dels
NOTICIARI
nostres clients al Continent; les seves compres han augmentat de r es
- Els Gremis de Venedors de Cara 1 i 1/4 dc milió de caixes la pas- bons de Barcelona recorden als seus
sada temporada.
associats que, en compliment d'allò
establert a la base tercera del PacL A CA MP A NYA D E P RO· te CoHectiu de Treball, que amb els
obrers del ram celebraren davant
PAGANDA
Es massa aviat per a jutjar els l'autorita competent, els propers dies
¡l.e
dijous sant 1 dilluns de Pasqua,
efectes de la campanya. començada
al final de la darrera temporada a. respectivament, hauran de tancar les
favor dels nostres «agre~.-~~ en el botigues a la una de la tarda.
-La Societat Artística Culinària
Regne Unit 1 en alguns països del
Continent. De converses sostingudes de Catalunya celebrarà. reunió gene·
amb membres del comerç, es dedueix ral extraordinària el divendres dia 19
que els petits imports despesos fora del corrent mes a les quatre de la
del Regne Unit han produït escassos tarda..
efectes, i al Regne Unit la campanya
no lla estat suficientment Intensa. ~---------------:*-------~--------Seria probablement més convenlet.t
concretar al Regne Unit tots els nos- ment de la collita d'aquest any sense
incórrer en una baixa de preus contres esforços.
La nostra atenció tamtJé s'enfocà siderable, sempre que Alemanya no
deixi
de consumir el milió de caia la necessitat d'induir el public a
fer ús del nostre producte com a suc xes, que en haver d'augmentar els
d ençà que això ajuda cono:~iderable merca~ del Regne Unit, farien baiment a augmentar el consum. L'únic xar considerablement els preus. Els
lema usat en aquest sentit és cPer a altres mercats augmentaran segura·
suc Jaffas» i altres similars haurien ment llurs compres; però aquests
d'usar-se com aquest: «No mengeu han estat tan poc importants parJaffas, beveu-les.» La campanya tam- lant comparativament, que a menys
bé hauria d 'encarrilar-se a benefi- que es faci un esforç concentrat pel
ciar la. indústria que produeix el suc comerç per tal de donar una empenta a aquests mercats, aquesta temde Palestina.
porada els resultats podrien éser poc
CO N CLUSI O NS satisfactoris.
El nostre lema per a la temporada
La millora en la situació econòmica del Regne Unit, el nostre mercat propera, hauria d'ésser:
1)Vendre almenys la mateixa quanprincipal; els preus més raonables
als quals foren venudes les nostres titat en el Continent com en la camtaronges durant la passadn tempora- panya. passada, no importa la poca
da; les sortides més freqüents i di- poca quantitat que alemanya vulgui
rectes, als mercats petits i grans 1 prendre.
li) Continuar millorant la classila pèrdua ~radual de la popular1tat
de la taronJa espanyola, tot deLxa en- ficació.
III> Reduir despeses, de manera
treveure i creure que els preus en
la propera temporada no cauran des- que sense que es faci una indústria
sota dels de la temporada passada, sense profit, les nostres taron¡es pualmenys a un punt apreciable. En guin ésser venudes a un preu de mealtres paraules: El Regne Unit està nuda que el consumidor consideri
en bona situació d'absorbir l'aug- com a raona)lle.»

ja Jaf.a ha augmentat considerablement en aquests darrers temps, degut al fet que ara arriba als mercats en les millors condicions, i els
fnúters ja no tenen la pèrdua de
dies i els deterioraments subsegüents
Pel que es refereix al consuimdor, la
popularitat és deguda a la barator
amb què es ven la nostra taronja.
Entre altres factors, els magatzems
en cadena, principalment Marks and
Spencer, que venen la taronja de
grossa a un preu, pel que fa
algunes temporades solament les tar onges més petites s'haurien pogut
obtenir.
Aquest augment de popularitat es
«REPORTAJE COTIDIA NO
nota al Regne Unit, com també a
- De modo que la Autonomia con- Alemanya, Holanda, Bèlgica, Països
cedida nuevamente a Ca taluña la Escandinaus 1 en mercats nous, com
han fundamentado ustedes... »
França, Suïssa, etc. No obstant, malgrat l'augment de la demanda, no
<De cEl Sigla FuturoJ)
cessa de preocupar als nostres amics
del Regne Unit, els nostres clients
més importants, sl Alemanya seguirà,
malgrat la. seva actual situncló eco--------------------------------*----------------------~~
nòmica, consumint tot o part del
nostre fruit i en tal cas quant.
L'opinió dels agents de truita al
EL CAMP ESPANYOL
Regne Unit és de sols mig milió de
caixes de la quantitat que Alemanya
hauria de prendre, i sl s'urús a la
que ells compren, els preus variarien
en gran manera. ¿Quina serà la nostra posició la propera temporada, en
la qual la producció augmentarà en
La República espanyola té, com n. 42 per 100 dels camps conreats estan
un milió de caixes? Serà necessari
tenir en compte l'opinió dels agents principals adversaris, n. més a més en poder dels grans propietaris; Sede l'Església, els grans propietaris villa, el 72 per 100; Càdiz, el 67;
del Regne Unit.
R EM EI del camp espanyol. Per tant, per a Còrdova, el 52, i també el 52 per 100
«< N CO GN ITA
Nosaltres, o. Palestina, especulem consolidar-se, ha d"afavorir els tre- Jaén, Huelva 1 Almeria.
¿Qulén llama a qulén'?>l
sobre la minva de In. popularitat de balladors de la terra. No solament
¿Davant de tots aquests propietala taronja espanyola, o esperem que des d'Un punt de mira de defens::~ ris, què hi ha? Uns agricultors mise<De «La Tierra»)
els plantadors de la taronja espanyo- dt!l règim, sinó per humanitat. No rables 1 milers de peons famolencs
la i els exportadors continuaran com solament per a complir un progra- que amb prou feines treballen 100
fins ara la seva manera desorganit- ma de partit, sinó per a portar a dies a l'any, amb salaris de mlsèna.
.,
'
"'
t..
.
zada de plantar i els seus mètodes terme una obra de justícia. Els cam( ! . . ... ·.~ri
de comerciar, puix que seria un error perols de les terres d'Espanya patei~ - - .... "-!::. •:.. pensar que a Espanya no hi ha ta- xen misèria, mentre que repartida
,
ronges bones; és clar que n'hi ha, la terra equitativament, no solament t ' , •J . . . '' ·:
però en ésser embarcades les classes viurien bé, sinó que representaria la
inferiors, la seva r eputació sotrelx riquesa del pals alhora que el benes- ·- • I ' . l ~
proporcionalment.
tar coHectiu.
El propi general Cabanelles va
A nosaltres pertoca estar a la cura
I la República, essent un règim
de millorar la classe i la confecció, popular, sl vol viure I desenvolupar- veure's en la necessitat de denunciar,
al
Parlament de Madrid, que a la
de reduir les nostres despeses de pro- se, ha de protegir els seus defensors,
ducció i ofenr les nostres tarOnlles 1\l que són les grans masses de treba- provincia de Jaén els peons tomaven
a percebre un salari de SIS RALS
públic a preus molt més econòmics lladors del camp i de la ciutat.
DlARlS per a jornades de sol a sol.
que a.ra venim fent. Les nostres desï • I · -~ ~
Amb aquests sis rals diaris, ha de
peses de producció de collir i con, mantenir-se una família composta
feccionar, són encara massa. elevadel pare, la mare, de vegades molts
des. DificUment podem esperar méS
fills, I potser l'avi lmposslbilltat per
r educcions en el cost de materials i
«FOR M UL JS MO
.
al
treball. I sense comptar amb els
el noliejament mariUm, especialment
,
._ • ~ ,.IJ._
,
• ,•.
La possibles malalts i el vestir! Abd
MG uchas fell cldades, n lfta.
si al mateix temps InSIStim -i bem ¡RepúbliQEI.
ha
de
realitzar
sense
conraolas; no hay de qué.>>
hom pot veure la misèria dels pobles
d'insistir- en una millor qualitat templacions totes les asplracions
d els d'Andalusia; milers de camperols que
com fins ar a. P er tant, les economies que la por tar en i dels
<D e «El DUuvio»)
que
la
defenesperen en va que algú vulgui ocuprincipalment són possibles a. casa, sen sempre en moments
de perlll.
par els seus braços, car no tots tesi n o exclusivament.
Les terres d'Andalusia, d'Extrema- nen la SORT DE TROBAR QUI ELS
FACILITATS D ' EMBARCA· dura i de Castella lo. Nova, necessi- LLOGUI PER ALS MISERABLES
ten una terapèutica social que acabi SIS RALS DIARIS.
MENT
am:· els latif"Jndis. Les vacillaclons
La gent envelleix més d'bora del
La temporada està a punt de co- de la República no ban de tornar
mençar , amb vistes a més !acUitats tan bon punt estiguin al Poder els temps normal. Una dona, als trenta
anys, sembla que en tingui més de
de transport, tant pel Regne Unit r epublicans del 14 d'Abril.
cinquanta. Cap satisfacció no li l-13
com pel Continent.
• •
A part dels serveis directes ja es·
Els propietaris rurals de la super- permesa en la seva curta vida de
tablerts de la D. L. L l S. O. I. a ficie d'Espanya són 1.790.026. D'a- privacions. No sap el que és estrenar
Rotterdam, Hamburg, Ootemburg, quests, 1.774.104 posseeixen menys de un vestit, car viaen de caritat I es
Gdynia, Copenhague, Estocolm l
hectàrees. Enire tots reuneixen vesteL-<en de roba vella, donada com
Oslo, entenem que els mateixos vai- 250
11.366.390
hectàrees, En canvi, entre a una GRACIA DE CARITAT .PELS
xells tindran també ara un servei dl- 12.721 propietaris
de finques de més CRISTIANS PROPIETARIS de la
recte quinzenal cap a. Anvers l altres
d
e
250
h
ectàrees,
sumen
un total de contrada que tenen ctan bon con.
cap a l'Havre l altres que els seus 11.068.700 hectàrees.
El maquinisme ha agreujat ln. vivaiXells faran escala a Bremen I Os- veure, la d esproporcióCom bom pot da dels pagesos d'aquelles terres.
és enorme.
lo molt més que abans, d e manera.
La República tenia el deure de Els terrenys que abans necessitaven
q ue els inconvenients del transbor dauns 200
per a les collites, acm ent per a la nostra taronja seran transformar el latifundi en manifun- tualmenthomes
tot és fet amb una vintena.
dl. Emancipar l'arrendatari, bo 1 lliuevitats
Es
natural
que
els
homes del camp de
«RONDANDO
Per consegüent, tenim Ja a la nos- rant-lo de la renda excessiva I de la Castella, d'Andalusia,
etc., reneguin
Inseguretat i donant facilltats a la
tra.
disposició
el
factor
més
impordels Invents, de la màquina. que els
- IContlnúan las aproxlmaolonesl» tant per a. obrir el mercat de Bèl- propietat lliure.
ha pres el pa, poc i dur, però pa n
•••
(De cY a11)
gica l França, i per a d esenrot llar
C iudad Real té 658 pr opietaris q-Je la fi, que portaven a. la llar. El maels Paisos Escandinaus com n. merposseeixen El 31 per 100 de la rique- q-..llnlsme solament ha afavorit els
cats per al nostre fruit.
També hi haurà un a~ent en els sa rústica d e la p r ovinCia. Albacete i propietaris, que s'enriqueixen més
llerVels per al Regne Unit, de ma- Toledo deixen a mans de 1.474 perso- de pressa, 1 fan més escandalosa en
nera que els anomenats petits ports, nes el 38 per 100 de la superfície ca- cara la mlsèria del poble que ha de
que durant la passada temporada dastrada. A Extremadura, el 60 per conrear la terra de la República esdemanaren en va. embarcaments re- 100 de la riquesa agrícola de Bada- panyola.
No poden restar al seu lloc d'origulars de la nostra fruita, tindran joz, el 52 per 100 de la de Càceres i el
50 per 100 de la de Salamanca, estan gen. 1 cerquen altres terres més acoa.ra la seva demanda satisfeta.
llidores: Barcelona, Amèrica, on,
Importadors a. NewcasUe, Sout- a mans de 3.86'7 privilegiats.
A Andalusia, Màlaga 1 Granada el al las!, també sobra la mà d'obra.
hampton, Cardl!f, Bristol, Belfast 1
Dublin poden ara calcular embarcaments directes regula.rs, que els perde Barcelona l'agrupació dels «Da.nmetrà oferir la taronja de Jaffa als
seurs Iuchonnai.S», integrada per vintclients, als mateixos preua I igual
i-dues
persones procedents de la pocondició fresca. que els seus coRegues
SENSE NOT I CIES blació francesa de Bagneres de LU·
de Liverpool, Londres i Glasgow.
«lA MEJOR POSICION
chon,
l'Alcaldia,
d'acord amb els diL'augment de ports d'escala constiA la Casa de la Ciutat no es pro: tQYuqu6 m e d lce usttd e l d ia t47 tueix també un remei en contra del duiren durant el dia d'ahir fets no- rigents de l'esmentada enUtat, ha
• Yo at&o en m is treoeb
sobrecàrrec de l'al.xi anomenat mer- ticiables. Ens foren factlltades, en- disposat una exhibició de danses Upiques a càrrec dels «Danseurs lucat principal, al Regne Unit. Abrò, tre altres, les següents note3:
(De cE1 L1bcraà)
d e no ésser a.l.xi, és Inevitable, j a que
-L'otlcln.a de certmonal de l'A- chonneJ.s,, la qual tindrà lloc el pròxim
dissabte, dia 20, a les deu de
el d esenrotllament dels mercats con - juntament recorda una ve~ada més
tinentals no està en relació amb a les agrupacions chorals que vul- la nit, a la plaça de la Republlca,
l'a UiliOent d e la. n ostra colllta.
guin prendre part en el concurs or- moments a bans de començar el conAra manca. per veure quines a6n dinari de Caramelles organitzat per curs ordinari de Caramelles.
les millor es quant a ventUac:16, esti- la Corporació Municipal, que el di- L'Alcaldia ha disposat que ea puva 1 velocitat que els diversos Inte- m ecres, dia 17, a les set de la tar- bllqut un a vis recordant a.ls tax.1.stea
ressats per la nave¡scló IntrodUiran d&, quedari. clos el term1n1 ci'1n.lerip- que d'acor d amb les dispos1eions viBE I ECONOMJC a.ls
aeus vaixells respect.lua, amb el
gents només podran portar a l'Inn d "atraure les almpe.tles de l'em- c1ó.El Jurat nomenat per a !all&r l'es- terior dels auto-~ les plaques d e
Al RESTAURA NT
barcador.
mentat conc:ura estarà ln~t pel l'associació a la qual pertanyin I,
cap superior de la Guàrdia Urbe.na en el cas que no pertanyin a cap
R EST RI CCIONS, DUANES I 1 Cer1mon1al. aenyor Manuel Ribé, el nom 1 el d omlclll del propietari
PROH I BICIONS
com a delegat de l'Alcal<Ua, 1 pela del nblcle. Transcorregut un temps
Lluny d'haver mlllorat les con- eenyors Joan Lamote de Gñgnoo. prudencial, el persooal d '1n.specc16 de
d1c1on.s per a la Introducció de la Joan Botràa de Palau, Baltasar sam- C1rculad6 1 Polida. de Tdflc formuCIOrN "- GIOHray MarM, 1t
larà les corresponents dmúndes conh CATALANA 1 ESPANYOLA Dam& !rult& en la majar1a deia pai- per 1 Altred Romea.
.os de l'EUrop& Central 1 Paisos de
- Amb mottu dc vtsltar la c:lutat tra ela tntractors.
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En el qual es rejereiz al decret,
per ara inèdit, de restitució de serveis a Catalunya. Diu així el col:lega català:
eLes !esl.efl de la.
commemoració
del 14 d'abrll ban obert un parèntesi
en les activitats polltlques. De divendres ençà no s'ha prodult res de nou
que jWit!llqul un comentari adequat.
El decret referent als serveis de la
Generalitat està aprovat, pero encara
no ba apare¡ut a la cGaceta». Sembla
que la caUBa d'aquest retard és la
convenléncla d'articular el contingut
del decret amb els poesl.bles pums
de vista. de la comlssló lnformadora
creada. per la llei del 2 de gener. En
el comentari que dlssabto ded1càvem
a. ~uesta qüestió observàvem la lmportll.llcia decisiva que poden tenir
els luCormeb de l'esmentada comissió.
Com que el decret ha. estat utltltzat
amb uns de propaganda partidista
en uns l com excusa per certes transl¡ències en altres, ens sembla oporLu
donar tots els aclariments possibles
sobre la matèria.
Després del 6 d'octubre, l malgrat
les paraules del senyor Lerorux assegurant la lntaog1b111ta.t de l'Estatut,
el mml..stre català de la. Ceda tingué
la triSta lll.sp1rncló de la teoria de la
Calllda dels òr¡ans autonòmics, 1 el
poder execut1u, p¡·escJndlnt del que
bav1a dit el cap del Govern, emprengué lndegud:unent el rescat d'alguns
serveis. El senyor Anguera de Sojo
rou Wl dels rescatadors més amatents.
Despres el Parlament de la República,
¡1nlnt l'C6Quena. a
la Con.stltucio,
aprovà la llei anomenada de règim
translton, promulgada. el 3 de gener,
segons la qual quedava suspès el Parlament de Catalunya, però no els altres serveis -nl la llet municipal
tampoc-, que passaven a depenure
de l'autoritat del Governador general
creat per la mateixa llei, en l'article
tercer de la qual "s diu que el Govern nomenarà una comissió que en
el termini màxim de tres mesos estudiarà els eervel.S traspassats 1 valorats
l proposarà els que durant aquest règim provlelonal hagin de
subsJstlr,
els que lla¡¡ln d'ésser rectlt!cats 1 els
que bagln de revertir a l'Estat., assc·
n}"lllnnt. en cada cas les normes a les
quals llaurO. d'ajustar-se l'execució
dels acords adoptats.
El decret aprovat aquests dies, tal
com dèiem abans d'ahir, no !a sinó
confirmar la 1le1 del 2 de gener, que
posà tot.s els serveis de la GeneraUtat sota la lnlclr.tlva del representant
del Govern de la Rcpúbllca en funcions de President de la Generalitat;
és a. dir, anuHa els rescats que el senyor Anguera l altres ministres s'ha..
vien anticipat a fer Indegudament.
El decret. però, ta més: deixa el camp
obert a les decisions de la comissió,
que ha d'ln!ormar qUins serveis han
d'ésser rescatats per l'Estat, mentre
subsistirà el réglm provisional creat
per la. llei del 2 de gener. Aquesta. comissió, doncs té la paraula, l per nlxò
la redacció del decret ha. d'ajustar-se
a les possibilitats que dlmanen de
l'existència de la dita comlsSió. Com
que el decret no modifica, slnó que
ratl!lca el règim transl tort, la. presència de la citada comissió serà sempre
un Interrogant gens tranquUiitzador,
perquè podria Informar favorablement els rescats efectuats tlns arn 1
aconsellar-ne d'altres, de manera que
l'e!lcàcla del decret restés neutralitzada en absolut. Aquesta és la situació real de la qüestió, l aquesta renUtat ens sembla ben poc estimuladora. El decret corregeix unes extral1m1taclona; la. coml.ssló, però pot convertir allò que era arbitmrt en solucions leaals protegides per la. llei.
El decret no pot atenuar n1 derogar la. llei, 1 tot el mal ve d'aqut.
Tots els partits catalans, començant
per la Lliga, l'han combatuda per lnj usta 1 an tlconstl tucional, 1 el decret
no !a slnó refermar aquesta llei; no
comprenem, doncs, la sattstaccló que
el decret ha produJt en aquells que
estaven disconformes amb la llet. I
s'ha de teolr ben present que els
efectes d'aquesta llel no seran suspesos flns l tant que el Parlament de
la República ho acordarà després de
proposar-ho el Govern 1 un cop s'hagi
alçat la suspensió de garanties constltucionals. Es la llei, doncs, allò que
Interessa anullar, i el decret !a tot
el contrari. ¿Qulna esperança podem
tenir que el Parlament acordi la revocació de la llei, tal com avui està.
constltu'lt, encara que el Govern ho
proposés, cosa que velem molt dUIcU? NI una. Mentre això no arribarà
no hi haurà res segur; tot estarà supeditat als informes de la comissió.
Es evident. doncs, que aquesta. comiaeló, passiva fins ara, pot convertir-se
en un engranatge capital del Joc politlc present. Donada la bltuació enigmàtica produlda per la crtsl de març,
tots el8 recels són Justificats. La dlmt.ssló del senyor Porteta del càrrec
de Governador general ha. sortit a la.
cGacetu; la lnterlnltat del senyor
Plcb no pot ésser lndeflnlda. l no se
sap encara qul serà desl¡nat ger a
ocupar el càrrec en propietat. avant
de tantes Incertituds l de la poc falaguera situació que crea el decret encara no publicat, no concebem altra
actitud que la d'una. reserva, tan res-pectuosa com vulgueu, però també
tan visible com l'enyorança de l'autonomia ens imposa.»
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Un programa mínim
per a les esquerres
espanyoles

AUDIENCIA
PRIMERA SECCIO

Tlnlmola d 'eines per a robar.
J oan Ramos 1 Antoni lbà.ñez es var en conformar amb la pena de 500
pessetes de multa que el demanà el
flscal per l'esmentat delicte.
SEGONA SECCIO

Lesions. - El fiscal demanà per
a Eladi Garcia Soler la pena de
dos mesos 1 un dia de presó. com
a autor d'un delicte de lesions causades a un passatger d'un tramvia
amb el qual topà l'autoòmnibus que
menava.
A més a més, se li demanà una
AQ'IUat és, aL""Ui, el criteri de Ra11101l Gonzàlez Peiía. L'exposa de lndemrutzacló.
la segflent manera, en le$ pdginea
T ER C ERA S E CCIO
del collega bilbaf:
Atropellament. - Ddefons Vilanodll punto de vista es: !rente antl- va atropellà., amb l'automòbil que
!ascl.lta para Iu pró:rlmas elecclones,
en tomo a liquidar la
represlón. mena\-a., Llorenç Marco, al carrer de
CCensura.) Luego, nuestra conducta les Corts Catalanes. LI causà !eri·
la determinaria un Congreso. Creo sea de3 que tri¡aren 110 die3 a guarir.
el crlterlo de la mayorla del Partldo
El fiscal demanà, en les seves con·
., de Iu Juventudes en provlnctu. Al elusions, la pena. de dos mesos l un
menos t.Qui lo comparten basta los dia d'arrest i 700 pessetes
d"lndemmndlcall8tu.11
nització per al lesionat.
QUA RTA S E CCIO

MITGES

MITJONS

PREUS EXCEPCIONALS P ER
A P ETITS R EVENE DO RS

DO NATO
TALLERS, NUM. )6

També sobre les columnes de El
Liberal, Nicolau d'Olwer opina sobre les possibilitats d'unió de les
esquerres republicanes. Heus acl
el punt de vista de l'ex-ministre del
Govern provtsional:
c.'\ !os cuatro aftos de proclamada
la. República, hay que rebacerla; tarea que no puede nl debe ser la obra
de un eolo partldo.
Para no volver fàcllmente al bochornoso estada que empleza en 19 de
dlclembrc de 1933 y no sabemos como
n1 clàndo acabarà, precisa que IIUl
tzqulcrdas no de8COnozcan la fucrza
enorme que tlenen -y por mucbo
tlempo tenaràn- las derecniUl en E&o
patia. En!rentarse con elias en gi"Upoa
diSpersos seria repe~lr el !ral'aso en
las elecciones. Ast como hostlgarlas
desde el Gobterno con demagogla verbal, seria proporcionarle~J nuevamente
el apoyo de aquella parte no encuadrada. de la oplnlón que, lncllnàndoso
ora. a un lado ora a otro, es la que
en detm!t!va atorga el trtun!o; op~
ntón que sl vota en un sentida es pnra votar •contra» otro. (A!ortunndamente la experlencla nos muestra
-¿a qué cttnr nombres?- que !os
montaracee jabaliee de dos atlas atrAs
eran slmplemente unos congéueres
domestlcos en querencla de pesebre.),
El bloque republlcano-aoclahsla de
1931 no puede recoustrulrse en su tntegrldad; queda. amputado do los ra..
dlcales de Lerroux; pero !os otros ele·
mentos que lo lotegraban deben per·
manecer eolldar!os.
El programa en el cual t<xtos podnan coincidir, me parece obVIo: r i
tableclmleoto de la le¡nlldad cons
tuctonnt. Es decir, plena vtgeocta
la Constltuclón y de sua leres complementarUI.S, como el Estatuto de ca.talufta; supreslón de toda suerte de
ComlSione& ¡¡e:;torns; cumpllmlento de
la !eslslaclón del trabaJo; apertura.
de los slndlcatos obreros y de los ecotros polltlcos clausmados; levantamlento de los estudos de guerra, prevenclón y alarma; amnistia. Las Conatituyentes dtcron una legtslaclón que
apenas ¡¡uesta en v1gor ha sldo derogada o dcshecha, ha quedndo en suapenso. Urge que la màquina vuclva n.
marchar. Es nccesarlo acostumbrnr a
Espal\n. al ejerciclo de la democracia
lo CUa! Sólo puede lograrse por una
larga nctuaclón de las !uerzas verda·
deramente republlcanns.
Cuando estemos seguros de que el
Réglmen se balla pcrrectnmente consohdado, de que ya no pellgra lo que
nos une, habrà llegada el momento de
discut ir entre nosotros por lo que nos
separa.
Frente a la actitud revlqlonísta de
las derecbas, los parlldos de lz~·•!erda
debeo tomar una actitud antlrrevlslonlsta, de respeto absoluta a la. letra J)
al espirltu de la Constttuclón del 31.
No por fetlchlsmo del texto constitucional, claro està. El texto no traduce
seguramente, el programa de nlngúÚ
partldo: tos soclalistns tlenen mucbo
que enmendar en él, y los autonomistas no dlgamos. Pero, tal cunl es,
la Constltuclón representa un texto
tr!IOSacclonal que unànlmemente vota.mos, y que no podrfamos con igual
UlllUllmidad reformar.
Por nuestra
parte, sl el periodo rev!slonlsta se
abre, habremos de de!endcr hnsta sua
últlmas consecuenclns la. soluc!ón tederal màs amplia. Con los republlca.nos catalanes IX> hay que contar para
establecer una República centralista,
aslmiUsta, mllltarlsta; una Replibllca
nsi nos lnteresa exactamente lo misma que la monarquia de Alfonao

El proposa Gordon Ordax en un
article al número extraordinari de
El Liberal, de Bilbao. «Al Govern
-diu.- 110 han de tornar-hi les esquerre$ més que a realitzar una
obra concreta, ben estudiada, discutida i aprovada prèviament... »
Seria perfecte si tl senyer Gardon ordax 1W hagués oblidat al-guns factors bdsics en el 0011;unt
de l'estructura republicana. Per
exemple, Catalunya ...
El programa ~s el següent:
cA) LEGlSLACION.
Presuouesto.-Polltlca de nlve!aclón
a reallznr en los ejerclclos necesarlos
para llegar a. ella. Regulaclón de lmpues~1 l!jaodo su relativa pres1ón
en razon lnversa. a la utliJdad social
de la riQUC"l.:l que srave. Ellmlnaclón
de ¡astos super!luos y suntuarlos e
lntensl!lcaclóu de los que lmclen o
fomenten el desenvolv1mlento de Jas
dlversas fuentes de la economia nacional.
Polftioa arancelaria y de contincen ·
te. - Ractonalizaclón del arancel a
!ln de que se convlerta en un Instrumento de expa.nslón comercial. Organuaclón de las campafias de propag,.nda. de nuestros productos en 1os
p¡uses extranJeros donde no se han
conocldo, especlalmente en aquellos
en que nos es desfavorable la balanza
de pago. UtUI<!:acióo de la polittca ae
contlngente, reduclda a. los casos en
que resulte tmpre:sClndlble su apllcaclón.
Plan contra el paro forzoso, medlan.
te obras hldrAullcas, de repoblaclóu
forestal, de urbaniZ!lclón y saneamienro tendeotes a mejorrumenoo
agropecuarlo, comercial y san!tario
del pai.:;. Renuncia o. tod:1 obra de
caràcter suntunrlo. Instltuc1ones para
prevenir el paro y remedlar sus consecuenclns.
Desarrollo acelerado de la Reforma
Aararla - n) La IIUlyor cantldact de
tterra poslble a los ca.mpcslnos con el
ritmo que JJermlt:1 el presnpuesto,
creando el patrlmonlo familiar lnembnrgable.
b) Ley dc contratos de arrendamlcntos de flncas rústlcas, nsegurando uno. renta Justa, problbiendo los
desal:mctos que no obedezcan a !a !nita de pa¡¡o, a abandono del cultivo,
establecleudo la prórroga de los contratos slempre que el duelio no nece&Lte la tlerm paro cultlvnrJa dlrectnmente, fiJando Ja obllgatortedad para
el propletarlo de abonar las mejoras
utlles etcctuadas por el nrrendatario
antes de que éste tenga que abandonar la tlerra y regulando todos los
derechos del arrendatarto en orden a
la tlerra. que cultiva.
c) lnmedlata ley de blenes comuna.les para !actlltar el rescate.
d) Creaclón del Banco .Agrarlo Naclonal, con aportaclón Inicial de 600
mlllonea de pesetns, estableclendo suCW"Bales en toda el terrltorlo nacional
para !actlltar el crédlto a ganaderos y
agricultores sobre garantia 1nmobil1arla medlante hipoteca. vll·tual o ~en
sln gastos de documento públlco so!
bre la garantia prendar!a reglstradB
(a¡ricola Y Pccuarta.) y sobre cualquler
otra forma de fianza.
Reforma de Jurados Mixt os, pres1dléndolos una magistratura social
formada por tod08 aquellos ctudadanos que, medlante opOBiclón, acrediten au competencia en problemas fiOo
ciales y económicos.
J ur isdioción d e la Com lsión Mixta Xlll.
Arbitral ABrlcola para entender en !os
Con la bandera antlrrevisiontsta 1
recw"SOS contra la.e sentenclas dicta- para
el restableclmiento de la legalldas por !os Jurados Mixtos de la Pro- dad constltuclonl\1,
las izqulerdas repledad rústica.
publtcanns,
los soclallstns y los autoOraanización de la enseft anza en nomistas deben
lr
coordlnados a la
t odos aua &'rados. - Enseftanza cíClica lucha electoral y, vencedores,
consoY pràctica. a. los fines de la !ormación lidar una mayorfa en la. futura
de la personalidad humana y del de- mara, base de un Ooblerno que, 04-o
s1n
snrrollo del esplrltu Investigador.
palabrerla Inútil, sln amennzas va..
Escuelas de A3rlcultura, de Trabajo, nas,
sln
demagogla,
antes
al
contrade Artes, Seml n ~ rlos de lnvestigación,
con actunclón constants y enèra!lceso democràt1co basado en la selec- rio
gica, dentro de la. le:v y sln permitlr
ctón de capacidadoa a t odos los gra- que
nadle se saiga de la ley, devuelva
dos de la m lsma.
a la República el caràcter que ella se
Ley de Justiola mun i cit~a l que reor- dló
y
sua adversarlos han quertdo
ganlce a fondo y redlstrlbuya su com- arrebatarle.ll
petencla y !unclón, con vistas a conseguir su màxl.mn. lndependencla y
eflcacla técntcn.
-----------------*------------~
Ley de Admln istraclón local, basada
Cumpllmlento de lae !eyes lnlcas.
en el rea.juste de los tèrmlnos munlclRespeto a la voluntnd popular, expales para vlgorlznr su economia. Fa-cultad de agrupaclón en comarcas presada el 12 de abril de 1931, y reeconómicas y en reglones naturales, poslción, por tnnto, de autortdades y
organtsmos locales suspendldos y nQ
dentro del ca.uce constitucional.
Ley do alquileres u rbanos. - Limi- procesados; ràpida tramltación de los
tes juridlcos de la. propledad del !un- procedlmlentos en curso :v d.lsposlclón
do Y reconoclmlc.nto del patrlmonlo legal que asegure la rnpldez del tallo.
lndustrlal del lnqulllno, !ormado con Exigenctas lnmedlatns do responsabllldaues o. lns autorldades Judlclnles 1
au es!uerzo y su perlcia mercantU.
Coordinaclón Y reculación de los adm1nlstratlvns que hayan procedida
transportes, con mlras a !acUitar el arbitrarlamente en estos casos,
lntercamblo de productos entre los
Postertormente a la crenclón de
centros productores y los mercados.
Unlón Republicana han ocurrldo los
Reoublicanlzaclón de la Admtnlstra- sucesos revoluclonnrios y represlvos, y
clóo publica. Estatuto de !unciona.- a mi entender elias ponen en el prirlos Ctècnlcos, admtntstrotlvos y sub- mer
plano del programa minlmo est<»
alternos.)
tres puntos nuevos:
~eforma del .Códlgo civil, leYes ad·
a. au derecbo ple·
Jettvaa Y esenctales, con¡ruentes con noRestablecimiento
de las orgaolzaclones obreras.
los preceptos constltuclonales.
Responsabllldndes.
B) NORMA.S DE GOBIERNO.
Amnistia.
Restableclmlento del prlncipio de
autorldad, bnsndo en la extgencla del
Puestos de acuerdo los partldos de
cumpllmlento Inexorable de la Le:v.
I.ZqUlerda. sobre el programa mlnlmò
Polltlca preventiva de orden públl- I Y formulada la. promesa !lrme de
co. Dlaoluclón dc lns
asoclaciones mantenerse unldos hasta au reallza.partldos u or¡anlsmos que tengan ~ clón, bastaria que la oplnlón pública
ràcter mUltar al margen del Estado.
vlera actuar eonjuntamcnte en los
Ley contra la dlfamaclón.
mismos actos de propago.nda a repreControl de la política de ent1dades sentantes de cada uno de dlchos paranimadorns del !nsclsmo.
tldos para que se produjera un mov1Mnntentm.Jento y apllcaclón de !a miento polltlco nacional verdaderaactual leglslactón social, desarrollàu- mente ruTollador.
dolo. dentro del normal desenvolvtToda ello: el programa, la unlón y
miento de la economia del país. Re- la propaganda, puede acordarse en
forma del Consejo ordenador de la muy pocos dlas. No bacerlo JmpUcn.economla a los flnes de que regule la. ria una gravislma responsabllldad hi.aproducclón nacional.
tórlca.. M1 contacto lncesante con el
Atención preferente, lnmedia.ta y pueblo en las dlvet·sas regl.ones m e
continuada a los problemas bàsl.cos de permite allrmar que nunca. estuvo el
la rtqueza nacional (el trigo, el car- pals mejor dlspuesto para apoyar una
bón, la came. la lecbe, lns !rutils, el verdadera. polltlca. de izqulerda. Devtno, el acelte, la.e conservas, etc., etc.) jar Que ee plenta esta OC8Slón en cUapor med.lo do eetudlos prevlos enca.u- cuslones eetèrllee -, en recelos Injustos
zad08 deade a.hora que se publlcaràn seria una desventura sln tgual. Hay
oportunamentc como compromisos del que con!lar en q ue el buen sentldo
partldo ante el pa.la.
de todos eVltart. tamada desd1cha..

La Justícia

Ocasió !

La bandera antirevisionista

Robator i. - Quan Intentaven apoderar-sc d'una quantitat de marisc,
a la Barceloneta, Francesc Bonilla,
Joan Ferrer 1 Josep Vliaró, foren a·
t.rapats.
El fiscal demanà que cond emnessin els dos primers a la pena de dos
m esos i un dia d 'arrest. i l'al\re a
d os anys, quatre m esos 1 un dia d e
presó, per ésser relncid ent.

NOTICIARI
El senyor Ansuera a I'A.Udiènola.El senyor An~cra d e Sojo estigué

ahir al Palau de J ustlcla per tal de

portar al senyor Oimbérnat el n omenament de cavaller de la República, amb el qual ha estat h onorat.
L'ex-ministre de la Ceda Inicià una subscripció per a. pagar les despeses del titol 1 d e les ensenyes.
Termin is acaba ts. - Sla. acaba~
el termini per a la presentació d'instàncies per a prendre Part en els
exàmens de procuradors dels tribunals.
Se n'hau rebuts onze.
Per a Ingressar a l'escalafó de la
judicatura a la Bala de Govern de
l'Audiència s'ban rebut 29 IDStàncies.
El termini acabà abans d'ahir.
Visita de preSQns. - La visita olleBa. de presons tindrà lloc el dia
20 del mes que som.
Den úncia. - Josep Rosell presen~ una denllncla al Jutjat de guàrdia. contra uns Individus als quals
acusa d'haver-U fet signar, amb amenaces, un document en el qunl
es declara deutor de tres mil pessetes.

la humanitat
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DESPRES DEL VIATGE DE GUERRA DEL ~10 A BARCELON A

En els medis goverñanientals,. es dóna per fet el nou Conseii..Gestor de la Generalitat
Él"Memorial de Greuges" EL POBLE ALS HOME S Llegiu cada dia LA H U M A NI TAT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o

Si avui, al cap de cinquanta anys d'ésser escrit, llegiu o rellegtu aquell famós Memorial d~ Greuges que Valentí Almirall redactà
i que jou presentat al ret dEspanya Alfons XII, us trobareu sorpresos per la gran part d'actualitat que aquell document conser ••a. I anant més enrera en el camt accidentat de la nostra històz¡ d
1t
t
t z
tid
"
ria, fso~r:s~rft~mprovar repe amen e ma ezx e en ve s ocud C t l
bl
l
.
t t "ó ,.
t ·
men
D'aques a cons a ac1 s tn1ereu: que e pro ema e a a unya
éS essencialment constant des de ta alguns segles, a través de les
ctrcumstdnctes que van canviant.
• • •
El tttol de l'escrit almírallíd era aquest: Memòria en defensa
.
dels interessos morals i mat er i a 1s d e e a t a 1unya. E n l es d ues ed ttons que en van ésser tetes, el títol, la portada i les explicacions
C
ò
"ó d l M
em ria apareie a
relatives a l a i n i ef a tiva i a l a present act
xen en llengua catalana . En canvi, la breu Exposició al monarca
! la Memòria adjunta apareixen en llengua castellana, tal com van
ésser presentades. Dins un dels pardgrats de la Memòria, Almirall
smenta el desavantatge que, en red.wtar-la, signi!icd per a ell
e
la circums tànc i a e:d e t ener que emp1ear una 1engua que no es Ia
q ue aprendimos desde la cuna, 1 que se avlene poco a nuestro tem-

DEL 14 D'ABRIL

(Ve de la primera pàgina)
LES ESQ UERRES DE SA·
RAGOSSA
«Luis Companys. - J uventudes Izquierda Zaragoza. en nombre democracia aragonesa saluda.n en usted a
pueblo catalàn.»
M L
FEDERACIO
E P E AT S
TEC NICS IND USTRIA
«Lluis Companys.- Federació empleats comerç tècnics indústria catalana prega adjunteu afectuosa salutació per a vós i resta. companys
consellers, a les altres que avui quart
aniversari proclamació R epública
heu rebut de la nostra terra sempre lleial 1 agraïda als homes que
per les seves llibertats han sabut
lluitar 1 sacrificar-se. - Ràfols, pre·
sldent accidental.»

MOLTES MES ADHESIONS.
ENDAVANT !
Ahir tarda continuaven arribant
eside t i Goa1
a.dhesi
;~~e la cfe~erauf~t- La.n correspondència és copioslssima. A la llls·
ta publicada es consigna. només el
de determinades ~ersona.utats i tenleagradamdesel rdi~bumutsenege,dissqueabftoermienmaunti-

gr~x¿n~~à. comprendre als correligionan·s i amics la impossibilitat
de publicar-los tots i que el Pres!dent i el Govern de Catalunya puguio correspondre a aquestes expontànies demostracions de simpatia que
estimen molt, singularment com a

~=~~~tn~~~s pre~~~~~:r~e~~~~

La suposada composició de la
futura gestora de la Generalitat

p

Madrid, 16. - En vista de les manifestacions fetes en sortir de la
ni
d Ri
G
Presidència pel ministre d'Obres Públiques senyor uerra e1 o, ma !estacions relacionades amb la constitució de la Colnissló gestora de la
Generalitat de catalunya ¡ de l'Ajuntament, el nostre interès s'ha. encamlna.t a esbrinar tot el que hl hagués de cert 1 en concret sobre el parlm a hora
ta lt
uit
b Us h
tlcular.
•
aques n • a pr er
em a.conseg
Després d'alguns tre a
referent a
ha.
hi
que
el
tot
fons
a
coneix
conversar amb un ministre que
Catalunya. L'interrogàrem sobre la constitució de la Comissió Gestora
de la Generalitat, 1 ens digué que s'efectuaria demà 0 demà. passat.
-En quina proporció politica es concediran els càrrecs?
-No està determinat encara - ens digué

~~or~ ~;r.;s ~~n;;~:~ss~~\ ~·=~

sló, el coratge i el sentit de repulsa
n acionallsta. i republicana del nosdm1r bl
bl
t
a e...
re po e a

LA HuMANITAT
LI egi u ea da d.I a

t I
Or e a

c~~~~d,P~:ttcuia~~~r~~c~f d~

eret que el senyor Po....Ala vallada.He

~e:s.d~f~:::~~x~n~ad~u=
redactat.
El decret no tendeix solament a
r etornar alguns serveis a la Generalitat de Catalunya, sinó que
tendeix al ml\.teix temps a evitar íillò
que fins ara venia ocorrent en eLs
Ministeris, que es dictaven disposiclons que anulla.ven per complet i
deixaven sense validesa els serveis
traspassats a la Generalitat de Catalunya. Per exemple, hi ha disposiclons del Ministeri del Treball, que
anulien per complet els serveis d'aquest Departatmlent quieaitoòrei.L trasx ., prepassats a Ca a unya,
cisament el que es tendeix a evitar
i.a disposició anulia. tots aquests
decrets i evita la publicació d'altres,
perquè sl bé és cert que a la Generalitat no hi ba un President, hi
ha un Governador general o Presttll
dent interi, que pot desenro a.r aquests serveis i fer-se càrrec dels
mateixos, 1 molt més podran tldsn,
volupa.r-se aquests serveis una vega.da constituïda la Comissió gesto-

és a dir, que la proposta. serà.
El SENYOR MARTI ESTEVE ela;
elevada al Govern 1 revestirà
table interès 1 produirà sensació a
pera.mento.
c atalunya.
ESTRA
SEVA
LA
MANIFESTA
Val a dir que Almirall tenia torça pràctica a escriure en casAixò crec que deixa convenient•
t ellà. llengua en la qual havia redactat molts d'articles periodtsaclarit que la nostra tasca no
ment
DECLARA·
lES
PER
NYESA
activitat
seva
ta
de
època
primera
la
durant
llibres
alguns
i
ics
t
té res a veure amb l'anunci del deè
la
eret del senyor Portela Valla.dares.
segona poca, començada amb la publicació del
política. Dins
decret és obra del Govern, 1
m ari Català (any 1879) i acabat uns dotze anys després amb la if::a~s ~~~~~nflf~~os'!:~t hils~ l 'ESTAT lAMENTABlE DE lA ClONS DEl SENYOR GUERRA Aquest
no és fruit dels treballs d 'aquesta Cocaiguda del Centre Català, ens trobem amb un Valentí Almirall cordant «Quixot» Cervantes diem:
la Presidènci:a ~~:~inaConsell
missió.
DEL RIQ
:~~~~ent catalanista i totalment catalanitzat en l'aspecte lin- ~~i~ o~a~»~i~ se:u~~:OP~a~Jt BIBLIOTECA DE LA UNIVER·
A
Madri" 16. _ El Conseller de FiEl transcurs del temps ens permet de remar car, en el ctnquan- Font.»
de CataiuSITAT DE BARCELONA nances de la MGeneralitat
t en ari del Memorial de Greuges, que si objectivament el problema
R'10,
ti Este e rebé al
«Llufs Companys. - Aniversari
~~~'at~JYg~ esJ: bospita.1tzat forces El senyor Guerra del
de catalunya és el matei:c, . la concepció d'aquest problema per República que vós vàreu proclamar
després de
Madrid, 16. - El ministre d 'Ins- visites, entre elles les d'alguns periopart dels catalans ha passat per un canvi importantíssim. De la avui fa quatre anys, vulgueu a.ccepçoncepció regional d'Almirall s'ha avançat fins a la concepció na- tar amb els vostres companys de truccló pública ha rebut ela perlo- distes.
amb el senyor Lerroux,
distes a primera hora de la tarda 1 Aquests, en la conversa, li dona.- conferenciar
ional de Prat de la R iba. La distància entre el Memor ial de G r eu - Govern nostra cordial salutació. C
I rla, Lianeras, Galla.rt, Sala, Bosch, els ha dit que la premsa havia. ¡ar- ren a conèixer les manifestacions feges •• l a Doctrin a. Catalanista és, cronològicament, només de nou Bussot, Cruz, Culell, Valls, Camps, lat de l'estat lamentable en qu es tes pel senyor Guerra del Rio a la parla de la futura gestora municipal de
anys (1885 - 1894) ; espiritualment, és molt marcada. Però calia el Llorens, Bargella., Vilosa., Roca.s, troba la biblioteca de la Universitat sortida de la Presidència del Consell
de Mlnlstres la tarda d'avui 1 que
graó ahnirallid per a arribar al superior graó prattd, en el qual Marti Rollant, Vilallonga, Esteve, de Barcelona.
En efecte -ha afegit- he de ma- es relacionen amb la constitució de Barcelona i de la reorganització política
és aconseguida novament la plenitud de la consciència catalana, Pla.na.s, Planellas, Morgon, Parats,
nlfestar que la humitat ha donat o- l la Generalitat
Costa, Sanja.ume, Canet.»
_...
El senyor Marti Esteve s'estranyà
rigen a ra.pa.rlcló d'un insecte que
• • •
aue s'havia anat apagant des de les darrer ies del segle quin,..,.
de Catalunya
«Lluis Companys. - En aquesta produeix grans danys en els llibres que el senyor Guerra del Rio afirmés
El Memorial d e Greuges ve a ésser com un esbós de la gran
•

Qbra d'Almirall, El Catalanism e, publicada l'any següent. Estd d i vidit en quatre parts, més una part preliminar. Aquesta explica els
del document s'adrecen directamott••...,o pels quals els iniciadnrs
ment al rei. La primera part és un resum històric del predomini
del grup castellet dins l'Estat espanyol i d'allò que l'autor anomena, amb frase exacta i robusta, la història de la mutilació de
" personalitat catalana. La segona és un estudi sobre el fi i l'orl ..
ganttzactó de l'Estat. La tercera tracta de la defensa deu inter essos materials de Catalunya, especialment en la qüestió dels
tractats de comerç. L a quar ta tracta de la defensa dels seus in...
t eressos mor als, especialment en l'aspecte del D re t ca t alu..
Amb la seva prosa periòdica i correcta, lenta i greu, V alentt
~!mirall va descabdellant tots aquests temes. Avui haur fem de ter
r eserves a moltes de les idees almirallianes. Cal, però, reconèi:cer
t
gue el Memorial d e Greuges és la primera vistó de conjun del
problema de Catalunya.
La l ectura del Memorial ens ta veure un f enomen curtosfssim.
Es aquest: que totes les desviacions doctrinals i prdctiques del catalantsme noucentista coincidei:cen amb les insutictències de la
concepció d' Almirall, la qual era encara una concepció regional tsta.
'han apartat de la Unia as
Q uan cert s cat a lans d el S egle Xx S
senyalada inicialment per Prat de la Riba, han retrocedit fins a
AtmiraU i han caigtLt en els matei:cos errors i en les mateixes inS'ILficiêncies d' aquest. AdhtLC la iHusió d'una possible actitud persona! del monarca espanyol en favor de Catalunya i del regionalisme, és una illusió almiralliana. Els errors de l a Lliga, i sobretot
tis de Francesc Cambó, tenen llurs antecedents en la part més
Í eble de les obres i dels actes de Valentí Almirall.
A. ROVIRA I VIRGILI

.El senyor Guerra del Río,
Barcelona,
de
retorn
de
diu que ha vist la ciuta t
plena de domassos
Madrid, 16. - El ministre d 'Obres Públiques en rebre a migdia els
periodistes els manifestà. que havia
retornat satisfet de Barcelona, on
havia assistit a les festes amb motiu de l'aniversari de la República,
festes que havien resultat molt lluïdes.
El Passeig de Gràcia -a.fegi- un
dels barris més elegants de la ciutat, oferi brillant aspecte, ja que hi
havien domassos a tots els edificis.
També visità. les obres dels enllaços ferroviaris 1 veié domassos en
gairebé tots els edificis, la qual cosa
prova l'entusiasme republicà de la
ciutat comtal.
El senyor Guerra del Rio afegi que
havia rebut al senyor Sagret per a
parlar-U del conflicte dels metaHúrgics de Sagunto.

Prior, a l'esprint, ha
guanyat la quarta i
darrera etapa

Eibar, 16. - Avui s'ha donat la
sortida de la darrera etapa de la
cursa. Eiba.r-Ma.drid-Eibar. L'etapa
d'avui era de 171 quilòmetres.
A les 2'35 començaren a passar per
Miranda els corredors. Primerament
passà un escamot compost per 17 corredors, els quals anaven capitanejats
per Rafael Pou. Després passaren els
altres, i en darrer lloc Trueba i Ca.nyardo.
Per Vitòria començaren a passar
els corredors prop de les quatre de
la tarda. El pas resultà deslluït per
la gran quantitat de pluja que queia.
La. batalla que en desenrotllà. entre
~--------~*----------- els corredors en el trajecte BurgosVitòria fou enèrgica i es destacaren
f elèto n s fie dos grups, un format pels germans
Trueba. i Montero, 1 un altre per Ca.nyardo, Escurlet i Cardona.
Anaren passant per VItòria, Llucià.
lmoremta : 14446 Montero, Canya.rdo, Escuriet, Bearn,
Fermi Trueba i després, amb bastant
Reda cció : 22122 retard, Cardona, Ezquerra, Vicenç i
Manuel Trueba, Oñaederra. 1 amb petits intervals els altres corredors.
Aquells que en els primers moments
.
.
H diU que els naZIS pre· ¡ de la cursn havien començat a fort
tren, es retardaren bastant.
. •t
A partir de Vitòria, la cursa es féu
p a ren Un p Ie b ISCI
Paris. 16. - «Le Matin» publica diffcll per l'aigua caiguda i es retiaQuest maU la noticia segons -sem- raren Canya.rdo, Manuel Trueba, E.
bla ben fonamentada d'haver-se ce- Arques, Intzegaray, Samaran i algú
lebra.t a Munlch una important reu- més.
~ó d'alts caps nazis que fou presl-~ Com que el pas per Vitòria estava
wda Per Hess 1 en la qual es tro- anunciat a. les cinc, a.cudi poc públic
i nl tan sols estaven els controls.
bava present el senyor Goebbels.
-~ l'esmenta?a reunió s'examinà , A Eibar, l'arribada a la meta s'efeccla gons el pertòdlc-, la convenièn- tuà per aquest ordre: Prior, Cardona,
d'unde celebrar un plebiscit dintre Lerrouy, Pou, tots ells en Igual temps.
termini de dos o tres mesos 1A continuació entraren Ruiz Trillo
Per tal que el poble alemany es pro- Evia Escuri t Ll là. M ter Ha '
ron °•
e • uc
•
nuncu sobre la qilestió del servei
gues, Cearou, Daniel Ruiz, Cepeda,
la to
IXl.Uitar obll tori 1 b
Lapoule,
Becharox,
Tuero,
Coenaga,
I
mare
so
ga
da del Retch a la s de N
Ojenola, Vicenç Trueba, Ezquerra.,
·
.
~edg:-!!Jlp~~~~oimuncià.
L es rela c ions g e rma noque fins a mitja nit no podria facipolone ses
VarsOv;~ 16. - A Neustdt s'han litar el resultat definitiu d'aquesta
etapa 1 la classificació generaL
~
~~oduit desordres a . conseqüència
tn na manifestació dirigida pel burg- VISI TES AL l\IINISTRE D'AGRICULTURA
~ contra la minoria alemanya.
t t la manifestació s·ha.n trencan un bon nombre de vidres 1 !1¡· t d B a rce1ona
estres, les tendes han estat assa!- El
S c erea IS es e
tades t molts ciutadans de parla
~~~ya han estat ata~ts per l'e- i els d a mnifica t s p e l t e mporal
-...a multitud de marufestants. A
de T a rra gon a
~nseqüència. de les ferides rebudes,
mort un dels ferits.
Les manifestacions de protesta es Madrid, 16. - Visitaren el minist>rOduiren després de mltings en els tre d'Agricultura una ComiSsió d'aQuals es denuncià. el tracte donat I gents comerclals 1 magatzemistes de
alemanys a les minories po- I cereals de Barcelona per tal de parlai-li de la sindicació de les fàbriques
ques.
S'ba anuncll!.t que les tnanifesta- de farines. Tamüé visità. el m.l.nl.stre
~~ns estaven organitzades pel bloc el diputat de l'Esquerra senyor Man..,.. Govern i el partit demòcrata grané, en qual l.nSistl en la necessi~la al. _t eren una protesta con- tat de la concessió dels a.ux:tll.s als
t.re cretxent propaganda nazi en- damnificats per lburacà de Tarraltel la població de parla alemanya gona. També soHicltà el senyor Mangrané una ràpida solució d 'elis, ja
P&ssadis Danzic.
.,.'~tbé han tingut lloc mltlngs de que la situació dels mercats es venen
agreuJant.
~t'< .....,.. a a altres ciutats.
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data. que tantes remembrances agermana accepteu, fent-la extensiva
companys, adhesió lncondlclona.l democràcia lla.nsanenca. - Purca.lla.s.»
• • •
«Lluis Companys. - Centre E. R.
Camp de l'Arpa us tramet en el dia
d'avui fervorós record pro-llibertats
Catalunya, salutació República del
31 fent extensiu resta companys.
Visqueu molts anys.»
• • •
«Lluís Companys. - Avul com fa
quatre anys 1 amb la mateixa fe indestructible cridem Visca la República espanyola, Visca Catalunya Autònoma. Fraternals abraçades vós 1
companys. - Fè.bregas, diputat.»
• • •
«Lluis Companys. - Flol\'> per
l'Avi, records pels caiguts, i per vosaltres
Vila.» en nostra diada 14 abril. • • •
«Lluis Companys. - Rebeu j unt
vostres companys salutació fatnilies
ca.tal&neS. - ~~u•• Fort.»
«Lluis Companys. - Pagesos cosrespectuosa sata catalana envien
lutació leader causes justes i companys captiveri. _ Visca catalunyal»
• • •
«Lluls Companys. - President 1
Govern catalunya. Agricultors segarra us abracen. - Martellas.»

El IV Gra n Premi
de la República

L A HUMANITAT

*

MES ADH ESIONS
A
Lluis e
venç Repuompa.nys. «
blicà Bordeta reitera adhesió a qui Manifestacions del m inistre
proclamà Repúbllca 14 d'abril.»
d ' lnstrUCCI'ó
• • •
«Lluis Companys. -En quart anl-

DE CU ENCA
«Luis Companys. - Republlcanos
Cuenca sa.luda.n cordialment Vd. y
camaradas. - Centro Izquierda. Republicana.»
DEL F ERROL
«Luis Companys. - Reunidos fraternal ba.nquete Izquierda Republicana y Partido Gafleguista. acordamos unànimemente saluda.rle y también consejeros deseàndoles pronta
libertad. - Secretaria, Fernàndez;
presldente, Aperriba.s.»
DE LA LIN EA
Reunidos aniversario proclamactón República partidos Izquierda y Unlón Republicana
asistidos soc!a.listas y afines acordamos efectuosos ,saludos extensivos
demà.s compafieros presldlo. - Los
presidentes, Adolfo Sànchez, José
Aguero.»
«Luis Companys. -

DE CASP
«Luis Companys. - Agrupación
Republicana Caspe al celebrar fecha històrica enviale saludo afectuoso espera.ndo verle llbre después tanta persecución enemlgos República.
- Presidente. Julvé.»
MES DE CATALUNYA
«Lluis Companys. - Junt amb
cordialment Ansaluda
conseller us
toni Vives, (Alcalde Lleida)»

•• •

«Lluis Companys. - Rebeu tots
cordial adhesió any Sl a viva esperança i fe. - Jaume Aiguadé.»

•••

«Lluis Companys. - Commemoració quart aniversari República Foment Republicà Sants està mateix
lloc de sempre. - Isidre Armengol.»

•••

«Lluis Companys. - Abraçades a
tots amb els millors auguris. - Puig
i Ferreter.»

•• •

c:Lluis Companys. - Penya Dificlls fidels slgnlflcació 1 esperit nostre 14 abril trameten tots la mes
efusiva salutació. - Mora, Casals,
Vidal, Pla, Bordes, Freixa.s, Jullch,
Jascon, Pujol, Font, Alsfna. Batlle,
Aymami, Roig, C<>dlua., Puig, Ribas,
Bello, Ricart,Laporta, Orrlois, Da.va111lo, Planells, Morató, Soteras, Trias,
Frígoda, Sarsaneda, Sabates, Cast1llon.»

•••

cLluis Companys. - Vostres compatricis centre Republicà Esquerra
~:f.»forta abraçada.. - Solé, pre• ••
cLiuis Companys. - Nom majoria
destituïda Cassà de la Selva data
memorable envien vós consellers adhesió. - Dalmè.u
• • •
cLluis Companys. - Avenç Republlcà Bellpuig us desitja prompta
libertat
~ostre ~~ vegada més es posa.
•••
«Lluis Companys. - Centre Republlcà de Pons saluda vós 1 companys. - President, Baró.»
• ••
cLluis Companys. _ Majoria exconsellers esquerra Montcada saluden quart a.niversa.rl República. _
Boix
.»
• ••
cLluis Companys. - Els vostres
amics de Consistori saluden vós i
companys. - Fortuny, Gil, Torrens,
Munné, <segueixen ~atures)»

...

cLluis Companya. - Club Femen!
Esquerres Masroig us trameten entusiasta saiutac!ó.»

A les 6'20 abandonaren la Presl·
Madrid. 16. - A dos quarts de sts
de la tarda arribà. a la Presidència dència el sots-secretari de Governa-el senyor Lerroux, el qual no féu ció i el director d'Administració Locap manifestació als periodistes. M<r eaJ, els quals manifestaren que I~~t
ments després acudi el senyor Guer- seva visita havia tingut per únic o~
ra del Rio, que passà. a conferen- jecte lliurar al cap del Govern un
exemplar de la guia oficial que dea
LlegiU LA H UMA N I TAT ciar amb el cap del Govern.
A la sortida els periodistes li pr~ de la implantació de la Repúblicll
gunta.ren sobre l'objecte de la visita no s'havia fet.
Els periodistes els preguntaren ¡¡1
La Comissió que revisa els i digué que obe1 al desig de donar
compte al senyor Lerroux de les co- havien portat el decret, que sembla
serveis traspassats
ses óe Catalunya. A Barcelona - que està a poder del senyor Porlela
afegi- hi ha un alt corrent de dalt Vallada.res, sobre reintegrament de
aba.ix de republicanisme deixant de serveis a la Generalitat, 1 contestaren que no sabien res d'això.
banda els partits.
Poc després de les sis de la tarda
He parlat també amb el senyor
Lerroux de la constitució de les Co- arribà a la Presidència el senyor
missions gestores, especialment de Martínez de Velasco.
Madrid, 16. - Els periodistes han la de l'Ajuntament de Barcelona.
ELs periodistes li feren diverses
visitat, aquesta nit, el senyor Jiménez En ella participaran tots els grups preguntes sobre la seva entrevista
Parra.do, secretari de la Comissió no- polltlcs sense que hi hagi majoria amb el senyor Lerroux, 1 el cap del
menada per a revisar els traspassos a.b$oluta per part de ningú.
partit agrari contestà:
efectuats a Catalunya. Els periodis-No us puo dir res perquè he
-¿Intervindrà. l'Esquerra en dita
• tes han fet aquesta visita perquè su- Gestora?
~~~is
~~~~~~e
vingut d'oient. He estat cridat pel
Lerroux 1 ja veuré el que
senyor
Ha afegit que amb aquestes con- posaven que el senyor J!ménez Pa.rsu-Si; però el grup que no s'ha
·
puc dir-vos a la sortida.
slgnac¡ons no s'ha a.rribat~a desr>en- rado sabia alguna cosa del text del blevat.
·
-¿Creieu vós que s'arribarà a un
- ¿És nomenara Ò<>vemador genedre la quànt'1tat. pressuPQstada. Per darrer decret aprovat per un Consell
a. l'any actual .hi ha. coffiiignats 25 de Ministres. •
ral de catalunya o es farà la re- acord amb el cap del Govern?
El senyor Jiménez, ha conversat constitució de la Generalitat?
milions de pessetes, quantitat que
-Jo sempre tinc esperances ql.l~
1
informadors,
els
a.n:!b
amicalment
nomel
donat
considera insuficient,
-Es nomenarà Governador gen~ s'arribi a un acord.
els
en
s'expressà.
d'ells
preguntes
a
Fins a les set de la tarda d~
ral i es reconstituirà la Generalitat,
bre d'expedients aprovats que hi ba següents termes:
un Consell en el qual l'entrevista entre el cap del Govern
per a realitzar construccions 1 els
Abans de plantejar-se la darrera formant-se
el senyor Martinez de Vela.sco, ~
i
pollpartits
els
tots
part
prendran
pendents de tramitació. Per tant - crisi valg manifestar-vos que la Coha acabat dient- penso donar comP- missió elevaria al Govern una pro- tics, és a dir, com sl es constitufs aquest, en sortir, digué:
te als meus companys de Govern
-He tingut una entrevista mol$
Govern nacional.
sobre els estudis relacionats ac!Elsunperiodistes
li digueren que so- cordial amb el president del Consell
que em cal una a.utori~ació per a posta
Caa
serveis
de
traspassos
dels
prop
presentar a les Corts la soHicitud de talunya. Sobre el decret objecte de naven molts noms per al càrrec de Hem examinat amb tota diligència 1
i d'una manera puramen\
concessió d'altres 25 mllions.
la vostra visita, no us puc donar cap Governador general 1 el senyor Guer- atenció,
objectiva, tots els problemes que esnoticia. Nosaltres no el coneixem 1, ra del Rio contestà.:
-sonen molts noms, però no es tan pendents, canviant impressions
al meu judici, aquest decret no té
Manifestacions del Fiscal
sobre aquest aspecte, inspirant-se 1~
res a veure amb les funcions que senten.
-¿A quina hora visitarà el ·se- nostra conversa sempre en un alt
l'aa
referents
Comissió
la
exerceix
de la República
bast de les conclusions que elevarà nyor Ma.rtinez de Velasco el senyor sentit.
-Però de la conferència, ¿què ens
al Govern. Nosaltres tampoc no te- Lerroux?
-D'això no en sé res. He dit al en dieu vós?
nim res a veure amb l'alludit decret.
Jo ja us valg anunciar que la Co- senyor Lerroux que aba.ix els perio-Res. Aquest és un plet que s'ha
missió, una vegada acabat en princi- distes esperaven amb bastant ex- de tractar entre quatre, 1, per tant,
pi el seu estudi, que té força avan- pectació. I res més, senyors.
mentre no es tracti entre aquests
çat, elevaria una proposta al Govern.
quatre, no crec discret avançar judiper tal que aquell prengués eis Després de co nf erencia r a mb cis que han de conèixer prèviament
acords que creiés més convenients
els altres. En això m'inspiro i no
sobre els serveis estudiats, però va e l s e n y or L e rroux, e l senyor puc ésser més expliclt.
Madrid, 16. - Preguntat aquesta venir la crisi i la nostra proposta
A un quart de nou abandonà la
tarda el Flsca1 general de la Repú- restà Inacabada, puix que, és clar, Ma r tín e z de Ve la sco d iu q ue Presidència el cap del Govern, eJ
blica sl s'havien donat instruccions quedaren aj ornats els nostres tre- t é l'esp e r a n ç a que s ' arribarà qual digué als periodistes:
perquè passessin les causes pels suc- balls. Ara, una vegada hagi passat la
-Noticies, veritat? Ja heu vist
a un a cord
cessos d'octubre a la jurisdicció ci- Setmana Santa, reemprendrem la
que ha. vingut a visitar-me el senyor
vil, el senyor Llorenç Galla.rdo con- nostra tasca 1 procurarem acabar-la
16. - El senyor Lerroux, Martínez de Velasco. Hem tingut
Madrid,
com més aviat millor.
testà.:
arribar a la Pre3idència i veure una conferència molt cordial 1 moa
El que ara us puc dir és que la en
- No es poden donar instruccions
el gran nombre de periodistes allà. extensa, tractant en un punt de vismoel
en
que
mateixa
la
és
situació
generals; en cada cas, els fiscals procongregats s'estranyà molt.
ta i en altres tot. Naturalment que
cedil;an com sigui de llei. En tot cas, ment que us val.g donar aquella notiEls periodistes l1 digueren que, ha-- no hi ha hagut necessitat d'arribar
els defensors podran fer la petició ------~----:*------------ vent-se anunciat la vislta del senyor a solucions concretes, car encara be
que creguin oportuna.
Martínez de Velasco, era molta l'ex- de consultar amb un altre company,
-També sembla -se U insinuà- Preguem a ls nost res le ctors, pectació.
que és et senyor Melquia.des Alva.rez.
que hi ha. casos que els mateiXOs
-Doncs no h1 ha res- contestà. el Hem coincidit en uns punts de vista
tribunals creuen que s'han aplicat q ue, en fer ll ur s compres , senyor Lerroux-. Ara, a esperar la 1 en altres no.
penes excessives.
donin p referència a ls e stabli· visita del senyor Martinez de Ve-¿Parlareu aviat amb el senyor
El fiscal defuig la pregunta 1 conlasco.
Se li preguntà sl esperava altres Melquiades Alva.rez?
testa:
ments a nunc ia ts en a ques t e s
-Demà. mateix vull posar-m'hi en
-Els interessats poden presentar
visites i contestà negativament.
planes
Després de lo. vlsita del senyor contacte perquè em vingui a veure
recurs, conforme atorga la llei.
Guerra del Rio, arribaren a la Pre- o que jo vagi a visitar-lo.
Sidència el sots-secretarl de Gover-Penseu marxar a Sev1lla?
nació, senyor Echeguren, 1 el direc-No. Sl hi vaig serà en tot ca.s no
tor general d'Administració Local, per Setmana Santa, sinó en ocasió
El senyor Martínez de Velasco
senyor Mart! de Veses.
de les Fires.

a.lll existents. Per a evitar això, el
rector, senyor Eusebi Diaz, intentà
fa alguns anys realitzar les mmores
necessàries per a evitar la destruccló dels esmentats volums. Després,
el Patronat Universitari ha continuat
els treballs amb el mateix objecte.
Actualment aquelles obres estan suspeses, però no d'una manera deflnitlva, sinó per a efectuar un bala.nç de despeses i continuar després
les obres de sanejament fins a la
seva completa restauració.
Després el ministre ha parlat de
les construccions escolars 1 ha lloat
la labor realitzada per l'ex-ministre
senyor V.illalobos. Ha dit que les
Corts constituents destinaren per al
pla de cultura quatre-cents milions
de pessetes, en anualitats de cinquanta, però que en el pressupost del
milions
1932
sols es consigna.ren 20 33
1 34

de manera tan categòrica que l'Esquerra no rebel participaria en el
nou Govern de la Generalitat.
-Al meu judici -digué-. això
és un error.

Una proposta que
causarà sensació?

r=:S

EL PAS DE LES CAUSES PELS
FETS D'OCTUBRE ALA JURISDICCIO CIVIL

Es optimista en relació al desenvolupament del seu partit a Catalunya i afirma
quant a la política de la República
que la seva posició no ha variat
Madrid, 15. - De tomada de Barcelona el senyor Martínez de Vela.sco 'lla. dit a un periodista:
- He anat a Barcelona per tai de
posarme en contacte amb els meus
amics politlcs del Partit Agrari, a
f1 de parlar del desenvolupament
d'una organització que avui es troba
naixent.
La impressió que he recollit de les
meves conver$e5 amb ells, no ha pogut ésser més satisfactòria., 1 m 'be
interessa molt fer constar que mai
aquests elements. per gran que sigul
llur preponderància, no ban d'actuar
fora del margeb ni molt menys en
contradlcció am eis altres partits de
dreta, amb eis quals eis uneix un
gran esperit de compenetració.
Una cosa és que existeixin dos partits internament compenetrats i una
altra que un absorbeix l'altre. I amb
això to.m o a contestar a la suposada fusió dels partits d'Acció Popular i Agrari.
Quant al desenrotllament del nostre partit a Catalunya, puc afirmar
que s'han sumat nombrosisslms elements 1 precl.sa.va realitzar acoblaments en eis organismes, ja que 1\
aquesta flna.lita.t valg realitzar el
viatge a Barcelona.
EI penodista 11 preguntà. quina lmprcssló ha.vta obtingut de la situació
politica de l'EsQUerra 1 el seu ascendent en l'opinió I el senyor Martinez de Velasco contestà:
- Realment no he pogut apreciarho perquè no be sortit de Barcelona.
per) les referències que m·han arribat a.sse.nyalen que eis efectes de propaganda de l'EsQuerra i influència de

l'Esquerra es neutralitzaran positivament en unes possibles elecclorus
amb l'organització de les dretes.
Ho dedueixo de l'esperit públic 1
de les ensenyances que aquella opinió ha extret deis passats esdeveniments.
-¿Segueix essent la mateixa poSició la del Partit Agrari després
de la cris1?
Idèntica.
- ¿La seva variació seJ:~ det l'o
penent que es canvli tot
rientacló politica del Govern?
- Indubtablement. Sense aquest
canvi, el nostre ajut seria impossible.
-¿Creieu que es reorganitzarà el
Govern abans d'obrir-se les Corts?
-No ho crec. En tot cas estl.mo
que el Govern es presentarà amb
la seva actual composició 1 encara
que en el cas que existeixi una fórmula per tal de reconstituir el bloc
governamental no tindria lloc fins
després d'obtingut el vot de confiança en el Parlament per aquest
Govern.
-¿Segueix en peu la proporcionalitat de carteres dintre del Govern?
- Nosalb"es no fem qüestió el gua.dir de carteres.
-¿Però si que ha d'existir preponderància d'elements de dreta en el
Govern. dedufda de la composició
de la. Cambra per tai d'evitar que
tomin a produir~ votacions adverses al sl del Govern com la que
motivà l'últlma. crisi?
- De tot això efectivament. s'hauba de parlar i ja veurem, ja veurem.

Contra la llei d'arrendaments
Una protesta documentada dels
agricultors, arrendataris parcers
Madrid, 16. - Sba fet públic el
segilent interessant document:
cEls senyors Joaquim López Lor enzo, Antoni Borrego Pérez, Mart1n
Ca.sado, Modest Garcia Almansa,
Antoni Ca.rreras Hlto i Canseco Ala.rtos, delegats de les associacions d'arrendataris 1 parcers de les terres de
les provincles d 'Albacete, Badajoz,
Càceres, Còrdova, Granada 1 Madrid, respectivament; eons t 1 tuïts,
per acord de l'assemblea del 8 de
març darrer, en Comissió organitzadora de l'Assemblea. Nacional que
ha de tenir lloc a Madrid pròJtim&.
ment.
Creient interpretar fidelment els
planys de la classe conreadora de la
terra espanyola, produïts aquests per
les persecucions de què han començat a ésser objecte per part deis propietaris de les terres que conreen, des
del mateix moment en què per dissort deLs veritables defensors de l'agricultura nacional, fou aprovada la
Llei d'Arrendaments Rústics, i suposant-se autoritzats per a això en virtut del que disposa la Constitució de
la gloriosa 1 exemplar República Espanyola en el seu article 35, té l'honor de fer, a l'exceHentiss!m senyor
ministre d'Agricultura, senyor Benayas, les segUents peticions concretes:
Primera. - Que !acl arribar fins
eis seus companys de Govern la necessitat que s·establelxl per Decret la
immediata suspensló de la vigència
de la Llei d'Arrendaments, per ésser
aquesta contrària a la base 22 de la
.Llei de Reforma Agrària i entendre

que aixi ho eXigeix la defensa de la
República.
Segona. Que no es procedeixl a la
redacció d 'una nova llei d'Arrendaments rústics, sinó anar prèviament
als organismes interessats amb l'agricultura espanyola, com són les
Associacions d 'Agricultura, arrendataris i aparelladors de la terra.
Tercera. Que fins tant no s'elabori la llei d'arrendaments que reclama la veritable agricultura i
que està tctalment en pugna amb
el pensament deis mai anomenats
agraris, contlnum en vigor totes !es
disposicions dictades per la República. fins el primer d'octubre del
1934.

Quarta. Que tots eis iltigis que
puguin sorgir entre propietaris i masovers, àdhuc el de falta de pagament, durant aquest periode transitori siguin de l'exclusiva competència dels Jurats Mixtos de la Propietat Rústica, I eis seus veredictes,
apeHables solament davant la Comissió mixta arbitral agrícola, que
hnurà d'ésser restablerta Immediatament.
Cinquena. Que si¡uin reposats ràpidament a la Comissió Mixta Arbitral Agricola abans esmentada eLs
r epresentants que tenlem els arrendataris i que foren separats dels seus
càrrecs en vista d'una Ordre arbitrària.

Madrid, 13 d 'abril del 1935. - Per
la Comissió: El secretari general,
Joaquim López Lorenzo - Vist 1 d 'a-cord: President Modest Garcia Al-

mansa».

la humanildf
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Per la purificació dels rius
catalans i la salubritat de
Barcelona

La Diada Principal dels
Homenatges a la Vellesa, a
Badalona

La Cultura

S 'anuncia a Ba dalona. per al vinent dia 22, dilluns de Pasqua. de Resurrecció, la diada principal dels homenatges a la Vellesa de Catalunya,
que orgarutza la Caixa de P ensions
per a la Vellesa i d'Estalvis amb La
cooperació del Pat ronat Local de I~
v .-llesa, i la qual coincidirà I!.Inb les
noces d'argent de la florel.xent sucursal de l'esmen tada Caixa de Pensions
a l'esmentada ciutat.
L'acte, que serà radiat, E:S \:elebrarà a l'espaiós tea tre Nou. del carrer
de Prat de la Riba, a dos qwuts de
dotze del mati, ·amb asslst¿ncla de les
a utoritats barcelonines i amb la collaboració de l'Orfeó Bad.a.lom 1 dels
ln!ants de les escoles. Els parlaments
aniran a càrrec de l'alcalde de Badalona senyor Pere Borru, del President del Pat ronat de PreviSió So·
cial de Catalunya i les Baltars senyor Albert Ba.rtardas i dw direc·
tor general i president d~ la Caixa
senyors J osep M.a. Bol.x i Llu1s Ferrer-Vidal i Soler. Seran at-Jrgades
per la Cal.xa dotze peilSJ.ons vltaUcles 1 nombroses llibretes d'estalvi als
vellets badalonins.
L'acte tindrà lloc, enClU'll, llll major r elleu pel fet que, amb motiu del
r ecent traspàs del creador i apòstol
dels homenatges a la Vellesa, el fundador i primer director general de
la Caixa, senyor France!!.! Moragas
(e. q. d.) , constituirà, en certa manera, un tribut popular tl la memòr ia. d'aquell insigne patriCI ~1 busL
del qual presidirà l'acte-, que enlairà 1 propagà arreu, fervorosament,
la senyera de l'amor, la veneració,
el respecte 1 l'assistència als vells.

Concursos Patxot i Ferrer

•

LA IMM IGRACIO A CATALUN YA
El veredicte del QuinZè concurs,
1934, és el següent:
Han concursat les obres que segueixen :
Número 1. Lema: cEstimem Catalunya~t.

Número 2. Lema: cEn defensa de
la P àtr ia».
Número 3. Lema: «Catalunya í utura».
Com que, dintre la intenció del
Concurs, els treballs números !] 1 3
r esulten complementaris, el j urat, m
concordança. amb les facultats que
u dóna la clàusula. tercera de les
Condicions generals, acorda partir el
premi entre aquests dos treballs, això és:
Premi de 2.500 ptes. al treball número 2, lema: cEn defensa de la
P àtria», del qual resulta ésser autor Lluls Creus 1 Vidal
Premi de 2.500 ptes, al treball núI)lero 3, lema: «Catalunya futura»,
del qual resulta ésser autor J osep A.
Vandellós 1 Solà.
Barcelona, 10 d'abril del 1935. Francesc Puig i Alfonso, J osep M. Pi
1 Suñer 1 R . Patxot 1 J u bert.

CURSETS
De propedèutica I de microbiologia. - El dia 24 del mes que som
començarà, a la Facultat de Medicina, el curs de propedèutica, a càrrec del doctor Lluls Cells Pujol, el
qual es donarà. a l'aula número 6 de
la Facultat, d'U a 14, a l'Auditori
de Patologia qUirúrgica.
El mateix dia. 24 començarà, al La-

La Federació de

PISCicultura i
Pescadors Esportius de Barcelon!l,
ha organitzat un mitm¡; montsre
per al diumenge, dia 21 del corrent
mes, al local Gran K ursaal de Manresa, a l'objecte de protestar de la
impurificació de les algues dels rius
Cardoner 1 Llobregat; fer exposició
dels m edis legals de combatre tan
desastrosos fets 1 exposar els remeis
tècrucs per a protegir la sanitat de
les conques dels dits rius i la de
Barcelona que tan de prop en sofreixen en els seus respectables drets
públics de la Higiene1 l'Agricultura,
la Pisclcultura, etc .• etc.,
el qual miting promet ésser un gran èxit de
la benemèrita entitat organitzadora,
degut a. l'ambient favorable al seu
a ltruista objectiu que regna, tant
en els pobles riberencs -les autoritats dels quals han promès a.sslstirbl- com en la capital.

--~-------------*----------------boratort Municipal (Sicflla, 44), de
a. 11 del mati, el curs de microbiologia, a. càrrec del doctor Pere Domingo Sanjuan.

s

NOTICIARI
Curs mitjà de català. - La setmana entrant començaré. un nou
curs mitjà de català, el qual ha estat encomanat a la professora senyora. Carme R1gau de Farr an.
Les classes es donaran els dilluns
1 dimecres, de vult a nou del vespre. El preu de matricula són dotze
pessetes; els socls de la «Protectora»,
sis.

Per a lnscrtpclons 1 altres detalls,
al local de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana, carrer dels
Arcs, 1, pral., telèfon 18862.

Guerra d'ahir
Ahir a la. tarda, a les qua tre, al
Saló de la B iblioteca de la Divisió,
tingué lloc el Consell de guer ra per
a. veure i falla r la causa lnstru1da
pel comandant jutge senyor Garcia
Rebollo, contra. el paisà Josep .~-·
Selles, pel suposat dellcte d'injur1es
a l'autor itat,
De l'apuntament es desprèn que
un dia del passat novembre el processat es troba va amb altres a l Pa.ral:l.el, formant grup davant del l ocal Nou Món, i pronuncià unes paraules injurioses contra. el general
Batet 1 el president del Consell. Encertà a passar en aquells moments
per l'esmentat lloc un caporal d'artilleria. que en oir-les procedí a. la
detenció de Selles.
El fiscal qualifica aquest fet com
un delicte d'injúria a l'autor itat I
solllcita del Tribunal que 11 sigui
imposada la pena de dos mesos i un
dia. d'arrest.
El tinent senyor Gallego llegeix
el seu informe en el q ual fa constar que no fou el seu patrocinat el
que pronuncià aquelles paraules slnó
un altre Individu d'aquell grup que
marxà en veure que s'apropava l'esmentat caporal. Com que no hl ha
proves ~iu- demana la lllu.re absolució del seu patrocinat.
El Tribunal es retira a. deliberar
en sessió secreta i dicta sentència
absolutòria, la qual no serà ferma
fins que l'aprovi l'auditor.

U 'EN OENEUORS

CASA SUBIROS
Hospital, 42 • Tel. 13651

fj

fbarra y c.a, S. en C.

COMPRA I VENDA I CANVI

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

DE MOBLES, PIANOS, RAO!OS, CAIXES DE
CABALS. MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE CQBlR, MALETES, DISCOS, etc.

TOT D'OCASIO

HAl:WELUN.A 1 21LHAO
&>rttc1ea tots ela DIMECRES a la nit cap a Valéncla. A.lacant, MAlap,
Sevilla. Vl&o. VWagarcla. Coru.n:ra. Muael. ~antander 1 Bllbao.
AltetnanHe lea escates de:
.L'arraauna, ceuta 1 Huelva caaa dues setmanea
Sant CArles I Ferro! cada dues setmanes
SBRVEl CORRENT ENTRS BARCELONA 1 BILBAO
cada d ues setmanes.
tlorttdea ea DIVENDRES a la nit, cap a Tarragona, l:!an~ Carles J
Vlnaroo. Valénela, CUllera. A.la.cant, Carlill¡rena, A¡ullaa. Almeria, MeWia, Motru. Ma..lap, cauta, Cadlz, Sevwa. Buetva, Vl&o. l4ar1n, V1·
lia&arClll, Ferrol. Coru.nJa. AvUea. Musel, Santander. BUbao 1 Paaa,Jes.
::llUiVEl &N'l'RI: BARCELONA. SE'!'E 1 MAHl:òEL.l.A
Sonldes QUinzenalS ela diJous cap a !*te 1 .Marsella
Servei QUinzenal cap a OENOVA
La cArrep es rep l'l Tlo¡ lado de la CompanJta, MOll del Reblll.l:.
Teljioo U 586
~EHVE.l

...

CORTS CATALANES, §J4
BARCELONA

RAPW &NTI.U

-o----.:6 EHV&l HAPW CAP AL .I:S~lL - PLA.l'A

¡¡er moto-tran.sattt.nucs correus espanyols
I::IOrLldea tl.l:es caaa :u dies
cap a SANTOS, MO NTEVID EO I BUfNOS AIRES sor tirà el dJa. SO
d'abrU del 1935, la magrufica motonau.

«CABO SAN ANTONIO»
Que admetre passatgera

.1 ~nercadertes

La cArreaa es rep tina la vetlla del dia de sortida, a1 tJ.natado oW!l 1

t'IIBSelll ae Ja <.;asteuana 14 - d AH.CEl.ON A: VIa Laietana. :,¡
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA CADIZ- CANARI ES
Sortides aetmanals elS atssabtes a lea 1~ Efectuaran el 5erve1 lea motonaus
·
aCIUl'AD DE SEVILLA• I • VILLA DE MADRID •
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARC ELONA PALMA OE MALLORCA
Sortides cada Oia IUevat IS àiUIDen¡ea¡ de Barcelona • Pa!.ma, a lea
l lf nores. per 186 motonaus
• CIU OAD DE BARCELONA• • uCIUDAD OE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENT RE TARRAGONA, VALENCIA . ALACANT I PALMA
DE MA LLO RCA. BARCELONA MAO I BARCELON A· EIVISSA
Lli'HA COM.hltCIAl.. AMB ESCALES A ro L'S ELS PORTS UB LA MEUl•
T ERRANL\ NORD O'AFRICA l CANARIES. - Sortides QUinzenalS ae tmrcelona els à1JOU8 Ulo41A COMERCIAL BILBAO - OADIZ • CANARI.ES. AMB
ESCALA A l'OTS a:L8 POHl'l:l DEL NOtU> O'ESPANYA. - 6ortldes QUID·
r.eneJa de Hllbao els diJOUS U NI.a RAPIDA l:tEOULAR I!:NrRE ESPANY A
l rERHr'l ORIS OE LA UU INEA ~PA NYOLA tFERN ANOO POU¡. - 6or·
tldes el dia 17 de cada mea. amb escalea a Valéncla, CW!z, Le8 Palmlus, Santa
Cruz de Tenerife o Freetown. Sa.uta laabel de Fernando Poo, Bata, Koao 1
ruo Ben1to pels vaPOrs
1PLUS UL fRA a 1 1LEGAZPIJ
LINIA RAPIDA RECULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Sort ldea de &rcelooa eiS dilluns 1 diJous. a lea ~ bores
cCIUDAD DE VALENCIA1
Prau a oooerU1 1'00 pessetes. Bitlleta d'anada 1 tornada a Preue radulta
LWlA REOULAH ENUU. HAHCELUNA
1\LACAN'l
ORAN · MEl 11,1 &
VI.LI..A ALHUCEMM:! CEU'fA 1 VICE-VEHSA
tlortlaea oa Harcewna caoa dl umenae. a •ea ti bores; d Alnca.nt elS àlmarta,
d'Qrao ala dl.mecrea d Oran cap a Alacant ela dlmarte. l d'Alacant cap e
Barcelona. elS dl.mecrea
l!ll.AU..r:foll.l;

ANUNCIS

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VlA LALE'rANA, 'I

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES
PEL·LICULES - PATHE BABY · MAQUINES
FONO GRAFS DE TOTES MENES DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJt:CTES DE PLATA

J OIES· BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

PER PARAULES

Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més •••••• 0'30
»
HOSTES
I PENSIONS

del Moll de Balears, Telé!on 18274
VlA LAIETANA. 1
TELEFoN 22057
Oonalauatarts:

AHCEL MARTI

l'aU er

(J enquadero.acto
I Mart!u ez de la Rosa, 17. re-

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
( prop Rambles)

TeL 14231

B AR C E L O NA

OFERTES
i DEMANDES

•éton 7ó3S:t • Barcelona) .
HABITACIONS casn
MOSSO O COBRADOR,
a·o:erela
pa.rtlcullll', amb pensió o pe VI AT.IANl
cococac1ó tD ann
ecn.~e. Sant Pau, 6, 2on.
d r a CaWu.nJa r&ID de&ltJa
I bones reter•neles. 1!:8.
e t.e11.lta 1 ¡ énerea de Crlure
a LA HOMANIp un t
Amo bones reiaCIona cJ.Jentem.
1tec.r1u- TAT QUID. 6a4.
r e a LA HUMANITAT
MODISTA a·otereu a
nUm 160
casa 1 a domJclll. Preua
SOLS DORMIR, ha.bltaeconómJc:a.
Booa!art. lM
Cló. Horreu. 122, lel'. la. e LLOGARIA doe Pl8al Dral. l.a
o u.na mateUa casa, moI cèntrica nos a
FACILITO ¡ratis pen- ~oer na
SENYORETA taQUlmeptee. Escriure a LA
&lona o babltaclona. Ram- HUMANITAT
QUID , 16i. canógt'ata amb conel.l:ebla flor., lO, entresol.
menta d 'OfiCina domJnant
I ca.st.eUA, a'orerel.l:.
VENC AUTO C1'oca&l0 cataa
HABITACIO lloso, tot
Elcrture a LA HUMANIe5tar o aols e1orm1r. Setee. 10 HP OOD est.at I COD• TAT nWxl. 16!01.
dJC1008
lmmlliorablea. 12. Ser. la. ¡¡rop P. LayEsc.r1ure a LA HUMANl·
ret.
.IOVE. abent cataa 1
TA'I núm. Ull
caatellà a·orerel.l: per a
AIUBAU, 152, 4art. 1L
deapat:r,
maaatzem o coMODES. cuntecció acu..
balJltació 1 o :l Ulta sols
radA& da •eatt ta 1 abric:. brador. E&c. LA HUMANI
TAT
donolr_.- - - -- oum.. 206.
per a aen1ora 1 oena. aoca.
PORTAFERRISSA, 18 Preua mOderats.
MODISTA, mJif:~U
ton. 1a Bona babltac.lo1 cort, lM. Dral ~ la.
Clalesi falten.
aola d.orm1r.
BAR MEN.IARS, lloc 2311, er .
PENSIO de 8 t. g pta. <:Wtnc prop Rambles . .Es
PLANXADO RA. falta
cW.rtos, bany, telet. Pl. traspa.ssa per no poder otlciala.
de ~ d'hoatena.re A. d.e Cabo P.
MACià, 18, pral.
Layret, 12. bls. üt. :¡,., me. Capell&na, U .
PENSIO completa, 2 o
PE R A GALICIA, ria
VENC BOTIGA com~
I persones. O. Sobradlel,
tibles amb babltaci.O, bo- Jan\ tteb allar1a art1Cl
e, pral.
la c:om.lu1ó. Eec.
nes condldana, per no
poder atena.re n~ HOMA.NITAT nO.m. liO
DIVERSOS
Escrture LA Ht1
FOTOQRAF. De dJ.reoREPRESENTANT COL· TAT núm. 203.
tea per a t otosravat . Pa
LEGIAT. Comptant amb
!t.l.ta.
Llovet. Oaaanov
cJ.lenta p ropiS, de tota
XALET lllO<Iern, 8lpa.
pranU&, acceptaria re- 108 Jardi 1 horta, a ~ 167-16g,
preaeuu.eló de pWn.U.& llllDuta Plaça aawunn.
per a Barcelona. Ksc. J
Yenc lmmllior&bles conQORRISTU, t &lh
o. ~lla, e¡; Joan Güell àlelo:ns. Dl.r1¡1r-ee a LA o!lclales
enemes. J:nte
12. Tel. 34729. Barcelona. SVMANITAT ntun. 161. ca.
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CAMISERIA

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

Especlalltats - camtses a
mlda - Adam 1 m odel RAGLAN <patentada)
MITGES «FERRO.»
<de garantia>

eR EUS

BARATI SSIMS

NOVA UBBANITZA.UIO
{FINCA TORRE DEL BARO)
Quaranta m.lllons de pams quadrats de terrenys dintre el terme
municipal de Barcelona es dl'fid.lran en SOLARS per a la C008·
trucc16 de CMelS; Xalets. al comptat 1 a term1n1s de 10 1 20 &nyB.
li:n ln.augurar aquesta Urbanltzacló donem com a R E QAL

:100 solars a 10 cèntims el pam quadrat
ll1ure de c1espeses d'escnptura 1 plans
DNP&txa Çorta Çatalanu. 102, urt. • T el&fon 21309

~ ~legiu

cada dia LA HUMANITAT
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~ GOVERN ~~EN ERAl

Congrés

Contra un paisà per
injúries a l' autoritat

V END A I CLINICA

MERCAT D'OCASIONS

-

.

Els Consells de

Interna ciona l
de Publicita t
Organitzat per "PUBLI-CLUB 11
Adherit a la Unió Continental
de la Publicitat

del 20 al 24 d'abril

El Governador General inten
r ebé ahir els period18tes. Es tr Ilo
molt enfeinat al despatx de laOba~
sidència rebent gran quantitat~
visites i comissions. Naturalment "'"
questes tenien un caràcter únic • a.
Tanmateix, el fet que el "en
Ple no fes declaracions no v~ e~:
trariar ningú. Una entrevista ent
els periodistes i el se~yor Pic ex!ge~
aquella preg1.1;nta gall'ebé hlstòtica·
«¿Què ens d1eu de les Comissio '
gestores?» Qualifiquem d'històrl~
aquesta pregunta perquè l'ban contes.
tada Infinitat de vegades tres Prest
dents de la. Generalitat, sl bé atnb
caràcter accidental, in teri, suplent, de.
legat, etc. El coronel Giménez Are.
nas, primer; després P ortela VaJ.la.
dares, i finalment Pic 1 Pon es tre.
ueo la pregunta del davant lllllb u
na facilitat extraordinària, Tot ~
qüestió de dir: «Demà, dintre res
dies, la setmana entrant...», i tot
sembla quedar bé, de moment.
Tenfem entès que els senyors que
ocupen càrrecs polítics com el de
President de la Gene~alltat tenen u.
na. major responsabUttat en Uurs a.
ftrmacions. En cas contrar i, si tan
sols es tracta de fer comèdia ..., pot.
ser ja dura massa.

El

un
un

elS

IJlB.

que

~

}al'

Estudiants de Madrid
a la Generalitat
'

completant la nostra informació
en l'edició d'ahir, avui podem donar
una relació de les nombroses. persones que visitaren durant el diumenge la tomba del malaguanyat company Manuel G. Alba. Entr~ mol~s
d'altres representacions d entitats
politiques t culturals, recordem les de
Joventut Pàtria. Nova, Orfeó Gracienc Orfeó de Sants, L 'Intransigent 'Joventut La Falç, Unió Catalanís'ta Ateneu Popular de Gràc1a,
Associació Protectora de l'Ensenyança catalana, Amics del Tea tre, Ptv
tronat Bori 1 Font.està, Nosaltres
Sols. Joventut Els Néts dels Almogàvers Secció Feminal 1 Casal Català. Martinenc d'E. R., Secció Feminal i Escoles de l'Ateneu Obrer
d'E. R. de c. del districte VI; At~
neu Obrer del districte VI, Umó
Sociahsta de Catalunya, P~rtlt Ptoletarl E. C., CADCl, Partit N. ,R.
d'Esquerra, Ateneu Martf 1 Jul.à,
La Coronela 1 Associació de Funcionaris de la Generalitat de Cat.alunya..

-----t-

1....,.......

JUSTICIA
'MILITAR

Algunes de les causes seguides per jurisdicció mi·
litar passen a la jurisdic·
ció ordinària
La «Gaceta» del dilluns publica
el següent decret de la. Presidèucia:
«De conformidad con el Consejo
de ministres y a propuesta de su
presidente, vengo en decretar lo 61guiente:
Articulo primero. Se levanta el
estado de guerra establecido por el
decreto de 29 de marzo últUno y se
declara en su lugar el de alarma,
con sujeción a lo preceptuada en el
an!culo 34 de la vigente ley de Orden público de 28 de julio de 1933,
en los territorios de los Gobiernos
generales de Asturias y Cataluna
y en las provinciaS de Madrid, Zaragoza Gulpúzcoa, Viscaya y León y
plazas ' de soberania en Marruecos:
Ceuta y Melilla.
Articulo segundo. Contlnúa el estado de alarma en las provtnclas
de Huesca, Navarra, Palencia, Santander y Teruel, y se declara subslstente el de prevenc!ón en las restantes partes del territorio nacional,
de conformldad. con lo dispuesto en
el mentado decreto de 29 de marzo
próximo pasado.
Articulo tercero. Las causas que
por declaración del estado de guerra se vienen tramitando por la jurisdicción militar, por hechos cometldos en el territorio de las provincias en que se levanta el estado de
guerra, pasaran, desde luego, al
conocimiento de los Trlbunales ordinarios competentes, salvo que por
su naturaleza especial no estuvlese
r eservada la. competencia para uonocer de las mlsmas a la jurlsdicción
de Guerra.
Dado en Madrid, a 13 de abril de
1935.»

MOVIMENT DE CAUSES
En rebre abir a migdia els periodistes, l'Auditor els manifesLà que
passava a assenyalament per a vista
i sentència les causes instruïdes contra F rederic ~ontagut, Marcel:l.1 G1ménez. I Ramon Solsona.; que havia
sobresegut les causes contra Andreu
Gener 1 Antoni Carr eres 1 que ho.via. aprovat també la sentència. recalguda en Consell de Guerra contra Manuel Q uesada.
Digué també que s'~bi a favor
,de la jurisdicció ordinàna. e~ la causa instruïda contra Joaqwm PanlCAUSES Q UE PASSEN A
cello 1 que havia. acabat sense ~es
LA JURIS DI CCIO OR DIN A•
ponsabilitat les diligències instruïdes
R IA
contra Didac Carrasco. .Finalmet?t
Ahir al vespre els informadors no
digué que s'arxivaven les causes nu- pogueren entrevistar-se amb l'Audimer o 866, 666, 881 de l'any passat 1 tor per no trobar-se aquest al seu
107 i 333 d'enguany.
despatx oficial. A la Secretaria va
ésser facilitada una. nota que diu:
LA CAUS A PER ESPIO·
«Amb motiu de l'aixecament de
NATGE
l'estat de guerra passen a la jurisHa passat a. Fiscalia, per al seu dicció ordinària. les següents causes:
estudi i qualificació, la causa ins- Número 244, 271, 391, 358, 406, 329,
truïda contra. Víctor Learccio 1 al- 277, 387, 353, 403, 392 1 139 de l'any
tres, pel suposat delicte d'espionat- que som i les núm. 759 1 1073 de
ge, del qual és jutge instructor el l'any passat.»
Totes elles fan referència a deliccomandant senyor Josep Urrutla.
tes comuns en els quals no entén la
A FAVO R DE LA J UR: S- jurisdicció de guerra en temps normal.
DICCIO ORDINARIA
El Fiscal de la Divisió ha proposat la Inhibició a favor de la jurisdicció ordinària de les causes que
s'instrueixen per l'assassinat d'un
cobrador del Banc de la Propietat
En el repartiment d'afers civils del
1 de l'homicidi del propietari Oriol Palau
de Justícia ha estat presenBruguera, de Sant Pere de Ribes.
tada la. petició de fallida voluntària
CO NSE LL DE G U E R RA d'una casa de gèneres de punt d'aquesta plaça. amb un haver de 240.000
S US PES
El Consell de Guerra que estava pessetes.
anunciat per a ahir, a la tarda, cont ra Francesc Jarque Gascon 1 altres,
es suspengué a causa que, per ésser
un delicte d'impremta, i en virtut
de l'atxecament de l'estat de guerra, correspon a la jurisdicció ordinàr ia el jutjament del delicte.

-----------*:----------Fallída important

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

Sembla que aviat seran alli·
berats diversos presos governatius

CONSELL DE GUERRA
PER A AVUI
A la sala Biblioteca d'aquest Quarter General tindrà lloc demà, a les
deu. el consell de guerra d'oficials
generals, que ba de veure i fallar la
causa instruïda pel comandant d'Infanteria, jutge instructor eventual,
senyor Anastasi Santiago Rojo, contra el paisà Albert Marti Cid i nou
més. pel suposat dellcte d'auxlll 11o
la rebellló.
De defensors actuaran el capità
senyor Jesús Liberal Travieso, del
reglment d'Infanteria núm. 18. el U·
nent senyor Elies Calduch Prades \
els lletrats senyors Ramon Sana.huja
Soler i Ramon Nogués Blset.
REQUISITORI A
J osep Amlgó 1 VendreU 1 Jaume
Corbella 1 Dla, vems de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), pro.
cessats en causa núm. 110 del 1934,
pel delicte d'auxUi a la rebeHió, les
senyes i parador actual dl!:s quals
són ignorats, comparelXeran, en el
terme de vult dies, davant el Comandant d'Infanteria senyor Artur
Galan i Pacheco de Padilla, que té
la seva residència oficlal a la plaça de la Porta de la Pau, edifici o~
pendències Militars, segon pis; sota
advertiment que, sl no compareixen
dins el termini assenyalat, els ¡:;ervindrà el perjudici corresponent 1
seran declarats rebels.
LES CAUS ES INSTRUID ES
DUR ANT EL PERIODE DE
L' ESTAT DE GUERRA
En la nota facilitada a la Secr~
tar1a. de l'Auditor es diu que durant a.quest any s'han trami&<lt quatre-centes cinquanta causes que, sumades a. les 1.085 de l'any passat,
donen un total de U35 causes. GUe
són les que s 'han instruit durant el
pertode de temps que ha durat l'estat de guerra, o slgui, sts mesos 1
set dJes.
MOVIMENT DE CAUSES
L'Auditor ba aprovat les sentències recaigUdes en consell de guerra contra J osep Mata, Joan Balada,
Manuel Ma1nal 1 Bartomeu Llobet;
ba sobresegut la causa contra Emlli
Gimeno 1 arxivat la número 135 d'eaguany .

Ahir, a mlg?ta, visitaren el Palau
de la Generahtat un grup de disset
senyoretes estudiants de la Residència Internacional de Madrid, que es
troben a Barcelona en viatge d'intei·canvi amb les estudiants de la Re.
sldència de Pedralbes. Totes elles ea
mostraren molt satisfetes de l'excur.
sió i de Barcelona.. El Governador
General, interl, les obsequià. lllllb ra.
melis de flors.

Meréat de flors de Sant
Jordi
Al Govern General fou facUltada
una nota referent al Mercat Tradl.
cional de flors que es celebra al pati
del Palau de la Generalitat el dia
de sant Jordi. Ha estat acordat a·
torgar premis a les millors parades
de roses.
Primer, 200 pessetes; segon, 125
pesetes; tercer, 75 pessetes; quart,
50 pessetes, i dos de 25 pessetes cadascun.
Nota: Els vint llocs ~ponibles se.
ran adjudicats per r1gorós ordre
d'Inscripció, que podrà efectuar-se a
l'Oficit!a de Majordomia 1 Cenmonial. de la Generalitat de Catalunya,
tots els dies, de 10 a 13.
El dia 22, a les 12 del mati, que.
daran assenyalats per sorteig els
llocs que els inscrits hagin d'ocupar.»

Visita
Ahir va estar a la Generalitat el
director de l'Institut d'Acció Social
i Uru versitària, senyor Antoni Ma·
ria Sbert. Acompanyava la directora
de la Residència Internacional de senyoretes estudiants, de Barcelona,
senyoreta Solà, 1 també la senyora
Ouera, de la Universitat de Madrid,
que junt amb disset senyoretes de
la Residència de senyoretes estudiants de la capital de la República
es troben a Barcelona. en viatge d'In·
tercanvi, la qual cos aes realitza cada any entre les dues Residències.
Les visitants complimentaren el
Governador General de Catalunya,
el qual els desitjà una agradable estada a la nostra ciutat.

El «Butlletí Oficia\>~
En la seva edició d'ahir publica
les disposicions següents:
«Anunci, als efectes de reclamació,
de la subhasta de les obres de proveïment 1 esmerç de materials per
a la reparació del ferm del carni vei·
nal de Les Borges Blanques a L'Es·
pluga Calba, quilòmetres 1 al 8. .
Anunci als efectes de reclamació,
de la subhasta del proveïment i esmerç de materials per a la reparació del ferm del camí veïnal de la
carretera d'Artesa de Segre a Montblanc 1 Montornès per Verdú.»
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Una de les armes que
amb preferència utilit·
zen les dretes contra la
premsa d'esquerra, és la
coacció a l'anunciant.
Per a contrarestar-la,
cal que els lectors de
LA HUMANITAT donin
preferència, en fer les
seves compres, als esta·
bliments i productes que
s'anuncien en aquest
diari

Al negociat d'Ordre Públic de la
Prefectura de Policia actualment s'estan estudiant els 321 expedients d'altres tants detinguts governatius per
tal de posar en llibertat amb els que
es pugul fer-bo.
Suïcidi
Hom creu que gairebé tots els que
Blas Font 1 Esteve, dc 29 anys ~~·~
portin quatre mesos detinguts seran
dat, ahir, en passar pel moll de esalllberats.
tació Maritima, es llançà a la mar
amb ànim de su.ïcldar-se, cosa que
aconsegui. En ésser extret era ja caf por·
Les soHicituds per a les pla- dàver.
Per ordre del jutge, aquest ou
tat
al
dipòsit
judicial.
ces de jutge municipal

----------------------*:- ----Fins a les dotze d'abir a la nit
el nombre d'instàncies presentades
per a soHicttar les places de jutges
municipals de Barcelona., que són 16
les vacants, arribava a la xl!ra de
vultanta.
Avui, a mitja nit, fineix el termini
d'admlssló de les esmentades instàncies.

----------*------~-Alliberaments

Abir, a la nit, foren alliberats 0~
detinguts dels darrers esdeveni~~!'O'
els quals recobraren la lllbertll,_..;....t~
visional per baver estat ~brt=~>u
els seus respectius sumartS.

CALCA-~ de primera qualitat, a preus baratissims

Hotel de Ventas Pelai, 8
MOBLES antics i .nodern~ Sempre ocasions
Hotel de Ventas - Pelai, 8
RADIOS immillorables, al comptat i a terminis •
Aparells, des de 100 pessetes

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

Hotel de Ventas
PELAI, 8

TELEFON 14370
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TELONS CURTS
;-com es diu, la companyia Nilau-1\iartori acaba al Poliorama, el
~a 10 de maig, les r epresentacions
d teatre amateur que· han comenet a. donar-se en aquell teatre seçagultlln al Romea.
• • •
El Teatre del Poble sembla que és
fet. Dintre breus dies es dOnarà
un maxufest en el qual s'exposaran
~ projectes que tenen els seus anlllllldors Es parla del dla 19 del mes
ue ve per !1 començar les sessl.ons,
q Gran Pr1ce, a càrrec, la pnmeal de l'elenc cAgrupacló Estudi d'Art
ranunàUca», de Molins de Rel, el
~al estrenarà. una obra d'un popu,G ~ escriptor. • • •
,_
:g¡ debut, al Pompela, de la Com""nyta casals-Cumellas, ha constituït
~ bOn èxit. Sembla. que, antmats per la bona acoll!da, els promotors d'aquesta temporada tenen
n.s projectes. Es parla, de m og:-:nt d'Una estrena. Una obra d'arnbient' popular , la qual inspira força
confiança a Assumpció Casals i J oan
o umeJ.laS.
• • •
La companyia Vl.la-Davi passa al
Nou Hi debutarà el Dissabte de Glòria ·amb o:Rel.nu, de J osep M.& de
sa~ra. Per cert que el galan Ventayols ha estat a punt de deixar la
omp:ullia, puix que sembla que Jo~fina Tàpies l'havia cridat per a
la companyia castellana que encap.
çala aquella actriu. Ventayols, però,
no es mou, Vlla-Davi li han fet nous
tractes i el noi .es. '\ueda...

•

Aleix Tolstoi 1
el teatre rus

Aleix T olstot, conegut j a a Occident com a novellistà, és un dels
dramaturgs russos moderns m és celebmts. Es autor de eLa conjuració
de l'Emperadriu i de Pere b, entre
pels seus
altres obres. Segons
temes nous l pels seus procediments
igualment nous, interiors 1 exteriors
alhora, la dramatúrgia soviètica ha
mort completament la dramatúrgia
petit-burgesa, sexual 1 psicol~ca.
cultivada en els teatres pre-revolucionaris. Les obres clàssiques que ~
cupaven un lloc tan considerable en
el repertori teatral de l'antic règim
restaran ara igualment a la base del
teatre. Però mentre que abans no
es tractava més que d'un material
prop! per a exhibir tal o tal altre
actor isolat 1 mostrar el seu domlnl
de l'escena, en el teatre soviètic a.questes obres han d'esdevenir una
escola poderosa. Entén que només
h1 ha una manera d'afrontar els
clàssics: cal fer passar tot aquest
material pel garbell de l'esguard penetrant de l 'home dels n011tres dies
1 descobrir-lú les rels soc!a:s profunCal saber
des de l'obre. mateixa.
prendre de cada fenomen hlstòrtc
els elements que ens són necessàris.
La restauració de l'obra clàssica, la
seva representació sobre l'escena. de
la mateixa manera que era interpretada altre temp3, seria un fet
I purament estètic i perfectament inútil. Però tampoc no cal modernitr
zar l'obra en el sentit de disfressar
santpere 1 la seva co~panyia pas- HB.mlet amb la brusa soviètica, ni
sen el temps assajant. DlUmeng~ co- t r ansferir enterament aquesta 1matmença, per Vilanova i La Geltru, la ge d'un passat llunyà a la nostra èseva «Tournée» per Catalunya. De poca. Aquests dos pols artistics són
Vilanova aniran cap a terres torta- igualment estrangers avui dia. Acsines, Amposta, St. Carles de la Rà- tualment s'està. a punt de c~ear a
!ta Tortosa, i després Gandesa,
P '5 Valls etc Se'ns diu que tot Leningrad, sota la direcció de Juviev
~6 'de la 'dtv!sió de la companyia un teatre que representarà e~ ciàss'ha arranjat, 1 que la companyia slcs. Hom li ha demanat d ajudar
santpere serà. la mateixa que actua- aqu~t teatre per la composició Uva darrerament a l'Espanyol. Només terànn: de l~s cèlebres cròniques sha.à la baixa d'Emill Vendrell kesperlanes. «Ri e a rd II» 1 «Rih
j tes' card lli». Entén que aquestes cròt" lt
hi aur
que sembla qu; ; ! res pro ec · niques, admirablement fortes per la
Poal-AregaU ja torna a escriure seva potència voluntària, saturades
comèdies. Però la que té a punt d'es- de sang heroica, amb llur solució del
trenar, no és pas nova, «A gust problema del poder, problema que
del públic», que és el titol de la té la mateixa agudesa per !Ü món
nova producció caregalllana», ja és modern enter\ arribaran, prec1sament
ara, fins a 1 espectador 1 repercuttescrita de fa temps...
ran amb molta més força que «Ham• • •
Aurea de Sarrà. anuncia el seu re- let» mateix, per exemple.
La jove dramatúrgia soviètica es
tom a l'activitat. Un recital de poeales de Lope de Vega 1 uns espec- troba davant aquest problema: pastactes plàstics al Teatre Grec, de sar a la oreacló de tipus més proMontjuïc. Per a recomençar, no està funds 1 artisticament més generalitzats, a la creacl? dels herois que
malament.

RADIO
...

:

presentin la mateixa imatge de la
verttat a les masses 1 en els quals
cada espectador pugui trobar ela
seus propis t rets tot 1niciant-se en
la cultura escènica elevada. Un element positiu de la dramatúrgia soviètica és que sap encarnar l'impuls
vers la fita prevista, r ealitzar l a idea del nostre temps en imatges escèniques, per bé que de vegades siCerta-guin m alfetee 1 vaci.llanta.
ment, no estem pas satisfets, voldriem quelcom més; però és segur
que l'espectador estranger - tant 81
és un home d'un altre pais com un
historiador futur- veurà en les obres del nostre temps realitzacions
unmenses que nosaltres mateixos,
contemporanis, no haurem ni remarc-at Pel que fa a ml -acaba Aleix
Tolstoi-, em sembla que el cam1 ulterior del desvetllament del nostre
art escènic passarà per l'estudi de
le. cultura escènica, per l'estudi dels
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Emissió Ràdio Barcelona
PROCRAM A PER A AV UI,
DIM ECRES
7,15: Primera edició de eLa Pa-raula », d1ar1 radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8 : Senyals horaris de la Catedral
- Lliçó de gimnàs radiat, a càrrec
de la Federació de Gimnàstica.
8,20: Segona edició de eLa Paraula», d1ar1 radiat de RADIO BARCELONA. - Dtscos.
9: Senyals h oraris de la CatedraL
11 : Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Universitat de Barcelona.

La tercera etapa del Gran Premi de la
República ha estat guanyada a l'esprint
per Frederic Ezquerra

FUTBOL
EL CAMPIONAT D'ESP ANYA

Les eliminatòries per a la
jornada del d ium~nge

A continuació arribaren Manuel
B urgos, 16. - La tercera etapa de
Madrid, 16. - A la Federació Na~
la prova Eibar-Madrid-Eibar que com- Trueba, Ciprtà Ely, Marià Canyardo, clonal
hom celebrà. el sorteig per a
I
Cepeda
Francesc
Ruiz,
Daniel
Bura
Madrid
de
distància
la
prèn
la segona eliminatòria de la Copa
gos, fou disputada ahir. Varen pren- Bearn.
d'Espanya. El resultat fou el següent:
• • •
dre la sortida 37 corredors, dels quals
Vencedor de Jerez..Recreativo de
Burgos, 18. - La classiflcac1ó gens- Granada, COIItra el Júpiter.
arribaren 32, 1 figurant entre ells els
ral després de la tercera etapa de ta
retirats Mostajo 1 Bastida.
Const!Jnc.ia, de Palma de MallorTot just havien sortit. passat el prova Elbar-Madrid-Eibar, ha que- ca, contra el Granollers.
poble de Fuencarral, a onze qullòmc- dat de la següent manera:
Perrovià.rla, de Madrid, contra la
1 Vicenç Trueba, 23 hores. 1'1 ml· Unión de Vigo.
tres de Madrid, s'escaparen Sant!&MIGDIA
go Mostajo i Vivenç Demetrio. A Ja nuts. 20 segons.
ceuta, contra el Vlctoria de 1a.s
12: Senyals horaris. - Secció F~ seva caça anà seguidament Prior, el
:a Frederic Ezquerra, 23 h. 20 m!- Palmas.
menlna. - Música selecta en disc~ qual aconsegui agafar-los als dos qu\- nuts, 23 s.
3 Fermi Trueba, 23 h ., ~ m.. 10 s.
lòmetres. Demetria i Prtor aconseguiATLETISME
EMISSIO DE SOBRETAULA
cansar Mostajo i el deixaren dar- nuts, 20 segons.
13 : Senyals horaris. - Programa ren
4 Gabriel Hargues, 23 h., 33 m.,
r era.
de d1Jcos variats.
Continuaren els destacats la seva 40 segons.
13,55: Secció Clnematogràflca .
J. B.
5 Salvador Cardona, 23 h ., 34 m., Amb motiu de la protesta
14: eLa J>araula», emissió de les marxa, i, en passar pel poble de Sant
segons.
11
111.
a
treure
aconseguit
havien
Agustí,
presentada, la Confederació
dues de la tarda. Informació de Bar8 Llucià Montero, 23 h ., 35 m .,
celona. - Actualitats teatrals 1 mu- resta dels ciclistes un avantatge de
Espanyola ha declarat camsegons.
11
•
mig.
i
minuts
dos
sicals.
7 Bearn., 23 h., 45 m.. 45 s.
Demetri començà a topar aleshores
14,30: cButlleti Oftctaa de la Gepió espanyol de la Marat·
a Larrouy, 23 h., 46 m., 32 s.
neralitat de Catalunya, - Sumart amb diversos defectes de la seva mà
9 Antoni Escurtet, 23 b., 47 m.,
del número publicat avui. - cEl fet quina, 1 quedà. també endarrerit, per
hon, Joan Font
del dia», per J oan Alavedra. - Con- la qual causa Prtor segui al dava.ot 11 segons.
¡:.a Confederació Espanyola d 'Atr
10, Marià Canyordo, 23 h.. 48 ru.,
tinuació de les Act.llllitats. - Borsa molt destacat. Sostingué la seva p~r
letisme ha exclòs de la class!flcació
de Treball de cE A J -1».
sicló fins després de Buitrago, a 80 32 s.
Alexandre Pérez, guanya-l'aragonès
15: eLa Paraula», emissió de les quilòmetres de Madrid.
11 A. Prtor, 23 h., 63 m., 11 s.
dor del Campionat d'Espanya de ta
tres de la tarda. Directament des
12 Clprià Ely, 24 h., 3 m., 11 s.
Aleshores fou aconseguit per Frede Madrid. M.lnlsterts. Resum de la deric Ezquerra 1 els germans Fermi
13 Aimeric Tuero, 24 h., 12 m., Maratkon, 1 entra per tant en possessió del titol el català Joan Font,
cGaceta». - Sessió Radiobenèfica. 1 Vicenç Trueba, els quals es vareu 21 segons.
Discos escollits.
14 Vicenç Bachero, 24 h., UI m., que es classificà en segon lloc.
donar compte de la fugida del català
i que havia de portar-los considera- 29 segons.
TARDA
15 Daniel Ruiz, 24 h., 22 m.. l5 s. L'equip xilè s'adjudica fà·
ble avantatge.
18: eLa Paraula», emissió de les
16 Manuel Trueba, 24 h., 27 m.,
A conseqüència de l'esforç realitzat
g~
Informació
tarda.
la
de
quatre
cilment el IX Campionat
Mostajo hagué d'abandonar. I Prior 40 segons.
«L'Escena Catalana»
neraL Programa de discos.
~2 m, 29 s.
h.,
24
Batista,
Urbà.
17
1
endarrerits,
quedaren
Demetrto
1
sudamèrica
18: Programa del Ra.diolent. DIS- arribaren a aquesta capital molt re18 Severià Bevia, 24 b., 42 m.,
Aquesta popular publicació tea- cos
a petició de senyors subscriptors
Santiago de Xile, 16. - Ha acatral, la més antiga de les que veuen de RADIO BARCELONA.
49 segons.
tardats.
19 Ramon Ruiz 1 Trtllo, 24 h., 45 bat el novè campionat subamertcà
llum a Catalunya, en el seu numeEzquerra 1 els dos germa.n:; True-18,30: Suplement de «La Paraud'atletisme, que ha estat guanyat
ro 413 dóna la comèdia en dos ac- la», dedicat a la Secció Infantll de ba seguiren la seva marxa ràpida 1 minuts, 22 s.
tes d·Antoni de Glmbernat 1 Fran- RADIO BARCELONA : Rondalles, passaren molt destacats pel control
20 Dtscult Ltgon, 24 h , 49 m.. '32 s. fàcUment per l'equip xilè.
El resultat final de la puntuació
el
boira»,
de
«Nit
Dolz
Pérez
cesc
21 Francesc Cepeda, 24 h., 50 m.,
contes, consells útils, etc. - Conti- d'Aranda 1 per Lerma. En passar per
ha quedat establert com segueix:
quadre dramàtic versió catalana de nuació del Programa del Radio!ent. Aranda portaven als seus seguidors 17 segons.
Xile, 151 punts. Brasil, 58 punts.
Gastó A. Màntua. «Far maleit» 1
22 Rafael Pou, 24 h ., 51 m.. 41 s.
19.15:. cLa Paraula», emissió d'un un avantatge d'onze minuts.
el dia!eg d'A. de Rius Vidal «Les quart de vuit de 1a tarda. Informa23 Ramon Oñaederra, 2-t b , 54 m. Perú, 50 punts. Argentina, 21 punta.
En arribar a Burgos, Ezquerra I
Uruguai, 18 punts.
peripècies d'un gos».
24 Intcegaray, 25 h., 57 s.
ció de l'estranger, Barcelona, Ma-- els dos germans Trueba port.lven 14
25 René Lapouble, 25 h., li m .,
«L'Escena Catalana», volent com- drid 1 Provincles. - Continuació del minuts sobre l'immediat seguidor. Ga.32 segons.
briel Hargues.
plaure els desigs dels nostres ama.- J>rograma del Radloient.
19,45 : Cotitzacions de monedes.
26 Manuel Pelayo, 25 b ., 57 m.,
L'etapa es va resoldre a l'c~prtnb.
teurs, als quals els és costós de tro19.50: Noticiari d'Aeronàutica, a La classlficacló de l'etapa quedà es- 4 segons.
bar-la pels anys transcorreguts d'enB. U. C.: Obon, A. Vl.llar.ampa, M.
çà. de la seva primera edició, i te- càrrec d'Alfred Navarro, pllot avia- tablerta de la següent manera :
27 Domlnique .Arriguet. 25 h ., l l Arévalo, Fumadó, 4' 5" 3 5.
1 Frederic Ezquerra, 7 hores 22 minuts 59 s.
nint en compte que l'autor darrera-- dor.
C. G. Tarragona: Caselles, Solé,
'
minuts, 50 segons.
ment h1 ha fet unes modificacions.
28 Bonifaci Murtllo, igual temp..'l. Tuset, Ballester, 4' 21".
2 Fermi Trueba, igual temps.
NIT
1
anuncia per al número vinent l'obra
Alçària. - F. Huguet, o .. l'GO; M. ! 1
20: eLa Paraula», Noticiari Espor29 Eugeni Hargues, 25 hores, 28
3 Vicenç Trueba, Igual temps
en un acte d'Enric Lluelles eLa festa
Consegal 1 Ros, ex~uo
del carren (imposada en el Concurs tiu. - Programa de discos selectes.
mil.. uts, 22 s.
4 Gabriel Hargues, 7 b ., 36 m
1
Relleus 4 x 100 metres:
20.30: Res"J.Dl de Premsa. Not1c1a30 Rafael Dupau, 25 h., :.8 l"1 sg s.
6 Llucià Montero, 7 h .. 39 m.
de Teatre Amateur>, a la qual acomB. U. C.: Fumadó, A. ~elxas, M.. •
31 Fèlix Cogenola, 25 h., 60 m.,
panyaran les obres en un acte «Es rt comentat, per J . Navarro Costabe-6 Salvador Cardona. igual temr.s.
Consega.l, M. Arév1!olo, 49".
rifa un h ome», de Rosa Marta Ar- lla.
59 segons.
7 Larrouy, igual temps.
20,45: Noticiar! des de la redacció
C. C. Tarragona: Garreta, Ballesquimbau, 1 «Antonieta o la tornada
28 h., 8 m., 54 s
Samam,
32
temps.
igual
Prtor,
8
ter, Nadal, Huguet, 50" 4-ó.
del marquès», de Trtstand Bernard, de «La Publicltab.
20,55: Cotitzacions de mercad~
Puntuació:
tradulda al català per Marta Carrartes, valors 1 cotons.
B. U. C., 64 1-2 p.
talà..
21: Senyals borarls de la Cat&1 B. U. c., 64 1-2 punts.t
La «Challenge Mag Matheu»
draL - Servei Meteorològic de la
2 C. Gimnàstic de Tarragona, 28
U ni versitat de Barcelona.
1-2 punts.
21,10: TransmiSsió des de la CateA R EUS
dral de Sevllla. Audició del «MiseR. A. C. Deportin - Junlor F. C.
rere», del mestre Estava.
- J. A Montoto, J umetres.
100
22: «La Paraula», emlssló de les
nior, 11" 1-5; B. Serrahlma, Junior,
deu de la nit. Directament des de
12"; Montlleó, R. A. C.; Sànchez,
Madrid. Resum de les informacions
R. A. C.
radiades d urant el dta.
1.500 metres. - Elias, Junior, 4'
22,15: Orquestra de RADIO BARrAGAM ENTS PER A AVUI
PER AL SALVAMENT I DIG·
AUDICIO PUBLICA DELS
38"; Martmon, R. A. C., 4' 42" 1-ó;
andalusa»,
«Rapsòclla
:
CELONA
EI·
VIRR
«LA
DE
NIFICACIO
correspongué
primera,
la
fou
que
ge,
QUARTETS DE BEETHO·
Com ja anunciàrem aport.uruunent,
Soler, R. A. C.; Miralles ll, Junior.
NA», aLA CAS A DE L'ART» Ag-..!Sti Germans, 40.575'07 pessetes; A. Ross. a) Zapateado; b) Soleà;
Francesc Agullera, 249; Administrael Barcelona Universitart Club ! el enfrontar-6e els equips del B U. C.
Pes. - P. Ricart, Junior, 11'02; M.
VEN
Granada; d) Rondeña.
Convocades per Amics dels Mu- dor Presó ceHular, 620; Adm1nlstra-- e) 22,30: Radioteatre de cE A J -lJ. Junior F. c. instituïren, a la me- 1 Junior amb el Gimnàstic de Tarra- Serrahlma, Junior, 10'98; Fort, R. A.
Ampliant les noticies donades en seus de Catalunya, al Clrcol Artlstlc dor Presó Dones.~ 125'90;
August L'obra còmica, en castell~ en tres mòria del malaguanyat atleta Magí gona 1 Reus Atlètic Club, respectiva- C., 9'67; Ramo, R. A. c., 9'18.
una edició anterior, avui podem an- es reuniren les entitats artistlques M. Argunon, 325'7J.; Antoni Andreu, actes, orl.glnal de Pere Munoz Seca 1 Matheu, una challenge que porta el ment, i s'obtingueren els següent:¡ re400 metres. - Pratmarsó, Junior,
ticipar que les cinc sessions de l'au- barcelonines. Aquestes !oren repre- 370'13; Joan Baqué Pradera, 1.014.25; Pere Pérez 1 Fernàndez, que porta seu nom, 1 a la competició de la o:¡ual sultats:
56" 1-5; J. Muntané, R. A. C., 57"
dició integral pública dels XVII sentades pels delegats senyors Pla- Marc Benet Zaragoza, 22.000; R. Bu- per titol: eLa tela».
figuren, a més dels clubs organitzaA. Miralles, Junior; Fort, R. A. o.
4-5;
Qua:rtets de Corda de Beethoven, que nas Dòria, pel Clrcol Artfstlc; Casa- fill Fors. 306'25; M. Jean Bautista
A TARRAGONA
24: eLa Paraula», emissió de les dors, el Barcelona, Gironí, Reus. Atr
Llargària. - P. Gavaldà, R. A. c ..
a càrrec del Quartet de Corda de das 1 Gramatges, pel Centre Excur- Berger Muller, 185'07; Marian Bru- dotze de la nit. Darreres informa- lètlc Club 1 Gimnàstic de Tarragona. Clu b Gimnàstic Club de ·.farragona6'06; M. A. De Luna, Junior, 5'96;
Barcelona i a llur homenatge ha or- sionista; Ramon Sarsanedas, pel Fo- jas, 888'30; Antoni Bosc, 119; Dolors cions.
D. U. C.
En la jornada del passat diumenJ. A. Montoto, Junior, 5'90; Serrat,
ganitzat i patrocina l'Associació O- ment de les Arts Decoratives; Arte- Beach, 2.464'50; Francesc Benito, 244.
FI DE L'EMISSIO
100 metres. - Fumad6, B. U . C., R. A. C., 5'89.
brera de Concerts, tindran 1loc a la mi Valls, pel Col:legi d'Artifex en E- companyia Ferrocarrils Alcantart11" 4-5; Frelxas, B. U. C, 12"; NaDisc. - P. Ricart, Junior, 31'03;
Bala Mozart (Canuda, 31), a les deu benisteria; Carreras Candi, per l'A- lla a Lorca, 101'53; Companyia Tramdal, G.; Veciana, G.
Fort, R. A. C., 28'56; M. Serrahlma,
del vespre dels dies 24, 27 i 30 d'a- cadèmia de Bones Lletres; Pau Sa- vies Barcelona, S. A., 2.500; Calva- EAJ • 39 RADIO BADALONA
1.500 metres. - J. Angel, B U O., Junior, 28'00; Ramo, R. A. C., 24'18.
baté, per l'Agrupació d'AquareHlstes; dar Castells, 310'91; Joaqu1m Carrebril i :a 1 5 de maig.
Avui, dimecres. - A les 12: Ober4' 20" 4-5; F. Montfort, B U. O., 4'
Pèrt!ga. - P. Gavaldà, R. A. C.,
Les inscripcions, a un preu limi- Frederic Marés, pel Saló de Barce- res, 987; Rosa Comas, Vda. Pujol, tura;
21 d'abril, a les 4.30
en
música
;
horaris
senyals
4-5; Gonzalo, G.; Zabaia, O.
36"
2'99; De Luna, Junlor, 2'79; Serrat,
tadisslm, i amb condicions especials lona; Manuel Humbert, pel Saló de 740'25; Eduard de Carles, 493'50; Jo- discos. A les 14: Múslea. selecta. A
10'70;
.•
c
U
B
Cugueró,
M.
Pes.
R. A. C., 2'79.
per als socis de l'Associació Obrera Montjuïc; A. Casas Abarca, per Ar· sep de Caralt Sala, 370.125; D!posl- les 14,30: Fi de l'emissió. A les 19:
UN PARTIT DECISIU
M. Consegal, B. u. o., 10'20; F. HuRelleus Olímpics (800, 400, 200,
de Concerts, a partir del dia 15 del tistica i Literària; Manuel Rodrí- tari Cabals Municipals Ajuntament, Obertura; senyals horaris; música
9'80.
G.
Veciana,
9'95;
G.,
guet,
100).
con·ent podran ja formalitzar-se a guez Codolà, per l'Acadèmia de Be- 9.159; Delegat Cap Centre Telègrafs, simfònica. A les 20: Cotitzacions. A
Barcelona
•
Madrid
56"
C.,
U.
B.
Obon,
metres.
400
Junlor F. C.: Elias, Pratmarsó,
la secretaria de l'A. o. de C. (Alt lles Arts de Sant Jordi; Ramon Ra- 416'42; Alfred Forn Farga, 1.429'33; les 21: Noticies locals 1 Serve! Me3-5; Farré, B. U. C., 59" S-5; Milú, Montoto, Carroggio, 3' 49'.
de Sant Pere, 27, pral), de 7 a 9 ventós, per l'Ateneu Barcelonès· Joan Jull Fàbregues, 332; Miquel GrifeU, teorològic. A les 21,15: Emissió de
Les Corts. Entrada, 3'50, més
_
G.
Tuset,
G.;
pesseAmador,
A. C.: Ma rimon. Muntané, SerR.
Garcia
Josep
740'25;
PolyÍechniFortuny, per l'Ateneu
~1 vespre.
la Perfumeria Parem. A les 21,15:
el 10 per 100. Per a entrades 1
Llargada. - A. Freixas, B. U. c., rat, Montlleó, 3' 52" 2-5.
cum; Antoni Bascós, pels Conreadors tes 22.207'50; Ignasi de Llanza, pesse- Noticies de Premsa des de Madrid.
localitats, Consell de cent. 331,
6'170; M. Consegal, B. U. C., G'~O;
Alçària. - P. Gavaldà, R. A. c.,
les Arts i Circol Artlstic de Sant tes 1.409'35.
A les 22,30: o:Ja.ZZJ. A les 22,45: Fi de
ELS CONC ERTS «DA CA· de
F. Huguet, G., 5'970; Garreta, G., 1'55; De Miguel, R. A. C., 1'45; P.
principal, local del F. O. BarEmili Lancis Perales, 338'19; ~J.ge l'emiSSió.
Lluc i Manuel Rocamora per la
5'930.
ni Marquils, 1.000; Antoni Nabarras,
'
MERA» DE L'EST UDI LA· Junta de Museus.
Ricart, Junior; Miralles, Junior.
celona, de 10 a 1 i de 4 a 9
Disc. - J. Llorenç, G., 35'4&; D.
El senyor Pere casas Abarca, pre- 340'52; Fran~ Ma~. 9.414'41; IsoRelleus 4 x 100 metres.
PORT A
------~---*-----------Garcia Tuñon, B. U. C .. 35'00; J. CuU,
sident dels Amics dels Museus, va llna Mato, 370 13; ~as1mir Manzan~
Junior F. C.: A. Miralles, P. Ricart,
1.000,
Aloz:so:
Munoz
~gel
2~;
res,
féu
reunió
la
de
l'objecte
B. U. C., 33'85; F. Huguet, 0., 29'35. R. Serrathima, Carroggio, 48" 4-5.
L'Estudi Laporta ha entrat en el explicar
1
Pedra 1 C~ments, S. A.,, 80~ 95, Anootretzè curs dels seus notables con- molt encertades suggerències.
3'00;
C.,
O
Pèrtiga. - J. Cull, B.
R. A. C.: P. Ge.vnldà, Serrat, J .
certs de cambra, que tan encertada-¡ El senyor p Bosch secretari va ni Planes Solé, 11.60110, Salvador
F. Huguet, G., 3'00; M. Consegal, B. Muntané 1 Montlleó, 51".
men~ desenvolupa el mestre Antoni donar compte· detallat de les 'ges- Pellfort, 25'75; G u 111 em Prats,
U. C., 2'90; Mllú, G., 2'60.
Puntuació:
Laporta Astort, com a complem~nt tions efectuades prop de distintes 2.862'30; pr~sident de l'Institut InRelleus Olimpics (800, 400, 200,
1 Junior F. o., 57 1-2 punts.
, .
100) .
de la seva valuosa obra pedagòg1ca. personalitas i de llur resultat. Donà dustrial, HO 25.
2 R. A. C. Departiu, 42 1-2.
7 3
ha
Catalunya,
de
El Moto Club
Joan Ra.mo~. ~Ppda, ~ 1° ¡ ~~
En els tres primers conce.rts d'a- també àmplies orientacions.
s, . ' ~re Ri~~
questa sèrie hom podrà. sentu artis- 1 Oberta la discussió, varen pren- resa Ramon,
La Fira de Barcelona amb el rebut nlgunes inscripcions de l'ele32 78
per al seu m Gran
ment
tes tan excellents com Isabelle Mar- dre-hl part els senyors Canera.s Can- lots <¡¡oM>o ~ • Is ~~egui ¿9 0 . desig que els petits inventors tro- Premi nacional,
ragoza, detingut en aquella població
Internacional de Barcelona,
ti-Colin, Ivonne Buire ! Anna March dl, Rodríguez Codolà. Marés Hum- ~e es ·s ; t ra~~~~- Roc 'solanes' bin ambient 1 ocasió propicia de ma- del 28 del
per tinença. d'explosius.
quals
les
de
mes,
corrent
d'Estelrich, pianistes; ~~fael. Ferrer bert, Rocamora, Isa~l Lloraéh, Re- 3 ~~:1 . ~~::·TobenS, 185'07; Josep nifestar-se 1 d'oferir als seus autors hem de fer sobresortir les que .-s
A la Prefectura consta que l'aHudit
1 Gracià Tarrag~, VlOllmstes, .:rosep nart i d'altres. S'aprovaren, per acla- T à.s 'Riera 98'90· Francesc Vilà la possibilitat d'iniciar transaccions, refereixen a Antoni Moxó 1 Ernest
personatge ba sofert diverses detenp~~l 30 r 34 .' Jawn'e Vidal 740'25; que en molts casos poden influir po- Vidal per l'alt interès que enclouen
Trotta i Lluís. Millet•. violclncel·hstes; mac!ó les següents conclusions:
cions per estafades, tinença d'explola Elevar a l'Alcaldia una expo- A tl Vidal' 88'30· w Nagi 641'06· derosament en l'economia nacional, per als amants del motociclisme naDomènec Segu, oboè, Vicenç Morasius 1 per la vaga general de l'any
major
any
aquest
donar
acordat
ha
'
'
30.000.
Artigues,
&garida
idees
les
resumeixi
que
passat. Sortí de lo. Presó Model e1
raonada
les, clarinet; Jaume Rius, fagot, 1 sició.
clonaL
manifestades a la reunió a fl que,
Impuls a aquesta Secció 1 a l'efecte
Ramon Bonell, trompa.
mes passat, i digué que anava cap
1 Vidal, hguren
Moxó
de
costat
Al
a Aragó, a viure amb els se-J.S famiha redactat un Reglament especial també Simó, que correrà amb Terrat
El primer concert del present curs defensant l'Ajuntament les gestions
liars.
que ta possible 1 pràctica la seva en ies tres categories 1 les possibiliofereix un programa interessantfs-1 ja Iniciades, es cerqui la forma d'adstm, en el qual, ultra el «Quartet/I quirir per a la ciutat l'edifici de eLa l'acte Inaugural de l'exposició de 40 demostració, garantint el dret de tats del qual són de tots ben conegud'E. Chausson, serà interpretada la Virreina», amb el seu contingut, per gravats d'aquest eminent artista, al la pr~pletat industnal en consonàn- des, tant per l'esplèndid paper que
EL CAP DE POLI CIA CON·
«Gran Sonata en sl menen, de Llszt; a destinar-lo a «La Casa de l'Art». Saló d'Exposicions del Centre de cia amb el que a aquest respecte re- assoli el passat Gran Premi, com
T ENT
«Vals», op. 42, 1 cNocturn en fa die- on podrien celebrar-se les Exposicions Lectura, acte organitzat per la Sec- sulta de les disposicions legals vi- per les seves actuacions internaCloAhir 1 m1
Cinquè Congrés Internacional
gdia, el senyor Francesc
a
s1 majon, de Chopin; cMlnuet dans d'Art, com Saló de Barcelona i de ció d'Art de l'esmentada entitat. la gents. Els interessats poden solUci- nais en la passada temporada, que
periaals
digué
Santullano
Alvarez
ml.llors
dels
un
a
com
s'acredltà.
de
de Publicitat
Executiu
Comitè
del
informes
tar
l'estyle ancien», de J. M. Roma; eSa- 1Montjuïc, exposicions retrospectives, qual una vegada més ha donat procorredors nacionals; 1 amb ells J. distes que estava molt complagut de
tabanda~, de Xavier Gols; cSouve- · ultra altres manifestacions de eul- ves del seu entusiasme per tal de do- la Flra.
Publi-Glub, que en defensa de la
A. M., damunt la seva B. s. A. 500 la manera com es desenvoluparen les
nirS», d'Arthur de Greeff, 1 «Orgia», tura artistica, mancades de local.
nar a conèixer els nostres artistes i
El Grup Mutualista cConcòr- c. c. esplèndidament preparada, se- festes del IV Aniversari de la Repú- Publicitat tant d'èxits s'ha apuntat
2a. Que aquest manifest sigui s!g- el seu art.
de Turina, interpretades al plano pn
dla», del CoRegi Oficial d'Agents Co- rà. un altre puntal per al molt que blica, puix que malgrat els agom~ dunmt el seu llarg ~torlal i que
l'emment concertiSta Isabelle MarU- nat per totes les entitats adherides
de públic no ha ocorreg-J.t el 11 ha valgut l'increment 1 importànEXPO SICIO MI QUEL AL· merclals de Barcelona, celebrarà s'espera del nostre equip represen- laments
Colin, la qual acompanyarà el nota- a aquesta reunió, i
cia que avut gaudeix, està actualmés petit incident.
Junta General extraordinària de ~ tatiu.
bUíSsim violinista Rafael Ferrer en j 3a. Fer-ne lliurament corporativaCOVER RO
Atxò, dicfelé, demostra el grau de ment org8.1l.ltzant el V.è Con¡rés Inart deis corredors estrangers
D
gona convocatòria, avui, di~ecres,
l'execució de cChanson Louis Xliii} 1 ment al senyor alcalde, per a presde la Publicitat per deternacional
Avui s!naugura a la Sala petita
i «Pavana», de Couperin· «Melodt~ tar suport de paraula a tot ~1 1 ue de Can Parés l'exposició de pintu- dia 17, a les quatre de la tarda, en 1 s·~ ~ebut dues noves inscripCions cultura 1 e civisme del poble bare&. legaCió de la «Un1ó Continental de
Ioni.
W.
K.
D.
sobre
Jrton
Heinrlcb
de
la
¡
dels
l'aprovació
a
per
social,
local
el
•
hebraica», d'A. Achron 1 '«Sonet! de 1 en el manifest es consigna.
la Publlc1té» el qual tindrè. lloc els
ra de Miquel Alcoverro CarsL S'hi exDET ENC IO D' UN SUPOSAT dies 20 al 24 d'aquest mes.
Els reunits, vetllant per tot el que posen quinze obres entre les quals articles que s'esmenen i que s'afe- 500 c. c. 1 la de Karl Braun, sobre .
la rosada», d'Eduard Toldrà.
I
Horex.
idecar
Regla,.
i
Estatuts
nostres
als
gelxen
Els Industrials, agènc1es, caps de
5
Aquest primer concert ti.1drà lloc es rt:laciona amb, l'ornat de la nos- figuren paisatges de St. QuirZe, larATRACA DOR
Demà dijous, dia 18, a les sis de
publicitat, i totes aquelles persones
el dllluns de Pasqua, dla 22 del cor- tra c1utat i ~mb 1 Art, acordare1~ que- dins del laberinte, etc. L'obertura ments, segons prolecte repartit.
dedicada
policia
la
que
diu
Hom
clodeflnltivament
restarà
tarda
la
viuen o necessiten de la publique
Entld
Federació
en
constltu1ts
dar
la
de
punt
en
cinc
les
a
rent mes
L'Agrupació d'Alumnes 1 Ex- sa 1a i.Óscrtpcló 1 tot seguit serà a la persecució d'atracadors ha de- citat al nostre pals, s'han donat
tats Artlstlques permanent, 1 reunir- serà a les sis de la tarda.
'
tarda.
anteceté
que
indlvidu
un
tingut
dels
completa
llista
la
publicada
del
Arts
les
de
l'Escola
de
alumnes
se periòdlcantent o quan ho reclaLA VENT A DE LA COL.LEC· Ll!bre de l'Institut Català de les Arts participants en les respectives cate- dents com a atracador i que sembla perfecte C<Jmpte del deure a complir
min les circumstàncies.
en ocasió d'aquesta magna organitMALLADAS
CIO
del Llibre, celebrarà la seva Assem- garles fent públic el Moto Club de que era de la banda del cèlebre «Fer- zació 1 han acudit a posar-se al cosEl primer acte de la Federació
Continua essent molt visitada 1 ad- blea General de con;stttució el proper catalÚDya, que degut al caràcter m- nandlto».
tat de Publi·Club.
consistirà a assistir corporativament
La policia guarda gran reserva soNOTES POLITIQUES
a la visita organitzada per Amics mirada l'exposició de la Colleccló diumenge, dia 21 d abrtJ. a les onze ternacional de 1& cursa. no ~rà
Felicitem Sincerament als qul pr~
indidels Museus a l'edifici de La Virrei- Malladas. Poques vegades haviem del mati, en el local dei carrer Por- possible allargar el termlnl d !ns- bre la detenció de l'esmentat
amb el seu abnegat treball
vidu, al qual té incomunicat per tal curen
crlpció n1 un d1a més.
vist un J.nterès t.an marcat per obres ta ferrissa, 19, prat
a enaltir el nom de la
socriflc1
d'EE! Partit Nacionalista Republicà na, diumenge vinent, dia 21, a dos antigues.
i
de practicar unes Interessants dili- nostra ~tria.
Aquesta coHecció és verisquerra. - El secretariat del Par- quarts de dotze del migdia.
artistic.
gències.
esdeveniment
un
tablement
tit NacionaliSta Republlcà d'I!squerEXPOSICIO GERMANS
taf &SSabenta l'oplnló pública que són
SUPOSATS SABOT E J A•
CLAPES
al.ses l mancades de tot fonam~c>nt
DORS DE TRAMVI ES DE·
~..~oticies apare¡udes en alguns pe- El vinent Dissabte de Glòria, dos
Concursos nacionals de
TINGUTS
•ovwcs d'aquesta ciutat sobre rupo- artistes sabadellencs gairebé inèdits,
rondi
el
dient,
vtng-J.t
s'ha
com
Tal
Clapés,
Lluls
1
pl.ntor,
&ades actituds pol!t!ques d'nlguns Ramon Clapés,
Mecanografia
especlal de persecució de sabotejaPreus rebentats
~~ homes directius de l'esmentat escultor, exposaran, per primera vedors tenia detinguts dos indiVidus, I
.. 0Ul.1~ ja que els seus elements di- gad.a a Barcelona un conjunt de les
PREMI D'HONOR
fa poc n'agafà. dca mès, tots els quals
Transformacions
~gents, elegits en el darrer congrés seves obres a la Sala Gaspar.
DE L'EXCM. AJUNTAMENT
suposats sabotejadors de tramvies 1
Es~IOnal, continuen tots 1\l seu lloc. I Els germans Clapés han cultivat
autoòmnibus, I, especialment, com a
\lDa prova palesa de la unanimi- sempre les Bellea Arts amb gran enLa sunpatica lnlc1at.1va de la Buautora de l'incendi de l'autoòmnibus pano Olivetti. S . A., que per tercera
tat de parer i de l'entusiasme ideo. tUSlasme l ara ens oferiran la seva
813
Corts.
marques
les
!otes
de
carrer
al
darrerament
ocorregut
d'una
fruit
recent,
més
producció
comels
lòztc que existeix entre tots
vegada ba organitzat els importants
Sant Andreu. cantonada al d'Agustf «Concursos Nacionals de MecanograTrinitat Torn6 Pintura
~nents. del Consell General d'Actua- gran tenacitat, que revela llur tem•
P. Borrell
Milà.
1 Politlca d·aquest, el fet que en perament artistl.c 1 els situa en un
fia», que tant d entusiasme han des•
Vlceno Rlncon
s~~arrera reunió s'acordà, amb as· lloc exceUent en el camp de les arts
Un dels detinguts, que s'anomena pertat entre els mecanògrafs d'amlr
•
Pasqual Roch
Ortega, és cobrador de tramvies; un dós sexes, ban vist reconeguts els
QU octa de tots els seus components catalanes.
»
Garcia Ramon
altre, conegut pel cMago». acomiadat seus estorQOS amb l'ajut oftcial que
e gaudeixen de lltbertat que tot
EL PINTOR PORCAR
leguit que les circumstàncies polltide les seccions de Via i Obres, 1 els l'hi ba brindat. l'Ajuntament de la
Fins el dia 19
altres doe, que act-J.alment treballen nostra Clut•t.
~~~ ho permetin, el membre d'a- El celebrat pintor Porcar exposara
al ram de l'aigua, tenen antecedents
A1xl mateiX ha estat. concedida, a
tom COnsell 1 diputat senyor AD- el propvinent dissabte, a La Plnacom a an.arqu1stes milltants.
la casa organitzadora, una subvenbllcaXlrau doni una conferència pú- coteca, una selecció de les seves úlgestions
actives
practica
policia
La
de 500 peasetes que l'esmentada
ció
que
Ciut en un local ampli d'aquesta times produccions de paisatges
per tal d'aclarlr la culpabUitat de casa ha destinu integrament a una
tala~ pe.J! a explicar a l'oplnló ca- per la seva qualitat desvetllaren, ~
cadascun dels detinguts.
artlsL1ca copa d'argent que, com a
Aragó, 270 i 272
Parttt Nad P081c!ó dels homes del gurament l'atenció dela bons af!clo- OiputaclO, 262
Telèfon 18710
Preiru d'honor de l'Excm. Ajunta-Querra da onal!st.a Republicà d'Es- nats a la pintura..
I Passeig de Gràcia, 45
serà concedlda a la casa ~
vant el moment polltic actuat
ART 1 ORNAMENTAClO
ELS ANTECED ENTS DE ment.
mercle.l, Corporació o lnslitueió d'EnXAV IER NOG UES AL CEN·
OBJECTES P ER A PRf:SENTB
"ULl DE ZARAGOZA
11559
i
11550
Telèfons
que presenti l'equip que
senyament
TRE DE LECTURA DE
"re~olluca da viatge. - Ahir arribaPintura
.Des d 'Almúdla ba.n estat dema- millor es classifiqui d'acord amb les
REUS
de ~~d~d,nostra ciutat, procedents
"'oaqulm Roa Escultura
nata. a la Prefectura de Policia de Bases c:¡uP han estat publicades l
El passat diumenge 1 davant una
l Lu1s de ~~~ Sbert, Negrtn
Barcelona, an~cedents de Juli de Za- per les quals es regirà ei Concurs.
Pina el d1a lG
nombrosa concurrència, t lngu6 lloc

eu.
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Laval ha sotmès ·a la Societat de Nacions el recurs contra el ~earmament ·dlAlemanya --
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Complot frustrat contra
•
laval I Mussolini?

PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra subscripCió
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
FamJlla Alslna ........... .
PERSONAL IMPREMTA DE
eLA HUMANITAT» ... .. .
0'50 PamUla Escardó . .. . .. .. . .. .
0'50 VIcenç Solé, de Badalona •
1'- Dolors Florenca . .. .. . ... ...
0'50 Francesc Solé (f1ll) . .. .. . .. ,

Ptes.

S uma a nterior •.• .. . 65.686'15

.Joan Rlbó .............. .
.Joan Moreno . . . .. ... . . . . ..
Francesc Perlcàs . . . . . . .. • •..
Francesc Pe ricàs . .. .. . . . . .. .
Una esquerrana, a la memò-ria de Macià ... ......... .. .
Grup F. O ... ,. ......... .
J . Grau ......... . ._ ... . ..• .. ··•
.J. Pla .. . ................. .
Oto 1 Frltz .............. .
:Miquel Ferran . . . .. . .. . .. .
Una esQuerrana de cor, a.
la memòria de l'Avi
una !amilla d'esquerra, mensual .................... .
.J. A .... . ............... ..
Maria Roig Gulvernau, a. la.
memòria de Macià . . . . . . .. .
.J. C., a. la memòria de Macià . .................... ··•
Dolors Sala. Huguet, de Puigvert d'Agramunt (Quarta
vegada) ................. .
Famllla Colom, per al 14
d'abril ...... ...... ..... .
Per Catalunya ........., ..... .
Joan Llagoster:~. ........... .
.Joan Trull 1 !amilla ..... .
Operaris de la casa Joan
Trull .................... .
.J. M. F .................... ..

Ricard i Nogué .. . .. . . .. . ..
Uns treballadors catalanistes
(segona vegada) .. . .. . .. .
Un matrimoni que votarà
l'esQuerra (segona. veg.)
E. E . ........ . . . . . . . . . . . ..
Marit 1 muller sense treball.
Rosalia Blasl .. . .. . .. . .. . . ..
LI. Mabres, a. la. memòria.
d'En J . Compte ... .. . ...
Francesc Padrol Prats, de
Reus .................... .
Pere Bonureu .. . .. . .. . .. . . ..
Nena Angellna Martlnez, segona vegada .. . . .. . .. . ..
Alfred GaUcla .. . .. . . .. . ..
Ernest Massa na . .. .. . .. . . ..
Montserrat Martlnez (segona.
vegada) ................ ..
Cinc catalans de la casa.
M. D., quarta. veg.) ... ...
Benet Mar li .. . .. . .. . . .. . ..
Antònia Beneid... .. . .. . . ..
Jaume 'Serm i esposa .. . . ..
Memòria dc la nostra mare,
M. F .....................
Soler ................... ..
Marta Gels, admiradora. de
Companys 1 Azafia (sisena
vegada) ................. .
Tres amigues del mercat de
la BOQuerla .. . .. . .. . .. ....
R. S., admiradora de ComCe~~~J\ièÏ;>ÜblÏcà · 'èàia1è.: êiê
Badalona ............. ..
Tres esquerrans de l'acetllé.
Una. àvia satisfeta .. . .. . .. .
El nen Antoni Santandreu .
El nen Ramonet Mart!
MaureU ................ ..
Joaquim Prades ........... .
Maria Solà ................ ..
Un grup d'esQuerranes de
Sant Andreu (segona veg.)
Genis Casany .. . .. . .. . .. . . ..
R. A. R ............... .
Esteve Torras... .. . .. . .. . . ..
Marcellin a Sabater ... .. . . ..
Mercè Torras .. . .. . .. . .. . . ..
Nur1 Torras .. . ... .. . .. . . ..
M. Baella, a. la memòria dels
companys empresonats ...
Ramon Casanovas, de Montcada................... ..
Feliu casajuana. .. . .. . .. . . ..
Maria Horno .. . .. . ... . .. ...
Josefina Poch de Joan! ......
Joan Font del Nurml .. . . ..
La Palma dels Presos ... .. .
Un alumne de l'escola Llufs
VIves (tercera vegada) ....
Joaquim Raull (tretzena vegada) .............. .... ..
Adellna Serinyà (1d. 1d.) ...
Angcl Ismert . .. .. . ... .. . .. .
Antoni Torres ............. ..
Armlnyó ............... . ..
Maria Esteve 1 rrun!lla, a la
memòrta de Macià .. . .. .
Maria Campa, a la memòria.
de Macià ............... . ..
Apolònla Tomè.s .. . .. . .. . . ..
A. S. C . .. , ............... . ..

llde!ons Rlcart ... .. . .. . . ..
Un de l'Ateneu Republicà
de Gràcia ............ ..
Un grup de petroliers . .. . ..
Glòria 1 Marta L!opart, a la
memòria de Macià . .. . ..
Baptista Soler ............. ..
Familia Moreu .. . .. . . .. .. .
Joan Aguilar . .. .. . .. . .. . . ..
Un nen dc vult anys, per les
llibertats ............ .... ..
Enric Garcia (10 vegada) ...
Francesc Serrats (idem) .. .
Alfred Latuente (ídem) .. .
Manuel Gonzàlez (íd.) ..... .
Josep Pujol (td.) .......... ..
Joan Pedrolo. (id.) ........ .
Josep Gelada (!d.) .. .
Fnmcesc Gurcla. (1d.)
Manuel Jover ............ . ..
Joan Trullàs (ld.) ... . .. .. .
Marum Andera (id.) ........ .
Marlan Peralta (id.) ........ .
Sebastià Ricard (id.) .... ..
Eusebi Fraire (id.) ..... .
Sedllo Gómez (id.) ........ .
Laureà de Juan (ld.) ..... .
Francesc VUianueva (ld.) ...
Marian Mufloz (id.) ..
Familia Puges . .. .. . .. . . ..
Josep Maldonado Martin .. .
France~< Rosa... .. . . .. . .... .
Un ¡¡,·ulJ d\) treballadors dels
Calçats Bonet:
E. Bonet ................ ..
A. Bonet ................. .
Pulgservet .. . . .. .. . .. . . .. . ..
Corudta .................... .
Dolors ................... ..
Lluïsa .................... .
LlUISa U ..................
Engràcia ................. .
Trial ...................... .
Trial U ......... ... .... ..
Pefialvert. . .. .. . . .. .. . ... .. .
Blnent .....................
Quesada ................. .
Pons ....................... .
Serra ....................... .
Oliva ... ...... ....... ..
Rafael ................. .
Anneta. ................. .
Junnlta .............. .
OrUz ......... ...... . ..
MIQuel ...... ........... .
Tuduri ................. .
Gelaven ...... ... ..... .
Antoni Bonet ............. ..
Dle¡¡o ........................
Balero ..... .......... ..
Familia Robles ........... .
.J. B . C ... ................ . ..
Els nens Subirats (ten:era.
vegada) ................. .
Un de San¡¡-Nova, quarta vegr.dal ...... ............. ..
Un del Bar Marruxa. .. . .. . . ..
l". Jordi .................... .
J. Jordi .................... .
J. Querol ................. .
C. Constant! .............. .
Jot;ep Morató (segona veg.)
M . T. C., als homes del 14
d'abril ................... ..
Dol; ordenances de tercera .
Tot.S do la mateixa casa.:
Un dependent ............ . ..
Dos o1lclnlstes .. . .. . . .. .. .
Un muntador .............. .
Sague ... ... ...... ....... ..
Muntollo ............ ..... .
T. Solè ............... ..... .
Un niQuelador .............. .
Un corredor . .. ... .. . .. . , ..
Un torner a pols ........... .
Huerta ............ ........ .
A . R ............. .......... ..

Josep Marta M. R. . .. .. . . ..
Familia Coromlna.&-Coll .... ..
Famtlln Ara.sa (segona veg.)
Matrimoni I rUleta de l'ESquerra ...... ..... ...... .
Pere F'tgueras Blanch •.. . ..
Francesc Solé .. . ...... , .. ...

F. N ..•......... •.• ••c. ru

Núria

Ol~à

Estrada ...

1ID

Andreu Solé.. . .............. .
Isabel Solé .. . . .. .. . .. . .. •
Enriqueta Solé ... ... ... ..,

~:=

~:=
1 ~1~~~ ttL
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,=
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::: ~:: ::: ::: :::

Esquerrans de Llavaneras
(Bora. Mar) segona veg....
Ex-processat d'Arta (segona
1 tercera vegada) ........ .
Pau Isernt ... .. . ... ... . ..
Dos gironins ............ .. .
Joan Tudó, una familia republlcana, a la memòria de
Macià .................. . ..
Senen Torrents Cera........ .
Familia catalana de Sarrià
(segona vegada) .. . .. . .. .
Caporal de P. U. T. Valls ...
Una catalana, admiradora

I

2'2'-
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Lad'!~~tx~"caiaià~O.:· àctni.i:

ra<.lora de Margarida Xlrgu

6 d'Esquerra . .. . .. ... . .. . ..

,_
6
l'.._
2

Júlia Noli a ................ ..
Ferran Fornos... .......... ..
Maria Serra................. ,
Un ordinari empordanès ...

4'76
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,_
25 ,_
6
,_
3 ,_
3

v. v ..................... .

Una. esquerrana, pels empresonats ................ ..
T. T I H. (lliurament abril)
Un matrimoni admirador de
Companys .............. .
Joan Gesti, de la Torrassa ...
Domènec Tudó .. . ... .. .
Josep Pujol .. . .. . .. . .. .
F. i C .................. .

Antoni Corbella .. . ,.. .. .
Francesc Artolà . .. .. . .. .
Josep Banús . .. .. . .. . .. . . ..
2 ._ Nena Maria Corbera, de VIlassar de Mar .. . .. . .. . .. .
1'- Uns amics de VIlassar de
Mar ................... ..
4'50 Manuel Miró i amics .. . . ..
5'- El nen Joanet Carbó ....... ..
2'5',_
51'1

,_

5._
2'-

60'5'1'1'._
25

t:=

30'50
5'4'0'50
0'50
0'50
0'50

5'5'1'1'1'1'5'-

Maria Rablonet . . . . . . . . . . ..

1'-

44'-

5'5'2'5'3'2'1'1'1'-

10'-

6'1'2'-

A MARSE LLA NO HI .iA
RES DE COMPLOTS ...
Marsella, 16. - La Prefectura de
policia declara que en aquesta capital no hi ba res absolutament que
pugui justüicar una informació de
Ginebra relativa a detencions d'anarqUistes 1 a un complot contra. el
senyor Mussolini i altres delegats de
la s. de N .

6'5'2'2'2'2'-

lians residents a Marsella. Encara.
que no s'ha comprovat res, la. policia ba cregut veure indicis de l'existència d'Un complot per a assassinar Mussolinl 1 LavaL
Les informacions que per distints
conductes es reben de Ginebra de·
claren que la policia francesa advertí de què es tractava la policia suïssa 1 l'excità d'establir serveis espe·
cials de seguretat entorn del senyor
Laval.

REUNIO AJORNADA

neralitat un ram de llorer del qual
fou portadora. una aragonesa, la senyora Assumpció Castro.
Aquest ram procedia. de la. tomba
de Fermi Gala.n.

*

De la passada Gran Guerra

EL MARISCAL PETAIN FA
REVELACIONS SENSACIONALS
Londres, 16. - El corresponsal de
l'Agència Reuter diu que el mariscal Petain, en una. reunió de l'Aca.dèmia de Ciències Politiques 1 Morals, ha fet revelacions sensacionals
sobre certs fets esdevinguts durant
la Gran Guerra.
Segons aquestes revelacions, l'any
1917, cinquanta-quatre divisions franceses es sublevaren, iniciant una
marxa sobre Paris, a causa de la
desmore.lització produïda per la falta de queviures 1 la mala administració, aixi com per certes ordres militar& sense valor tàctic, l'aoompUment de les quals costava la vida de
moltes persones.

CATASTROFE FERROVIARIA

5'10'15'-

5'-

5'-

3'-

2'2'-

3'-

Ptes.

66.302'65

-----------*:-----------L'Estatut de Tànger
Un violent article de «Tangier
Gazzette»

I

Ahir es veié, per segona vegada, la causa
~~~tsdep;~~~t~~~ ~!gi~v!~;~ s~~~i~: contra August M. Arg1mon, JUtge mumc1pal
de eald es d'Est rac

___________*___________
Ha mort el gran escriptor romanès
Panait lstrati

2'50
1'6'2'1'1'....:.
1'5'2'7'-

1'1'1'0'50

0'50
0'50
0'25

1'0'50
0'25
1'2'6'2'-

5'-

6'2'10'-

LA PROTESTA FRANCESA
Paris, 16. - Els diaris diuen que
la protesta francesa contra el rearmament alemany troba considerable
oposició per part d'alguns països, entre els quals destaquen Polònia, DInamarca 1 Argentina, que ban presentat serioses objeccions.
El corresponsal de «Le Matin» a
Ginebra. diu que no és cap secret
que molts països no són partidaris
de la. proposició de censura contra
Alemanya, tal com està redactada.
Polònia és francament contrària a
ella, igual com el delegat danès, el
qual actua com a. representant del
bloc escandinau. Com que les decisions del Consell de la s. de N. ban
d'ésser adoptades per unanimitat,
caldrà modificar la proposició de
censura contra Alemanya, per tal
d'assegurar la seva aprovació.
El corresponsal a Ginebra de aLe
;petit Parisien» diu que alguns països tenen l'opinió que cal suprimir
de la proposició de censura qualsevol
frase o concepte que pugui ferir els
sentiments d'Alemanya.
Altres periòdics parisencs declaren
que la repetida proposició topa amb
la resistència de diversos Estats sudamericans, representats a la S. de N.
pel delegat argentí.

SOLI DARITAT A N GLO •
FRANCO· ITALIA NA
Ginebra, 16. - Als cercles francesos hom assegura que la solidaritat
anglo-franco-italiana és un fet i que
serà mantinguda. quan França posi
damunt la taula la qüestió de l'observació dels tractats i demani sancions econòmiques i financeres contra els seus violadors.
Als al:ludits cercles existeix el convenciment que la. proposició francesa
serà aprovada gairebé per unanimitat.

2'5'-

Tànger, 16. - El setmanari anglès
«Tangier Gazzetell publica un violent article en el qual es lamenta
El ràpid Pireneus-Costa d'A rgent descarrilà prop de Bordeus. - Una vista de la locomotora bolcada
1'- de la indiferència del seu Govern
<Foto. Weystone.)
1'- davant la pròxima revisió de l'Estas·~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~!!!!~~~!!!!~~!!!
2'- tut tangeri.
4'Diu que aquesta indiferència na
senyor Argimon són que el dia 5
6'- ~~~;l~~aro~~e a~gl~t:r~u~e~'l!
d'octubre darrer, a dos quarts de
dotze del matí, al cap d'un grup de
• •
•
•
1'- func10naris que temen un lloc dinsometenistes i altres individus de la
1'població, el processat va anar a l'A2'juntament i requeri al llavors alcal1'- nalitats. Recorda que fa poc temps
de senyor Domènec Comas que 11
la comunitat britànica es reuní per
5'- tal de soHtcitar una major intervenel comandament municipal,
lliurés
8'60
ció del seu Govern en les qüestions EL
tota vegada que això 11 havia estat
CONSELL DE GUERRA D' OFICIALS GENERALS ordenat des de la. Conselleria de Go5'- de Tànger que avui té aquell comestimant
.1'- pletament abandonades,
vernació.
DICTA VEREDICTE D'INCULPABILITAT
5'- que aquesta actitud ha estat la cauEl senyor Coma.s es resistí mani3'- sa del desprestigi que actualment
dia
el
plaça
de
ordinari
guerra.
de
Ahir al matí, a les deu, a la Sala
festant que no podia accedir sl no
anglesos
ciutadans
els
ac!
sofreixen
lloc
tingué
en
i
Divisió,
passat,
la
de
l'any
de
Biblioteca
desembre
de
19
li era lliurada una ordre d 'incauta2'0 '50 els quals àdhuc han de buscar ei el Consell de guerra d'oficials ge- aquest el processat fou condemnat a ció per escrit a la. qual cosa mani0'25 consell d'altres nacions per al desen- nerals per a veure i fallar la cau- la pena de dotze anys de presó cor- festà el processat que ell l'ba via re0'25 volupaments dels seus assumptes.
sa instru1da pel comandant jutge reccionaL L'auditor dissentí de la uu da de paraula 1 com a tal la do0'25
Acaba dit art.Jcle dlent que, dav~tnt senyor Serra Ancedo, contra el pai- sentència i la trameté a la Sala Sl- nava. Aleshores, el senyor Comas par0'50
0'50 semblant estat de coses, la colònia sà .;enyor August M. Arglmon i Re- sena del Tribunal Suprem en recurs là pec telèfon amb la Conselleria
0 '25 britànica ha de celebrar una nova cover, jutge municipal i cap del so- de cassació, on fou estudiat el fet 1 de Governació l 11 fou confirmada
0'25 reunió amb l'objecte <l'examinar l'ac· metent de Caldes d'Estrac, pel su- antecedents del processat i en ado- l'ordre, fent aleshores el lliurament
0'25 titud que ha d'adoptar.
posat delicte d'auxili a la. rebelió nar-se que quan ocorreguéren aquells de l'Ajuntament 1 es constitut una
0"25
L'article està essent molt comen· militar.
desenvolupava el càrrec de jutge mu- comissió de Govern Municipal que
0'25 tat.
nicipal, consideraren els magistrats presidi el processat. Tot això rela0'25
Presidi el Tribunal el general se- que
0'35
la causa havia d'ésser novament tat és producte d'una denúncia forcom
figuraven
i
Pozas,
Sebastià
nyo
1' vista en Consell de guerra d'oficials mulada per l'alcalde senyor Comas,
a vocals els generals senyors de Mi- generals
0'25
segons el que preveu el Codi i confirmada pel secretari de l'Ajun0'50
quel i San Pedro, i els coronels se- de Justícia
Militar, i per tant, que- tament, denúncia que fou feta el dia
0'50
nyors Llanas, Moracho, Espallargas,
dava nuHa la sentència dictada per 7 d'octubre per l'esmentat alcalde al
0'25
l'auponent
vocal
de
Actua
Cañadas.
5'ditor de brigada senyor Ignasi Grau aquell Consell ordinari. La causa comandant militar de Mataró, coro1' tornà a Barcelona i es feren les di- nel senyor Dufó. Aquest ordenà que
Singla, 1 de fiscal el juridic senyor ligències
l'prèvies per a la celebració forces d'artilleria sota el comandaEnric de Querol, comandant. De deConsell de guerra d'oficials ge- ment del tinent senyor Rodríguez
fensor actua el lletrat senyor Mau- del
es veié ahir.
que
nerals
Satmones es personessin a Caldes
rici Serrabima. BofUl.
3'amb la missió de reposar en el seu
passada
la
Durant
16.
Bucarest,
1'L'APUNT AMENT càrrec l'alcalde, la. qual cosa alxi es
2'- matinada ha mort el conegut escripReprodUint l'apuntament que re- féu sense resistència de cap mena
ANTECEDENTS
1'tor romanès, senyor Panart Istrat.l.
Aquesta causa es veié en Consell sulta dels fets, els càrrecs contra el 1 sense que ni tan sols fos detingut
1'1'el senyor Argimon.
1'En l'acte del Consell es llegiren de1'claracions del processat en les quals
1'ELS
SECRETS
DE
LA
O
TELEVISI
manifestà que durant el seu govern
0'40
1' no s'alterà l'ordre en el més minlm,
1'la. qual cosa constituïa la. seva pre1'dilecció donat com estaven excitats
1' els ànims, i que ell es limità a com0'60
0'50
plir allò que li havia estat encoma1'nat com a caporal del sometent a
0 '25
les ordres directes del conseller de
0'50
la Governació. Es llegí un bàndol
1' publicat pel senyor Argimon i diver1'1'sos oficis que foren redactats du1'rant aquest periode. De la declara0'50
ció del secretari i sense que hagi
1'pogut ésser provat, es desprèn que
1' el senyor Argimon va proclamar l'Es1'tat Català i va posar al balcó de
1'l'Ajuntament la bandera estelada.

s·-

ver reunit a les onze d'aquest matf,
ha estat ajornada fins a les quatre
de la. tarda.
A l'ordre del dia de la reunió d'avui figura la discussió de la protesta
contra el rearmament alemany•

NOU COMITE TRIPAR·
TIT A
Ginebra, 16. - Es gairebé segur
que en la sessió d'aquesta tarda del
Consell de la S. de N . serà nomenat
un comitè tripartita encarregat de
confeccionar el projecte de resolució
final relatiu a la protesta francesa
contra. la introducció del servei militar obligatori per Alemanya.
Als cercles francesos hom declara
que, amb tota probabilitat, integraran el comitè l'espanyol senyor Madariaga; el ministre de Relacions~
terlors de Dinamarca, Sr. Muench, i
el delegat xilè, senyor Vicuña.

3'-

A l'aUla del Mu.eu de ComunlciOion 1 cie Blf'iln, han •tat eonatNtta cnv ersos receptors dé Telèvls16 per tal
d'o1erlr al pdbllo la poaalbllltat d'Informar-se de la Ucnlca de 1a Televisió. L& fotografia que es veu al bell
mig de l'aparell 61 retransmesa des de Ho Uywood
(Express-Foto)

intentar d 'impedir tota

Ahir fou dipositat damunt la. tomGinebra, 16. - La reunió del Con- caire no con t rac t ual.
ba del primer President de la Ge- sell de la S. de N., que s'havia d'ba-

2'2'1'1'-
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Su ma I segueix

MES DETALLS SOBRE DE·
TENCIONS

l'10'1'1'1'2'3'-

a la memòria de Macià ...
Un antic seminarista. a la.
memòria de Macià . .. .. .
Un català-!rancès, a la memòria de Macià ........... .
Nena Marta Arbonès 1 els
seus pares .. . .. . .. . .. . .. .
Una palcntlna. 1 dos tlllets
madrilenys, a la memòria.
de Macià. .............. .
M. V., !111 dc la Selva del
cera vegada) .. . . .. .. .

EL QU E DIU EN A GINEBRA

1'-

25'2'5'3'-

Jo~eapm~amoii c3Mteii~ (tèr:

... PERO DETENEN ANAR·
QUISTES
Ginebra, 16. - La. detenció d'Un
anarquista que ba portat a cap la
policia de Marsella ba impedit l'atemptat contra Mussolinl que havia
d 'efectuar-se a Stresa, 1 un altre, a
Ginebra, contra LavaL L'anarquista
que ha estat detingut a Marsella a·
nava acompanyat d 'una dona, 1 hom
diu que ba confessat estar relacionat amb un grup d'anarquistes la
finalitat dels quals és l'assassinat
A conseqüència
d'aquells politlcs.
d'això s'ha reforçat el serve! de polleia per a protegir les vides de tots
els diplomàtics que han de venir a.
aquesta capital, particularment les
dels senyors Laval 1 John Simon.

Ginebra, 16. - En relació amb el
6'Paris, 16. - A desgrat dels des2'- suposat complot per a assassinar mentiments oficials bom sap que !a
Laval i Mussolini, s'assegura que
francesa ba portat a cap de5'- havia de portar-se a terme a Stresa policia
tencions en massa d 'anarquistes ita·
6'- o bé en aquesta capital.

A. R. F. (La Flama) ....... ..
Un de Correu'!......... .... ..
Plus VUà .. . .. . .. . .. . .. . . ..

R. S ............. . ...... ..
6 obrers de la casa. Cacaolat

DIU EL a.JOURNAL DE
GENEVEll
Ginebra, 16. - El cJournal de Geneve» diu aquest mati que, a despit
dels desmentiments oficials del govern francès, hom sap que ban estat detinguts dos anarquistes suïssos residents a Marsella i que en aquesta mateixa població la policia
ha detingut dotze anarquistes més,
quasi tots italians, els noms dels
quals són coneguts.
El mateix periòdic diu que en la
nit . del diumenge la policia de Ginebra rebé un telegrama de la. pa,.
risenca perquè establis un servei especial de vigilància. Aquest ha estat
rigorós com poques vegades.

Un ram de llorer de LA PROPOSICIO DE LAVAL; PRESEN
ra tomba de Galan a TADA EN NOM DE FRANÇA, ITALIÀ
Ja tomba de Macià I ANGLATERRA, SERA VOTADA AVU¡

soluctó "·
..,.

NOU PACTE DA
Roma, 16. - Segons el «G~UB14
d 'Italla», la. Conferència dan °b~
~ lan.
que tindrà lloc a aquesta
dia 20 de maig, s'ocuparà c;Pittaal el
b!ir
definitivament el nou Pacte
Hom creu que la conrerèn .0Ub!à,
ra.rà 10 dies. El Pacte tindràCJ.a d;:.
ràcter de no ingerència. i de e0 el ta.
No preveurà sacions de cap llSu!ta,
permetrà de convenir, entr e me~ I
nants, acords bilaterals d'aju:Is Slg.
Cal esperar la conclusió de mutu.
d'ajut militar entre Fran a 4 P~ctea
i Txecoslovàquia, als qua~ és RUSs!a
afegir les estipulacions franf~
neses i franco-txecoslovaque Polo.
s de!
Pacte de Locarno.
Per altra banda, el corresponsal
«Journal» a Stresa ha comuni tdet
seu diari que la. garantiia de j! 11
dependència. d'Austria reveste· (¡¡..
forma d ~..ma sèrie de corn 0IX . la
bilaterals, per mitjà dels quf~ ~~
ça, ItàUa 1 la Petita Entesa es ' llllpromet!n de regular la seva ace¡~
lltar, cas d 'una violació de estan;!:
"'
quo» de l'Europa Central.

d;

4

LITV I NOFF I MUSSOLINI
Paris, 16. - «L'Echo de Pans, d.
que Lltvinov ha decidit després :
la reunió de Ginebra, passar al
temps a Stresa, 1 és possible que~
gi a Roma, per tal d'entrevistar....
""
amb Mussolini.
~~: UGER ES

8

DISCREPAM-

e:

Paris, 16. - La Premsa. franc
manifesta. que existeixen algunes
ferències d'opinió entre el senyor La
val i els delegats de la Petita Entesa;
en relació a la qüestió del rearlllament d'Austria, Hongria i Bulgària,
Afegeix que tot això és degut a an
m alentès, 1 que els informes de G~.
n ebra diuen que els diplomàtics èe
la Petita Entesa estan molt disgus.
tats amb aquella proposició.
«Excelsiorll diu que el fet d'haver
inclòs en el comunicat final de h
Conferència de Stresa les parauJ~
«revisió» i «recomanacióll, en parlar
del rearmament de Bulgària Austria
i Hongria, ha originat la desconfiança de la Petita Entesa. L'aHudit diari segueix dient que el ministre romanès de l'exterior, senyor Titul~
co1 està. tan disgustat per la proposicio, que ha amenaçat amb dimitir et
seu càrrec de president del Consell
de la :Petita Entesa i de la .Unió Balcànica, i que el senyor Laval després de molts esforços, ha pogut convèncer-los per tal que desistís dels
seus propòsits.
Segons el mateix diari, el Consell
de la Petita Entesa i de la Unió Balcànica, reunit conjuntament, ha
acordat aprovar una resolució, bo I
expressant la seva satisfacció pels resultats de la. Conferència de Stresa,
1 ha pres nota de les explicacions del
senyor Laval sobre el tet que s'hilvia inspirat sempre a. evitar tota
temptativa de revisió dels tractats
de pau, si no era. per un acord mutu.

DESCO NT ENT A NORD·
AM ERI CA
Washington, 16. - Als cercles ben
informats hom declara. que el Departament d'Estat es dol que el desarmament no hagi estat objecte d'un
COM ENTARIS PARISENCS
profund examen en la Conferència.
Paris, 16. - A judici dels comentade Stresa.
ristes parisencs, •.ma de les gestes essencials de les deliberacions de Str&DECLARACIONS DE LA• sa, és l'aquiescència tàcita d'Angla.VAL
terra als esforços de França per a
Ginebra, 16. -El senyor Laval ba l'articulació de tractats d'assistèncls
fet unes Interessants declaracions en mútua que signifiquin convenis mi·
referència a la qüestió de la. soHic!- litars. Anglaterra, com hom suposatada igualtat de drets militars a. sava, no s'adherit de manera deter·
Austria, Hongria 1 Bulgària, dec1o.ra- minada a cap acció concreta, però
cions que als cercles germanòtlls de tampoc no s'ha oposat al fet que
Ginebra hom considera que van di- França prengui les iniciatives que
rigides a tranqulliitzar els represen- cregui convenients i tracti de contants dels països de la Petita Entesa. querir aquells concursos europeus q¡¡e
E1 senyor Laval ba. dit, entre altres li semblin més segurs i eficaços.
coses, ~ue les tres potències de StreDe moment, es pot afirmar q¡.¡e
sa s'han abstingut de resoldre en s'ba esvaït el propòsit que hi haVia
definitiva en relació a l'a.Hudit pro- referent al fet que sortis de Stresa
blema, i, per tant, actualment resta una confirmació de la part del e»
la paraula dels Governs directament municat de Londres que es referíS
mteressats en el problema en qües- al projecte de Conveni de DesarmA·
tió.
ment puix que la declaració tripa!·
Laval ha afegit que les potèncles tita de la. Conferència de Stresa eu·
de Stresa l'únic que poden fer per
tal de solucionar aquest problema és
( Passa a la pa., 4)

Ahir, a l'Acadèmia de

Juri~ prudència

ELS PROBLEMES DE DRET PUBLIC I LA
POSSIBLE REFORMA CONSTITUCIONAL
Ahir, a la sala d'actes del Collegi
d'Advocats tingué lloc la segona sessió setmanal organitzada per l' Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya sobre la discussió dels
temes de dret públic, que planteja
l'anunci d'una possible reforma constitucional, i explanar els debats sobre
tots els problemes de dret constitu-

__*_________

Català m que, tampoc, hissés la bandera estelada al balcó, la qu.li cosa
d'haver ocorregut, com diu el denunciant, func10nari a les ordres de
l'alcalde Comas, foren a centenars
els testimonis que bo haurien presenciat. Fa unes consideracions de
caràcter jurídic i després d'alludir
a la sentència del Tribunal Suprem
sobre la causa contra. l'Ajuntament
de Barcelona, que haurà d'ésser vista per l'autoritat judicial ordinària ¡
després d'haver fet aHusló als precedents haguts en altres causes vistes darrerament, acaba demanant la
lliure absolució del seu patrocinat.

clonal que cregUin convenient els acadèmics.
En aquesta sessió es continuà Ja
discussió de si es pot justificar Slllb
alguna raó de dret politic que e!S
Estatuts d'Autonomia, promulgats}
vigents, d'acord amb la. constitUCilll
poden ésser modificats o suspesos pet
ULa llei de les Corts fOra del proce"
diment i de les garanties que els plO'
Pis Estatuts estableixen.
La sessió començà. a les set i. ~t
minuts de la tarda, sota la pres1detl"
ela del !:'restdent de l'Acadèmia de
Jurisprudència, senyor Amadeu Bill'·
tado i amb assistència. de gran n01l1·
bre d'acadèmics, entre els qualS recordem els senyors Moles, Roig i ~
gadà, Carrasco Formiguera, Nogu¡,.
i Comet, Closas, Maspons l Allg
seU, Antoni Par, Duran 1 Can~aroe"alta
res, Massó I Escofet, Adrià Vil
.
i Ot Hurtado.
1
El senyor Hurtado obri la se;;s1o.es
manüestà que s'havien reco~t !eS
intervencions de l'anterior sess•ó·d~
quals són sotmeses a l'aprovaCió
en·
acadèmics.
COntinuà la discUSSió de reSill
tat tema.
Intervé el senyor Duran l canY8"
meres, el qual defensà la consti~
cionalitat de la llei promulgada
er'·
dia 2 de gener d'enguany.
El senyor Closas exposa el seu ;
ten i es mostra totalment con~
de l'anterior orador. A!lrmà. la in e:n·
titucionalltat de l'esmentada llei. e¡~
parant-se amb les mateiXes raoJlSd.
exposà el senyor Roig 1 Berga a. ·
El senyor Marímon formula ~
pr.::guntes per aclarir algunes \nj)61l
vencíons dels acadèmics que li
precedit a l'üs de la paraula. 1;eFinalment demanà la paraula eciaal
nyor Carrasco I•onruguera, el ~·
ex¡.;osà. la seva te5! amb un uarg u~
lament 1 féu collStar la incOJ?St~:te>ll'
nalitat de la llet del din 15 ae '
ent5
bre de l'any 1932.
.:eguidament son nom~D?-ts ~ser
per les respectives mater1cs el
dèmics senyor Closas i Par. ~
La presidència, a les nou.gegli~
la sessió i anuncià que la !es. •
es celebraria el proper diJll~. ,. ..e
la. mateixa S21!l del r..oHcgt

EL PROCESSAT CO MPA·
RE IX A LA VI ST A
Acabat l'informe de la defensa, el
L'ACUSACIO DEL FISCA L
ordena que comparegui el
president
El fiscal reprodueix l'informe que
va fer en el Consell de guerra. ordi- processat, al qual fa la pregunta de
nari, relatant els fets en la forma ritual de sl té alguna cosa que alieja coneguda i qualificant els fets gar, a la. qual cosa contesta negacom un delicte d 'auxili a la rebeHió. tivament el senyor Argimon. Aquest
Manté la seva acusació en tota la no ha pogut assistir a la. vista perseva integritat 1 demana 11 sigui tm- què per una confusió de la. policia
Posada. al processat la mateixa pena no fou conduit a l'hora oportuna i
o sigu1 15 an:,'S de presó correccio- sl molt m és tard, l de comú acord
amb el fiscal i la defensa el Tribunal.
decidí que comencés la vista.
L' I NFO RM E DE LA DE· nal
FEN S A
LA SENT ENC IA
El lletrat senyor Serrabima llegeix
El Tribunal es retirà a deliberar
el seu informe. Rebat en ell les ar- en sessió secreta i dictà sentèncta
gumentacions del Ministeri Fiscal 1 absolutòria per al senyor Argimon
dooueix del seu escrit que no b! ha sentència que és ben rebuda pel pú:
cap càrrec concret contra el seu pa- blica i familiars que allà esperaven.
trocinat. Diu que es limità a comPlir ordres dels seus superiors 1 que
EL SENYOR ARG IMO N EN
en cap moment no s'alterà la tranLLI BE RTAT
quiltitat a la. vila. Segueix dient que
Al migdia i despres de complir els
tots els càrrecs que es fan al seu tràlruts de rigor a la Presó, el seP~trocinat provenen d'una denúncia nyor Argimon fou posat en llibertat
d elements polltics contraris a les i pogué ja dLOar en companyia dels
seves ideologies, però que no ha po- seus familiars.
gut ésser provat per ningú que el
Felicitem amb aquest motiu el nossenyor Argimon proclamés l'Estat tre bon amtc 1 ferm catalanista.
cats.
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