EL TEMPS. - A catalunya el 011 utà aeri llevat al Baix Em•
1 La Selva on hi ha alsuns núvols. Els venta són fluixos del tt
per la oonca de Barberà 1 oamp de Tarragona; forta del w. per lea
rlblru de l'Ebre I modprats de direcció variable pel pla de Lleida, Priorat, Igualada, Baix !"mpordà, Vall de Ribes, Nllrla. Pla de Barcelona 1 Gironès. En Ics darreres 24 hores ha plogut lleugerament a Ran•
aoll. El gruix de la neuz 1.10 m. • Envallra I 35 cm. a Núria.
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Guió del m·om·ent Fa expressa excepció de 10rdre Públic i tot
1

UN DECRET I UNA NOl'A

En aquesta. mateixa. pàgina. publiquem el text de dos documents d'e-

ndent Interès. Un és l'anunciat decret anomenat de «restitució de servels a la Generalitat» (1 que de !et n~ restitueix res) 1 l'altre la important nota en la. qual el Comitè Execut1u d'«Esquerra Republicana de CatalunYa» fixa. la. seva posició davant el conjunt de problemes que té plantejats avui el nostre poble, en ordre a. fets cabdals com l'Estatut d'autonomia i el moment politlc general 1 en ordre al detall de la situació
d'anormalitat ciutadana creada a. Catalunya. des del passat mes d'octubre.
De fet el decret ni restitueix n1 pot restitwr el que és aspiració del
poble català: l'autonomia.. sobre la base democràtica del seu Parlament.
Ba de limitar-se a regular - ho suposem a través de l'absoluta vaguetat
de la seva redacció - la restltuc1ó de petits serveis complementaris 1 la
personalitat 1 atribucions del Governador general. Per avui ens limitem
a consignar-ho, sense sorpresa, 1 a recordar aquells titulars joiosos i a.rt1encomiàstics que aquests dies han aparegut a. determinats dlarls
eles
catalans, de tradició autonomista, com per exemple, «La. Veu de Catalunya», en la qual es deia 1 es repetia que es restituïen tots els serveis
au tonòmics. La. vaguedat del decret és prou eloqüent per a comprovar
finS a. quin punt la. Lliga juga. amb la bona fe de l'opinió 1 cotitza les seves
asptracions a una. Generalitat sense Parlament 1 a. uns Ajuntaments
¡;ense Llei. Quedi per al partit de Cambó la responsabliita.t dels seus actes, el concepte que tingui de la. dignitat de Catalunya 1 l'escandalós falsejament que, a consciència, tracta de projectar sobre actituds 1 determ1n1s d'una absoluta, clara 1 digna lleialtat catalana 1 autonòmica.
Com diem, el text del decret que no restitueix res, coincideix a. les
nostres pàgines amb la importantlssima. nota de la Comissió Executiva
d'cE. R. C.» sobre el moment polltic, la normalització defln1t1va del qual
'Estat t 1 la ¡
ha d e tenir com a. norma primera. e 1 restablimen t d e l
u
P ena
vigència. de la Constitució. Són del màxim interès aquells aspectes de la
nota que fan referència. al restabliment de les Lleis socials, en el seu
conjunt, 1 en particular a les Lleis de Contractes de Conreu, 1 de Cooperació, aprovades al seu dia pel Parlament autònom 1 suspeses avui. la
primera. per una simple ordre de l'autoritat militar que en aquells moments era. representada. en la persona del general Batet.
A remarcar, igualment, de la nota que comentem la petició d'alll. als
bera.ment d els presos governat1us, ampllaciÓ de lllbertats prov1s10n , 1,
en general, l'aplicació d'aquelles normes que regulin 1 resolguin la situació
dels encartats en els successos d 'octubre. «E R. C.» no oblida aquest trans..
cendent problema creat en el cos social de Catalunya 1 ha de dedicar la
màxima. atenció a tots els seus dolorosos aspectes.
Un altre !actor de primer ordre en la. vida de Catalunya é s el de la
normalització dels municipis, aVUi completament paralitzats. La. voluntat democràtica del poble català quedava clarament expressada en aquella memorable jornada electoral del 14 de gener de l'any passat. Resta.bllr la. Llei Municipal catalana 1 la situació de dret i de fet del resultat dels comicis, que n'eren la conseqüència.. és una de les aspiracions
d'cE. R. C.», al servei de la qual ha de dedicar els millors dels seus esforços en tant que primer organisme polltlc de la democràcia de catalunya,
que ha de veure com, contra. la voluntat del nostre poble 1 contra. la. lecalitat constttuctonal 1 estatutàrta., van a constituir-se les anunciades
Comtss\ons gestores.
Finalment, cE. R. C.» reclama. de les actuals autoritats l'obertura de
les entitats clausurades 1 la. llibertat de propaganda. Des del 6 d'octubre,
una zona polltlca. 1 social, majoritària en el nostre poble, viu fora. de la.
Llei. No solament era. sancionada la conducta dels homes, que acabaven d'expressar, simplement, com ha. dit Giménez Asúa, la seva. voluntat
· t d 1
ltable Repu"blica. de1 14 d'a b r11· s•anava m és enllà·
d e reconqulS a. e a ver
La sanció queia també damunt de collectivita ts senceres, 1a responsabUitat es !ela. extensiva a programes l a idees. I aqui som encara, al cap
de mlg any, amb els centres l entitats clausurats, amb extensos nuclis
. ·t t A
1r 1
b t
d ¡
elut a d ans 11ança. ts a. 1a e1and est liD a ·
aconsegu
a reo er ura e s
Centres 1 el seu normal desenrotllament dintre la legalitat s'adreçarà també. en forma primordial, l'activitat de l'organisme executiu d'«Esquerra.
Republicana. de catalunya». Conscient de la transcendència. d 'aquesta.
h
.ó
é
,
·
t ta
t la. it
"ó
ora dific!l, aquesta. Comissi • despr s d exa.mmar a en men
s uacl
creada i una vegada. determinats, com acaba de fer, els punts sobre els
quals ha de centrar majorment la seva. atenció, inlcla.rà immediatament
la. dificU tasca
·

ESQUERRA REPUBLICANA
queda pendent, com és natural, de' que en
DE CATALUNYA
definiti va hagl• de reso ld re 1s d'acord u am b
Ie s prevI•s•Ions de Ia 11 e I• d e I 2 de g en er11
L1 esmentada llei diu taxativament que, en tot cas,
les normes referents als serveis d 10rdre Públic,
Justícia i Ensenyament seran ob¡ecte d'una llei
Reunions i comentaris
A pesar de les manifestacions que
ha fet aquests darrers dies el senyor Guerra
Pic 1 Pon
Barcelona
1 el senyor
dela.Rio
des de Madrid,
referent a la total resolució de les
Comissions gestores a. Catalunya,
podem concretat.
assegurar que no h1 ha res
encara
Darrerament s'han celebrat diferents reunions de Comitès dels partlts que admeten la possib11ltat de
collaborar a les Comissions del senyor Pic, que, per la seva part segueix treballant per to.l de posar
d'acord els uns i els altres. La. Lliga,
els agraris, la Ceda procuren afinar
els punts de vista 1 donar el
seu
consentiment. Els radicals, ni cal
dir-ho, estan sempre d'acord. El senyor Cambó, reunl dimarts al ves-pre, el Comitè directiu, però sembla.
que les determinacions no !oren galre favorables per al senyor Ple. E:l
Sr. Cirera 1 el Sr. Gómez Monche,
feren la mateixa cosa. En resum,
però, sembla que entre tots ho han
espatllat tot. Aixi ho comentaven
ahir al migdia. persones assabentades, a l'Ajuntament 1 al Govern general.
Els comentaristes afegien, que sl
bé tot havia quedat desfet, el senyor
Pic durant el mati havia tomat a
reemprendre les negociacions a f1
d'eliminar diferències 1 imposicions
que algun partit feia prevaldre com
a. Condició essencial 1 a canvi de la
seva
Al collaboració.
migdia, sembla que tot estava.
pendent del Decret que en aquells
moments s'estava signant a Madrid,
retornant uns serveis a la Generalitat. De la redacció d'aquest decret
1 de les esmenes que ha sofert en
els darrers moments depèn que la
Lliga es decide!xl a fer concessions...

se declaran en suspensa los diversos

decretos y disposiciones mlnlsteriales que modificaran 1nter1namente el
régimen estatutario de la. región autònoma con posterioridad al 6 de
octubre de 1934. s1n perjulclo de lo
que definitlvamente haya. de resolverse conforme a. las previs10nes de
la ley de 2 de enero última y la revislón de servicios que en la m1sma
se ordena 1 se està pra.ctlcando.

Articulo segundo. Queda exceptuada de las modlficaciones que este
decreto dispone, el servicio de orden
pública y su dotación econòmica correspondiente, que continuarà dependiendo a carga total y excluslvamen te de los órganos del Poder
central y manteniéndose en consecuencia la reversión al Estada del
impuesto de que se nutre aquella
<1otación.»

El decret i la situació
política a Catàlunya
EL SENYOR ESTADELLA, QUE AHIR PASSA PER BARCELONA, NO DEFUIG EL TRACTAMENT DE «SENYOR
GOVERNADOR» I EXPLICA ELS SEUS PROJECTES

La Comissió Executiva d'«Esquerra Republicana de Catalunyall,
en la seva primera reunió I abans de tota altra tasca, s'ha ocu·
pat d'aquelles qüestions que a fecten amb caràcter d'urgència l'aotual moment polltlc. Sense perjudici de fixar amb més amplitud el
seu pensament respecte els pcblemes cabdals del restabliment de
l'Estatut 1 de la normalitat constitucional, ha de declarar des d'ara
que considera Indispensables com a mesures mlnlmes I d'aplicació
Immediata, les següents:
1) Alliberament dels presos governatiUS. ampllaoló de les concessions de llibertat provisional, aplicaoló extensiva del règim de
condemna condicional t en els cascs en què aquesta no s'apliqui,
compliment de la condemna a Catalunya, I totes aquelles altres
mesures que tendeixin a resoldre d'una manera favora ble I definitiva la situació dels processats o empresonats pels fets d'octubre.
2) Respecte estricte a la Llei Municipal Catalana votada pel
Parlament de Catalunya, suspensió dels nomenaments anunciats
de Comissions municipals gestores 1 restabliment dels Ajuntaments
elegits el 14 de gener del 1934 d'acord amb la voluntat de la democràcia catalana.
·
3) Compliment de les lleis socials de la República en tot el
seu territori, I aplicació a Catalunya de les lleis votades pel seu
Parlament, I en particular les referents a Contractes de Conreu I
a cooperació.
4) Supressió de l'ordre de tancament governatiu de centres
I entitats l en conseqüència autorització per a la seva Immediata obertura, llibertat · de propaganda 1 restabliment de les garanties constitucionals que pennetl endegar en forma democràtica l'opinió ciutadana.

La causa contra La conferèn·
el Govern de la c1a de Gabrie-l
Generalitat
Alomar

Ahir, a les tres de la tarda, ar- ha molts que no ho semblen 1 en
rlbà a Barcelona., en automòbil, pro- són de veritat. Encara que una micedent de Lleida, l'ex-mlnlstre de ca allunyat, conec tan bé el probleTreball, senyor Josep Estadella.
(Passa a la pàgina fi)
t
ts d
dl
Diumenge, dia. 21, a les onze del
E1 1e que aques
arrers
es
matí, al local 11Gran Priee•• (Casael radical lleidatà hagi estat no so- ----------~*----------nova-Floridablanca), l'illustre escrip.
lament assenyalat per a. encarregarse del Govern General, sinó fins
LA DESTITUCIO DUS JUTGES
tor, ex-Ambaixador de Ja República
a Roma
confirmat el seu nomenament per
MUNICIPALS
Madrid. 17. - Al Tribunal de
mlnlstres del Govern de Madrid, fa
GABRIEL ALOMAR
Garanties Constitucionlla}s manifesque Esta.della prengui un relleu imtaren
que ha presentat un escrit el donarà. la seva anunciada conferèn·
portant en la polltica. catalana.
Per aquest motiu hem procurat
senyor Ossorio 1 Gallardo, un dels cia política. sobre l'interessant tema
conversar-hi, cosa. que de primer andefensors dels ex-consellers de la Generalitat, en el qual protesta contra
tuvi va dificultar-se en gran maneel fet que el vocal del Tribunal de
ra.. A l'hotel ens digueren que, efecGaranties, senyor Víctor Pradera,
tivament,
senyor Estadella
a.r.riba.t a el
Barcelono.,
però que,havia
hagi pronunciat unes paraules en
deEl tex del decre gut al caràcter particular del viatge,
les quals ataca la. seva actuació, en
que tanta expeetació ha despertat
es faria gairebé impossible veure'l.
¿Qui havia dit que Lliga Catala,. el mltlng celebrat !a dies a. Terrassa. arreu del nostre poble.
Madrid l'I . - A la Presidència Una estona. de vigilància al «hali» na no opinava sobre la destitució
L'ENTRADA DEL PUBLIC
del ConSell facllltaren el següent de l'hotel i el sorprenem en un re- àels jutges municipals de Catalu- ----------~*----------A L'ACTE SERA LLIURE
decret:
eó llegint la premsa.
nya? Lliga Catalan{¡, sempre ama«El régimen autonómlco estable-Bones tardes, senyor Governa- t ent als interessos nostrats, no poAquelles entitats i centres polítics
cido para cataluña de acuerdo con dor General - l i engegem, de bones dia passar per damunt un assumpte
que posseeixin ja invitacions, podrlftl
utilitzar-les el proper diumenge, en·
de tal importàiiCia sense deixar marla. eonstitución, por el Estatu to .de a primeres.
cara que portin data. anterior. A la
cada la pauta del «seny». El que pas9 de septiembre de 1932. ha. s1do
-Ep!
No
ho
sóc pas encara.
i
1
¡
-Aqui
a
Barcelona
ho
donem com sa és que la Lliga - no en va porta
nostra redacció, i a partir de la
objeto de restricclones parc a es m~
puesta.s por varias disposlciones ml- a segur. I fins es diu que veniu a trenta an11s d'actuació en àe/ensa de
tarda d'avui, seran facilitades a
Visites
nisteri.ales posteriores al 6 de octu- prendre possessió del càrrec.
aquelles entitats que ho solllcltin.
la causa autonòmica - necessita
Madrid, 17. -Avui visitaren al sebri! de 1934. dirigidas a ~nmendar,
L'acte començarà puntualment a
-Doncs us heu errat. Sóc ac1 amb obrar amb calma, exposar el seu
siquiera de modo transitono, el que· caràcter purament particular l d'In- critert amb «premeditació» i amb nyor Companys i ex-consellers, a la les onze del matí. Les porks del
bran to que en la aplicación del nue- cògnlt. M'estranya que m'hàgiu tro- l 'aire doctrinal t suficient que per- presó, els senyors Tarradellas, Esplà, local s'obriran duts bores abans, per
vo sistema adminlStrativo produjo bat. Si ja fos governador us faria toca a la categoria dels pronoms t Quemades, Jaume Puig 1 Puig d'As- tal que l'entrada pugui fer-se amb
la rebeldia de la. Generalidad. Estas agafar 1 m 'estalviaria de dir-vos res, pronots que la componen t no pot prer.
el major ordre.
disposiciones son por ello de Indole a desgrat que tampoc no penso dir- deixar-se emportar per la impulsivisupletoria y de caràcter circunstan-~ vos nt una paraula
d'altres partits. Ho
cial en cuanto no se at~mperan al
Hem procurat desviar la conver- tat jovenívola
Seria demanar massa a
mandato de la ley constitucional Y sa cap o. altres temes, a. f1 de no comprenem.
la seva vellesa.
del Estatuto, cuya preponderancla escamar massa el senyor Estadella,
La Lliga, doncs, ha parlat- per
es relevante.
l observem que no defuig que el bé que tard, amb dany - per mitjà
~a ley de 2 de Enero de 1935 ha tractem de senyor Governador. Quan
del seu òrgan a la Premsa, La Veu
de]ado. en suspensa las facultades ve a. tomb 11 preguntem.
de Catalunya., i resta atxf desvirtuaconcedidas al Parlamento de la Ge•
•
neralidad hasta. que las Cortes acuer-Es dl~ que a Lleida heu rebut da la suposició temerària que els saSegons unes referències periodtsttques, el senyor Jiménez Parden el restableciiruento gradual del ~ comun:cat del Govern en el sen- tèlits de Cambó süencien els atrope- rado, secretari de la Comissió revisora dels traspassos de serveis a
régimen autonómlco, pero ha decla- t1t que vmgués_siu a Barcelona., on llaments dels quals es Ja victima el
rado expresa y claramente que mien- rebríeu InstrucciOns referents al vos- suprem organisme àe Catalunya - la Generalitat, ha dit que la propos~a de la Comissió, qu.an es putra.s tanto asumlrà todas las fun- tre nomenament l presa de passes- el Parlament-, reduït avui a l'es- bliqui, causarà sensació a Catalunya. ¿Vol dir potser que - oh, mitat de m.dxima indefensió.
racle! - amb la revisió encara h t sortirem guanyant?
t t clones que corresponden al Presi- sió ...
dente de la Generalidad y a su
El qui hagi llegit el comentari de
-Repeteixo que vinc particularNosaltres no ho creiem pas. Al contrari: tenim la convicció abConsejo ejecutlvo. el Gobernador g~- , ment 1 a no fer polltlca en el més La. Veu -reproduït per a honra del
soluta que st les coses de Catalunya van per bon camf, serà antll·lada
neral hasta que se haga el estudiO mlnlm. He estat a Lleida, on, amb seu autor en aquestes columnes y se confirme, rectifique o se man- motiu de l'aniversari de la Repú- haurà pogut comprovar la mesura o derogada la llei espanyola del 2 de gener d'enguan y . Aquesta llei
tengan los servlcios traspasados.
blica hem celebrat una assemblea del seu predicat catalanisme. ¿Què signi/tea una modificació de l'Estatut Exterior teta sense seguir els
(Del nostre corresponsal especial a Madrid)
Subsistiendo pues las funciones Y 1 unes festes molt importants Quant vol dir això d'indignar-se per una
tràmits que el mateix Estatut exigeix. Es tracta, doncs, d'un cas evt-D'això en dic talent polític! ... lles altes personalitats. El propòsit atribuc~~t~ ~dBf ~ntes Wa>r~ada! al meu nomenament, no tinc per petitesa semblant? ¿Es que aquests denttssim d'inconstitucionalitat formal.
Aquesta tasca d'anar atraient, cap-¡ és que entrin al Gcvern alguns mi- ~~ ~~ej~ :jeceutl~o ~n::ra aco~fe- què amagar.vos ~ue, efectivament, «lladres i pistolers» - recollim paUn dels punts de l'Estatut modificats inconstitucionalment per
tant, cap a la República els v::zlors nistres populistes i agrcu-is.
ridas al Gobernador eneral es ro- el Gov~rn ja fa dies que em té dit raules del senyor, siguem compasmés distanciats... ¿Ja ho saps que
-Es tard per a això. Els radicals cedente restaurar a c~rgo dél m~mo que est1gui pr~parat per al mome~t sius, Cirera i Voltà, quan l'Institut la llei del 2 de gener és el relatiu a la torma de ter els traspassos
han donat la banda de la República no ho podrien admetre. Per a uns los servicios circunstanclalmente de- l en què es f~Cl precís enfocar defl- de Sant Isidre i la Lliga eren una ctels serveis que corresponen a la Generalttat. La Comissió mixta ha
a Fernàndez Florez?
i aUres és molt di/icil aquest pas.
traídos ante una anormalldad de nitiva.ment alXò de Catalunya; però, utatei:ra cosa - no tenen en comp- estat dissolta i ara actua una Comissió unilateral, que té una missió
-Si, tot es va posant al seu livc:
-Exacte. Però, de m<nnent, és pos- h echo pues de otro modo no resul- concretament, no tinc cap més no- te els superiors interessos de Cata- revisora t retroactiva.
condecoracions i bandes a Fermin- sible que busquin una fórmula per tarla cierta o al menos completa la. tlcla. que la. que he llegit a.ra, pre- lunya? No; nosaltres no podem roL'article úntc de les disposicions transitòries de l'Estatut Extedez Flores, i a la presó els altres. tal que el Govern no hagi de dimi- afirmación de que el Gobernador clsament a la ~remsa, del senyor metre una imprudència que podria
Ara f~lta només que treguin el rè- tir. Podrien votar els aoraris, abste- gene~al. se halla Investida en el or- Guerra del R io 1 d'un altre minis- ésser -nos fatal. Atxó deixem-ho per rior és aixt vulnerat de dalt a baix.
als de l'Esquerra.
tol .. · 1 1a estarà jet tot/
nir-se els populistes en fi trobar den JurisdiCcional de la plemtud de tre.
• • •
Té raó Lliga Catalana. Ells no po-Home! Fernàndez Florez és un una manera que el Govern ' vagi. ti- f~cultades que aquella ley d. e 2 ue
~uètafàeu :;;;• fones¡.
Havem fet remarcar que, partint de la llet del 2 de gener, tot
den
indignar-se'n. Fa set mesos que
CXcellent escriptor, agut, lleuger...
rant i d' acz a un mes 0 dos do•Lar enero le confirló y no podria cum- t - ni~s r béa fins e~ on~ ms aquestracten d'aconseguir u1uz cartera per retraspàs de serveis a la G eneralitat és f.ntert mentre la Comissió
·u LA HUMANITAT la
batalla. De moment, els cedistes P.lir la ~lón al mismo con!1ada por ~aréo ca
Ma~ al mati, 1 a En Ventosa
per a coHaborcu- amil unilateral no acabi la seva feina, i no hagt adoptat acord el Govern
procuren atreure's el grup més de e¡ Goblern<?.
Liegl
P. a
<i: sense fer els radicals, amb
la Ceda, amb ell
dreta de la minoria parlamentària
En .s u VlSta, de a.cuerdo con el res que pugw tenir-vos 1ntcrès. Pro• • •
adi l ·
_ 'l
.
Conse]o de ministros, a propuesta curaré despatxar els ~umptes per agraris, amb els monàrquics o amb de Madrid. Per altra part, els serveis d'Ordre públic, JtLSlfcta i En1
1
-No et queiJ:aràs ara àe la cen- r
er se seu . per a pressiiJ- de su presldente venga en decretar telèfon I, encara, els lropresc!ncti- qui calgui, i ara estan massa atra- :.enyament han d'ésser objecte de lleis del Parlament Espanyol.
fegats a repartir-se Z'A;untament i
sura. El comentari politic és lliure. nar
oux.
¿Qut no veu que aquestes disposicions representen, de jet, la su·
1 lo sigwente:
'
bles. Res de polltica.
la Generalitat amb Pic i Pon per a pressió pura i stmple de l'aUudit article de l'Estatut,
Ndomés cal llegir els diaris de llfa-En r esum, que encara no hi ha
Articulo primera. En cumplimlen-Què penseu, de Catalunya?
que encarrecomprometre-ho
tot
amb
un
petit
rfd, Bilbao, València. ..
res cl~r:
.
to de la ley de 2 de enero de 1935
-Francament, penso que han pasga
a
una
Comissió
mixta
la
realització
dels
traspassos?
gest.
Verament
les
lleis
del
Parla,.
.-IVes a Barcelona i m'ho sabrds
-AIXO mateix, no h& ha res clar. y hab!endo cesado mediante ella la sat coses molt greus. Per què engaUn cop l'Estatut Exterior, d'acorà amb la Constitució de la ReEl que continua essent objecte dels anormalidad que en el funciona.- nyar-nos? Crec que tots h1 hem de ment català tenen massa poca imdlTI
• •
afanys dels qui pesen molt en els mlento de la Generalldad hab!a posar el coll per a restablir les •co- portància per a riscar interessos tan pública, hagué adjudicat a la Generalttat de Catalunya uns deter.-Ni una ratlla, ni un comentari, destins del futur és el propòsit creada la rebellón del 6 de octubre, ses al seu lloc. He deduït que, deis «elevats». Màxim quan del pa del minats serveis i facuLtats, calgué establir la manera d'executar els
nt el més lleu petit r ecord ... Cap do- d'anar a la retor-ma constitucional t para dar unidad al criter1o de Go- catalans, no són separatistes tots els seu enderrocament se n'emportaran traspassos, els quals suscitaven importants
qüestions d'adaptació.
mà.s . als balcons àels seus centres per tal de no dissoldre ara les Corts... bierno en el Estatuto de Catalufia, que se·n diuen, i que, en canvi. n'hi les seves bones llesques.
I es comprèn perfectament que aquesta feina executiva no podta
JIOltttes A ò é · d ·
t/ I
A men11s que les coses es posin cle
ta
· IX s m tgnan I aques- manera que 110 hi hani altre reme1·.
ter-la eL Govern central sol, ni la Generalitat sola. Havia d'ésser
gent han estat cridats al govern
"
de la República, i volten apoderar- Però ja saps la injltdncia que tenen
co_nfiada a una Comissió mixta, i ho va ésser, en efecte, de la seGRAVAT
VELL
QUE
SEMBU\
NOU
1e d'ella, i han demanat, de mo- les coses de tipus personal i de tem- ~
guent manera: «El Govern de la República queda !acuitat, dintrd
ment, l'e:cecució de vint homes! ;Es perament en les decisions dels hodels dos mesos següents a la promulgació d'aquest Estatut, per estaafrontós tot això!
mes.- X.
blir les normes a què s'ban de subjectar l'inventari de béns 1 drets
d -:-T'exaltes. Ets un ingenu. Ja t'ho
1 l'adaptació dels serveis que passen a la competència de la Genera·
em ah1r. Comprèn la seva situació ----------~*----------~~L'ant l'opinió que etl& representen.
lltat, 1 encarregarà l'execució de les esmentades normes a una Coen ha sectors republicans; repubUmissió mixta designada a mitges pel Consell de Ministres i pel God ns tebis, però republicans; altres
vern provisional de la Generalitat. Aquesta Comissió haurà de pren·
e monàrquics; altres...
die els seus acords amb el vot de les dues terceres parts dels seus
-;Però aixi no poden governar la
ReplUJ!icat ;No se'ls podia considemembres com a minim; en cas necessari sotmetrà les seves diferènrar com a torça republicana i Uiucies a la resolució del President de les Corts de la República.:.
Ens comuniquen de Tarra¡:ona que
~ar-los els ressorts de govern/ Era
• • •
:nozt perillós i molt e:rposat tot aiJ:ò. l'Auditor de la Divisió ha concedit,
d' ~Es tractat·a de faCilitar l'acció d'acord amb el jutge, la llibertat
Afxò és el que ~iu l'Estatut Extertor sobre els traspassos. Fets
ez.ramplam.ent de la República ... provisional al nostre amic senyor
aquests de contor:nttat amb les normes fixades, són definitius. Per
0
P~~?
a una alta po!itica i ... ¿oom.-- Josep Prunés, Comissari d'Ordre Pútant, cap Comisstó unilateral no pot revisar-los legalment ni cap
a Tarra.gonn, el qual estigué
Govern no pot amLZ-lar-los ni esmenar-los. Tampoc no pot ter-ho
LJegiu LA H UM ANI TA T blic
empresonat fins ahir a resultes de
el Parlament d'Espanya sense atenir-se a les condicions assen¡¡ala• • •
la causa. que se 11 segueix pels fets
des per a la modificació de l' Estatut.
-~rrouz aspira que la Ceda i '!ls ocorreguts a Tarragona. 1& nit del
Dtrts el règim estatutari és, doncs, del tot sobrera la feina de re:raru votin arnb el Govern, però
visió que ta la Comissió nova designada exclusivament pel G ot'ern
vo~$e entrar-h1. En can¡;i, ta Ceda sis al set d'octubre darrer.
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Un escrit del senyor
Ossorio i Gallardo

La Lliga ¡a ha
parlat

t

CATAlUNYA I LA RECONS·
TRUCCIO DE LA REPYBLICA

la revisió dels traspassos
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El senyor Prunés, en
llibertat provisional

-~na mod1Ji~ió del Gabinet..

e.ró despru de la Circular últi~t! secreta de Gil Robles, més viofm~r;;;ara que la prlm.era, això ts

.e.
-sembla. Però ara Circula una

carta

cte GI! Robles a un amic. I

':f:t~ta Ja no éa secreta, sinó que

~J:Ocura. donar publiCitat en certs

oolrhcs;

1 '"

no ataca aque-

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

Aquest número ha
estat visat per la
censura

Sota l'eplgn.f coa.rrer sopar de ta Llibertat amb '-1 .. !>-.~ .> 3pò:tl:;l~> v ~o,:ucl-.t a . ..r,;;, l.l 23 de 1... 11o1 ~~
1130, el gravat que reprodulm. La L llbertat, que ocupa el lloc de Je:;us. diu: uEn ventat us dic que un de
vosaltres em trairà». Avui, al cao de 105 any.s, no co:tana massa d'adaptar el C:ibUix a 1a més palpitant actualitat

de Madrid. ¿De què servirien les garaltties de la Constitució i de
l' Estatut, si el poder central tot sol, amb Comissions o sense, pogués
esmenar els traspassos que ia havien estat realitzats en deguda torma t pogués decidir sobre els traspassos encara no realitzats?
,
El mo~ent, tan d~tjat pel poble catald, de la plena represa de
l autonomta estatutàna, vfndrd quan sigui anullada o derogada la
llei espan11ola del dia 2 de gener d'enguan11.
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ROVIRA I VIRGILI

la humanitat

!

COMERÇ I F INANCES

•

•

:

LA BORSA
Impressió
Els Deutes de l'Estat, més fluixos que eu sessions anteriors, i amb
poques opero.cions la majoria. d'ells,
excepció feta de les Obligacions del
Tresor al ó per 100, on el cúmul
d'operacions fou un ~e més impor-

tant.

Les Obligacions Munlctpals, si bé
no van fer moltes transaccions, es
mostraren força ferms els seus canvts· milloraren la majoria d'ObiJga.eoÍ>.s llurs cotitzacions. Les DiputaClons. PrO\o'lDClals 1 Tresoreria de la
Generalitat, rostmgudes. El sector de
ferroviànes, amb poc negoci, 1 quelcom flUiX, 1 les lndustrials mostraren feblesa.
Al rotllo d'Accions ferroviàries
tractades a fi de mes, hom comenC<à
a notar quelcom de fermesa t nulloraren un enter tant les Nord com
les Alacant.
També assoliren avantatges quelcom importants les industrials tractades e. fi de mes 1 hom notà força més animació als rotllos, encara
que no es veieren compres de personal nou, que és el que hom creu
que podria portar una veritable puja,

puix que sempre ens trobem que
quan ha comprat la majoria de la.
clientela. ja coneguda, no surten nous
compradors i eLs retrocessos es fan
inevitables; potser aquesta. vegada
ens equivocarem, però fins el present s'ban vingut desenrotllant els
negocis bursàt!ls en la forma. que
hem fet esment.
Les Accions Chade i Filipines, mJlloraren llur cotització; la major a.uimacló en aquestes Accions se'ns diu
que és deguda e. les probabilitats de
la. desvaloració del flor! 1 del franc
suis, però per la nostra. part direm
que s'ha de tenir molt present que
les Chades porten ara una puja de
cent enters 1 d'uns seixanta les Filipines i crelem que auò és digne
de tentr..se en compte en els temps
que correm.
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NOTICIES LOCALS
-- El gestor municipal, senyor Ramos, va. traslladar-se a Re<J.s, per
tai de saludar el minLstre d'Obres
Públiques, s enyor Guerra del Rlo.
205 - Hom
diu que el senyor gestor va demanar al mlnLstre que es doni solució a la urbanització de les carrete110 50 res de l'Estat en el seu pas per dlntre la ciutat, que, degut al seu estat,
més propi d'un aduar rifeny que no
pas d'una ciutat turística, s'ha pr~
duït una perllongo.da lllstn d'assas-sinats infantUs, a càrrec dels automobilistes.
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- Ens creuríem deutors abuslus
del lector si nosaltres, com a tarragonins cent per cent, no féssim un
comentari d'això que els elements
confessionals en diuen la processó de
l'enterrament ue CrLst, i que la rutina ve ancmemnt-la processó del divendres sant.
Ja és cosa. sabuda que les religions
no poden r esistir la més lleu dissecció clentifica,
que es valen per a
sostenir-se dh.m ELstema ca.tòllco-mdustrlal, que si bé no els deixa prosperar, els deixa vegetar molt santament.
Aquest festiu enterrament que organitzen els nostres catòlics té un
gran predicament entre eLs lndustriaLs que venen cera, carameLs i tauletes 1 fins mones de Pasqua, 1, sobrebretot, entre eLs tondLstes, que no
s'estan de dir que fan eLs dlners a
cabassos. Lector: Imaglneu-vos que
en un mameRt donat a tots els que
\-an amb la. cara tapada. a la. processó
els caigués la màscara. Als nostres
ulls se'ns apareixerien tots els mals
germans, tots els cestira-cordetesJ,
eLs cràpules, les concublnes, en fi,
tots aquests desgraciats que creueu
que un passeig proces.<úonal pot ~
rir-los dels seus iDStlnts anlmala.
Ens commou pensar que els euners
despesos per a. pagar tanta ostentactó
i tanta vanitat podrien destlnar-se
a la cristiana missió d'ajudar eLs malalts 1 els famolencs.
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Hem observat que alguns Individus
s'entretenen a fixar pasquins, de paper engomat, amb lnscrlpcions feixistes sobre colors monàrquics, a diversos lloc de la. nostra ciutat, que
són immediatament arrancats pel
públic, el qual veu en això una. provocació a l'esperit republicà i liberaL
Com que les autoritats ja n'estan
assabantades, bo serà. que demanem
la major activitat per tal de dese~
brlr l'origen d'aquesta propaganda
feixista, feta en terreny poc adient
perquè doni resultat.
- Aquest mati ha estat e. aquesta
ciutat, de pas cap a Roses, l'lHustre
catedrà.tlc senyor August Pl i Sunyer. Després de saludar alguns
amics, ha anat a la. presó per tal de
visitar eLs presos politics, amb els
quals ba conversat durant una bona
estona..
Els nostres amics empresonats han
quedat molt complaguts de la. vtsita
de la tan illustre personalitat.
- Ha deixat d'existir, a Salt, després de llarga 1 cruel malaltia, l'acabalat propietari senyor Pere Coll, e~
negut arreu de la comarca. El senyor
Coll tenia 53 anys 1 era molt aprectat
i considerat per tot el poble, ja que
sempre fou un home de sentiments
caritatius 1 generosos. Reposi en paa
el finat.
- Dlntre breus dies serà instaHada, a la Rambla d'aquesta ciutat, una.
gran bústia de Correus, forma columna, per l'estil de les que bi ha e.
Londres, en substitució de l'actual.
També les bústies d'abast que bi ba
coHocades a fora deLs estancs, seran
substituïdes per unes altres de més
modernes i més grans.
- A la. carretera. de Barcelona, davant l'estació de França, ba estat
atropellat el ciclista Pere Panella i
cuatreca.ses, d~ 12 anys, vel de Salt,
per l'auto G. 5124, propietat de Joa.quim Torrent, ve1 de Sant Hilari de
Secalm. Ll produl erosions al peu
i cama esquerra,
considerades de
pronòstic reservat, de les quals ferides ha. estat a.ssLstlt al Dispensari
Municipal.
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TELEGRAMES
AL
PRESIDENT
LLU IS CO MPANYS I A LLU IS
PRUNES :1 L'EXIT DEL NUMERO
EXTRAORDINARI DE «EL DIA»
Ha estat tramès al r....nror Lluls
Cc ml;a!..yo lUE'·t expre.>Sil! teitgrnlna: <~Republicans el e l'. t:mrt.<;a 1 cvmru-t.a. eu a qucs:.a dn~ hist òrica us
.:;alud.n cordialmf'nt, bo i rc n c., ·cntvos la seva .ncond iclonal con1ia '1ça.
- F . .Marcet, F. Senyal». 'l'AmiN en
tou t!'amès n nllre a Llu!s P l'Unés,
que dtJin : <•Una niJr.lçn.da r •J: nal qu!!
ens unel.xt tan !ort r.vu i com quutre
anvs enrera. - Sen~a1, Marcet, M~
r eiló, S . Font, Vilansa1 , Sonz ... »
Segueixen n c·ms fins a. 300.
-E> digne de remarcar l'èxit que
va a 'Solir el número e:~.1.raordlnari de
<:El D laJ>, d e.. dissabte pa.>.c;at, amb
motiu del IV Aniversa ri dc la República. Tot just posada a. la venda
l'ed!cló, fou exhaurida tot a la tirada,
malgrat haver augmentat el doble
el número d'exemplars.
Fa. molt temps que «Diario de A visos» i «El Pla. de Bages» es vanten
d'ésser els periòdics més republicans
de tots. Dissabte passat, malgrat el
eu republicanisme a tota prova, no
dedicaren una sola paraula a commemorar la proclamació de la. República.

COMARQUES

Madno-Par~&

I

48'45
7'37

7~Js

MANRESA

En el mercat celebrat dilluns passat a aquesta. vila, regiren els preus
següents:
GRANOLLERS
Farina, a 63, 64 1 69 pessetes els
100 quilos; blats, a 49 i 50 pessetes;
ordi, a 35; blat de moro, a. 42; trepadella, a. 11; patates, a 11'50 el qui.nNOTES LOCALS
tar; ous, a 2'15 la dotzena; galllnes,
Ahir encara es veieren, al carrer
a 18 i 20 pessetes el parell; conills, Llovera, les banderes que foren c olTramvlu
a 9 pessetes el parell, i pollistres, a. lacades per tal de commemorar l'aniversari de la proclamació de la
Ant. Avui 16 i 17 pessetes parell.
Republlea.
Un veritable fervor commemoratiu.
Oral. rramvtes 4 'I• .,. o8 :x.
------~--~*----~----OraL Tra mvies 6 •¡. ... 111 - Ha sortit el número corresp~
E1xampta t UrO.cla 4 •¡. bU 2b
nent a l'actual mes de la revtsta «Es'l'ramv t:>t. anareu ,_..
6:> /o
tudis». Com t ots els altres, conté un
85 Tramv Barcelona lli~
¡¡& sumari molt interessant.
84f0
Traruv. Barcelona UJJO
e4 - Diumenge passat, a l'Estadi, t:S
Tramvies t:;evllla 6 •¡,,., ga 5I.
disputà l'lnteressant encontre Sant
Tramvies Granada 8 •¡, o 5I.
Cugat-Reus.
-Josep Fonoll Damlani, d'Espluga
El diumenge, dia 14 d'abrU, sota de Francolí, ha. denunciat que de la.
Ha vileres
la iniciativa del bon lluitador català. seva. propietat, «Mas de B usquets»,
republicà i ex-president del Casal Ca- ll han estat destrossats 70 ametllers,
rranso.ttàotlca 4 •¡. ...
I talà., senyor Josep COll, seguit d'uns que li representen una pèrdue de
TransaUàot 6 •¡. 1920 16 altres companys, va tenir lloc en 10.000 pessetes.
I 'rausuuant. 6 •t. lll:l:.! 12 aquesta ciutat un acte per tal de rerraus 6 l t :l ·¡. esp 111:.!:~ •1 w
- Ahir es fé<J. escàpola del seu d~
Traus. 6 l/2 'I• cus liJ;¿ó oO / r
cordar aquella data històrica.
mlcill la. noia Francesca Güell. S'emTranslltiaot. 6 •¡, 111;¿6 9::>Després de fe rremarcar la slgnt- portà. 55 pessetes, i born Ignora on
rransattaut 6 •¡. lll:dll ~~ fica.ció d'aquesta diada, s'acordà. tra- S'ha. dirigit.
Hoos l'raosmedtt. 6 •¡, 98 - Fou detingut Tornàs Ubrell, per
metre una salutació a aquells memU. Naval Llevant 6 •¡,
85 bres que avui es troben absents i que haver-se lnsolentat amb un soldat
d'Intendència,
de guarnició en aquesamb les seves forces ajudaren a insta ciutat.
Obllsaolona l ndustrlala
taurar la República.
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t8'35
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Lires

35'50

Nord, 63'70, 54'00, 53'80; Alacant,
23'7"75 ZJ8'00
S u \ss·lC!
12t'7!)
Belgues
124"25
39'90, 39'35, 40'40, 40'25; Ri!, 64'00,
4&<il»
4'966
Florins
46'75, 64'00; Aigües, 174'75, 175'00,
a\1'70
a2·ao
Escuts
174'75; Ford, 225'60, 226, 225; Asland,
3VIi0
30'70
Cor. Prap
62'76, 64'00; Tramvies O, 31'75, 32'50,
l'll4
1 '82
Cor sueQues
32'00; Tramvies P, 47'75, 48'00; Ex1 '78
n10
Cor noruegues
l'GO
1'68
plosius, 128, 128'35, 127'60; Gas E,
Cor daneses
118; Colonial, 42'75; Sucres O, 31'00;
Petrolets, 6'20; Fillplnes, 369, 370,
366; Chade, 434, 440, 436.
vesses, a 23; patates tBuf!~l . a 33
pessetes eLs 100 qullos.
Gallines d~ 12 a 20 pcs:;(·!es pnrell;
pollestres de 10 u. 20 p essetes el p:\Nord, 53'60, 53'85; Alacant, 39'90; rell; conills, de 4 a 5 pe."~"tes uu;
Chade, 434, 440, 438; Chade O, 84'40, ous, a du.;s pessetes dotzena.
paritat; Chade E, 84'60, paritat; FlPorcs: mamellons, de 45 a 50 pesllplnes, 370, operacions; Exploslus, setes un; nodrissos, de 100 a 125 pes128; Ri!, 64'00, 64'50, 64'35; Sevillana setes un; grassos, a 14 rals carnisd'Electricitat, 80'00, paritat; Marroc sera..
5 per 100, 87'00, paritat.
Recaptació de mercat 1.189'10 pessetes.
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Borsa de la tarda

Lliures
Fraocs
DOlars

Nord, 63'05, 53'55; Alacant, 39'10,
39'60, 39'70; Doclts, 15'75; Ford,
224'50, 225'50, 224'50; Gas E, 118;
Plates, 18'25; Asland, 62'00, 62'25;
Sucres, 31'75, 31'00; ExploslUs ,125,
127'25; Rif, 62'75, 63'75, 63'25; Algues,
174'35, 17~'50; Tramvies o, 31, 32'25,
Els 70 qullos: Mongetes Caral, a.
31'75; Tramvies P, 47'25, 48'00, 47'50; 65 pessetes; Ganxet, a 72; Mallorca,
Colonial, 42'85; Fillplnes, 365, 370, a. 45; c igrons, a 46; civada, a 14; or368; Cbade, 432, 431, 435, 433'50.
dl,. a 18; moresc, a. 22; faves, a 22'50¡

Deutes dl l'Estat f ANC A
Ant.
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DIJOUS, 11 D'ABR IL DEL

SANT SADURNI
D'ANOIA
ADHESIO A LLUIS COMPANYS
Amb motiu de la commemoració
del IV aniversari de la proclamació
de la nostra República, ha. estat
tramés al President 1 consellers de
la Generalitat de catalunya, l'adhesió del poble de Sant Sadurnt, per
mltjà de Signatures amb plecs.
Aixi mateix s'ha fet extensiva a
Pérez Farràs i als seus companys
empresonats a Pamplona. 1 Càdlz.
com també a Joan Casanoves i Jaume Aiguader.
Com a catalans republicans, reiterem la nostra més ferma 1 sincera.
adhesió a la República del 14 d'Abril.
~·-

Sopar d'homenatge als se·
nyors Marquès i Escofet
Dimarts, a les nou del vespre, tlngué lloc al Restaurant Sport, el s~
par d'homenatge als senyors Lluis
Marqués i Josep M.• Escofet. autors
del llibre recentment aparegut «lAA.
Llei Municipal Catalana».
Ocuparen la presidència., a. més
dels homenatjats, les senyores Coll
i Marqués 1 els senyors Espanya,
Arnau, Pi i Sunyer (Josep M.•) , Coll
1 Rodés, Tuset, Busquets, Serrallonga., Alcàntara i Marti Segarra. Aquest
darrer féu ofrena. de l'acte amb escaients mots. Fou molt aplaudit.
Després parlaren els homenat jats,
senyors Marqués i Escofet, els quaLs
decllnaren l'homenatge i resaltaren
la. labor que en pro de la llei municipal ban portat a cap els senyors
Espanya, Arnau i Pi 1 Sunyer (J~
sep M.•), que foren molt aplaudits.
Parlà a continuació el senyor Coll
i Rodés director de l'Escola d'Admlnistració pública, per tal d'agrair
els mots elogiosos dels homenatjats
1 fer constar l'adhesió de tot el claustre de professors a l'homenatge que
hom celebrava.
L'acte acabà e. mitja nit.

*
Una de les armes que
amb preferència utilit·
zen les dretes contra la
premsa d'esquerra, és la
coacció a I' 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
----------~*-----------

DELEGACIO
D'HISENDA

*

PAGAMENTS PER A AVUI
Carles Agua.do, 444'16; Manuel
Adell, 1.688'84; caixer habilitat Comandància Guàrdia Civil, 5.!189'55;
19 Terç G. c., 37.562'09; Amadeu Casajuana, 11.546'92; Francesc c. Caret, 6.064 54; Damians Dacerch
2.841'09; Joan eou, 989; Gmllema
Casates, 1.920'39; cap Telègrafs,
1S5'03; Ignasi Domènec, 598'05 ; Joa.quim Guisada, 1.410'31; Francesc Gómez, 2.987'50; Francesc Gonzàlez,
2.705'42;
Pere Garcia Góngora,
1.346'55; ildefons Garcia, 402'08 · La
HiSpano Sul.za., 2.630'70; german; Mlralles, 409'61; Secció Sementals, 900;
Josep Jafre, 226'75; Francesc Xlmbuel,
2.708'57;
Ferran
Massa!
13.'188'02; Francesc Moragas, 998'84;
Pere Mercader, 1.433'90; Ernest Orenzany, 2.523'42; Josep M.• de Salas,
1.880; cessar P érez, 940; Benet Pérez, 3.198'09; Josep Real, 6.044'49;
Guerau Rovira, 161'85; Joaquim Rodríguez, 241; Joan Urzaiz, 2.650'56;
Enric Va.la, 4.283'41; Josep M..• d 'Albert, 280; J osep Ba.ssedas. 414'75;
Francesc Botlll, 783'59; 19 Terç G. C.,
444'14; Compan.yl.a Gas i Elecutcitat,
19''75; Compan~1a Tèxtll Rebes,
1.973'17; Joan Garona, 1.871'15; Joan
Godó. 1.189'50; Joan Llusà, 2.000; Ramon Puig, 282'22; Esteve Querol,
2.100'01; Kromp s. A., 3.3'15; Dem~
tri &amfrez, 498; Ma.r1a Remedlos
Terré. 164 1 Segura germaos. 1.284

ESPECTACLES PUBUcs
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CI NEMES
.

TEATRES

fiO

TEATRE uc~u
GRAN
---------------------

f

'I E~1POF ADA

DE PRIMA VERA 12 u tliq ues t un clons Der Jn tnrr.:>sa COI\olPANYlA de .BALLE."l'S
lWSSOS cte ~lONTE - CARLO Queda obert l'abona ment - Ala
sE-nyors abona ts a la r·emDOrnda
d 'btvero eLs seran rese1vades les
k ·l'e8 Jocalltals ilns el dia 24.

Sempre el Procrama més-:;-DISSABTE DE GLO
racuu
4'30. Nit, 9 45: REVIS:~:· p~alrda,,
i FEMEN INA • dames Gagn Itt
POR EL MAL CAMINO
ey e11
MANZA RUSA Omperio ¡- RO.
na> - Dick Powell, Rub r&enu.
en In suprema revista: LY Akeeler
N E R A L I T A, Diume
C E.
tinal, 10'30 - Despatx nt:e, ma.
litata a taquilla Per a
loca.
rad:a de diumenge,
Urnt.

s ari
For1

Am4

~

1:•.,

ROMEA
TEATRE
Tettton 22028
---------------------DISSABTE DE GLORIA

:::::::

.

METRO
PO L
Llurla, 115 - Telelon

A les 6-:JO I a les 10'16:

MORENA CLARA

-

81221

L'èxit més gran d'aquest any. .1./obra mest ra de Qu1ntero I Gulllén. Formidable èxit d'Antónia
Horrero, Rafael Bardem i tot.s els
interpreta. Diumenge, a lea
3'30: LAS DOCE EN PUNTO,
èxit d'aquest a Companyia. A les
6 j 10'16 : MORENA CLARA.

DISSABTE DE GLORIA
ESTRENA
de la més graciosa creació
Georaes Milton:

de

Bouboule I, rey negro

MARYLAND

TEATRE POLIORAMA
Companyia Catalana
NICOLAU·MARTORJ

..

----

Temporada de Primavera
Dissabte dc Glòria, tarda, a les
5'16:

La rambla de les floristes
l'lit, a les 10. ESTRENA de
l 'obre. en 4 actes, original de
Manuel Pa~ol, traducci6 de Melcior Font:

T

-

Plaça Uroulnaona, 6-Tel, 218M

Durant la Setmana Santa ,...
ta suspesa la proJOoció.
D1l:lSAI:H'E Ul:!ó liLORL\
ESTRENA
de! tum oerolo

GUILLERMO TELL
A partir de demà, divendr"
es vendran a taouilla localltau
per a lea sessiona numeradts dt
OI$Silbte, diumen&e I dilluns.

FAN NY

per

TEATRE BARCELONA
Companyia de Comèdies de
_____P_EPE ISBERT

Dissabte de Glòria, debut de la
Companyia en la. qual figuren
Mllaaros Leal, Maria Brú I SolerMart.
ESTRENA de la comèdia en tres
actes de P. Mulloz Seca:

EL GRAN
CIUDADANOI

l

rs·v;m~1gaoo
t>,

A lH. tarda, a les
la Pen:va
CaAaret or~tza. un FASTUOS '
FESTIVAL de Jazz llmb

DANSES SELECTES
nmenltzat per

Orquestrina Coopey Jazz
NOTA: La «Penya Cafteret:t t6
l'llonor d'invitar tota la joventut
de Jazz.

TEATRE NOVETATS

Gran Companyia d'Operetes Modern•• I Revistes d'espectacle de
la genial i belllssima vedette
_ _ _CELIA_G_AME_:Z:...___ _

COLISEUM

Avui 1 demà, no ht ha funció.
Dissabte, Inauguració de la temporada de primavera. Tarda, EsTRENA:

Avui, diJous, i demà, amb mo.
tiu de la Santedat del Dia, ro·
manarà tancat aquest local.
Dissabte de Glòria, tarda. ESTR.IIòNA do TRES LANCEROS
BENGALIES, per Gary Cooper,
Franchot Tona, Richard Cromwell
i Slr Guy Standin&. (Producció
P!.ramount).
Resta. obert el c1espatx de !e>
caltta ts, sense recàrrec, per als
trea primers dies.

EL CENIDOR DE DIANA
Nit: LAS CHIRIMOYAS I el
sran èxit:

Los inseparables

triomf de CELlA GAMEZ 1 altres
artistes. - Gran presentació.

COMIC 'VARIETATS
TEATRE
PALAU DE LA REVISTA
1

Dissabte, 20 d'abril. INAUGURAClO de la tcmDOrada de Primavera 1 presentació de 1a formidable Companyia del Teatre
Romea, de Madrid, en la aual tlguren: LAURA PINlLLOS 1 ols
tAI>OS» de la gràcia ALADY I LEPE amb LAS VAMPIRESAS Es despatxa als Centres de Localltats.

TEATRE

Frontó Principal Palace
Dissabte de Glòria. Ina uguració
de 1B temporada de Primavera.
Quadro reforçat amb els tamosos
p11o~arla MARCEL-Ll, UGAR'fE.
e~. GOMEl., CELAYA li, etc.
Els millor& pllotarls del món.

VICTORIA ESPECTACLES PER

Gran Companyia tines

AVUI 1 demA, t arda 1 nit, no
h1 hn funció. - DISSABTE DE
GLORIA. Tarda PopUlar: SOL DE
LIBERTAD • Cada nit. El succés
de l 'any:

LA MALQUERIDA
de Benavente 1 mestre Penella Despatx a la taoullla 1 centres de
Localit a ts per a les funcions de
dl.ssabt.e, diumen ge 1 dilluns.

TEATRE NOU
DISSABTE DE GLORIA
Debut do la Companyia
VILA· DAVI
amb l'estrena de l'obra. de Jo.
sop Maria de Suarra

R E I NA
TEATRE APOL-LO
Tellfona: 159U • 12126
Dissabte, 20 d'abril. lnausuració
de la temporada
Gran Companyia Llrica de

L'EMINENT DIVO

Emili Sagi · Barba
.ESTRENA de In mag.oiClca obra
dels notables autors: Ramoa de
Caatro, Carrello 1 mestre Soro·
zabal:

LA DEL MANOJO
DE ROSAS
TEATRE T I VOLI
DISSABTE, 20, TARDA Í Nl'I'D E B U T d eLs
GRANDIOSOS ESPt:CTACLES
INTERNACIONALS
Untemationale Rewiew>
DU'eccló: Circuitos Carcelle
PROGRAMA GEGAWn At.m EL
CELEBRE
Teat¡-e dl P1CCOLI

YAMBO

1000 FANTOCHES, 1000
Les ramoses >edettea

AMALIA DE ISAURA
LA YANKEE
MERCEDES SEROS

I ela grans artlstea TIT~ASPE
ANDRE AND CURTIS - JAZZ 01l'IAMIC (20 artl.stes), ORQUESTRl
NA, etc.
BUTAQUES A 3 Ftes.

Dr. ROSELL
P. els Gràcia 106, pral.

A AVUI

CINEMES
Amèrica. •Volga en llaiJUISJ, 1.11
rey de }os Campos EUseos• 1 eLa ])O.
lorosa•
Arnau - cOdlos de buzo» 1 cS!nfDnla& del corazón».
Barcelona. - l.JOt·u pellfcutes còllll
ques.
Bosc. - eLa novia de la suertet
cA.mant.es rugttlvos».
Bohèmoa. - IL:ls trouteras del amort
cEl uttlmo vals de ChopJnlt.
Broadwa¡. - •Maria.», cf'àcU de al]llll'
1 cVolnodo hàcia Rlo JaneirO».
Cèntric Cmoma. «Fra Dtavolo~
cFiel a uno. muJer» l cOro en
mootafl.a».
Comèdia - cUn pequef'lo gipntet
cM.a<1a.me Butterflyll,
Comtat. - •Toda una mujer», cQ;:
calamldad» 1 cUn prtnclpe eocan
don.
c'l't
Dior:ama. - cFueros tlUmnnoet 1
.¡u1ero y no se qulen ereSJ.
cJI
Diana. - uMujeres que macan•.
nombre mato» I cSevi.Ua de ml8 IIIJIO'
res».
~
Entenca . - •Amantes rug1.tlv011J, , 1
ela en el pals de las marav!llaa
e VIda. azarosa».
Esplai. - cUna nocne en El CatrO'
el!:! m undo slP careta•.
cJl
Foc Nou . - cVolgo. en llarn&S~· c1;1
r ey u e loe Campos Ell.seOS'
Dolorosa•.
ctone5'
Freaot1. - eLa m uer~e do vaca
c ->1u¡eres OlvloadasJ.
còm1<1Ue&.
Goya, - l.JOt:re pel!lcules
. J)IIOll
lras • c·1·ooa una UlUJerlt, «vOUll
r.arlccs1» 1 cAwor y cuartill_êi'Cal
Laietana. - cuoa nocne en1 Jt¡nlll1
ro11, •Nn.cldo para peteau •
y ::>ally•
anas'·
Ma¡esuc - d..ns cuatro nerm
cAna Vlckera».
eLl
Marma - uLn !ala dei. tesaroJ, [llU
Horda malalt a» 1 cOema.sladllS
jeres».
ando !111'
Mistrat. - d:~en-Huu, cCaz tart
rus vlvas• 1 cVIvlr para ma .JlUel"
Monumental. - •ta signo ...ae,:!,.,.. pOl'
t.e». «El detenson 1 cNov.-los al! esa.
.,
~
Nur.a - eLa eopla num. 1,, 1 1

Pe~~~ ~ 11:l!à

fronteras del alJIOf' •
t.t:l Ul timo vala de cnoptn•.
uerPnncipal - aLa 0 01 1a úe ¡a 6
te• , cAmao tea fugi t1 vos•·
d'ID'
Pul> u Ctnema - Kevu• Lllttle..
R~~~s',t:.t - t &l t.ILDIIO eo .!JfOildiVI!I·
cl!..o nora de amarnOtiJ.
carJI
Royat - •El delensou .•cara a
1 cEl tolgno dc la muene•:--rot
Splendld 1La tsla del ...,......~
cMafla Lulsa de Austruu.
,lo
Seleot Cinema. - cAwor por 1011
re~~» cJusUcialt I DibUIXO!'· rt oAII
Talla. - «1\.Sl nma oa m uJ<' •
Maria»,
•nsorot cV
Tr1omt. - eLa isla del ""
· 0111'
Horda maldltu I cDemastadlll
Te3t~:_:.•·- 1Ln princesa de IB o,&ardt'
1 cEl fantasma del oro».
oe f'111'
UrQUinaona - •El burl.tdOf
reoclu
~ ~
Verdi. - cDlme qulcn eres
nuo'.~
nombre malo• 1 csorrell 0 18 ,,_.
Volca. - cl!.l pvllan» 1 cl:'ot
de ~u rival».
~
Xile. - do1uaica 1 muJereB'•
cella de postlru.
-d

Especialista dels Huspu.ais
de Parta - var1cas - Llagues
a les cames - Malalties de
l'Anus - Recte - Perctues de
sang • Físores · Ecumr11

~1 or e nos
G uaret"

&8fiS8

or;::'

SENSE oOL.

la humanitat

Olt~OUS, 18 D'ABR I L DEL 1935

la ~humanitat
fteC18CCI0 1 Ad!Illn1st rac10
S O N D A U N I V E R S I T A T, U

T el•f on 22 t22
lm¡;¡remta:
T A

L L f:

R 8,

N ú

•
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LLIBERTAT

M.
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PANAIT ISTRATI, HA MORT contra

De poc U servi la seva conversió al
feixisme, orgullós 1 pretenciós que
vol solucionar tots els problemes.
Poc lla pogut gaudir Istrati de.spres
de la seva cap1tulacló davant l'enennc.
.Pobre Panait!
9un t rimestre
Nascut a Braila. <Romania), el
,Altres oa1sos un tr lme&tre 181884 va córrer el món amb la d esesperació del rebel, des del:; 14 anys
tiru al dla de la. seva mort.
Les seves obres estan 1arcides de
rebellia. Tant per l'estil literari com
pels temes, són una permanent apologm a la revolució proletària.
Jo el valg conèixer el 1924, amb
motiu de Ja publlcac1ó del seu pruner
llibre «Kyra Kyralina>>. Era un cc>muniSta. rabiós. A cada passa parlava de la injusUcia. social i llançava.
anatemes contra els ncs 1 totes les
relig10ns.
E1s seus lli brea són això: renecs
fortS contra els dèspotes i paraules
d'amor pe1· als trebaUadors.
DespreS de «Kyra Kyralina», que
TER ROR ISM E INTERNACI ONAL
és un cant a la vida d'un desespe~Matar habemus».
r at, ve t<Oncle Angeil>, una ruma hu- «Ya Iu sabem us».
mana SeguelX 14Les Haïducks», re<De «La Pubhcitat».)
presentacló patètica de les lluites
dels esclaus de Romanl8. contra eLs
opressors
1 alld veiem «Adr1à Zograffi» corre
d'una ciutat a l'altra, d 'una nació a
l'aJ.tra, a la recerca d'Un home bo
per a fer-se'l am1c.
dür ~icolàs», «Domnitza de Snogog», «COsina», com s'assemblen als
personatges tèrbols de Dost.o1ewsul
«Kyra Kyralll'l~<» mai mes no pot
oblldar-se un cop el nos~re espent
s'ha submer git en llurs pagmes. AU1
hi lla el Danubi; alli es veuen les
altes muntanyes astat1ques. 1 els carLA CAVALCADA
rerons de Constantinoo1e 1 les pla-1 de tot això què en fara n ?
cetes de Beyrutb i els palaus dels
-El sanyor Giralt h o aprofi tarà Mustafàs amb el seu mistenós silenper a m untar u na n ova revista .
Ci, t
encobreix tots els v1cis, totes
me «La. Veu».)
les , ~ vers10ns, tots els cruns.
Però .l?er doneu, no és del Panart
Istratl llterat de qui jo voha parlar
ac!, sinó del Panal.t Istratl obrer,
llwtador, que es féu estimar per tots
els desposseïts d'arreu del món. n·aquell Pana.ït que m'escrivia cartes
abrandades d'un enamorat de la llibertat en les quals em deia:
«Ah, amic Foix; el món està ple
d'imperfeccions. Els que com vós 1
jo volem transformar-lo, haurem de
resistir moltes envestides i sofrir, a
més a més de qui sap les Impertinències, persecuc10ns I martiris. Ja
bo veieu vós, m'escriviu de Barcelc>PARA TODO S LOS GUSTOS
na, des de la. Presó estant; de Ro-¡A m l lo que màs me emoclonó mania rebo també miss1ves d'altres
fueron las carrozas I
germans, com vós empresonats, per
- Pues a m l. t« Les T rampes» y los defensar la. lhbertat 1 els treballacomparsasl
dors; s'ha. de lluitar fins a vèncer la
(De «El Diluvio».)
reacc1ó que ara es presenta en forma
de feixisme.»
Aquest és el «meu» Panart Istratl;
com ho és el que sabé escriure les

pàgines vibrants de «Les Cllardons
del BaragaD», llibre dedicat als sc>ferts i miserables camperols de Rc>mania; com ho és, també, el de «Nerransula», la nola alegre 1 lliure que
pretén escapar a totes les lleis humanes. Com h o és també aquell Panait r edactor de eLa Romania. Obrera» I secretari de la Federació de

pREUS DE S UBSCRIPCIO :
2'60 Pt ta
s arcetona. un mts
7' 60 •
Fora. un t rimestre
AJ11er 1ca Llati na t Portu&al

••

-

PANAIT IST RATI
(vtst per «ShUIIl»)
Treballadors del Port de BraUa.
Aquell agitMor sindicalista romanès
defensor dels opr imits 1 perseguit
peLs despotes del seu pals.
Aquell es el Panaït lstrati que jo
conec; aquell és el que viurà sempre amb mi I amb els oprimits de
tota. la terra.
De l'altr e, del Panaït convertit, no
en sé n1 en vull saber res.
La seva obr a d'abans, la. seva claudicació, resta escrita i troduïda. a totes les llengües del món. La seva submissió al feixisme, no podrà fer-la
desaparèixer.
Pobre Panaït!
En el moment de la. seva mort, permeteu-me que, oblidant els greuges 1
les traïcions, jo, amic seu d'abans
d 'ésser feixista -en convertir-se. ell
mateix em borrA de la seva llista d'amics-, mal traductor, si voleu, d'algunes de les seves obres, li dediqui
un record. Un record ple d'emocions
que ens porten a la memòria dies de
lluites.
Es més gran la seva obra que la.
seva pròpia persona, I jo consldoro
més Important ço que resta escrit
per Istrati. que la seva claudicació.
Un r ecord a l'escriptor i al rebel,
malgrat tot.
P. F.

la pena de
mort

J ean J aurés, en vida fou ferotgement combatut i fins calumniat per
les dretes de França, fins arr1bar a
l'excitació de l'atemptat personal,
atemptat que és realitzà covardament per l'esquena. en el moment
en què Jaurés prenla un r efresc bo
1 assegut en un bar del carrer Montmartre, realitzat per un fanàtic de
· l'església catòlica, afiliat a l'organització monàrquica coneguda per
«Camelots du r oi».
Jaurés, militant del partit socialista francès, diputat I fundador del
diari cL'Humanité», sempre s'llavia.
pronunciat per les causes justes 1
sempre havia defensat els oprlnuts.
Naturalment, s'oposà, en tot mc>ment, a l'aplicació de la pena de
mort, defensada acl com a França
pels monàrquics i altres reaccionaris.
El 1908, pronuncià. Jaurés un brillant dlscurs contra la pena de mort
al Parlament f r ancès, del qual volem
traduir W1S fragments. a honor
dols ministres de la. C. E. D. A. ferotgement partidaris de la pena de
mort.
Deia Jean Jaurés el 1908:
«S'ha dif aquí que la pena de mort
és eficaç i necessdria. Als nostres
adversaris tocava presentar la prc>va d'atrò. I no ho han jet.
Un gran jet ens de cridar l'atenció, nosaltres estem voltats de pc>bles que, legalment o pràcticament,
han suprimit ja molt temps la pena
de mort, t aquests pobles tenen les
més diverses constitucions polítiques
í socials.
Al Sud hi ha la I tàlia Uat!na, la
terrible ergdstula de la qual prova
almenys que fins imaginacions meridionals poden ésser corpreses per
la por d'una aUra pena que la de
mort.

Els presidents de República acostumen a no escr1ure articles n1 a
parlar gaire sovint en públic dels
afers po)itics, econòmlcs i socials que
preocupen el món.
Fugen també dels Intervius, sovmt
tergiversats per omissió o expressa-ENTR E CAVER NAS
- Ha empezado la Semana de Pa· ment.
De totes maneres, Tomàs Masaryk,
1l6n.
- Y la nuest ra, ¡ayl, em pezó hace d emòcrata cent per cent, ha parlat
per al gran públic, i ha conceait
ouatro aftos.
un Interviu, que ha estat revisat
(De «El Sol».)
i signat per ell mateix, i que, per
ésser de qui és, reproduïm integrament:
-¿Quin és el millor carni que ens
porti al restabliment econòmic del
món?
-Es Ull problema que no es pot
r esoldre en un sol dia ~ontesta Masaryk-. Cada pals ha de comenlt'lll'
per r esoldre el seu propi problema,
sense esperar que els altres comencin.
Cada home, cada nació, Individualment, ha de treballar de seguida
per tal de posar ordre en els seus
dominis. Quant a les nacions, és abCO NME MORACION DE LA REPU· solutament indlspensable restablir la
confiança entre totes; sense aquesta
BLI ÇA
Un festejo que no esperaban ai- condició, no pot haver-hi soluc1ó possible.
Solament la confiança ens por&Unos.
tarà a una avinença; és la base de
(De uEI Llberah>.)
t ota collaboració econòmica.
-¿Potser si la pau internacional
fos assegurada. la reconstrucCió econòmica podria resolclre's ràpidament?
-Certament. L'excitació a la guerra és una estupidesa. Aquesta excitació bèllica no afavoreix n1 poc ni

molt els afers econòmics. Tenim necessitat d e pau per a poder pensar
amb tranquillitat. El món ba. de te-nir una poUtica. de pau, de pau absoluta. Altrament, jo no crec amo
la guerra. No hi llaurà guerra. Penseu que la guerra significa diners,
diners i diners. I jo no veig el palS
que pugui desprendre's de grans xifres en fusells i municions. En efecte,
els pobles estan excitats; continuaran parlant de la guerra, però no
la faran, n'estic segur.
-Bé; però això no resolt cap dels
problemes que preocupen tot el món,
problemes que minven el seu desenvolupament econòmic 1 són causa
de misèrlp., de fam.
-Es cert; és necessari que els hc>mes s'alliçonin de l'actual crisi econòmica. De totes maneres, no és tan

___________*___________

<De eLa Liberta.<U.)

DE COMPR AS
-¿Qué desea el sef'lorf
-un clento d e tarJetas.
me «El Debate.»)

Bl BLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS

MASARYK

Aportació de Ja Llibreria
Vox Libri
La llibreria. VOX LI BRI , del carr er
T allers, ens ha tramès 25 interessants volums, que detallem a continuació:
cEl d oble crtmen de ArgeiJ, d e Josep Pou I Sabater.
«La vida en los presldios», de
J . K. Vibri.
«El p roblema de Cntaluña, visto
por un comunista», per J or d i Arquer.
«U. R. S . S. 1932».
«El h éroe de la República, Fermin
G ala.n» <peillcuia de la U. C. E.).
cEl ftn de una expediclón sideraL
Viaje al planeta Marte», de Benigno
Bejarano.
cLos màrtires de la libertadlt.
«Historia popular de la. Revolución
francesa•.
cDon Q'.tlxot de la Mancha», de
Cervantes, traduit al català per An·
toni Bulbena 1 Torell <tres volums>.
«Taba.rélt, de J. Zorrilla de San
Martin.
cidllios 1 cuentos mistlcos», de Jacint Verdaguer.
cElogi de la mentida., de J. T orres
Tribó.
«.La Provldencta al quite», d'Eugeni
Noel.
«Almas y Panora.ma.s», de Francesc
Contreras.
cinstantes dc dlcha amorosa».
«El arte de descalzarse», de Pollgnac.
«El Marqués de Becalloa. E.scàndalos de la. Corte de Portug&IJ, d 'An·
toni de Albuquerque.
«Historia. de los m ovtmtentoe na.clonalistast, d 'Antoni Rovira 1 VirgW.

«Vida Intl.ma de Mosèn J a cint verd aguer», de J oan G Uell
cFlores d el Tróplco», d e M. Angel
Macau.
«.La c~ci6n social de la rnuj er
en Espafuu, d e Margar1da Nelken.
eLa transformactón de la.s razas en
Amencu, d 'Agu.sU Alvarez.
«Mi.ss AUànUcOJt d 'Abclard Pernàndez 1\rias.

greu com es diu. Hem de viure amb
més modèstia; ens hem acoslumat
massa al luxe. A mi em tan llàstima
els pobres que no tenen prou menjar
1 en canvi no em fan n1 nuca de
llàstima els rics que no poden tenlr, al seu servei, tants automòbils
com tenien abans. Per això mate.lX
penso que la crts1 serà de bons efe~
tes mor als.
-En qwn sentit?
- En molts. Vó:> mateix no podeu,
actualment, fer les m~~oteixes despeses
que abans. Com a consequènC!a, esteu forçat a ésser econòmic 1 raonable. No podeu oferir-vos les testeS
esplèndides dels «Grands Casinos», 1,
per tant, porteu una vida més sensata. P enso, també, que el .PresidenL
H.oosevelt realitza una obra interessant. Quan Roosevelt va trametre
el seu missatge a 36 nacions, Jo 11
vaig telegrafiar dient-li que signava
amb goig, bo 1 afegint aquestes paraules; cEs el vostre deure de fer el
que feu, perquè vós sou el cap d'un
gran país». Ara bé; ¿quines mesures poden prendre's per tal d'as:;egurar la pau 1 tomar als pobles la.
prospentat? Això depèn molt de vosaltres, pertodiste.s. Vosaltres beu d'é:>ser els apòstols de la pau 1 contrtbuir amb les vostres paraules perquè l'amistat sigui un fet entre tots
els pobles. Vosaltres, en parlar diàriament al poble, sou els que millor
podeu treballar per la. pau. No ho
oblideu.
Jo voldria que, en tots els aspectes, els homes i els pobles, en llurs
relacions mutues, es tractessm amb
la lleialtat 1 honradesa dels amics.
• • •
J a heu llegit les belles paraules de
M asaryk, el gran President de Txecoolovàqula. Compareu, lector, aquesta actitud noble 1 llberal amb la dels
dictadors Hitler 1 M.usaolln1.
¡Com vold.rlem n06alt.re.s que &lgú
de la ReptibUca espanyola pren¡ués
com a exemple la recta conducta.
del eran .M.8.'!11l')'lr., puntal de la democràda, que Txeco6loviquia of eretx. sati.lfeta, al món sencez t

I

L a Premsa r epublicana destaca
l 'expressiva actitud de la «Ceda»
t dels seus diaris en aquest aniversari de la commemoració del 14
d'abril. No ht han dedicat una sol a. paraula, no han retut l'homenatge al r~gim d'una sola. bandera,
d'un 301 gest d'adheSió ni d'alegria.

La Publicitat recull el sile?tci
hostil de la cCeda»:

cOles passats déiem que n1 la Ceda
n1 cap dels vencedors de les eleccions
del novembre del 1933 tenlen titol su-

ficient per a reivindicar el governament de la Republlc.a. Aquelles elecctons no les van guanyar com a republicans, sinó com a gent de dretll. No
les podien guanyar com a republicans
perquè n1 en tota la campanya electoral nl en cap acte pú.bllc no varen
fer una declaració de republican.l.sme.
L'Ingrés al règim de la Ceda 1 dels
agrarls lla estat posterior a aquelles
eleccions; cal saber, doncs, sl com a
republicans de dreta obtlnd.rlen els
mateixos sufragis d'aleshores. Mentre
no serà aclarida aquesta lncògnltll la
seva torça parlamentària seró. un titol 1nsu!ic1ent. Després de diumenge,
però, els republicans tenen més motius de dubtar del republicanisme
d'aquests partits.
Ni cEl Debate• nl cap representllcló
autoritzada d'aquestes forces que pretenen governar la República lla !et
cap demostració d'a.dbesió al rllglm
durant la commemoració del 14 d"abrll. Per part d'aquestes entitats la
reserva lla est'.St tan absoluta que ha
donat la sensació d'llostllltllt. Admetem la. d1sco:úormit:lt accidental amb
el Oovet·n; no serien sols a troba.r-68
en aquest estat d'esperit; la d!sconformltat amb el Govern, però, no implica hostUltat al réglm. Els republlcans que combaten el Govern ban tet
actes 1 manllestac1ons de republlcani&me; ells no; els republicans poden
aovernar la Repúbllca; no la poden
governar aquells que, tenint ocasió
d'expressar la seva a.dbesló al règim,
se n•estlln deliberadament. A les ele~
dons del 1933 no s'ht presentaven
com a republlcans; les seves dechuac!ons de republicanisme eren posteriors al 14 d'abrU del 1934; en la commemoració del 1935 s'abstenen. ¿Qwn
titol de l'epubllcan!sme poden allegar
després de manifestacions tan eloqüents de fredor amb la Repúbllca?
Després de tot això, haurien d'ésser
ells els orientadors del réglm ?»

El silenci eloqüent
També El Sol comenta l'actitud
de les torces vaticanistes:

*

EL PRESIDENT DE TXECOSLOVAQUIA.
TOMAS MASARYK, OPINA SOBRE LA
CRISI ECONOMICA DEL MON

CIUDADANO DE HONOR

3

EL TREBALL ·

Ttl.fon 144 4 6

..- n' qué tal la República, 1on
• 1&uel?
n~Bastante blen. Ya me duele me-
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JAU RES
Al costat d' aquesta I tdlta llatina,
quin exemple tenim? La B~lgtca. No
;uguem a mb els mots. Un pafs que
té la pena de mort en el seu codt,
però que del 1863 ençà no l'ha aplicat ni una sola vegada, és un pafs
que ha abolit la pena capit<U. I volaltres heu tingut por que s'abolíS
a França de la matexa. manera. t
per atxò voleu despertar el botxi.
(Aplaudiments.)
Respecte a Suïssa, es pot almenys
dir que els cantons més desenrotllats des del punt de vista econòmic,
Berna, Vaux, Ginebra, han mantingut l'abolició de la pena de mort.
Doncs temm la Itàlia, la Suïssa,
la Bèlgica, l'Holanda. la Noruega1 la
Suècia mateix, ja que el seu amoaLxador constata en el seu tnjorme al
govern ang.lès que no hi és aplicada;
és a dir, raça llatina, raça flamenca,
raça genndnica, raça escandinava,
pobles de temperaments t de races
diverses, han abolit sense perill la
pena de mort.
¿Es que aquest argument de jet
no té més valor que el detall varia.ble de les estadístiques que la Cc>misstó ens oposa?
Tots aquests països han abolit la
pena de mort perquè són països coratjosos , on la gent no tremola da-.
vant de Jantamtes. Heu3 act l'exemple que hauríeu de seguir. ( Aplaudiments.)
Fins aquí els arguments de jet.
Anem ara a cercar les responsabilttats socials.
Es comet un crim, es talla un cap
í es creu que la qüestió està resolta.
Això és un error: la qüestió queda
plantejada. Jo dic que cal suprimir
la guillotina per a mirar més amunt
les responsabilitats socials.
Seria criminal concentrar damunt
del cap del culpable tota la responsabilitat; a nosaltres ens toca la
nostra part, a la nació U toca la
seva part en el crim. S'ha parlat
de l'alcohol, d'aquest flagell. ¿Es per
verttura un flagell natural que es
desenrotlla independentme?Ít de la
voluntat dels homes?
M. Castülard, ponent de la Cc>missió, gran partidari de la pena
de mort, és un «boullleur de cru»
(destilador d'alcohol a la propietat).
Jo no vull provocar una querella
per~onal amb el ponent, pero recordc.ré que, ja tres anys, 10 viat¡ava
per la Normàndia t visitava mastes
en companyia d'un metge; 10 vaig
veure allà homes amb els llavis pentant t d'ulls estúpids._ (Forts aplatv
diments en diversos bancs. Protestes
en altres), i ens dèiem el metge f
;o: quina desgràcia L'havcr...se restablert la lliure producció de l'alcohol
a la casa del pagès! (Grans aplaudiments.)
¿I què direm dels trutos costums de vagabundatge f de droperia
que perde?t una part de la infantesa i de la. cla3se obrera?
Quants infants no hi ha sense
família, 1ense ningú que se'n cuidi,
lliurats a ells mateixos pels carrers de Pans on apre11en l'auddcta
del crim i les in/àmies del vici?
, Què hem jet, ¿què fem per a posar remei a aquest nuü?
¿Quins són els detestables consells
donats per la mi.Sèria au obrers ser¡,.
se feina?
¿La criminalitat 110 és afavorida
ta71tbé per la prostitució? ¿La prostitució no condueiX al crim per l'habltud de la droperia i del desordre?
¿I aquesta prostitució no és efecte
de la misèria? ( Aplaudilnents a l'esquerra.)
Consulteu el llibre de M. Charles
Benoist sobre les obreres CO$idores,
que té tot el ralor d'un preciós te.stimont cíentiJic, i vegeu quina és La
conclusió d'aquestes pàgines doloroles on és retratada la vida obreres que guanJte?' d'1'20 a 1'25 trancs
per ¡ornada de 16 a 17 hores, d'aquestu obreres davant les qual$ u
formula aquesta alternativa. suprema: o éSser .antes o é11er prostitutes/ (Grans aplaudiments a l'esquerr a f a l'extrema esquerra.)
La pena et. mort concentra sobre
el criminal tota la. respor.1abUttat:
ú l'aòJolut de la pena, t 1UJ$aJtres
no tentm el d r et de prcmuncuu l'ab•olut de la. pena. EViteu que ela ~
mes u pen;ertef:dn, convídetvlo3 per
m tt1à d' u na repressió serH!Ta a ¡er un
retorn 10bre eUs mateixos; I)CT() dd -

cNo han creldo una vez més tos
lnteresados en el sostentmlento de un
crlterlo de accidcntalidad en cuanto
a las formas de goblemo rendir el menor acto de devoclón a l.n República.
NI siquiera el que la cortesia impone.
Nada tenemos que oponer a esta aCtitud que tan mal se conjuga con las
pretenslones apremlantes y las exlgenclas vocingleraa en orden al goblerno del règlmen republicana. Nos
basta con se:ll.alar en esta ocas!ón Ja
consecuenc1a de los elementos, a qulenes la conmcmorac!ón de una fecha
tan transcendental en la hlstoria del
pals como lo fuè la proclamaclón de
la República no ha movldo ni slqU1era
a recordaria. Es de alabar. p or otra
parte, esta poslc1ón de claridad, que
B! bien aparece alslnda de tanto en
tanto, det!ne contusiones y declaraclones en precarlo tormwadaa en otr1111
ocasiones.
Nlng(ln Organo perlOdiStico atecto a
la Ceda ha publlcado una linea de
recordaclón a la etemérides del camblo de régtmen. Se han llmitado a reco¡:er en aus columnas la ln!ormac!On
del dia relativa a los actos celebradoa,
y aun 6sta escrita con desde.flosa brevedad, ha s!do relegada a un rlncón
de las planll8, como B1 de un puro
suceso calle!ero se tratase. Nadle les
puede negar consecuencta en el procedim1ento. Lo mlsmo hlcleron en
atl.os antertores. A nosotros nos complace reconocèrselo en estas llneas,
convencidos de rendir un buen servicio a la oplnlón y a los m!amos elementos, tan avaros de su julc1o y de
eus palabras, en ocaslón en que la
cordlalldad de todos'los republicanos,
!undida. en el recuerdo de un tasto
nacional de gran alcance y de pro!unxelos viure, perquè tinguin temps
de reflexionar í de pensar . Feu això
encara que us costi algun diner;
amb atxò reconetxereu la vostra part
de responsabilitat social. ( Aplaudiments.)
Es massa. còmode tallar el pr oblema amb una ganiveta, crear un abisme entre els culpables í els innc>cents. Hi ha entre a uns t els altres
una cadena de responsabilitat. (Ovació.)»
No era sol Jaurés a manifestar-se

contra la pena de mort.
El segui l'abat Lemire que parlè.
contra la pena de mort enmig de
les protestes de les dretes. Vegeu el
que digué l'abat Lemlre que en pujar a la tribuna fou acollit pels
murmuris hOStils de les dretes 1 amb
paraules encoratjadores d els diputats socialistes i republicans d'esquerra:
«M. Jaurés ha dit que el nostre
cristianisme ens hauria de bastar
per a ésser contraris de la pena de
mort. Es cert. L'Evangeli és, en ejec-te, ple de pietat per totes les dissorts t de perdó per totes les faltes.
I M. Jaurés sap prou M que la nostra religió, el nostr e cristianisme, el
nostre catolicisme. no és pas aquest
clericalinne endurit... ( Grans aplatv
diments a l'esquerra.) Aquesta tradició momificada que ens vol agarr otar dintre d'un partit polític; no
és aquesta bella decoració d'acadèmics t cdilettanti». (Grans aplaudiments de l'esquerra, que comprèn
l'allusió a M. Barrés, l'acadèmic
reaccionari.) La. meva rel igió és un
cel nou viu, on ht ha atzur t núvols,
t és a.mb eU que pretenc ésser del
meu segle i del meu temps.
J o prefereixo a una societat dominada pel sinistre patíbul. una societat
oberta indefinidament al s r emordiments. <U penediment i a l'expiació
per a tots. Això em se1nbla més htv
m~ i més digne de la França. (Ova,.
ció.)»
!Quin contrast entre aquest sacerdot francès 1 els capellans de casa
nostra antirepublicans 1 !elx1stes.
que demanaven amb to d'exigència
l'execució de Ramon Gonzàlez Peñal

NOTICIARI
- La Societat d'E. 1 o. d'Aigua
Gas 1 Electrtcitat ro. a. T.>. comu:
nlca als seus afillats que, a 1t de
poder tranlltar amb urgència t:ls assumptes de treball, lla traslladat el
seu dornicUl social a la. Via Laietana, 161 segon pis (Edifici de la Dele¡acto de Treball a Catalunya).

*:--------

da emoclón, ha s!do por unos dfas un
be<:ho consolador y una treiiUa dc paz
en la agttaclón encontrada de los partldos. Nmguna lmportancla podria tener esta silencio y esta reserva si los
hechos no explicaran lo que el sUencio veltt. Los accldentallstM siguen a
horcajadas sobre la. tapia que divlde
la Monarquia de la República. Cómc>da o incómoda, }a posic1ón es clara.
Qulen lo dude serà el que tenga ojos
y no vea, o!dos y no o!ga.t
La Llbertad sobre el
sumpte, escriu:

mat~ix

as-

El que hauria pogut
estalviar-se la Re·
pública
Roberto Castrovido publica un
interessant artic1e a El Diluvio
sobre la situació política, després
de la darrera crisi. Reproduïm alguns pardgraJs de l'article de
Castrovido:

cPor evitar Ja guerra clvU se admlcTuvlmos OCIUI!ón de pasar dos o
tres veces ante las ot!ctnas centrales tiO esc contubernlo que ha sldo esdo 1.n Ceda, que ocupan un ¡;¡ala:.IC'te poleta de la IIUerra c1vll que se preenclavado a la entrada de la calle de tendló evitar. ¡Qué funesto error!
Serrll.llo y ¡;¡odemos afirmar que no ICuàn 1081lna pretensión 1 Se ha per.
sólo eus puertas estaban cerradas, 51· aido ml'dio atio y se lla incltado al
no tamb!én que sus balcones nume- levo.ntam!ento del 6 de octubre por
rosos todos tenlan corrldas las persta.- haber dado alber¡'Uo -perdonsa lo
nas. ofreclendo impres!ón de que I~ manldo del alml.l- a vlborM venenoactlvldades inter!ores se hallaban en sas en el ¡;¡ecbo do la Repúbllca .
Dll haber rormndo el 4 de octubre
suspenso. A no ser por la presencia
de las dos o tres pareJas de guarct1as de 1934 un Oobtemo m!norltarlo lnque custodlan el edi!lcio permanente- tegramente re¡;¡ubllcano, se llabrla
mentc, hubiera. ¡;¡odido tomarse por ahorrado Espatl.a las rebellones del 6
una casa cerrada, con sus hab!tantes de octubre, con muertos y herldos,
en la emlgractón, de las que abunda- por los cuales aún se guarda luto;
rou en los meses ¡;¡rimcros de la Re- cou vlcUmas lrremc<!lables, con estela
publica. En cuanto a s us perlód!cos... todavla pot· cortar de lé.grtmas, do orNo serà menester declrlo ya: o!ngu- randades, de m!ser!as, do ¡;¡risiones y
no colgó nl llum!nó su tachada. Tam- de ftmclonamtento de ConseJos de
poco publlcó uno solo el màs breve ¡uerra y de Trlbunll.les de Urgencla.
auelto, a titulo !ntormatlvo slqU1era, 1Y todo por no haber heellO de grado
reflrléndose al nconteclmlento del dia, en ocLubre Cie 1934 lo que sln remea la conmcmoraclón que csus correli· dia ha llabldo que llacer en abril de
.nonar!ost, los vlejos re¡;¡ubllcanos, ce- 19351 Ya no tlcne otra salida q ue el
lebn\bamos. Nada. Para tales pupelltos servir de lecclón pa1·a que no se perno exlstló la conmemoraclón, n1 la slsta en el grosero error de junto.r elemeutos contrarlos en un mismo GoRepilblica. nt los re¡;¡ubllcanos.
b!crno y no se cal¡a en el yerro de
...Eii. cié<:ir; éiüo ..cEi oebatê» :..:.:Pài1iê: retardar la dtsoluclón de estas Cortes
por
mledo a la guerra civil.
1n.Sp1rador, n ervio y lf\lla de la Cedir-,
En guerra c!çll andamos met!dos.
antes de o!recer el equivoco de que
Media
Espatl.a slgue slendo enem.!ga
pueda suponerse que conmemore el
anlversarlo republlcano, no duda t:n de la otra media. De vez en cuando
suena
un
disparo y cae muerto un
dejar de conmemorar el Domingo de
Ramos, y es capo.z de cruci!lcar a combatlente. ¿Llegarà a luchar torCristo antes de que llegue Semnna mando eJércltos uno y otro bando?
Medlo de evlt.arlo es llevar a los ~
Santll.
Asl son y esto &On clos nuevos re- mlcios el teatro de la lucha. ¿Que no
serà
un rigodón? Indudablemente.
puollcanos». ¿ Republlcanos ? 1 No I
¡Mercaderes! Grltémoslo con toda la Hay encendldos muchos odios que
tuerza. de nuestros pulmones. Y pr c>- oruscan a la razón y estorban el eJer·
curemos que la República huya de clclo de la tolerancla. Pero aun as! 1
todo. la lucha electoral serà menos
enos como de apestados.•
cruenta que la lucha armada. y con
un Gol.llerno ca¡;¡o.z de garantir la llonradez de la jornada y de asegurar al
votante lo. vida y la llbertad, serlt.n
las elecctones poco S:mgJ.1entll8.»
Reproduïm del matei-1: periòdic,
sense comentarts:
cNo queremos -ni podemos- ana.llzar los mot!vos que ha tentdo el Gobierno para conceder condecoraciones
a clertos setl.ores cuyos servlctos al ré¡lmen, trancamente, no nos son conocldos. Por eso se ha condecorado
AUDIENCIA
al escritor reacclonarlo Sr. Fernàndez
Flórez, cuyas cAcotllclones de un
PRüiERA SECCIO
oyentea, publlcadas en el alfonsino
Furt d'una blciclet.'\. - Prop de
cA B Ct, son un continuo y envenenado ataQue a las màs pura.s esenclas Vilanova i la Geltrú, fou detingut
republlcanas.
Pere
Blasco, el qual muntava una
Esta deslgnación del se:ll.or Fernàndez Flórez, que no desperdic10 -ocastón bicicleta que acabava d e robar. A
para zaberlr a los republlcanos -un causa d'ésser reincident, el fiscal dellgero repaso de sus articulo& coima- manà per al processat la pena de
rla la d eplorable impreslón q ue ha dos anys quatre mesos i un dia de
produc1do la recompensa--, nos pa- pr esó.
rece. senc!lamlente, un error del GoSEGONA SECCIO
blemo. Francamente lo dec1mos, Y el
Robatori amb abús de confiança.
expresar una oplnlón debe estàrsenos
Ocupà
el banquet Antoni Sànchez
pennltldo.»
Torrecillas, de 68 anys, processat per
robatori amb abús de contiança. SegollS el sumari, Francesca Quevedo
contractà el p rocessat per tal que U
enllustrés els mobles i el Sànchez,
després de començada. la feina, amb
el pretext d'anar a comprar alcohol,
Per causes alienes a la nostra se n'ané. 1 s'emportà joies per valor
voluntat no vam poder reproduir de 900 pessetes 1 mll en bitllets que
ahir de La Veu aquest curiós solt hi havia en un armari.
que avui hem de reproduir de la
El fiscal, apreciant l'agravant d 'areproducció de La Publi. més afor- bús de confiança, demanà per a'
tunada que nosaltres:
processat quatre anys, dos mesos '
•ADVERTIMENT. - Ja !a temps un dia de presó.
que persones (censura) parlen un dia
TERCERA SECCIO
1 un altre dia d'esdeveniments que doEstafada. - Josep Ponsà Castella.
nen per immediats, de concursos que nos, cobrador d'una casa de comerç,
donen com a segurs, de plans i orien- s'apropià. de 1.865 pessetes que ha.tacions.
Comprenem que potser és demannr via cobrat.
La pena. de 4 mesos 1 un dia dc
massa el demanar silenci. Barcelona 1
Catalunya però, ~allien que, sigui p resó fou la que demanà. el flscal
el quo es vulgul l'esdevenidor que els per al processat.
esperi, llurs afers pol!tlcs 1 adminisQUARTA SECCIO
tratius 61guln trnctats amb un mlnlAtr opellament. - Antoni Rodonl
mum de serietat.»
Bordas menava un automòbil per la.
carretera de Sant Bol 1 atropellà el
n en Antoni Garcia!, al qual causà
leSions que li causal'en la m ort.

Condecoracions ..• ___________*___________

La Justícia

Les persones que
enraonen massa

ASSOCIACIO DE FUNCIONARIS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Al GOVERNADOR
GENERAL

Còpia del document adreçat
al senyor Pic i Pon
L'Associació de Funcionaris de la
Generalitat de Catalunya, formada
per dos mil cinc-cents afillats residents a Barceiona, a. les Comissaries
1 a tots els llocs on la. Generalitat
exerceix una funció administrativa,
es dingelx respectuosament a V. E.
per tal de suggerir -en aquesta hor a transcendental per ella de la
r edacció de l'anteprojecte d'Estatut
de Funcionaris-- el que constitueix
principi fonamental de les seves r eivindicacions.
La redacció d'un Reglament que
unü1qu1 1 defineixi les funcions adminiStratives, tècniques i culturals
de la Generahtat, obeeix a una necessitat Imperativa. Filla de les quatre Dipulaclons 1 de l'extin¡pda
Mancomunitat, la Generalitat de
Catalunya no té aquella estructuració organlca --severa. i elicient.que caracteritza tot orgamsme públic. La rap1desa dels esdeveniments
polltics, la peremptorietat en què es
plant~javen problemes econòmtcs i
socials de gran envergadura, deixava al segon pla de l'actualitat la
reglamentació de les funcions públiques
Ara bé, el Govern de la Generalitat, presidit aleshores per l'Honorable senyor Liu1s Companys, conscient de la necessitat d'estructurar
un Reglament de Funcionaris, nc>mcnà. una. Ponència integrada pels
consellers de Governació, Finances
i Treball. Conscient, també, el Govern de la dificultat que r epresenta
una estructuració d'aquesta categc>ria, demanà oficialment una coHaboració informativa a l'AssoCiaCió
de Funcionaris de la Generalitat de
Catalunya. La nostra entitat - llavor&- convocà Assemblees on es
reuniren per tom els funcionaris de
totes les categories. Fruit d'aquestes
Assemblees -on assistiren per a formular llurs aspiracions, la. majoria,
per no dir la. totalitat dels funcionaris- fou un anteprojecte d 'Estatut que fou lliurat a mans del conseller de Finances, senyor Marti Esteve.
L'Associació de FuncionarlS de la
Generalitat de Catalunya. té a disposició de l'honorable Governador
general. la còpia d'aquell anteprc>Jecte, però tenint en compte que les
clrcumstàncles han canviat 1 que
no fóra possible -sense esmenes
d'importància.- l'adaptació d'aquell
Reglam<!nt e. les circumstàncies actuals, demana se li concedeixt f!
que en altres ocaslons concedi un
Govern, que a més d'ésser eiXlt del
sufragi universal, disposava d'un
Parlament per a fer sentir -en cas
d e greu¡e-, les r eiVindicacions d e!s
funcionans.
L'AssòCiadó de Funci<>nans dc la
G eneralitat d e Catalunya. demana
que hom l1 concedeíXI el dret de
formular lea r elvmdicaclons deJ.a
seus a.tlliats I r e!Lera a l'h onorable
Presiden~ els seua sentl.ments de
respecte 1 oans:lderactó

NOTICIARI
El fiscal, de viatge. - Per tal de
passar els dies de festa al camp,
sortl ahir de viatge el fiscal del Trll
bunal de Cassació, senyor Gonzàlet
Prieto.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Vist.'\ d'una causa per a tracament.
-Per al dissabte vinent esta assenyalada en aquest Tribunal la vista
de la causa per l'atracament a la.
casa. dels ex-comtes de Sert, a l'Avin·
guda d el Tibidabo. El processat éS
J osep Martorell, bat~jat per la. polleia amb el nom d'«Enemlc p úbllo
número 1».
Per aquesta causa estan cltats a
declarar Sorla 1 Gómez, condemnata
per aquest mateix atracam ent, a petició de l'advocat defensor senyof
Medina.
D'unes sospensions dc pa a-a m ents.
-En anunciar ahir la suspensió d6'
p agaments de la pelleteria Ticò, di·
guérem per error que es tractava do
la casa Josep Ticó, quan en r ealitat
es tracta de la. casa Liu1s Ticó, del
p asseig de Gr àcia. Fem aquest aclariment a precs d'un dels interessats.

-----------*:----------NOTES POLITIQUES

Ga llcla-catalunya. - Els catalans
r esidents a Santiago d e Compostela
orgarutzen un programa de festes
completfssim per tal de celebrar la
diada de Sant Jordi, patró de Catalunya.. Pensen també fer ofrena
d 'Una Biblioteca d'Autors Catalans
al clnstltuto de Estudos GalegOS».
Els nostres escr iptors són invitats a
enviar-hi llur s obres I les entitats
culturals I patriòtiques, 1 tots els ca..
talans. a palesar llur adhesió amb
trameses de llibres o donatluR. Colllaborem a un projecte de tan alta
significació 1 que tant ha de contribuir al mutu coneixement 1 a la
germanor catalanc>-galle¡a!
Sou pregats de trametre les vostres aportacions, en llibres o en metàlllc, abans del dia 20 d'aquest mes,
al doctor Albert del Castillo <Ma·
llorca, 305, 4rt., 2a. Sl els donants
ho desitgen. llurs aportacions seran
recollides a domicili, previ un avis
al telèfon 81115.
Casat Nac1onalista d'Eaquerra dels
Districtes IX I x. - Aquest Casal
ha organitzat un cicle de conferències al seu estatge del carrer Igualtat, 222. La. primera serà donada.
dissabte, dia 20, a les 10 de la nit.
Anid. a càrrec d'Angel Pest.afla, el
qual tractarà del tema «Proyeccic>nes hacia el futuro».

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

A PARIS
MENJAR BE I ECONOMIC
Al RESTAURANT
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STRANGER
IN FORMACIO DE -L'E_

·LES LLETRES·
L'AVI I ELS NETS

Macià i e ls infants en el nou

•

Vàrem conèixer l'Alavedra, l'any
1930, quan la Presó Model estava
c•1rulla. de ciutadans liberals i catalaniStes. Ell i nosaltres, hi anàvem
a visitar els que hi eren. Havíem
p arlat diverses vegades, al pati de
l'esgàstul, sense conèixer-nos, fins
que algú ens va presentar. I ens trobàvem amb un Alavedra ben distint
d el que ~.baviem imaginat. La seva fama d'c:a:cel:lent traductor, de per iodista à6Q, de narrador amè, ens
feien témer trobar-nos en presència
d'un home afectat, amb aquell punt
de pedanteria que tant de mal fa a
alguns -no tots- dels nostres prim ers escriptors. Res d'això però
constatàrem en Joan Alavedrà. Se'ns
aparegué cord1al, senzill, afectuós
cor-obert. I d'aleshores que una bona
amistat ens ve unint, ja molt abans
ue s'esdevinguessin a Catalunya, els
ets gloriosos del 31, o els deplorales del 34.
Quan, més tard, Alavedra va ocuar, primer prop de Francesc Macià
després prop de Lluis Companys Ja
seva miss1ó de secretari, en tot moment hi hem trobat l'amic d'aquells
temps. I sempre que hem trucat a !a
seva porta per tal de servir alguna
causa justa -d'altres no en serVim-, la seva porta ens ha estat
oberta.
• • •
Joan Alavedra, admirable incorpo;rador de Remarque a la bibliografia
catalana, té un historial literari prou
conegut de tothom perquè tractem
nosaltres de descobrir-lo. Damunt les
planes de «Mirador» 1 de «La Rambla», la seva agilitat estillstica ¡ la
seva certera visió de les coses s'han
posat ben sovint de manifest i són
êonegudes de tot aquell que s'inter essa per les coses catalanes. Si en
la seva doble secretaria particular va

...

ll
f

~

..

No estem pas fent la critica d'un
llibre que encara ha de sortir. Hem
volgut, només, copsar un dels aspectes que sabem que l'integren i és la
r eproducció, dintre «El fet del dia»,
del reeixidissim esboç que de la vida
de Macià, va saber fer Joan Alavedra. Ensems, ens plau registrar-hi
l'aparició de !'«Anecdotari del Presid ent Macià», que vé a ésser -diem
nosaltres- com un tast del que seran, quan les escrigui -i és de creu' re que les escri urà- les dues grans
I figures catalanes que s'han assegut
t amb tots els honors al sltial de la
1 Presidència, en la durada efímera de
l'Autonomia, estroncada fins hom r.o
¡ sap quan, aquella matinada fatídi ca...
F.
'

----------------*:---------------LLEGINT...

DIADA Dtl

PERE FOIX 1 Editorial Coope·
ratlva Popular. Barcelona, 1935
Amb aquest llibre Pere Foix, periodista conscient dcl seu ofici, autor
'de llibres documentals, palpitants de
verisme, que són a la memòria rle
tots, ha volgut donar una versió obj ectiva d'allò que va ésser la nit memorable, i alguns fets, recents o remots, que la varen precedir.
Foix s'expressa correctament, sense
emprar cap rebwcament 1 s'esforça
per tal de fer-se entenedor. No tracta. de censurar ni elogiar, sinó, slmplement, narrar. El seu llibre, és un
extens reportatge a afegir a la prova documental que es farà precisa
per a judicar, algun dia, els fets
d'octubre, davant el Tribunal de la
Història.
Això -ja anunciat aix1 per l'autor
~ el seu prefaci- ho corrobora la
lectura del llibre, al qual, amb 233
pè.gines de text succint, que no fatiga gens el lector, evoca, sota tl
punt de vista del que escriu, tots i
cada Wl dels aspectes interns i exterriS de la nit tràgica.

LLrB~E

sortirà

J3ARCELONA, 6 D'OCTUBRE

L'ESCORÇO
FOC-FOLLET
LLADRES
Pròleg de Lluls CAPDEVILA. Volum
XIVè OBRES COMPLETES
D'IGNASI IGLESIES
Adquiriu-Iol
sans té un prestigi, molt ben guanyat, que el situa molt pel damunt
d'allò que poguéssim escriure nosaltres en pro o en contra de la seva
e¡¡trènua producció que honora la
poesia catalana contemporània.
Esclasans, l'home del «Sistema»,
roman fidel a la mètrica i al rictus
escollits per e11 des del primer lllbre de «Ritmes», que data d'alguns
anys enrera. A cop de vista, per al
no irúciat, és monòtona la musicalitat dels seus versos, completament
idèntica del primer al darrer,
... Pcdris entre flors, paradls de les
!Animes clares! (344)

A remarcar, en ~~llibre de~l ~os-

:::Oh Pàt'iiai' 'QÜl'èüú''ci\ie''Pailior·péi

~ ~~~e~~~
~~~sd~~s~~o;~f~r~i
unt de mira elevat
tat Des d'u

··· ··· ··· ··· ··· ... ............... ~~ ~.~
...Perduda per selves de slmbols la4 vlIda divaga... < 69)
:::X:·iiai.or 'és ïà. sèri>' <ÍÜe ï;s Ïnossegà Ïa
cua. VIctòria... (487)
··· ·;· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ......... ;··
...T entades, pedant, perquè creu 1 eI dlficl del «Ritmes»?
Perdona'm ... La força viril no té tre
(ni és estèril (491)

¡teu nom i el teu ésser
tre company, la mteressantlSSrma
aportació d'antecedents de caràcter no pesa nl va.l amb fermesa tenac per
!combatre
P<>litlc i social que situen en el trasbalsat panorama del moment la jor- , la folla misèria dels mites utòpics? ...
9

1 sèrè, Foix~et>rta els fets, explica

els esdeveniments, judica les posi- ¡
clons de cadascú en aquella hora de
passió 1 de dignitat catalana.
El pla de 1'obra parteix del J4
d'abri 1 el seu gènesi. Parla de 1 E~tatut, d'Estat Català, dels PreSt- I
dents Macià i Companys, del Govern
Lerroux, de l'Aliança Obrera etc., Fa ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
La s1mple lectura d'aquests veruna exposició documentada.dèls fets,
,
.
a la Generalitat, al «Cadet», a Governació etc etc i completa. el lli- sos escollits a 1 atzar entre els dosa 500) que formen
(301
bre amb opOrtunes recordances, en- cents ritmes
tre elles, aquell famós article «¡Re- el volu~, és prou, tanmate~. per a
l)eldesl ¡Rebeldes!», que el senyor desfer 1 equivoc: No hi ha ru pot haver-hi monotorua en. alio que es masLerroux va signar fa trenta anys.
Literàriament Pere Foix ha 'ldop- sis i es fort 1 és viril. Nosaltres - no
tat l'estil que pertoca a obres d'a-~ sé si això contradiu l'ànim del poesuesta naturalesa, 1 tot el que l'n ta ~ no aconsellariem de llegir els
1obra diu i conta, dóna la Impressió ((Ritmes» de cap a cap, del primer
de veracitat. Opinem que l'extens al darrer. Creurlem millor voleiareportatge ultra el seu mèrit com a h1 com un rapalló o una. libèl:l.ula 1
{al. constitueix un document de pri- copsar, d'ac d'allà, la seva fortitud
mer ordre per a la critica, la inves- 1 el seu vigor, saturats de modertigacló i la història futura dels mo- rusme clàssic, 1 valgui la paradoxa.
A. Esclru,ans podrà plaur~ o no als
ments àlgids de la vida de Catalulectors de llibre¡¡ catalans. Però no
nya.
L'«Editorial Cooperativa Popular», creiem que ningú pugui oposar obha imprjs 1 rellk;a.t pulcrament l'l jeccions serioses al pes importantlslllbre, per la qual cosa cal donar-U sim de la seva obra en la balança
de la nostra. producció poètica 1 inl'enhorabona.
tel:l.ectual.

, I

'

I

RITMES, 1935

A. Esclasana :: Escola In·
teHectuallsta 11 Barcelona.
Amb una regulantat di6ua de tots
els elogis, aquest poeta personalls&im que és l'Esclasans segueix oferint-nos els seus «Ritmes», devinguts ja una institució de bon gust.
1 d'empenta creadora.
No incorrerem en la gosadia de
voler fer una crltice. del recull que
ha arribat a. la nostra seoció EsclaSc.

H~R(fl~H~. ~ ~·~u~Blf
de PERE FOIX
ha assolit un èxit de venda insospitat
Demaneu-lo als quioscos I a les
llibreries abans no s'esgoti

QUATRE PESSETES
Comandes: Societat General de
Llibreria: Barbarà, 14 1 16
Barcelona

o

(Ve de la pàg. 8)

d'armaments que evidenttació de la proposició francesa, que proveeixen
poden servir per a una r evenserà presentada amb caràcter anglo- ment
polft!ca d 'atac.
en el curs del dia d'a- j aEl1 una
delegat soviètic segueix dient
excelhr sempre pel seu tacte 1 do de italo-francès,
vui.
governat per un cap
Estat
un
que
gents, com a escriptor i periodista
La darrera impressió és que Dina- que ha inclòs en el seu programa
-recordeu la seva etapa de redactor marca
canvi,
en
que,
1
s'abstindrà.
les conquestes ilUmitades i que en
en cap a «L'Opinió»- ningú no el
i els estats !atinc-americans cap moment no ha retrocedit en el
discuteix. Suara la seva activitat té Polònia
favor.
a
faran
bo
desenvolupament d'aquesta politlca,
una expressió quotidiana en la radiono demostra precisament que soladifusió. Es sota aquest aspecte que
RESOLUCIO ADOPTADA ment desitgi la seva seguretat.
acaba de crear «El ret del dia», reGinebra, 17. - En la sessió d'aportatge oral, concls i dens dels asDirigint-se a tots els delegats, el
pectes més diversos de la vida ca- quest mati el Consell de la S. de N. senyor Litvinov els pregunta sl hom
talana.
ha adoptat, per unanimitat, la re- pot cloure els ulls davant semblants
solució anglo-italo-francesa.
fets. Si recorregués una ciutat un
«El fet del dia», va a ésser recoEl representant de Dinamarca, se- individu manifestant la intenció de
lht en un llibre, que serà. molt ben nyor Munch, s'ha abstingut. En ex- destruir les cases dels seus ciutadans,
rebut pel publlc -qui ho dubta?- plicar el seu vot el delegat danès i per a portar a cap això s'hagués
en la propera Diada del Llibre. Alio ha manifestat que Dinamarca s'abs- procurat armes ll:l.egales, ningú no
que Alavedra ens diu cada dia des tenia de votar per témer que el ju- el creuria si després tractés de trandel micròfon de Radio Barcelona, ho dici que es fa en aquesta resolució quil:l.itzar els seus conveïns.
trobarem coHecc10nat dintre el vo- sobre la política alemanya comproLitvinov acaba dient que veuria
lmn. Aquest amrà. completat amb di- met greument les futures negocia- amb
molt gust el retorn d'Alemanya
vet·sos treballs de l'època en què J oan clons.
delegat de Dinamarca ha a Ginebra, per tal que el Reich poAlavedra collaborava en diferents afegit El
que el seu pafs votaria amb gués aprofitar l'ocasió i abandonés
publicac10ns.
molt de gust la proposició sempre el seu projecte de revenja 1 els seus
Dintre del llibre, són de remarcar, que
desig de conquestes.
modificada.
fos
però, dues aportacions interessantísEl delegat de Turquia ha pronunA continuació parla el delegat por.
simes. L'una és un anecdotari del
el qual afirma que l'avenç
President Macià. -no cal dir el seu ciat un discurs de protesta contra tugués,
coHectiva a Europa,
alt valor- i l'altre, la «Vida de la descriminació que s'estableix en de la seguretat
s·evita en abFrancesc Macià per als infants de el Tractat de Lausana respecte a la solament és possible sldels
contractes.
solut tot trencament
desmilitarització dels estrets.
Catalunya».
Simon, Alolsi 1 Lava! formularen De totes maneres, el delegat portuEn ocas1ó d'inaugurar-se les «<nsen reescèptic
molt
mostra
es
guès
titucions de Cultura Francesc Ma- reserves respecte a la demanda turcià» <Hotels de la Plaça d'Espanya), ca. Laval ha declarat que Turquia lació a les mesures econòmiques prGJoan Alaveura va rebre l'encèrrec c!e el que vol és beneficiar-se del sis- pugnades per França com a represàglossar, dintre una pàgina, en forma tema col:l.ectiu de seguretat instituït lia contra. el violador dels pactes,
perquè creu que aquestes mesures
ben sintctica i entenedora, la vida en aquella part d'Europa.
de !'«Avi», per a coneixement dels
Abans de la votació de la proposi- afectarien tant el castigat com el
inf~mts, aquells infants que ell tant ció francesa, han fet ús de la pa- suposat castigador, 1 d'aquesta manera l'al:l.udida mesura perdria tota
est1mava ...
raula diversos delegats.
que en ella hom vol diposiNomes un escriptor de la capacitat
Ha iniciat els discursos el delegat l'eficàcia
d'Ala vedra podia condensar en tan soviètic Màxim Litvínov. Ha comen- tar
Èl delegat portugués afirma que el
breu espai la història de tan alta çat afirmant que Rússia reconeix a
figura representativa. Ell, pero, se'n tots els Estats el dret 1 àdhuc l'obli- seu pals figura entre els Estats que
va sortir. I no pas com aquell que gació de vetllar per la seva segure- celebrarien de tot cor el que certs
es desempellega d'un treball enutjós, tat. :Però aquesta seguretat - ha afe- països, que, per seu prestigi i la sesinó que va saber fer-se l'intèrpret git - és sospitosa quan els Estats es va importància són cridats a ocupar
de la tendresa amb què !'«Avi>> mirava tots els infants, 1 entre tots els
infants, aquells que són de condició
modesta. Im aquest estudi biogràfic
que en una pàgina condensa la subst :lncia de moltes trobareu una de les
més belles ofrenes que hagin pogut
ésser fetes als «néts» de l'«A vi».

••

HA LLOVIDO UN DEDITO
Daniel Tapia Bollvar :: Ma·
drld, 1935
Heus ac1 Ull recull smgulanssim
de proses que el seu autor destria
en tres agrupaments: c.Ha llovldo
un dedito» (que dóna nom al volum> 1 comprèn sls agilíssimes viSlOD3 de Madrid, El Escorial, La Sierra; cun v1a.jecito a Rusia», integrat per una dotzena d'estampas de
viatge on són de remarcar aquelles
que descriuen aspectes de Moscou 1
Leningrad, gens ol>jectius, encara
que d 'això els disfressi l'estil que
tira una mica a Gómez de la Serna.
Clou el volum una altra sèrie de
<. iez o doce crónicas», onze en total, que confirmen la bona impressió que ens ba deixat la lectura dels
dos grups precedents. Tot plegat,
dintre una frivolitat aparent, no
deixa mai de contenir un fons de
sana filosofia que lla trobat en l'humorisme fàc11 la seva millor forma
d'expre5$1ó. Resumint: un llibre que
hom llegeix de cap a cap, sense fatiga, 1 que tant com, en certs passatges ens fa somnure, en altres ens
obliga a meditar. cHa llovtdo un dedito» és un excel:l.ent company per a

.e

POLl TIC INTERNACION AL

EL

llibre de Joan Alavedra
J oan Alavedra, aquest excel:l.ent
amic dels amics, les dots personals
d el qual són prou conegudes dels que
l'han tractat només una mica, ha
t ingut el rar privilegi de viure en con
tacte directe, durant força temps,
amb els dos Presidents catalans de
la Generalitat de Catalunya. Això
li ha permès de conèixer molt a fons
a tots dos 1 copsar aspectes interessantissims de la seva vida.
La perllongada convivència amb
l'illoblidable Francesc Macià. va constituir, sens dubte, per a un observador sagaç i un escriptor de primer
r engle -totes dues qualitats reunetx
Alavedra- un doll inestroncable de
dades l records per a una fidedigna
semblança històrica. Cal creure que
algun dia, Joan Alavedra, ens parlarà en un llibre de les dues grans
personalitats prop de les quals ha
exercit un càrrec tan delicat com és
una secretaria. Però que, alhora, és
un observatori sense preu per a retlectlr1 damunt del paper, homes i
l$1tuaCló polltiques.

DIJOUS, 11 D'ABRIL

un lloc importantíssim en l'organització de la pau, tornessin al s l de
la S. de N.
El delegat australià declara que
votarà a favor de la resolució. Per
bé que solament es debat una qüestió europea - afegeix - el meu pals,
que segueix amb gran inquietud l'agreujament de la situació polftica a
Europa, té interès a mostrar-se part
interessada, i vota la resolució amb
l'esperança que serveixi per a pacificar la situació internacional. Acte seguit s'aixeca a parlar el delegat d'Espanya, senyor Salvador de Madariaga. Comença dient que al seu judici
resulta interessant afirmar que el
Consell de la S. de N. és més aviat
una cambra polltlca que no pas un
Tribunal, 1 que, per tant, cal obrar
amb gran mesura tenint sempre en
compte les necessitats polítiques.
Per aquest motiu - segueix dient
- es pot fer retret, en el projecte de
resolució, del fet que no abasti prou
la situació política general, engendrada pel procedir del Govern aiemany.
La delegació espanyola - diu ha posat de manifest, freqüentment,
la necessitat d'una aplicació més intensa de l'article vuitè del Pacte de
la S . de N.
El senyor Madariaga afirma a contlnuació que sl s'hagués aconseguit
mantenir ferms els treballs del desarmament i arribar a un conveni en
aquest importantíssim problema, no
s'hauria arribat a l'actual lamentable
situació. Si certs ar~icles dels Pactes
haguessin ~tat aphcats amb lleialtat no haurta calgut que les altres
j obligacions bag-.tessin estat violades.
, El delegat espanyol posa• de ma-nifest que ahir, dirnl!-rts, encara existien dubtes en re~ac1ó a la resoluctó,
la q.?al cosa no rmpedeix a la delegacto espanyoL\ de tenir sentit de la
realitat, ja que devé impossible per
a Espanya el reservar la seva acollida a la resolució, per creure que la
força no crea el dret.

el senyor Titulesco en aquestes hores critiques» 1 el qualifica d'«el més
actiu defensor del Statu Quo europeu»
Afegeix el periòdic que «Titulesco
bombardejà la Conferència de Stresa amb constants cops de telèfons.
amb objecte d'impedir que els homes d 'Estat reunits a l'illa Bella
examinessin tant sols la qüestió de
la revisió dels tractats».
MES COMENTARIS ALE·
MANYS
Berlin, 17. - La «Deutsche Allgemeine Zeitung» diu aquesta nit que
la resolució adoptada. aquest mati
a Ginebra «fa. extremadament dlficU qualsevol esforç per a l'organització de la pau» i afegeix: «El fet
d'aquest mati és d'un abast inaudit
per a Europa sencera i exigeix extremada prudència per 'part dels
diplomàtics. S'ha desenrotllat una
grollera comèdia. judicial en la qual
hi havia un terç d'imbecillitat, un
terç d'hipocresia i un terç de senilltat. Pel demés cap resolució de Ginebra podrà fer tornar el curs de
la història a l'any 1919».
PER A IMPEDIR NOVES
VIOLACIONS DELS TRAC·
TATS
Ginebra, 17. - El Consell de la
S. D. N. ha decidit invitar Anglaterra, Canadà, XUe, Espanya., França,
Hongria. Itàha, Holanda, Polònia,
Portugal Turquia Rússia soviètica 1
Iugioslàvia perquè participin al si
d'un Comitè que estudiarà les mesures necessàries per tal d'impedir n<r
ves violacions dels Tractats.
ALEMANY A I LA S. DE N.
Ginebra, 17. - Als circols alemanys es declara que a conseqüència de la votació d'aquest mati es
fa quasi impossible tota coHaboració
entre Alemanya i la S. D. N. Afegeixen que el govern del Reich farà
una declaració oficial sobre aquest
particular

Per a aconseguir
el desarmament

Wells no veu altre
camí que un Estat
Federal Mundial

va

Les tropes roges avancen
Pequin, 17. - L'exèrcit com ·
avança ràpidament, per la qua~'
sa s'ha ordenat als estran e cau.
evacuïn la ciutat de Txeng~~ que
es troba greument amenaçada que
Per
les tropes roges.
El quarter general cotnunlst
quedat establert a 100 qullòm~tha
rea
de dita ciutat.
A les delegacions estrangeres dt
Pequin es tenen noticies molt lllé¡
optlmlstes que les oficials xineses,

En el cinquantenari
de «Germinal>>

Més de cent minai·
res colgats

GREUS ESDEVENIMENTS
AL DODECANES

----------*:---------
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Londres, 17. -El famós n
anglès H. G. Wells ba dec! ovellista
a judici seu l'únic mitjà elds~~~ qut
arribar a la realització del d~--~
ment, tal com està previst alS-;;._-.
tats de Versalles 1 Locarno ¿ '~~Co
teix en l'establiment d'un Ést~~
~~~deral Mundial.

Stellarton. (Nova Escòcia), 17. _
ACABA LA SESSIO
S'ha ~roduït una terrible explosió a
BERLIN
A
IMPRESSIO
Ginebra, 17. - La sessió del Conles mme3 de carbó d'Albió i han
Berlin, 17. - Ha produït enorme quedat
sell de la s. de N. ba acabat poc impressió
enterrats més de 100 minat.
mati
aquest
l'aprovació
després de dos quarts de tres de la
res. Al moment de l'explosió n'hi ha.
la
de
N.
D.
S.
la
de
Consell
pel
tarda.
condemnatòria d'Alema- via 196 a la mina, dels quals sola.
Amb tota probabilitat el Consell es resolució
nya. Especialment ha causat decep- ment set pogueren esrepar , i es tem
tornarà a reunir a mitja tarda, per ció
el fet que Polònia hagi figurat que els altres hagin mort sota les
tal d'elegir els membres de la Comis- entre
els votants. Tampoc s'esperava tones de carbó que caigueren da..
sió nomenada en la resolució.
munt d'ells.
Espanya votés la resolució.
S'ha anunciat que demà, dijous, que
A les boques de la mina es desen.
alemany
govern
el
que
S'anuncia
també hi haurà sessió, en la qual realitzarà una acció de protesta.
rotllen escenes commovedores: les
es tractarà de la qüestió d'Abisslnia.
Els comentaris de la premsa. del esposes 1 e13 fills dels minaires s'han
Demà al migdia, es celebrarà el
són de gran violència i pro- congr egat allà i esperen anslose,.
tradicional àpat de clausura dels tre- vespre
testen que es tracti d'acorralar Ale- ment noticies dels equips de salvaballs del Consell.
manya intentant abusar de la força. ment.
UN CEC CONFERENCIA
LA DARRERA SESSIO
TREBALLS DE SALVA·
AMB HITLER
MENT
Ginebra, 17. - A les sis de la
Paris, 17. - «L'Echo de Paris»
Stellarton, 17. - Després d'algu·
anuncia que el diputat pel departa- tarda ha acabat l'última sessió del
ment del Sena i president de la. Con- Consell de la Societat de Nacions, ne3 hores de treball els equips de
ferència Nacional de Cecs de la Guer que ha presidit, com les anteriors, salvament van normalitzant l'esfon·
drament de la mina. Fins a ra s'han
ra, senyor Scapini, fou rebut abans el ministre turc, Ruchdy Aras.
En la sessió d'aquesta tarda s'ha recoll1t set cadàvers.
d'ahir, en audiència, per Von RibComtlè,
d'un
formació
la
decidit
Hitde
confiança
de
home
bentrop,
S'espera salvar gairebé tots ela
ler per a les qüestions del desarma- consistent de tretze represen tants minaires que estaven a la mina Al·
ment, i ahir, dimarts el rebé, en au- d'altres tants països. que quedarà bió.
diència, el propi canceller Adolf Hit- encarregat de proposar les mesures
que han d'adoptar-se en el futur,
ler.
Un altre sinistre
EL VIATG E DE LAVAL A en cas d'infracció unilateral dels
Tractats. Els Estats membres de l'esRUSS IA
A les mines de
17. Belgrad,
Ginebra, 17. - Ha estat definiti- mentada delegació són: França, An- Novrla, en trencar-se
un ascenso~ es
vament fixat el progTama del viatge glaterra, Itàlia, Rússia, Espanya, precipità
a 180 metres de prodel senyor Lava! a Rússia. Sortirà Polònia, Holanda, Iugoslàvia. Hon- funditat iaquest
resultaren deu morts 1 w
de Paris el pròxim diumenge. Durant gria, Portugal, Turquia, Canadà i ferit gra.vlssim.
la seva estada a Moscou s'hostat.ja- Xile, i s'assegura que el delegat esS'ha pogut comprovar que l'acd·
rà a l'Ambaixada de França. Anirà panyol, senyor Salvador de Madariaacompanyat de la seva senyor i de ga, serà nomenat president de l'es- dent es deu a negligència dels tècnics.
Comitè.
mentat
j la seva filla. Com que és gairebé seHa causat estranyesa als circols
gur que passarà per Viena, el pril'anunci que, a pesar
mer contacte directe entre els mi- internacionals.
en la resolució del Consell, s'esnistres de Relacions Exteriors de que
tableix clarament i explicitament,
França 1 Alemanya no tindrà. efecLe que
les mesures 1 sancions seran
fins el pròxim mes, a la Conferència aplicades
en els casos de negociació
de Roma, que començarà el dia 20 de compliment
d'obligacions interEl cap del Govern francès arriba a París, de t ornada de Stresa de maig.
Atenes, 17. - Segons notícies ar·
nacionals, que posin en perill «la
1
(Foto Urbis-Press>
pau d'Europa», hi hagi represen- ribades avui en aquesta capital. a
«LE QUOTI O I EN» NO EST A tants de països d'ultramar al C<r l'tlla Carklmos, del Dodecanès !tallà
!'!'!!!!!!!!!'!!'!!!'!!'!~!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!"!!"'~!"!!'~~!!!!!!'!!'!!!'!!'!!!!!!!!
_
!!!!..!I!.!'!!.!!~!!.!'!!
!!'_
_-._!!"!_
!!!!_!!
! l'_
_'!'!_!!'!_
'!
GENS SATISFET
S'atribueix aquesta inclusió a s'han registrat greus successos.
Paris, 17. - «Le Quotid!en» con- mitè.
de Lltvinov.
Davant la greu tensió existent en·
demna la política de l'aliança fran- treballs
En la sessió del Consell d'aquesta tre la població grega de l'illa i les
co-soviètica, que qualifica d'inútil 1 tarda,
s'acordà. també la celebració autoritats ltaHanes el govern de Rocostosa. Els milers de milions despe- del següent
el pròxim 20 de maig. ma ha tramès tres destructors la
sos per França en la construcció de en
lloc del 13.
tripulació dels quals ha hagut d'in·
ferrocarrlls russos abans del 1914 no
tractà de les me- tervenir en diverses ocasions.
continuació
A
han estat reconeguts per part de Ja sures a adoptar es
fac1lltar
de
tal
per
sap que ha resultat un mort
U. R. S. S. Ara el Kremlin desitja allotjament per als emigrats asiris i Se
nombrosos ferits, entre aquests
nO'.tS crèdits amb gran satisfacció cristians pr9cedents de l'Irak. El de- diverses
dones i nens.
dels fabricants francesos de canons. legat de Fiança declarà que el seu
El mecanisme és senzill: els Soviets pals es feia càrrec de la col:l.ocació
demanen material; els fabricants de de 6.500 emigrats al Territori de Sicanons guard ~n diner i el contri- ria, que està. sota. el seu mandat. tiu. S'acordà també recomenar qut
buent I petit rendista francès, arruï- La satisfacció del Consell per a- els representants dels països intere!nats ja per la mala voluntat dels So- quest
oferiment, ha constat en acta. sats es reunissin a Roma, en data
viets, paguen el compte.
A continuació, el president Ruch- pròxima, amb objecte d'acabar un
ha aixecat la sessió.
Aras,
dy
pacte de no agressió 1 no InterferènCOMENTARIS DE LA PREM·
cia per al Centre d'Europa. SObre el
SA ALEMANYA A ~ACORD
DESPRES DE LES SESSIONS que fa referència al Pacte Oriental I
DE LA S. DE N.
Ginebra, 17. - Aquesta nit sor- independència d'Austrla, la posició
Berlin, 17. - La premsa d'aques- tiran
cap a Londres i Praga, respec- d'Anglaterra ha estat sempre d'esta nit dedica tots els seus comentade l'Exterior treta amistat; però no hem contrel
ris a l'acord adoptat aquest mati tivament, els iministres
Txecoslovàquia, Sir cap obligació, excepte de consulta, en
d'Anglaterra
pel Consell de la s. D. N.
i coronel Beck.
cas que la independència 1 integriEl «Berliner Tageblatt» diu que John SimonAlolsi
NOTICIARI
1 els senyors Lit- tat d'Austr!a fossin menaçades. Rd
Sl baró
es tracta d'una «resolució impossivinov i Lava!. romandran a Ginebra més s'afegi a Stressa sobre aquesl
Per a la Diada del Llibre Edito- · ble».
Quan e· :estes ratlles arribin c.l
Descartat el discurs de Litvinov fins demà.
assumpte.»
ledor·, la ñostra dilecta amiga Auro- rial Joventut ens dóna: «AdaUdes
El senyor Macdonald després es !era Bertrana, haurà donat lectura al de Europa», d'Emll Ludwig; «Cartas j-diu- tots .els altres oradors han
MAC
DE
DECLARACIO
UNA
llibre «L'illa perdtLda», escrit en col- de amor de Napoleón a Josefina», intentat demostrar clarament que
ferí al desig d'Austria, Bulgària I
CAMBRA
LA
A
DONALD
resola
a
oposar-se
no
interessa
els
laborac!ó amb el seu Wustrc pare, P-1 amb notes 1 comentaris de Matilde
Hongria d'obtenir una revisió de les
DELS COMUNS
Muñoz; «Tu tierno esposo Napo- lució que conté la defensa de les
gloriós autor de «Josafat».
militars a què estan subLondres, 17. - A la sessió cele- clàusules
La lectura haurà tingut llec sota león», per Emi1 Ludwig; «Cuentos obligacions contractades sota la projectes els seus armaments, pelS TriO<
el patronatge d'un estol del «Casal de GrilllllU, traducció de Maria Luz ~ció de la S. de N., però tots han brada aquesta tarda a la Cambra tats, ha dit que la Conferència de
Icàrian, del Poble Nou, compost d'~ Morales, ll:l.ustracions d'Arthur Ra- ev1tat escrupulosament enfrontar-se dels Comuns, el primer ministre, Stressa acordà recomenar a les osmants de la cultura t de l'art, i que ckham · IlLa historia de San Mi
amb la tesi alemanya que, tal com senyor MacDonald, ha fet la decla- clons Interessades, examinar la qüe!'
han sabut substreure's a la incom- chele», 'd'Alex Munthe; «El gran via'"- és sa~ut, demostra clara~ent que ~!'\ ració anunciada sobre la Conferèn- tió per tal d'arranjar-la de mutu
Stresa.
prenSió que algú palesa davant l'o- je de Bibi», per Karin Michaells,
violactó del pacte no s ha pr?du1t ciaEldesenyor
MacDonald ha dit que acord, en conexió amb les garantieS
bra admirable de la nostra bona «Memorias de Doüa Eulaha d B 1 del costat alemany, sin~ de 1 altra
e or- part I que, en conseqüència. Aie- les decisions unilaterals de 16 de regionals i generals de seguretat.d
_
. f
b
amiga.
Continua el senyor MacJ)ollal •
manya s'ha vist forçada a protegir març darer, del Govern del Reich
on, ex-In anta de Espana».
Fem vots pe .. uè «L'illa perduda11
que estaven ja molt avançades eÓ dient que, a continuació, les tres .JlO'
devingui, el pròxim dia 23, «L'lla
Ultra això,: en català, la mateixa els seus .inter~ssos;
continuar actiV:l·
trobada» quant al seu rendiment editorial ens ofereix un nou volum
A continuació, 1 esmentat periòdic la seva execució, aixi com els pro- tències acordaren
ment l'estudi del projectat Pact~ talde
moral i material.
de les «Obres completes d'Ignasi 1_ publica una . interess~nt info~mació cediments emprats per tal de donar l'Aire
d'Europa, per
l'Oest
a
per
ban influenciat
•••
glésies» i una edició meravellosa dels del seu env1at espeClal a Gmebra coneixement d'elels,
de redactar-lo d'acord amb l'es!lle3"
Trobant-se Bernard Shaw de visita «Contes de Grimm» que serà el pr
respecte al desenrotllament de la d'una manera o altra tates les ne- tada
declaració franco-britàniCS e
e- sessió d'aquest mati. La informació gociacions de Stresa. La primera.
•
.
el seu posat va inspirar inquietud a
qüestió tractada a Isola Bella fou 3 de febrer, declarant que no ~
la filla de la casa i li va preguntar sent t:J~illor que podeu !er als vos- de referència diu aixi:
«Ha de posar-se de manllest que la petició francesa. que deia que ésser acompanyat de cap conve
El lnillor contista:
tre~ mfants.
Si no es trobava bé.
- No 11.assa -va Jer el genial hu- Gnmm; el lnillor il:l.ustrador dels la majoria dels votants. en arribar l'acció unilateral d 'Alemanya havia bilateral.
«Nosaltres, amb Itàlia. un aiU:
morista-. Tinc una migranya que temps moderns: Rackham; l'alttsst- el moment decisiu de la votació, es d'ésser estudiada per una reunió dels
països que avalen el Tractat d
especial del Consell de la Societat
ma personalitat literària del trnduc- trobaven visiblement preocupats.
no em detxa viure.
Locarno, hem reafirmat les obliPA
El delegat d'Espanya senyor Ma- de Nacions, posant-se d'acord les clons
-¿Voleu que executi alguna com- tor: Carles Riba 1 l'edició relligada
que acceptem quan es Slgn
posició al piano per tal d'alleugerir- amb 21 làmines a colors forn de dariaga ha exposat gran nombre de tres potències de Stresa per tal de
-diU
aquell Instrument.
necessàries.
vos el mal?
text 1 una gran profusiÓ de gra- raons qu.e segons l'opinió del govern fer les recomanacions
La Conferència de stresa
Segueix dient que les tres potènI B ernard Shaw, que devia conèi- vats en negre. fan d ·aquest llibre l'a- de Madr1d parlen contra la resolució
~
acabà
MacDonaldsenyor
el
cies acordaren continuar els seus esxer la tècnica muSical de l'obsequiosa portació més valuosa a la literal
aprovada.
una declaració de solidaritat. ~far
damtSeUa, va Jer-zt amb Uit somriure infantil de Catalunya
El delegat de Portugal ha pronun- forços, a pesar de les mesures ale- altres
ura
anàrem a stresa a estu en
tot trist.
ciat un dlscurs molt original decla- manyes, per a posar en pràctica
.
passades declarc!ons politïques.,n.r
-No, gràcies. senyoreta. Prefereixo
- Ba estat posat a la venda el rant obertament que Europa es tro- un sistema per tal d'arribar a una males condicions. Sense diSClll~
la migranya..
Il;OU llibre ,de Domènec de Bellmunt ba efectivament en estat de guerra limitació d'armaments, I s'invità a
les recents actuacions d'AleDlaOatb
titulat eL àngel bohemi», que tau econòmica. Amb aguda critica ha Alemanya per a prendre part en les tot el contrari; però veient que
51
la
que
clar
«Estava
negociacions.
politiques
de lectura aconsegut en esmentat les activitats
és causa de desacords i amenact' IJ
fer-no3 suportable¡¡, per exemple les gran èXttcelebrada
no fa gairea dies entre les grans potències en els úl- qüestió de la seguretat havia estat l'organització intemaetonal de •'
fi- la sessió
molèsties d'un desplaçament.
local de l'Associació de Perloctls tims temps i diu que s'havia obtin- plantejada molt agudament en el pnu, hem deixat la porta obertB111:
nor d'observació i l'estil impe~able al
- gut molt poc en el carni de la pnu, pensament de les nacions d 'Europa; Reich per a reunir-se. com a co ::t
tes d Ba
de Daniel Tapia BoUvar, fan del llii afegeix que la mateixa Conferèn- però, malgrat el canvi de la sitt:acló.
rcelona.
e
borndor actui a les negoc1ac1~nsd~
bre un bon amic 1 un camarada .en«L'àngel bohema és un llibre ri- cia de Stresa no ha constituït més la Conferència decidí discutir encara hem plantejat per a la creac1ó Ell·
se preu .
gorosament inèdit. conté un repor que minim progrés cap a la pau.»
dit problema de seguretat sobre els sistema coHectiu de seguretat 9 IJ
tatge de la Barcelona pecadora qu~
termes de la declaració franco-britàHem deixat ben sentit que¡,!}
ALEMANYA NO HI VOL nica del 3 de febrer, que esbossà 1a ropa.
és el que dóna el titol al llibre ¡' que
polltica d'Anglaterra és Ja de ~nclf!
PASSAR
més que un reportatge, resulta una
amb
d 'un acord general
ga de Nacions. Les tres pot 111 a
Berlin, 17. - En fonts oficioses negociació
novel:l.a interessantfsslma de la ciu
La Conferència després de Stresa han repartit, nod
que la resolució adoptada Alemanya.
tat nocturna. Però, a més de 111/ nn: es declara.
unitats separades per les 1!1 u cotJI
la
sobre
Oriental,
Pacte
del
tractà
mati pel Consell de la S. D. N. qual cosa s'acordà continuar les ges- dificultats
AOTOGRAFS, UlBUlXrn:i
q ..e cada una te. Slllt.ei)S·
gel bohemi», el llibre conté una se aquest
pacila
AQUARElrLES
facilitat
ha
no
solament
no
l~ó de contes bumor!stics linis: ficació d'Europa sinó que ha posat tions per les potències interessades a una combinació de nac10ns soJll"
I el més Important assortiment
suns, que acaben de donar a aqucs en perill dita obra
que envoltarien l'Est d'Europa amb llant unides per tal de trobar _ ~
clons pacifiques per als actualS elS
de O RA V A T S de Barcelona
ta nova obra. de Domènec de llcll.
Es declara aixf mateix que Ale- un sis~ema de pactes de no agres- rills, en cooperació amb tot.s cdt:
Stàc¡¡
una
1
interès
gran
.un
munt
segona
La
mútua.
assiStència
d
i
Sió
rusmanera
cap
de
està
no
In
manya
Expostcaó I venda a preus
països que desitgin assoc1ar-~. r'
exqUlstda.
posada a exercir el paper d'un con- ocupació de la Conferència de Stres- laborant amb les seves Udet"S 1
vertemblanta a
fou
seguretat,
la
a
relació
amb
sa,
no
cmal
tal,
a
com
que,
i
demnat
«L'àngel l?<>hema, presentat ntnb
,;en~
treball».
METROPOL J T A NA
el manteniment de la independèn- seuAacabat
el diScurs del - d~>'
una magnifaca portada de Ban.no podrà tornar a Ginebra.
tres
les
i
d'Austria,
Integritat
i
cia
ca~
proctu1t
s'ha
no
MacDona!d,
Llibreria velltl 1 Nova
till. 1 tirat en paper extrn, es llosa:
EL PAP ER DE TITULESCO, poiències confirmaren llur anterior cussió. però, passades les Vll 1 !C
rà a la venda al preu de 4 ~te
Canuda, 31 (t)QixOS Sala Mozart¡
SEGONS uTH E T IMES»
declaració, r eferent que llur política de Pa!'cua. tindrà lloc un det:a...
l constituirà un dels millors h¡~
Londres, 17. - cEl Times» s'ocu- comú continuaria inspirada pel reco- bre polltica lnternac.lonal a ili •
dèl Dia del Llibre.
pa cdel paper curiós que exerceix neixement de tan necessari objec- bra dels Comuns.
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LA SITUACIO POLITICA I EL GOVERN

11

11

5 anuncia per al dilluns la conferència d-els quatre
1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~o

El Decret i la situació
política a Catalunya
(Ve de la primera pàgina) ratius encaminats a. deixar ultimats
i en ordre tots els assumptes penma com vós 1 com els que sou ací. dents per tal com -es deia- el
per aquesta mateix~ raó, el Gover~ proper dissabte prendrà possessió del
}laurà cregut oportu disposar de nu seu càrrec el Governador general que
per a Governador, com a català i el Govern nomeni amb caràcter definitiu.
coneiXedor de les nostres coses.
Aquestes noticies es relacionen sens
-Què penseu fer al Govern Gedubte amb el viatge que efectuà
e(9.1 de Catalunya?
Jl -Doncs. sunplement, portar a ter- ahir a. la nostra. ciutat l'ex-ministre
me les indicacions que em faci el de Treball i conseqüent radical seini . . nyor Estadella.
t
ul
Govern.
Si no es tornen a espatllar les
c1at1-Però, partlc armen ... ,
coses -cosa no impossible, evidentva vostra ... ?
-Encara no puc precisar. No sé ment- tot fa preveure que realment
ls elements amb què comptaré. No d'ací a. molt poc haurem de sortir
~uc preveure el tomb que prendran de dubtes, nosaltres i el senyor Pic
les coses. Potser ho trobaré comen- i Pon, les activitats municipals del
çat, 0 tal vegada hauré de cornen-¡ qual sembla que tenen molt complagut, esp~cialmPnt complagut, el
de nou.
senyor Lerroux 1 la plana major del
çar-eollabOraclons?
-Totes... les que siguin possibles, partit.
naturalment. La més àmplia base
~
ba 1
polítics catalans, tots. _
partits l'Esquerra?
dels
-També
-Per què no? Convé que sigum
tots els partits els que ajudin a remuntar-ho tot.
~tzac•IO'
-Però, l'l!:squerra està consideraI
da fora de la llei, els centres tancats. els presos de Madrid i els
~
d'ac!...
-eonvé acostar-se els uns als altres. Transigir una mica tots i asrenar-se. Els uns donar coHaboraS'assegura que el no·
f¡ó els altres donar facilitats, a fi
de' no tapar totes les sortides, ja
' que en aquest cas únicament pot
menament de la gesto' pensar-se en revolució.
-Ara que parlem de l'Esquerra,
ra de la Generalitat,
vós podreu potser aclarir-nos un
' unt. ¿Quina és l'Esquerra que n_o
.Es del 6 d'octubre a què es referelserà fet avui
•xen el senyor Guerra del Rio 1 el
&enyor Ple 1 Pon?
Madrid, 17. - Conegut el decret
- Es referiran, sens dubte, als que
del Govern so!)re el reintegrament de
no intervingueren en els fets.
l'interès ara
- ¿I de la coHaboració, que a Ma- serveis a la Generalitat,
en la forma que es redrid donen com a segura, del senyor està a saberaquella.
constituirà
Nicolau d'Olwer?
S'insisteix a afirmar que la Gene-Jo vinc de Lleida 1 fa uns dies ralitat
un Consell amb igual
. nombre tindrà
que sóc fora de Me:dri~...
de consellers que abans d'oc-La Lliga, en canv1, sembla disPresident l'ex-minisposada a coHaborar, si bé vol veure tubre i que serà.
prtmer el decret que restableixi els tre de Treball senyor Estadella, i que
serveis a Catalunya. El coneixeu, a- continuarà el senyor Pic i Pon davant de l'Alcaldia.
quest decret?
També s'insisteix que seran desig-s1 és clar que el conec. No sé,
però, els retocs que hi hauran fet nats representants dels partits radidarrerament, 1, per tant, no puc do- cal, Acció Popular 1 Lliga, i que es
nar-vos la. meva opinió. La Lliga fan gestions per tal que designin un
podrà. ara repassar-lo, i crec que li representant els grups d'esquerra que
eonvindrà. ... , i, ara que me n'adono, no tingueren concomitàncies amb el
he dit que no us diria. res i ja veieu moviment del 6 d'octubre. La resta
sl h em parlat. Tinc confiança que dels consellers el composarien repreno us recordareu de res del que he sentants de la Cambra de Comerç i
Foment del Treball Nacional.
'dit 1 no podreu aprofitar-ho.
Els nomenaments s 'espera que seEns acomiadàrem del senyor Esduque
promesa
la
amb
tadella,
ran fets públics demà, sense esperar
l'lLot la seva estada a Barcelona no que es faci càrrec de la Generalitat
'faria política de cap mena; 1, en el nou President.
marxar, ens ha acceptat, encara, un:
També s'afirma que serà designat
-Bones tardes, senyor Governa- lrnmediatament el nou Ajuntament,
amb representacions de tots els pardor ...
tits, àdhuc l'agrari, el qual no semQuè passarà diSSabte 1 bla que vagi a partlcipar al Oòvern
de la Generalitat.
L'ajuntament serà designat amb el
Sembla que a la Generalitat es
porten a cap gran nombre de prepa- I nombre de regidors concrets.
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S'ba. tractat d'esbrinar sl serien reposats als seus llocs els regidors separats que no intervingueren al movi·
ment, però sobre això no s'ha obtingut una contestació categòrica, sinó
la indicació que l'haver estat regidor
de l'anterior Ajuntament, no serà
obstacle per a formar part de la nova
Gestora MunicipaL
El decret, que s'ha fet públic avui,
no ha estat molt ben r ebut per alguns sectors de la dreta, especialment
per alguns elements agraris 1 de la
Ceda. Segurament, en reprendre's les
sessions de Corts, entorn d'aquest assumpte s'entaularà debat, per considerar que s'ha vulnerat la llei del
2 de gener del corrent any.

El senyor Cantes ha manifestat als I
periodistes que la seva. visita rou. per
tal de donar compte al senyor Lerroux del projecte de llei relatiu a.
l'admi.nistracló de Just!cia a Catalunya, el qual decret és una conseqüència de la. llei del 2 de gener darrer.
El President del Consell exposà
l'interès que per l'assumpte tenia, 1
quedaren en tomar-se a reunir demà
o passat demà per tal d'examinar-lo
detalladament i després portar-lo a.
un Consell de Ministres.
Sobre el contingut del decret, no
va voler ésser explícit el senyor Cantos, però sembla que es respecta el
que l'Estatut fixa en relació a la Justícia. En virtut d'aquest decret es ll·
diverses disposicions adopEl ministre de Justícia mitaran
tades per la. Comissió Mixta de Traspassos de Servels, que es considera
visita el senyor Lerroux. que r ebassen el concedit a l'Estatut.
Tendeix el decret a fer que la Justícia.
un desenvolupament normal,
per a parlar-li de com itmgui
que els nomenaments, alxi com la
regulació dels serveis, tinguin la dehaurà d'anar l'admr- guda. connexió amb les lleis generals
de l'Estat.
nistració de Justícia a El personal que admlnistra justiela a. Catalunya, dependrà exclusivament de l'escalafó general.
Catalunya
S'evitarà que es realitzin nomenaMadrid, 17. - El ministre de Jus- ments sense que el propi min1stre de
Justicla tingui coneixement d'això.
ticia ha visitat al cap del Govern.

La norm al'tI ZaCI'o' deIS
organismes obrers
suspesos

UNA CARTA DIVERTIDA

El senyor Portela diu que
s'ocuparà de la reaparició de
«El Socialista» dintre d'uns
dies
Madrid, 17. - El senyor Anastasi
de Gracia i el senyor Edmund Dominguez, en nom de la U. O. T. I de
la Casa del Poble, han visitat el ministre de la Governació, prop del
qual han inslstlt en les seves anteriors gestions per tal que es normalitzin les activitats de les Societats
obreres actualment suspeses.
El ministre els ha manifestat el
seu propòsit d'anar obrint els locals
obrers, dmtre del que permeti la llet,
previ el tràmit que assenyala l'article 40 de la Llei d'Associacions.
En referència a la reaparició del
diari «El Socialista», el senyor Portela Valladares ha dit que se n•oc--..tparà dintre uns dies.
El minlstre de la Governació ha
condonat les multes imposades al
diputat senyor Rames Acosta i a l'exdiputat senyor Baeza Medina, per !a.
als mitings celebrats
seva actuació
a Vélez, Màlaga i Antequera, respectivament, sense haver soHicitat l'oportuna autorització de l'autoritat

" de ( ataaunya En nom d' una «Al'1anza de Ent•1dades Re· ~g~;~~:~~~s:Sac~~~~~ ~~~~~!fn:
l1t1co
'
gionales de Cataluña», dos senyors berats.
demanen que no es torni cap servei a El RUMOR DUN VIATGE DE
LAVAl A ESPANYA NO ES
•
Catalunya 1 que els facin gestors de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat Madrid, CONFIRMAT
17. - La noticia publi-
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Madrid, 17. - El diputat senyor
Royo Villanova. ha rebut la següent
carta de l'«Alianza de Entidades Regionales de Cataluña», datada a Barcelona:
«Excmo. Sr. don Antonio Royo Villa.nova, diputa.do a Cortes.
Muy Sr. nuestro: Ante el anuncio
del reintegro a la Oeneral!da.d de los
servicios reconocidos per el Estatuto,
excepte el Orden Públlco, nos vemos
en la necesidad de regar a usted se
sirva elevar nuestra protesta contra
tal intento. Cuando menos el Estado
español debe mantener y jarnàs enajenar, no sólo el Orden Público, sino
también la Enseñanza. Estas dos son
funciones lndiscutlblemente del Estado, y ningún Goblerno, sin faltar
al primordial deber de defender el
común patrimonio de España, puede
abandonarlo a los enemigos de la patria común.
En noviembre últlmo habiamos escrito al jefe del Oobiemo, señor Lerroux, que tuviera en cuenta la existencia, pensar y sentir de las colonias regionales aqui radicantes, representadas por las Casas regionales,
y en conjunto por esta Allanza de
Entidades Regionales, y a. la vez, le

pedimos nos otorgase una representación en la adminlstraclón civil de
Cataluña, y no se nos ha hecho el
menor caso. En ca.mbio, se pacta, se
consulta, se otorgan representaciones sin tasa a los catalanistas, a. los
separatistas, a los enemtgos de la patria. Con estos hombres tan desleales se tienen toda clase de conslder aciones y respetos. A los reglonales,
hljos de España, se les trata como
rebaños para la explotación inhumana de los regionalistas y separatistas.
Pedimos que no se conceda a la
Oener alipad nl la Enseñanza, ni el
Orden Público, ni la Justícia. Pedimos que se nos concedan los mismos
derechos que a los catalanistas, y que
por lo tanto, se nos dé un puesto en
la Oeneralidad, por lo menes, y otro
en el Ayuntamiento, para, desde ellos,
desempeñar el papel que nos corresponde como soldades de la patria.
Rogamos a usted, en nombre de
esta Alianza de Entldades Regionales, se hega intérprete de nuestra protesta. ante el Gobiemo, y le antlcipamos las gracias.
Le saludamos, -el Presid.ente, A. Remigio Rodriguez; el secretario géne--.
ral, Luis Arolaz.»

. Ahir pogué reunir-se la Dipu-

La guerra crònica del Chaco tació permanent de les Corts
8!·

•a

&l1à

EL CONFLICTE ENTRA EN amb vistes a l'acabament del conflicEL SEU !\lOMENT CULl\11· te del Chaco.
NANT
PARAGUAIANA
VERSIO
Buenos Aires, 17. - Els observaDELS FETS DE CHARAdors diplomàtics jutgen que el conGUA
flicte del Chaco ha entrat en un moAsunción, 17. - El Govern ha pument culimnant, encara que no decisiu amb la proposta. de pau formu- blicat un comunicat en el qual confirma que les tropes paraguaianes
lada pel Paraguai.
Madrid, 17. - Aquest maU, a les que, per tant, vol expressar la. seva
Estimen que la pau al Chaco en cap s'han apoderat de la ciutat de Cha- dotze, ha quedat reunit al Congrés protesta. per aque!':ta. situació i conla
sense
En
Montes.
realitzar-se
moment no pot
ragua, al sector de Villa
la Diputació Permanent, sota la pre- tra un dc :!t anun"'ia.t en un Consell
concurrència de les nacions veïnes, entrar a la ciutat, les tropes para- sldència del president de la Cambra. de Ministres, però que, afortunadaespecialment de l'Argentina i del Bra- guaianes, que prèviament l'havien
Assistiren a la reunió els senyors ment, no ha estat encara portat a
Sll, que es troben afectades en les bOmbardejat intensament, la troba- Bardagi, Marial, Carrasca!, Hom, Ro- la «Gaceta».
seves fronteres amb la delimitació ren envolta parcialment en flames.
Afegeix que el decret anunciat ha
yo Villanova, Salmon 1 Ernllià Iglefutura del Chaco. Creuen que una
El bombardeig de Charagua pels pa- sias.
comès tres infraccions a la llei del
pau directa, negociada entre Bolivia. raguaians ha produït algunes víctiLa reunió durà fins a dos quarts 2 de gener:
1 Paraguai, i més que la negociació mes entre la població civil, la qual de tres de la tarda.
Primera Infracció. En l'esmentat
d'un tractat, seria la imposició per ha fugit al camp espaordida.
El President de la Cambra mani- decret es disposa. que el restabliment
part del Paraguai d'una capitulació
Les tropes paraguaianes han der- festà als periodistes que solament del règim autonòmic ha de !er-se rede Bolivla, fet que està molt lluny rotat un regiment de cavalleria bo- s'havia aprovat tm dictamen sobre dualment i, no obstant, han estat rede passar, ja que la realitat dels es- livià i s'han apoderat d'abundós suplicatori contra el senyor Jaume tornats a Catalunya. tots els serveis
deveniments béllics demostra que la material.
a excepció de l'Ordre Públic.
Comes, en sentit denegatori.
guerra pot perllongar -se molt temps,
Segona infracció: En l'esmentat deS'ha acordat trametre uns altres
MonVllla
a
resistència
pel fet que la
¿SITUACIO CRITICA DE suplicatoris a la Comissió correspo- eret s'anunciava el nomenament
~s fan impracticable que Bolivia esnent perquè dictamini sobre elis en d'una comissió per tal que examinés
L'EXERCIT BOLIVIA?
colti cap proposició directa, la qual
aquells serveis que haurien de retorAsunción, 17. - Un comunicat del una propera reunió.
tosa equivaldria a sotmetre's ven- minlsterl de la Guerra diu que la
Pel fet de no haver-hi nombre suti- nar-se, reformar-se o reintegrar-se.
çuda.
Tampoc no s'ha complit aquest resituació de l'Exèrcit bolivià al sector cient per a tractar d'altres assumpExisteix el convenciment que el con- del Charagua s'està fent critica, pell tes, entre ells diversos crèdits soHici- quisit, ja que, com us dic, es retor1Ucte del .Chaco sols podrà solucio- fet que el segon cos de l'Exèrcit bo- tats pel Govern i no poder-se proce- nen tots els serveis a excepció del
nar-se per mitjà. de l'arbitratge i en livià ha perdut en els darres dies dir a. votació de quòrum, quedaren d'Ordr2 Públic, i
Igualtat de condicions per part dels dos regiments de éavalleria. i un d'in- pendents per a una propera reunió.
Tercera infracció: També estava
beliigerants, on no hagi ni vençuts fanteria.
El representant de la minoria po- disposat per -l'esmentat decret que
ni vencedors, amb satisfacció d'una
Els paraguaians asseguren que pular agrària -continuà. dient el se- els serveis d'Ensenyament, Ordre Púl)au honrosa 1 humana per a amb- aquestes pèrdues poden ésser fatals nyor Alba- consum[ un tom en la blic i Justícia., serien objecte de lleis
dós Paisos. A més, pel fet de no ha- per a. Bolívia, ja que s'ha de tenir r~unió, el qual posà de manifest l'ac-I especials abans de la seva devolució
ver fracassat les gestions de l'Argen- en compte fins on han arribat les tltud de la Ceda en els moments ae- a. la Generalitat, I, no obstant la
tina. i de Xile, i trobant-se pendent hostilitats. Afegeixen que el riu Pa- tuals, i ningú millor que aquest se- Universitat torna al Patronat, 'que
de la propera reunió de la Societat raplti, entre San Antonio i Banados nyor podrà donar-vos referència de fou dissolt darrerament.
de Nacions, en considerar la investi- Izzoga, està sota el control de les for- la seva actuació. També el senyor 1 Acabà dient el senyor Royo Vllla~ació de l'agressor i les possibles san- ces paraguaianes, les quals ocupen Royo VUlanova ha tractat del tras- nova que ell havia insisitit en la seva
cpions al Paraguai, la invitació del uns 5.000 quilòmetres quadrats a les pàs de serveis a Catalunya. Igual- protesta 1 que tornarà a fer-ho en
resident Ayala. constitueix un re- importants terres de cultiu de Santa ment us donarà compte de la seva obrir-se les Corts.
cdurs diplomàtic 1 no un sincer desig Cruz, on hl ha, a més, abundant bes- participació a la reunió que hem cee pau.
lebrat.
tiar.
PROTESTA BOLIVIANA
I
D'acord. amb les indicacions del seLa Paz, 17. - La premsa protesta
parlaren
periodistes
els
Alba,
nyor
la
contra
El rei Boris
enèrgicament contra l'acte de vandaamb el representant de la minoria
lisme comès per l'exèrcit del Paraguai
dictadura
d'Acció Popular, i aquest digué:
pel fet d'haver incendiat Charagua,
-La minoria, o millor dit, el seu
Població civll completament indefenSofia, 17. - Segons la informació
~:
:~ue ha estat victima d'una acar- oficial, publicada ahir a la nit, el representant, ha assenyalat els seus
t bombardeig. Afegeixen que el rei Boris ha signat uu decret sepa- punts de vista essencials amb les maque ha ferit el general Estigarríbia, rant del servei actiu quaranta alts nifestacions polftlques exposades pel
La vetllada d'anit,
senyor Royo Villanova en la darrera
més que obenir finalitats militars en caps de l'exèrCit búlgar.
El contmgut del decret esmentat sessió de la Diputació Permanent so~mbardejar Charagua, és espaordir
al Nou Món
en l'última sessió del bre la circumstància d'existir en l'ac~scassa població civil, que viu prop fou acordat
Bulgàde
Militar
Suprem
Consell
Resultats dels combats disputats
tual Govern alguns ministres que no
r1u Parapeti, sense haver pogut
~upar l'esmentada plaça, malgrat ria, I es creu que la mesura té per són diputats, 1 que si aleshores la anit en el local del Nou Món: Garapartar a tots els caps mi- minori& Popular Agrària guardà si- cia vencé Oliva per punts; Cobacho
"e trobar-se reduïda en runes. Fan objecteqae
en els últims anys s'han lenci fou per no considerar que era abandonà davant Mestres a la quartlogls a. l'heroisme del regiment San- litars
per les seves activitats a oportú en aquells moments fer ma- ta represa; Llttler I Trincher feren
a Onu, el qual és integrat, en la distingit
de l'establiment d'una Dicta- nifestaclons entorn d'aquelles cir- matx nul; Maureza perdé davant
favor
&eva rnajona, per habitants de la re- dura militar a Bulgària, encara que
Blay per abandonament <esponja),
~1 I que ha rebutjat enèrgicament aquests judicis han estat rotunda- cumstàncles.
La presidència de la Diputació Per- en el transcurs de la quarta represa,
los es tropes paraguaianes, causant- ment desmentits als circols ofi.cials,
el grans baixes 1 impossibilitant-los els mat,eixos rumors diuen que ana- manent --6fegi- no ha cregut opor-~1 Riambau vencé Delgado per punts.
seu avanç sobre la regió crucenya. va a ésser nomenat dictador el ge- tú posar a debat els crèdits extraorI f
neral Zlatev, que ocupà la cartera dinaris soHicitats pel Govern. A nos- E
LA PRESA DE CHARAGUA de Guerra en el Gabinet Oeorgiev. altres ens intuessa. manifestar que, s ca a oc en un maga em
~UDción (Paraguai), 17. -El miEntre els oficials separats del ser- sl en altra propera reunió es torna
es cremen dues-centes
d e. de Defensa ba anunciat que, vei figura el general Krajosld 1 l'an- a tractar dels esmentats crèdits, la
etpres d'intens combat, les forces tic ajudant del rel Boris, coronel Ceda es veurà obllgada a. votar en
tortes de paper
ru:at\gUajanes havien aconseguit cap- Draganov.
contra per tal de slgn1!icar la seva
passada, prop de les onze,
Anit
disconformitat amb el Govern pel fet
tra•LCharagua, que és un punt es:vtn":"&•C I molt important a. la prode no ajustar~ a la representació s'inicià. un incendi aJ magatzem de
Praga
a
nazi,
Complot
lea Cia de Santa Cruz, al fort del qual
de la Cambra ni a. lea normes parla- cartó dels senyors Aragay i Coll, e~;
Praga, 17. - 26 persones de les mentàries.
tablert al carrer de Puígcerdà.
t',e!natropes bolivianes tenien magatsón quatre alts caps de l'EPer la seva part, el senyor Royo
A conseqüència del sinistre es crede ¡u~ quantitats de material quals
xèrcit apa.re.lxen com a complicats Villanova
manllestà que, en absolut, maren unes 200 tones de paper vell
en un complot nazi. Immediatament la. seva minoria
compenetrada amb que h1 havia allà emmagatzemat.
de descobert l'esmentat comTORNA A PARLAR-SE D'A· després
Acudiren ai lloc de l'incendi les
conflsca.r els l'actitud. del representant de la Ceda
a
procedit
s'ha
plot;
CABAR EL CO~CTE
B
1 que, per tant, votaria amb l'esmen- bombes de la Central al comanda.anunho
Alxi
complicats.
dels
béns
di 1Uenos Alres. 1't - En els cercles cia el cTelegrapla i afegeix que fou tada minori&.
ment del senyor Torres.
omàtics ha desvetllat gran inte- descobert en coneixèr-se certes neDesprés de grans tre~s els bomAlegi que ara, com en totes les
~tun discurs pronunciat pel Prest- gociacíona entre antics oficials de ocasions que c.s preaentin. sortirà en bers locallluren el foc.
que
anuncia
qual
el
en
~YaJa.,
el
Hom creu que aquest !ou casual.
!"Exèrcit. a.ustrlae l txecoslovac que defensa dels furs parlamentariS. ja
iual estava disposat a iniciar tractaven d'obtenir d.adea relat:lvea que, dea de les Corts de Càdlz, no No s'hagué de lamentar cap desgrà...
converses directes amb Bolfv1a a assumptea mll.itara.
ba exl.st1t precedent com l'actual 1 cia person&l..

cada sobre una possible visita del senyor Laval a. Espanya, 1 rectificada
pel ministre d'Estat i per l'ambaixador de França, no sembla desvirtuar
el fet que aquesta visita pugui portar-se a cap. El que s'ha desmentit
és que l'ambaixador de França havia iniciat unes gestions prop del
Govern espanyol per a preparar una. visita a Madrid del ministre d'Afers Estrangers francès. Això sembla
que no és cert, però el que si ho
sembla és que l'ambaixador francès
ha estat encarregat de redactar una
informació i fer després gestions
amb el Govern espanyol sobre la conveniència que el senyor Laval faci
una visita a Espanya, per a tractar
d'afers internacionals d'actualitat. Sl
vista aquesta informació i aquestes
gestions, s'arribava a una coincidència d'apreciació entre els Governs de
França i Espanya, sobre la conveniència que aquest canvi d'impressions es portés a cap, el viatge del
senyor Laval serà un fet. Per ara
sols existeix un projecte inicial, que
ha. d'ésser seguit de les gestions de
l'ambaixador.

___________*___________
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El senyor Lerroux després de
conferenciar amb Melquiades
Alvarez, anuncia que el dilluns
vinent es reuniran els quatre
caps de la coalició
Opinió del senyor Alvarez: Precisa un canvi total de Govern
EL QUE DIU MELQUIADES
ALVAREZ ABANS DE L'ENTREVISTA
Madrid, 11. - Interrogat el senyor
Alvarez :Melquíades¡ sobre la visita. que anava a fer al President
del Consell, ha dit:
-El meu pensament politlc no ha
variat ni pot variar perquè entenc
que les circumstàncies 1 els motius
que determinaren la crisi no s'han
modificat. Com que crec que en pollUca el que es necessita és seriositat, tot el que sigui tornar a. posar
les coses 1gual com estaven, poc més
o menys, ho conceptuo una farsa;
farsa a la que no té dret cap polític en cap moment, 1 menys quan
es ventilen coses tan trascendenta:iS
1 tan greus com les que fins ara
hi havia plantejades al país.
Jo no concebeixo que es pugui pensar a reorganitzar el Govern sobre
la mateixa base dels elements que
ens desunirem per motius ja prou
coneguts, dient simplement al país:
«Ací uo ha passat res. Potser ahir
discrepàrem d'una manera substantiva, no solament en matèria d'indult, sinó en tot el que a orientació
política es refereix, ens tornarem a
unir 1 seguirem vivint.»
Això no pot ésser. Jo tinc de la
política. un concepte més elevat 1, és
clar, per la meva part, a aquesta
farsa no em prestaré. Que consti
que en parlar alxi no penso solament amb Astúries, regió a la qual
m'uneixen tants vincles d'afecte, 1
la més castigada per la r evolució
d'octubre.

-¿Quina solució veleu, doncs, per
al moment politic?
-senzillament, precisa un canvi
total de Govern, amb una reorganització acomodada. a les circumstàncies. Es necessita una variació
absoluta en l'orientació polftica que
del Poder executiu emana.
-Però, donada la composició de
les Corts, ¿quina solució us sembla
més adient?
-sobre la base de canviar l'orientació politlce. del Govern, 1, per
tant, la seva composició. Qualsevol
sortida a aquest conflicte politic eo
aquest sentit, em semblarà encertada., i jo no posaré obstacles perquè
sigui una realitat. Els detalls de la
solució no és a mi a qui correspon
fixar-los.
El que sf crec que és precís, és
trobar la fórmula perquè hom pugul
arribar fins el mes de desembre 1
en aquesta data produir l'autodissolució dc.. les Corts 1 ~tmh alxò
obrir un carni a la. r eforma constitucional, que crec absolutament pr&o
cisa, vital per al règim, i consti que
l'iniciador de la idea i principal propulsor de la idea valg ésser jo. Que
no resulti ara que altres se l'adjudiquen.

------------*-----------L'espectacle resultà immens, d'im-

pressionant grandesa. Perquè no solament es veié junt els homes de tots
els partits republicans, sinó que, en
la gairebé totalitat d'aquests actes,
també es féu visible l'estret contacte en què viuen amb les forces obreres d'esquerra especialment amb els
socialistes. Rara ha estat la solemnitat commemorativa en què no fraternizaren republicans ·de tots els
1 socialistes. I en totes es
La unió de les esquerres és matisos
posà de manl!est, amb frases de gran
que wrn1 a cobejarl'anhel
fervor,
un fet, 1iu «La Libertad» nos el gloriós esperit
del 14 d'abril,
Madrid, 17. - «La Libertad» diu: inseparable de la veritable Repúbll«La unió de les esquerres és un fet» ca.
Ens complau més subratllar el fet
«Allò millor que han tingut, sens
dubte. les festes de la. República a quan encara dura el violent enuig
tot Espanya és l'¡unbient de confra- produït en les dretes pel magnífic
ternitat que ha unit els republicans document dels senyors Sàncbez Ro1 màn, Azafia i Martínez Barrio.»
en la commemoració.

Royo Villanova fa constar la
seva protesta per les disposicio ns referents a Catalunya

Ultima hora

PER A REFER El BlOC GOVERNAMENTAl

El poble als homes
1
dell4 d abril
MES ADHESIONS
Madrid, 17. - El President Companys i consellers de la Generalitat
segueixen rebent entusiastes adhesions de tot Catalunya 1 de diverses
poblacions espanyoles. Heu-vos acf
algunes de les adhesions darrerament
rebudes:
«Senyors Lluis Companys. - Joventut Catalanista de , Balaguer saluda en vós l'instaurador de la República del 14 d'Abril, l'esperit de la
qual confiem de veure ben aviat regir altra vegada els destins de la nos..
tra volguda Pàtria. - F. Ticó, E. Solanes, R. Pujades Montardit, J. Torr-..tella, A. Jou, J. Busquests, J. Galet, M. Aguilà, S. Riasol, J. Charles,
J. Tió, etc.»
«Senyor Lluís Companys. - J?resó
Model. - commemoració proclamació República els saluda efusivament
Grup Esquerra Catalana de Garcia..
- President, Oenaro Mani.»
«Senyors Lluís Companys. - Redhesió vós i altres
beu testimoni
companys motiu aniversari nostre
14 d'abril. Pel Centre Republicà Catala de BellviS. - El President, Jaume Arderlu.»
«Senyor Lluis Companys. ~ Federació Empleats Comerç Tècmcs Industrials Catalunya pregr. adjunteu
afectuosa sa.h1tació per a vós i altres
les altres que avui,
consellers a
IV aniversari República. heu rebut de
la nostra terra sempre lleial als bomes que per les seves llibertats han
sabut lluitar i sacrificar-se. - Ràfels, president; Ferrer, secretari.»
«Lluís Companys. - Amb motiu
diada 14 d'Abril rebeu junt amb altres empresonats catalans la. nostra
ferma adhesió. Fem vots perquè ben
aviat po~ueu reprendre la vida civll.
Amb respecte us saluden uns ciutadans del Carme!.»
«Sr. Luis Companys. - Admirable
articulo «Libertad» felicitale cordialmente. - Velilla.»
«Senyor Lluis Companys. - Reitera adhesió motiu an~versari proclamació República. - Joan Dla. Berga.»
«Senyor Lluís Companys. - Sl alguns es divertuen molt d'altres us
recordem tots. ViSCa Catalunya i la
República!, per un grup del districte slsè. - Eivir, Ferret. Obrador.•
«Lluis Companys. - Amb motiu
IV aniversari rebeu tu i amics, l'afecte i adhesió del teu amic, Ribas.»
«Senyor Lluis Companys. - Poble
Terrassa reunit magne acte commemoratiu República, ratifica. a vós I
companys la. seva solidaritat, confiança i afecte. - Jaume Flgueras, Albert Aliart.»
«Senyor Lluis Companys. - Grup
Republicans d'Esquerra en quart anlversari República. us encoratgen i saluden, trametent-vos adhestó. - Hermenegild Roura, Gener, Adroher,
OISpert, A.lslna, Sala., COU. Casas,
Ferrer, Cristià, Arbussa, Matas, Dalmau, Reynero, Barceló, Font, Arbella, IWixach, Arderiu. Doues, Massés,
Brugat. Orodes, Mata, NavarrQ. Estanyol, Casanoves, Turon. Vidal, ca.-

sadevall, etc., tots de Cassà de la
Selva.»
«Senyor Llufs Companys. - Sant
Feliu de Guíxols. - Un grup de republicans d 'esquerra aplegats al
camp ahir per a celebrar quart aniversari esperit republicà 14 d'Abril
1931 saluden vós 1 altres compan1,s.
- Miquel Rosés. Santa Cristina dA·
ró.»
«Senyor Lluls Companys. - Palamós. - En el quart aniversari proclamació República refermem en vós
i altres companys empresonats nostres conviccions de llibertat 1 as trametem forta abraçada. - Centre Republicà Federal. President, Forgas.»
«Senyor Lluis Companys. - Joventut Democràtica Social de Papiol saluda vós i altres companys 14 d'Abril.»
«Senyor Lluís Companys 1 consellers. - Un grup d'amics 1 admiradors vostres us saluden en aquesta
data gloriosa. - Ciurana, Torres,
J?ardo, Pellicer.»
UN CABLEGRAMA D' AME·
RICA

«Lluis Companys. - Presó Madrid: Casal Català Buenos Aires celebrant 27 aniversari fundació entitat envia afecte President Generalitat Catalunya. - President, Boixader.»
MES ENTITATS DE CATA•
LUNYA

Centre Republicà de Catalunya. Masquefa: Miquel D".rra.n, Pere Ferré, Josep Sabaté, Antoni Callis, Joan
Fusté.
Agrupació Lirica. Oracienca: Josep
Llop, Pere Vila.
Centre Avant: Joan Perls, Ramon
Artés, Gabriel Blony.
Excursionist,es «Amunt»: Joan Ramis. Pere Cabot, Lluis Mir, Antoni
Martmon, Pere Riucort, Sebastià Ramis, Andreu Peralta, Joan Masriera,
Eladi Blancafort.
«L'Ideal»: Bruno La!ont, Josep Aiguader, l\1anuel Estruc, Antoni Miramon, Pere Ruiz, Salut Domlnguez,
Enric Briano, Lluis Prió, Pau Carestat, Antoni Lemhon, Ramon ?..teyo.
L'artista senyor Pujó Santal ha
tramès al President una interessant
caricatura.
ADHESIONS I
SIGNATURES

PLECS DE

Madrid, 17. - Entre les adhesions
rebudes pel President Companys i
consellers de la Generalitat de Catalunya figuren alguns plecs amb
centenars de signatures, d'entitats 1
grups particulars. Destaquen la. del
Centre Republicà Federal, d'Amer;
Centre Republicà, d'Igualada; Grup
Femen! del C. D. G. N., amb més
de cinquanta signatures; la d'Un
grup de cata.larls, amb un centenar de
signatures, enca.¡)Çalada per Mercè t'e
Vargas; un altre plec d"adhesió, amb
setanta-ctne signatures, encapça~
des per Salvador Espina, 1 la d'Un
grup de cent ciutadans, amb la signatura inicial de Joan Comalat.

EL QUE DIU DESPRES
Madrid, 17. - A dos quarts de
vult de la tarda, arribà. a la Presidència. el cap del partit liberal demòcrata, senyor Melquíades Alvarez,
el qual digué als periodistes en entrar a l'ascensor que l'havien cridat i que anava a veure què volien,.
-Jo no sé res.
A un quart de nou de la nit, abandonà la Presidència 1 digué als ~
riodistes:
-Vull atenir-me a la referència
que doni el cap del Govern.
Els periodistes insistiren a demanar-li una referència del tractat,
i el senyor Melquíades Alvarez digué:
-Hem parlat de tots els problemes que h1 ha pendents. En uns
hem coincidit absolutament i en al·
tres hem discrepat d'igual forma.
En vista d'això, el cap del Govern
ha cregut convenient convocar els.
quatre a una reunió que es celebrarà a finals de la setmana. vinent.
-Els quatre?- preguntà un informador.
Sf, els quatre- respongué el senyor Alvarez.
-¿I si es proposés al Parlament
l'aplicació de l'article 75 de la Constitució al cap del Govern? - preguntà un informador.
-Això és el Govern qui ha de meditar-ho 1 estudiar-ho.
-Podeu dir-nos els punts de coincidència i de discrepància?
-Ja. els he dit 'que, sobre aquesta qüestió, la del Parlament i d'altres, m'atenc al que digui el senyor
Lerroux.
MANIFESTACIONS DEL SE·
NYOR LERROUX

A les 8'30 del vespre ha abandonat
la Presidència el cap del Govern, el
qual ha dit als periodistes:
-He rebut la vlsita del senyor Mlguel de Unamuno, el qual ba vingut
a expressar-me el seu reconeixement
al Govern i al Comitè d'honor per
la seva designació com a. ciutadà
d'honor. He vist la medalla 1 el diploma 1 quan vingui S. E. el signarà i aleshores dedicarem un petit homenatge al senyor Unamuno per a.
imposar-U la medalla.
M'ha visitat també el senyor Mel·
quiades Alvàrez, com han vist, i estic segur que han procurat esprémer-lo, com és molt natural.
Un periodista digué que el cap
del partit demòcrata s'havia limitat
a. manifestar que es remetia a la
referència que donaria el cap del
Govern.
El senyor Lerroux digué:
-Doncs no puc dir-vos res encara..
El senyor Alvarez i jo hem tingut
una conversació molt afectuosa 1
cordia1. Hem examinat el moment
polític i altres punts. En alguns estem de complet acord, 1 en altres uo,
si bé és veritat que en tots ells el
senyor Alvarez està més prop del
meu pensament que els altres senyors. Està clar que no hem arribat a cap punt concret. Tot està
pendent del referèndum que doni
el temps i del resultat d'altres entrevistes amb els altres senyors.
En vista d'això hem acordat reunir-nos els quatre caps del grup
que constitueix el bloc governamental, en un deb dies de la pròxima.
setmana, tal vegada el dilluns, sl bé
en aquest dia em proposava celebrar Consell de ministres. Per tant,
la reunió serà el dimarts o el dimecres.
Un periodista ha preguntat al cap
del Govern si demà., pel !et d'ésser
dijous sant, no aniria al seu despatx
oficial, 1 el senyor Lerroux ha res-post que, donada la festivitat del dia,
suposava. que no rebria visites, i que
11 deixarien temps a la Presidència
per tal d'estudiar dos afers de gran
interès. Un d'ells, que fou motiu del
seu programa quan en l'ocasió primera fa assumir el poder, i era el relatiu a la creació d'una secretaria o
organisme que s'anomenaria «Ultramar» per tal que en ell es puguin
concentrar o recollir tots els interes-sos espanyols que estan escampats
per Amèrica, Flllpines, Extrem Orient
i altres països.
L'altre assumpte és el de la reorganització del Consell de l'Economia
Nacional, 1 també té en estudi el Reglament orgànic de l'aviació, que
presenta les seves dificultats,
aplega també part de la defensa na-cional
Un periodista 11 preguntà si acceptaria el Reglament a l'aviació el·
vil I contestà que l'aviació civil enr.
complementària de l'avlació militar.
En la defensa nacional entren la
Marina l'exèrcit 1 l'aviació, i en
aquesta. les seves dues rames, la mi·
lltar I la civil
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GOVERN GENERAL

CALÇA-;"" de primera qualitat, a·preus baratíssims
Hotel de Ventas - Pelai, 8
MOBLES antics i .noderns Sempre ocasions
Hotel de Ventas Pelai, 8
RAD 1OS immillorables, al comptat i a terminis •

No es produïren ahir noticies d'interès al Govern General. El senyor
Pic i Pon es trobava a l'Ajuntament,
molt atrafegat amb les Comissions
Gestores que 11e ll desfeien. No tenia temps d'ocupar la. presidència. i
menys de rebre els periodistes.
Tota. l'atenció del senyor Pic esta~
va posada. en el telèfon. De Madrid,
ll donaven noUetes concretes del Decret retornant a la. Generalitat uns
quants serveis de l'Estatut 1 aquest
decret és precisament la. clau del
senyor Pic per a. formar les gestores.
T ant de treballar i possiblement per
a res. Cal recordar que el senyor
Esta.della està molt ben predisposat
a substituir-lo.

UN SOLDAT FERIT
Ahir a. l'Aeròdrom del Prat, resul-

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

AJUNTAMENT

LA CAUSA PELS FETS DE

TELEFO N 14370
tura del Passeig de Garcia Hernàn-

dez.

*

SUBHASTA D'OBRES
Fins el dia 29 d'aquest mes, a. les
dotze en punt,podran ésser lliurades
al negociat municipal d'Obres Públtques d'Eixampla, notes de preu, per
separat, per tal d'optar a l'execució
de les següents obres, segons les
condicions 1 pressupostos de manifest en dita dependència.
-Arranjament de la. Via Au~
ta entre les carrers de La Granada 1
Bosch i Narcfs Oller 1 Bosch.
-Arranjament del pavelló de 1~

nez Rodriguez, al qual se 11 dispara
el mQSquetó quan l'estava netejant.
TrasUMat que fou a. l'Hospital Mllltar, el metge procedi a l'extracció
del projectil, que se ll havia. allotjat
a l'axilar esquerra, i quallftcà la. ferida de pronòstic greu. El jutge de
guàrdia, que em el comandant Urrutla, instruí les primeres diligències i
prengué decla.ració al ferit, el qual
manifestà que la. ferid.3 se l'havia
produïda casualment 1 sense que h1
hagués mala intenció per part de
ningú.

Hotel de Ventas
PELAI, 8

tà gréument ferit el soldat de la.

lli Esquadra d'Aviació Pere Marti-

Aparells, des de 100 pessetes

El «Butlletí Oficial»
En la seva edició d'ahir publica.,
entre altres, les següents disposicions:
Decret declarant monument històrico-anístlc, inclòs al Registre del
Patrimotú Històric, Artistlc 1 Clentlfic de Catalunya, l'església gòtica de
Santa Maria. de Vilafranca del Penedes.
Ordre (rectificada) restablint
la prlnútlva. denominació d'Oficina
d'Administració Local per haver estat suprlnúda la Direcció General 1
reintegrada al Departament de Fin ances la Secció d'Hisendes Locals.
Ordre declarant inhàbil, només als
efectes de la contractació de valors
1 mercaderies en els Centres que
depenen de la Generalitat de Catalunya, el dia 23 del mes que som.
Ordre declarant 1nhabils, als eí~
tes de la contractació de valors l
mercaderies en els Centres que depenen de la Generalitat, els dies 18,
19 1 22 del mes que som.
Ordre nomenant, en virtut de concurs de mèrits, Oficial primer del Departament de Governació el funcionari senyor Sebastià Esquerrà 1 Vitlolas.

JUSTI CIA
MILITAR

DESPRES DE LA CAVAL·
CADA :•: ELS PREMIS
Reunit el Jurat de la Cavalcada
celebrada el passat dilluns, compost
pels senyors: xavier Nogués, Domènec Junyent, presidit pel senyor alcalde i actuant de secretari el cap
de Cerimonial senyor R1bé, ha acordat concedir el primer premi de la
susdita Cavalcada, a la. carrossa dovents moderns», de Josep Granyer;
el segon a. «Trlotn! de la. República», de Lluis Alsina: 1 el tercer
a «VinYater& 1 boten;», de Josep Castells.

SANTA COLO~lA
El comandant jutge senyor Urrutla.
prengué declaració ahir al processat
en aquesta causa Jaume 5egú i dlversos testimonis vel!.ns d'aquella localitat. Segons sembla, 1 a jutjar pel
re s u 1 ta. t d'a.qlfestes declaracions,
s'haurà de continuar la instrucció
d'aquesta causa, que havia estat sobreseguda. provisionalment.
A PLENARI
Ha estat elevada. a plenari la. causa instruïda. amb motiu del tiroteig
que el mati del dia 7 d'octubre es
féu contra la Caserna de la. Guàrdia Civil del carrer de les Naves de
Tolosa. Els processats en aquesta
causa són cinc i dos en rebeHla. El
fiscal demana per a cada un d'ells,
en les conclUSions provisionals, la
pena de dotze a vint anys
EL COMANDANT SANDINO, EN LLIBERTAT PROVISIONAL
i\ petició del defensor capità d'a.viaclO ¡:¡enyor Meaoa., i amb l'lnfor-

CAMISERIES

CAMISERIA

DEULOFEU

JA tUIA I4144hW4UJ;

Ferrer Batlles

me favorable del jutge que instrueLx
el sumari, coronel senyor CañadJi!i.
l'Auditor de la Divisió ha concedit
la llibertat prm1sional al comandant
d'a\'iació senyor Felip Dlez Sandlno,
contra el qual, com saben els nostres lectors s'instrueix causa per un
incident ocorregut al camp d'aviació.
CAUSES QUE PASSE...~ A
LA JURISDICCIO ORDINARIA
En rebre ahir a migdia els periodistes, l'Auditor de lli. Divisió els manifestà que amb motiu de l'aixecament de l'estat de guerra passaven
a la jurisdicció ordinarta les cau6es
números 181, 276, 375, 351, 393, 48,
379, 220, 274, d'aquest any, i les números 793, 1072 de l'any passat.
També digué que s'arxivava la causa número 217 d'aquest any.
MOVDIENT DE CAUSES
Ahir a la. nit els perlodlstes no
pogueren veure l'Auditor de la. Divisió per trobar-se aquest absent del
seu despatx oficial.
A la Secretaria, fou faclllto.da una
nota en la qual es di u:
cPassa a plenari la causa contra
Enric Claramunt 1 a senyalament
per a vlsta 1 sentència la causa contra Josep Tresserres. Passen a la jurisdicció ordinària. les causes números 433 1 205 d'enguany i les 654 i
621 de l'any passat. S'arxiva la causa número 103 de l'any passat.»
REQUISITORIA
Pau Mallol i P ujol, veí de Ponts
(Lleida), que vivia darrerament a.
Barcelona, és citat perquè comparegui en el termini de quinze dies. a
comptar da la data de la publicació
d'aquesta. convocatòria en el ButlleU
Oficlal, davant del Comandant d'Infanteria, Jutge instructor, Sr. Carles Vélez i López, del Centre de Mobllltzació i Reserva número 8, de
Lleida, per tal de prestar declaració en la causa número 196 del 1934,
que se ll segueix en aquest Jutjat pel
delicte de rebeilló militar. Sàpiga que,
Si no ho fa, li pervindran els perjudicis que hi hagi lloc.

REBUDES LES DARRER ES NO VEr ATS PER A LES TEMPORADES DE
·
PRIMAVERA I ESTIU
Camtsea darrer model, coorecclonaaea lmmiUorablement. estu
americà, obertes - Corbates. m ltjons. cinturons. piJames 1 barnussos de IITao mOda. .ExceHeot assortiment òe ¡éoerea per a
CAMISES A MIDA
3
Call,
BARCELONA
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- uamtSes a
mida - Adam I muctel RA·
GLAN 1patentada)
MITGES aFERRO»
<de garantia)
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APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES
PEL· LICULES - PATHE BABY
FONOGRAFS DE TOTES MENES

MAQUINES
DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJtCTES DE PLATA
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E'aJ.ma, a lea
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1~ nores. per les motl>naua
cCIUDAD DE BARCELONA» 1 • CIUDAD DE PALMA•
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zena.a de tillllao ela diJOUS UNIA RAPIUA REUlJLAR ENrRE ESPANYA
I rERRJ'lORIB UE 1-A OUINEA El:iPANYOLA tl:'ERNANUO E'U(JI - t:lortldes el dia 1'7 de cada mes. amo escales a Valéncla CàcUz. Las Pal.maa, Santa
Cruz Cie Tenerife o Freetown Sauta Isabel de Fernando E'oo, Bata, KOI[O I
Ria Benlto pela vapors
e PLUS UL f RA a I «LEGAZPh
l.lNIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I YALENCIA
Sorttae~~ ae l:!arceluua ets dilluns 1 diJo us. a tea 20 borea
• CIUDAD DE VALIENCIAo
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OBT~NIR

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

AIGUA FINA
MOLT ECONOMlCAV
CoHoqueu dins el recipient una pastilla. de CLENSOL i submergiu-lo
en el dipòsit d'aigua. <segons es mostra en el gravat). El resultat serà
quinze dies de magnifica algun. fina
en cada aixeta de la casa
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lliure de despeses d 'escriptura 1 pians
Despatx i Corts Catalanes, 802, 4.arL • Telèfon 21309

Punfisadors domèstics

BAR MEH.JARS, Uoo
talta
PLANXADORA,
prop Rambleti. t:s ot1cta1a
de camlsea d'b~
PENSIO de G a 9 pta. cent.rlc
pcx!er me. Capellans. u.
ua.spa.ssa
ct!Ar1es, bany. tele!. PI atendre A.perae no
CabO F.
Maetll., 18, pral.
Layret. 124 bis. trt. 2a
PER A QALICIA. via~
)ant treba.llarta anteles
PENSIO completa, 2 o
la com.ISa!O. Esc. LA
a
VENC BOTIGA orune. BUMANl'r.AT
8 pencmes. C. Sobradlel, Ublee
DWn 207.
amb babttaclo. b~
G, pral
oee CUD<11ClOO.S, per DO

DIVERSOS
REPRESENTANT COLLEGIAT. CoclPtant amb
clienta propl8, de tol&
sarantla accepi&Tla r•
prellentactO Cie peroua
per a Barcelooa E&c. J .
o. Sorolla. C/. Joan OUell
12 Tel. 34729. ~lona.

pcxter atendre negOCI.
Escnure L.A HUMANl·

rAT nWl:l. 2oa

Fotograf.
de eurectes per a foto.
¡ravat, tr. falta Llovet.

I(ALET modern, eapa.
Jard.i 1 noru. a ~6 euanova, 167 - 169.
auouta Plaça Cal&luora.
GORRISTES, f&lten
Venc unmlUorablea ooodlClona. OlrliiU'-ee a l..A atlcla.les uterneill. En~
HUMANITAT llUm lli3
ca. fO.

106
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Preus rebentats
Transformacions

co

~otes

«L

les marques

d
b

Servi ce Station, S. A.

tl'

~

lJL~.1NSOL
Aprovat pel Laboratori Municipal
de Barcelona
Enviant aquest cupó, més 3'60
pessetes en timbres do correus
o gir postal, us enviarem un
aparell com el que ea mostra
en e! gravat, m~s ducs parti·
lles CLENSOL.

de Sant Jordi, a
ARENYS DE MUNT La festa
l'Escola Blanquerna ·

HOSTA,l MARTORI

ACURAT SERVEI
ESPLENDIDES HABITACIONS
AIGUA CORRENT I BANY
PREUS LIMITATS
Telèfon 19

Especiallstes en el tractament d 'algUes industrials 1 domèstiques, segons patents CLENSOL

AVIN GUDA DEL 14 D'ABRIL, 2SJ
BARCELONA

R. Macià, 75

fbarra y u.a, S. en C.
Unies regulars de grans vapors per a .s destins
que es detallen
I:LAl'W JillH'Itl5 WUWELONA 1 tslUMO
dUrttdes tota eiS DIMECRES a ta nit cap a Vat~ncJa. Alat."llnt, Màlaga
SevUla.. VlltO. V~arcta.. CorUllJ~ 114useJ. tiantander I BUbao.
Altesnanwe les eec&Iea ae :
rarraaooa. Ceuta 1 Huelva caaa aues set.maoee
B&n' Cartee I Ferro1 cac:ta duee setmanes
SERVE! CORHitNl ~l'RA tsJUt~.;U.ONA I Sll.liAO
ca4a e1 u ee set.man ea
::lortldes ela DIVENDRE." a 1r. na. c.:ap a larra&uua. t)a.nt Carles 1
vwaroç. VaJ.enr.:Ja. cuuen. Alaca.ot. C..rr.aa.,a~ Aaut18.8. AUnena.. M~
Ulla.. Mo~ru. Mataaa. Ceuta, Caau. bevlHa.. Huelva.. Vl¡¡;u, Mano, VI·
llaaarCl&. Ferro1 <.;orUD:¡>&. Avues Muaet. &nl.a.l:laer. l:luoao 1 PuaJea
~EHVEJ

CASA SUBIROS
Hos~Ji1al,

42 - Tel. 13651

l:i&HVBJ

L~UU~

HAltCELO:-IA

b.l::l'ls I t.I.AH.t!E.LL.A

ea CliJoua cap ll bete 1 Mar&eUa
bervel QUlll¿eoat cap a UENO\'A
La ct.ne¡a ee rep PI Tln¡lacu de la UomPólDFIO. MoU del Reb&lz.
Sontaee

Qwo:~.e.uau

l'el~lOD

lli~

-Q---

VI PUR
setmanalment
A DOMICILI
Escriviu avui mateix al colliter
J . Bertran Llopart

GELIDA.

VIES URINARI ES
tAR RE etJUAN
DEPE~"'J::S

SEXUALS
Metge ecpeclallste
RAY:BLA CANAL·!:'r-..:. l l ler.

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

Llegiu LA HUMANITAT

Tenim també aparells per a aplicar
a. cada aixeta. de la. casa 1 aparells
per a installar a. la linla. general
d'aigua

MOSSO O COBRADOR,
aedl L¡a cococactò 46 &DJs
1 bonea retcréoctea Es.
crture a I...A tiUM.ANJ·
ra'l nu.m bat
MODISTA e·atereu a
ca.aa 1 a damtcUl Preue
ecouomtcs H.oc&tort 164
pra.t 1 a

2a11. ler.

dormir.

g,..

B AR C E L O NA

Quaranta mlllons de pams quadrats d.e terrenys dintre el terme
muntctpal de Barcelona es dlvlctlran en SOLARS per a la. cons·
trucctO d.e Cases; xa.Iets, al comptat 1 a. termtnta de 10 1 20 anys
En waugurar aquesta. Orba.mtzacló donem com a. REGAL

OFERTES
i DEMANDES

SENYORETA taQuunecau~rala amb coueta:•
ments a oucJoa domwaut
a·otereu
VENC AUTO d'ocaato cat&J~ 1 ca.s&.ell~
a LA l:iUMANl1U liP Doll eo&at I COD· Esèr1ure
l'AI num lG:l
dletuna tmmlllorabtee
Escnure a L.A l:iUMANI·
JOVE. 58~nt catata ,
TAl aum lC!l
castellA a•oterel.z per a
deal,)a~.l . mag~~m o ~
MODES. cuuleccto acu. brador. Esc. LA l:lUMAraa11. de fe&tl t.a t ab rica NIIA'I oum. 206.
per a seoJora 1 nena
MODISTA, mltgea o!lRocaPreus moaerat.e
a.la.llorca,
Cla!es. lalteo
164. pra.t la
tor~.

VEREDICTE DEL XIVèCARTEll
DE PREMIS DE l'INSTITUT
D'ESTUDIS CATALANS

1

NEUMATICS

ANUNCIS P.ER PARAULEs fill ò'fmili Bru1ueri
Les ducs primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més •••••• 0'30
»

rà a l'Ateneu Polytechnlcum el
set «L'Art del nostre tempS» a C\lr.
rec del senyor Enric Roig, t'd'a~·
rq
amb el següent programa:
I. Nous ordres de coneix
L~ sensi.bllitat i l'experl!ne:a~~~·
.
L'rmpresstonisme.
I~. Puntillisme, geometrttzactó ,
s'a-que
El veredicte dels premis
•
cubiSme.
torguen enguany és el següent:
III. Simbolisme, «fauvisme• i ex.
Premi de la Secció de Ciències. ~ prcsslonisme.
concedeix al senyor A. Quintana i ~e. Futurisme, «dada» l infant¡.
Marí, pel seu treball Antoni de Martí
1 Franqués «(Mart! d'Ardenna, 1750v. Purisme i funclonallstne
1832) . Estudi biogràfic i documenvr. Deshumanització de l'Art. Sur
tah>.
•
realisme.
Concurs d'Arxius. S'atorga el pre- . vu. Nco-humanisme. Neo-plasu.
tnl al senyor Fidel de Moragas i R,(, ctSme.
dé3, pel seu «Catàleg de l'Arxiu NoVIII. Elements d'un nou rit!lle
tarial de Valls». El primer accèSSit
Cada sessió serà lliustrada per nÏlt
al reverend Frederic Martli Albanell, jà de nombroses projeccions ¡ durant
per la «Tasca realltzada a diversos el desplegament del ourset s'inter
Arxius Parroquials», 1 a la senyoreta calaran una sèrie de conferències :;;_
Maria. Verger el segon accèssit per bre fotografia, cinema, art negre
!'«Inventari ; J l'Arxiu Municipal de jazz, maquinisme, construccions aC:
Terrassa».
tu.a ls, periodisme, cartell~e i PU·
Els altres premis anunciats no han bhcttat, humorisme, art tndiViduaJ
•
etcètera.
estat adjudicats.
L'import del premi de la Secció HlsSeminari de Pedagogia, - El Pro.
tòrico-arqueològica ha estat concedit per dia 25, a les set de la t arda do.
a l'obra de Mn. Sanç Capdevila, «La narà una conferència. al Sellúna;¡ de
Seu de Tarragona». El de la Secció Pedagogia de la Universitat el seFilològica, al senyor Alexandre OaU, nyor Pau Lluts Landberg, el qual deper la. seva obra en curs de publica- scnvolparà el tema: «Remarques sur
ció, «<ntroducció a la Gramàtica». la situation de la philosophle actua,.
L'import del premi del Concurs de lle».
Al Patronat Escolar &ri I Foa.
Museus ha. estat destinat al Museu
de Poblet.
a les deu de la vetlla, tindrà lloc liiilb
L'acte de l'adjudicació tindrà lloc motiu de la inauguració de la. Blbllo.
eldin de la festa anual de l'Institut teca del Patronat Escolar Bori i Fon.
la qual ha estat fixada per al dia testà (carrer de Marià Aguiló, 27, Po.
29 del corrent mes, a les set de la ble Nou>, una conferència Pública a
tarda, al Pala u de la Generalitat.
càrrec de la distingida escriptora au.
rora Bertrana, la qual desenrotllarà
el següent tema: «Concepció, gestació
UNIVERSITAT
1 deslliurament del llibre».
La vida de Gandhi. - La pro.
Manifestacions del Rector pe.m
lliçó del curset de biografies
d'homes cèlebres, organitzat per l'Asaccidental
d'Idealistes Pràctics, tindrà
En rebre, ahir, al nugdia, els perio- sociació
lloc demà, divendres, dia 19, a. lea
distes, el rector accidental els mani- vuit
del vespre 1 anirà a càrrec del
festà que havia. proposat per a la
Cosme Rotes, el qual parlarà
beca anunciada del Bernad College, doctor
dc la vida. de Gandhi.
dc Nova York, la senyoreta Elvira
Rey i Chlvia, de 19 anys, alumna de
NOTICIARI
primer curs de la. Facultat de Medielna.
Associació del Magisteri Particular
Mat rícula lliure a Jes Universitats. de Catalunya i Balears. - En la. re- L'Associació d'Estudiants Lliures unió del Consell Central de l'Asso<Moles, 4, principal), que té establer- ciació del Magisteri Particular de Ca.
ta una oficina per a. la. tramitac.i ó talunya 1 Balears, celebrat el dia 13
de les matricules dels estudiants lliu- del mes que som, s'aprovà, entre al·
res que han d'anar a examinar-se a tres:
les Universitats de la. resta d'Espa1. - Prorrogar el termini d'insnya., comunica als interessats que se- cripció al cicle de conferències 1 lli·
rà tancada l'esmentada oficina fins çons pràctiques, organitzades per l'enel dimecres de la setmana entrant, titat, encaminades al perfeccionadia 24 d'abril. A partir d'aquest dla, ment dels mestres i preparar als que
l de cinc a. vuit de la tarda, tots els desitgin prendre part al curset-opoestudiants que necessitin els seus ser- sició, que tindrà efecte durant l'estiu,
vels poden dlrlglr-se a l'esmentada fins el dia 27 del mes que som. ReAssoclacló 1 seran degudament atesos. cordem que els que no puguin assistir-hi se'ls enViarà còpia de cada conferència.
CONFERENCIES
2. - Invitar a. les autoritats acaUna conferència del conseller mu- dèmiques a la inauguració del cicle
nicipal doctor Francesc Carbonell. de conferències i lliçons pràctiques.
El pròxim dimarts, dia 23, i a. dos
3. - Rectificar la llista de socis
quarts de vuit del vespre, el conse- fundadors, numeraris, corresponents,
ller municipal doctor Francesc Car- protectors i honoraris, feta per ordre
bonell, donarà una conferència a de data. de soHicituds 1 donar coml'estatge del CoHegl Acadèmia Goya, pliment a l'article 11 de l'Estatut de
del carrer de Provença, 108.
l'Associació. Poden donar~ per avi·
Dita. conferència versarà sobre el sats per la present, tots els afectats,
tema d'cEducació física i lnteHectual als quals se'l dóna. un termini de 30
de la joventut».
dies, a partir d'aquesta data, perquè
Curset a l'Ateneu Polytechnlcum. puguin rectificar la seva situació so- El dla 27 d'aquest mes comença,. cial.

<prop &ambles> Tel. 14237

200 solars a JO cèntims el pam quadrat

MERCAT D'OCASIONS

· LA CULTURA •

üA.t- Al.. ti1tAb U. - PJ..A l'A
correWI ea¡¡anJ'Ol8
tue;; caaa :u e11es
Cap a. SANTOS, MONTt.YIOt.u I bua.ttu;:> MHES sortirà el dia ~u
d'abril del 1935, la. magntiica motonau
tiEH VEl .!tAPW

per

motc>t.ran5a~&nttca
~uaee

«CABO SAN ANTONIO»
t..a

Que aCla.t~tra 1)8!1Sa~ • rut!!c&aerles
càrre¡a ea rep 11011 ta vet.ua del cua de aortlaa, &J Unallldo num ,
del Moll de flalea.re., rettfon l82'14
'llA L.A.l.ETANA

1

T!:I..EFON ~'7

Fill de l<òmul Bosch, S. en C.

Com de costum, el dia de Sant Jord1 es podrà visitar el gran edifici
de l'Escola Blanquerna.
Els visitants podran veure la fira
de llibres i la. fira de treballs fets
pels nens 1 nenes de les classes de
pàrvuls 1 elementals <~ pintats,
plats, gerros, rajoles, tetxits de lla.na a. mà, paneres, cistells, flors
cobertes de llibres, treballs de marqueteria., dibuixos, etc.).
També s'inaugurarà a la. mateixa
escola l'Expos1c1ó gràfica de Barcelona..
L'Arxiu històric de la. Ciutat ba facilitat els elements necessaris a. fer
veure gràficament l'evolució històrica de la. nostra capital.
Les hores de visita seran d'onze a.
una del mati 1 de quatre a set de la.
tarda.

Concerts benèfics
EI vinent dissabte, a. la nit, l'entl·
tat coral obrera ceLa Violeta de Ciavé», donarà alguns concerts públics a
diversos indrets de la nostra ciutat.
L'import de les recaptes que s'efectuaran en ells seran destinades a fi·
nalltats benèfiques.
Oportunament s'anunciaran ets
lloc dels conc~rts.

1

-----------*:----------Detingut que es suïcida

Als calabossos de la Delegació de
les Drassanes, el detingut nomenat
Francesc Vidnl i López, de 18 anys,
es suïcidà ut.llitzant la fatxa. que por·
tava.
L'arrest que sofria fou per haver
proferit insults als guàrdies d'assalt.
El jutJat de guàrdia ordenà seguidament l'aixecament del cadàver 1
el lleU trasllat al dipòsit judicial.

*:-------

Nou

procediment d'estafa

Fa. uns dles que per Barcelona cir·
culen uns subjectes, entre elis algullS
estrangers, els quals es fan passar
per acabats d arribar de Bélglca i
són portadors d'uns bitllets t>elgUe5
en els quals, en un dels angles, es
llegeix la xifra 100; però, a l'altre cosIs
tat, dlu 20.
Aquests Individus sense escrúJ>O
visiten establiments de begudes, ca·
fès 1 fondes, fent diverses consuma·
clons l, a l'hora de pagar. anegu~
no tenir moneda espanyola, ja qu
els establlments bancaris a aquella
hora es troben tancats.
Com sigui que el canvi està a¿:'
pessetes el 100 francs belgues.
pulen l'operació per a canviar a 110

o

115

.

màxim.

Feta l'operació, quan el propte~
de l'establlment va a canviar-lo
troba amb la natural sorpresa que
la casa de canvi pel b'~et no li dot
nen enllà de 23 o 24 pessetes.
La policia assabentada d'aQU~
nou procediment d'ensarronada.
Robatori
treballant per tal d'aconsegwr
Fa uns dles que el director de l'ae- nir-los 1 posar-los a. la dispoSlC1
ròdrom de la. Companyia cAlr Fran- Jutjat.
ce» fou vicUma. d'un robatori al seu
xalet del camp d'a viacló del Prat, 1
que consisteix en diners I joies per
valor d'uns 60.000 francs.
Partida de joc sorpresa
La. policta. realitza actualment gesEl cap superior de polic1a. en rebr~
tions per tal de descobrir l'autor o
els penodJstes els manifestA que:~
autors del robatori.
un local del carrer de sant PaU de
via estat descoberta una partida000
jocs problbits. Foren detinguts
punts 1 el propietari del local. ossrla
A cada cpunt» 11 ha estat unPd 600
una sanció de 150 pessetes 1 e
al propietari.
Furòncola, Eczemes, Clivelles 1 altre,;
malalties de la. pell. Es guareixen
usant

te:fei

------ *·------

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

Mor~n~t fínule~. Ua~u~~ __________ *__________
IIID311Y

Setmanari recollit
La. poUem ah1r s·mcnul.à

erque

d~

sos milers d'c.<tcmplars del se
Tub, S'lO ptes.. Escudellers, 8; Casa ci:l 14 d'Abril», perquè hom ~~
Alsina, Passatge del Crèdit, 4, 1 al- conté frases injurioses per a
tres Farmàcies i Centres d'Específics tort tats.

11

u-

e

a

la humantta(
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RADIO
•

.

•

S ESPORTS·

UNIO RADIO, 8. A.

Emissió Ràdio Barct\lona

[ELONS CURTS

PROG RAMA PER A AVUI,
DIJIUS
7,15 : Primera edició de eLa Para\ )f,t. ttari rn.dlrtt. do RADIO BAR·
.1 ~
CLLO.rlA. - D.:Scos.
a! Senyals horatb de la Catfd.nl
ct.IWe
m&t,
glmnà.s
- Lllçó de
de la Federació de Gimnà.'l'Jca.
8,20: Se~ona edició de eLa Paraual», diari radiat de RADIO BARCEOL.'iA. - Discos.
9: Senyals hor~rls de la CatC(\ral.
11: Senyals horaria de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Universitat de Barcelona.

~tre~s per al D~sabte de Glòria :
Polir1'A!Jlê: ~«'F,nnpy», d~ Marn~J~
(p&grio1 tra,duc;§io ~!Melc10r..:Fon't:'
~-la 'êoiñPifu)Ia··Nic'olai'i~Martoii. •
, Nou: «Relnall, de J osep M.• de
sagarra, per la companyia VUa-Davi.
Apolo: «La del manojo de r osas»,
de R.<U110S de Castro, Carrlon i mestre sorozàbal, per la companyia d'EmUl Sagi-Barba.
Barcelona: c:El gran ciudadanoll,
de Pere Mufíoz Seca, per la comn<>n)'ia de J osep Isbert.
...-Al Tívoli hi va una formació de
varietats. encapçalada per Mercé Setrós' al Còmic hi debuta la compalflyia de revistes del Teatre Romea,
de Madrid; a Novetat, Victòria I Romea, segueixen la seva actuació les
companyies que hl actuaven darrerament. Al Pompeia de Gràcia seguirà la seva actuació la companyia
.
casals-Cumellas.
Els teatres que no obrll'an seran
Lel Principal Palace !l'Espanyol, a.mb¡Clós transformats en cinema. La. companyia de Margarida Carbajal, que
actuava al Palace, debuta. el disl6abte al Maravillas, de Madrid, 1 la
de Josep Santpere, que actuava a
)l'Espanyol, surt de «tournée». Per
cert que Santpere es veurà privat del
ICOncurs de Vendrell, al qual suplirà
'el tenor Gisbert, i de Maria Teresa
JOein. El rol de la Klein s'ha con~lat a Isabel Estorch, i deis papers
que aquesta fela en «Aquesta nit l
JXUll més» i «Roda el món... i toma
orm. obres base de la «toumée»,
n'encarregarà. la senyoreta Rel,
Ingènua que d iuen que causarà

fnl

MIGDIA
Senyals horaris. - Secció Femenina. - Música selecta en discos.
1:1:

EMISSIO DE SOBRETAULA
Programa. de discos.

13:
16:

discos.
17: Transmissió des de la Universitat Pontificla de Comlllas (S:mtander) . Antífones, Salms i Lliçons de
Cant Gregorià. Responsoris de
T. L. Victòria.
1a: Orquestra de RADIO BARCELONA: «Sarabanda», J. S. Bach;
cMeditacló», A. Glazounow; cAdaglo
cantablle de la Sonata Patèf.icaJt,
L. v. Beethoven; cElegla per a vloloncellt, G. Fauré; «AriaJt, O. Respighi; «Full d'àlbumJt, R. Wagner;
Largo de cXerxes», G. F. HaendeL

-----t-DÉDÉ

EAJ • 39 RADIO BADALONA

ALBERT PREJEAN en

FIGURES DE HOLLYWOOD

~Q.umaonoltJ

bon home de teatre, surt el Dissabte de Glòria. No ens estranyaria que
la aandonnée» de Sunyol anés lligada amb el carni que faci Santpere.
Ho diem, això, perquè sabem els
m olts amics que té en aquella companyia ...

•••

EL PROPER DIUMENGE COMEr~ÇARA A DISPUTAR-SE
EL TORNEIG DE PROMOCIO A LA PRIMERA CATEGORIA

DIUMENGE, A L'ESTADI

A GRANOLLERS

ESTRENA DE «CRIM DE MIT·
JA NIT», DE LLUIS CAPDEVIlA

Els grans partits
internacionals

Sembla segur que el
, a
·
SUnderIan d JUgara
Barce1ona

Avu1, diJous.- A les 1:1 : Obertura;
mÚSica selecta. A les 14.30: F1 de
l'emissió. A les 19: Obertura; senyal5
horaris; mÚSica simfònica. A les 20:
Les negociacions portades a cap
Programa litúrgic. A les 22,40: F1 de
per la Federació Catalana de Futl'emissió.
bol i l'intermediari senyor J osep Ceballes, encara no han tingut una
--------~*:------------- solució
definitiva, però sembla que
j a es pot considerar com a seg-.Ira la
vinguda del famós equip professional anglès «Sunderland», el qual jugarà el proper dia 12 de matg contra
una selecció catalana, a l'Estadi de
Montjuïc.
No cal dir que la notícia serà ben
EXPOSICIO DE PINTURES acollida
pels nostres aficionats, els
I ES CULTU RES DE RA• quals no Ignoren que el «SunderMON I LLUIS CLAPES
landlt actualment porta un avant-atAmb l'exposició que el vinent dis- ge per damunt de l'«Arsenallt de tres
sabte a la tarda inauguraran a la punts de diferència, sl bé porta jugat
Sala Gaspar, els artistes sabadellencs un partit menys.
Ramon 1 Lluls Clapés es presentaPer av..U no podem ésser més exran per primera vegada al públic plicits, però crelem que aviat ho pobarcelonl.
drem ésser.
Ramon Clapés, pintor de vastes
posslbilltats, exhibirà un conjunt de
AQUESTA TARDA AL CAMP
divuit teles que cridaran molt l'aDEL MARTINENC
d'estil.
tenció per la seva claredat
que recorda el mlllor de l'escola pal-

NOCES
Restaurant MiramaJ

BANQUETS

Restaurant Miramar

Dissabte de Gloria

'\\ 't li'~ J.,~~tvle f:
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Dissabte de Glòria

La més divertida creació
de GEORGES MILTON

~;~.:tf- ~ tf &'\(t Jl

t;o.,~ot.a intere.ssant: el senyor Carles

• "'tóes de Climent ha deixat d 'ésser
r:e<.'tor artistlc de la companyia VIDavi. Causes? S'ignoren. Les
~bres amb que compta la formac1o
,Ua-Davt, arn que ve a tomb parlar
d aquella. són, a més de «Reina»,
~e Sagarra: «El rosari de l'aurora•.
e Gastó A. Mantua; «Quan Déu ens
reixaEl d~ la seva mà», de IJuls Ehes,
, « numero 1», d'Enric Casanoves,
1afortunat autor dc «Miss-Tbery»
Alll Aquests autors, per a estrenar,
veuran Obligats a esperar que es
1!'ctn cinquanta representacions de
taOb~ de Sagarra. Sembla que aquesuna de les condicions sota les
~ls Sagarra dóna nna obra a quaiCle~l companyia. Nosaltres no ho
em, però alxí s'assegura. I, com
a Q(>t.l\ mtonnatlva la r ecollim.

r
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PATROtiWIM
El F'ILtt HEROIC

[uittnmo O"etf...
~uny01,

el dlbUixant de teatres.
"P&aiatta¡néubé, de «touméelt. Ja l'any

IUn.J

Plrebé la volta a Cata-

~ ~taem1t bla que els resultats foera. El noi. es clar, es disllola
a repeur la f11cècla. L com a

~urllndJ)l;:
(!;>;ri7CCtiS4
•

La Música
*

AUDICIO INTEGRAL PU·
BLICA DELS XVII QUAR·
TETS DE CORDA DE BEE·
THOVEN
Ra estat molt ben acollida en els
centres musicals barcelonins, l'anunci d'una nova audició integral (publlca), dels XVII Quartets de Corda de Beethoven, organítz&da I patrocinada per l'Associació Obrera de
Concerts. A l'esclatant èxlt de públic
1 critica obtingut pel «Quartet de
Corda de Barcelona• en la seva recent interpretació de tan transcendental Cicle Beethoven, caldrà afegir-hi el que assolirà en aquesta nova
actuació -que revestirà el caràcter
d'homenatge-- la qual tindrà lloc a
la Sala Mozart, els vespres dels dies
24, 27 i 30 d'abril 1 2 l 5 de maig.
ELS PROP ERS CONC ERTS
DE L'ASSOCIACIO OBRERA
Tres esplèndides t ben diverses ma.nifestacions artistlques, d 'ímmlnent
celebract6, oferirà aviat als seus consocls l'Assoclac16 Obrera de Concerts; festes que esdeVindran dignes
solemnitats musicals, pariones de les
celebrades en el present l brillant
curs commemoratiu del seu primer
centenar d'audlctona. Sense ob5tacle
de puntualitzar més enda\-ant les s~
ves caracterfstlques particulars, po-

ci• Cñln&)
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dem anticipar que el ditl 2a d'abril
es manifestarà. novament l'Institut
Orquestral de l'A. O. de c., en una
sessió de música simfònica sota el Utol genèric de cMÚSica germànica
del segle XVIIb. Prestarà un singular interès a aquesta sessió, la presentació, en concert públlc, del
cQuartet de Corda de l'I. O.Jt. Seguirà després (dia 5 de maig), un magne Festival Popular de MÚSica Catalana, 1 el 12 del mateix mes, nn
recital de canoçns per Concepció
Badia d'Agustí, amb la collaboractó
personal del mestre Pau Casals.
CONC ERT P ER L'ORFEO
GRACI ENC
Com diguérem en una anterior edició, l"Orfeó Graclenc ha organitzat
un concert per al dia de St. Jordi,
a la nit, amb mot iu de la Diada del
Lllbre. Per a aquest concert, que
serà dedicat ais soch; protectors, els
concurrents són pregats, no pas obligats, a fer lliurament. d'un lllbre a
l'entrada a la sala d'audicions, amb
latecafinalidtal,tO~eóacob¡laf;:,ospodala. Blnlbllocreer
.....,..
e
mentar la seva Importància. Una vegada més. els orfeoniStes que tantes
vegades han aportat la seva coHaboracló a actes benèfics 1 patrtòtics, desinteressadament, faran ofrena d'unes cançons per una causa
ben noble: a canvi dels llibres que
voluntàriBJilent puguin aportar els
qui asslstelxln al concert. Els socts
de l'Orfeó Gracienc poden passar
per Secretaria a recollir les lnvlta.clons que des1t¡1n

I

SALVADOR CARDONA BRI·
LLANT VENCEDOR DEL GRAN
PREMI DE LA REPUBUCA
Classificació general
de la cursa
La classificació general de la cursa
és la següent:
1. Salvador Cardona, 28 h . 4 m.
7
21 8.
2. Fermi Trueba, 2a h . a m. 3 s.
3. Llucià. Montero, 2a h. 8 m.
27

s.

4. Gabriel Hargues, 2a h . 12 m .

30 s.

5. Larrouy, 28 h. 17 m. 42 s.
6. Antoni Escurlet, 2a h. 20 m.

6 s.
7.
J OAN COLOM
a.
uns
El pintor Joan Colom passa
9.
dies a EivisSa., on probablement s 'lns10.
tallarà per una temporada, per ta.l 2D s.
de pintar novament el paisatge d'a11.
quella formosa illa.
12.
13.
CLAU S U A A D'EXPOSI· 34 s.
ClONS
Demà, divendres, seran clausu.ra..- 3413.
s.
des les exposicions de Josep Maria
14.
Prim, pintor, 1 de la de Joaquim Ros,
15.
escultor, les obres dels quals han
16.
ocupat durant la present quinzena
17.
les galeries d'art Syra.
1a.

Sales d'Art

19.
20.
21.
32 s.
22.
23.

I

39

s.

Antoni Prior, 28 h . 25 m. 21 s.
Bearn, 28 h. 2D m. 31 s.
Vicenç Trueba, 28 h. 26 m. 19 s.
Frederic Ezquerra, 28 h. 32 m.

Una nova cooperació ben valuosa
acaba d"arribar al Comitè organitzador de l'esmentada diada ciclista
•
a Sabadell, el dia 26 del proper mes
•
de maig. Es tracta de la casa B.S.A.,
u
que, sempre disposada. a ajudar els
Iniciadors de manifestacions clcllste.'!. ha ofert per al concurs de caritat que integra el programa d'aquella festa una bicicleta destinada
nen o nena, segons slgu1 el pose.
Telèfon 18710 seidor
Diputació, 26:1
del tiquet premiat. El senyor
Pau Tbornberg, en !er ofrena de
ART I ORNAMENTACIO
tan Important premi, ha dit que el
OBJ ECTES PER A PRESENTS
seu desig era que els ciclistes lnclPintura
Prim
plents també puguin gaudir del conJoaquim Ros Esctiltun.
curs de caritat, jr. que entén que é8
animant els novells com elJ fa ciFinS el dia 18
•

•

SYRA
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BOXA
Dimecres, a I'Oiympia

Xavier Torres contra Aif. Brown

Baer • Schmeling

Nova. York, 17. - Als cercles puglllstics es parla., de manera insistent,
d'un projecte de Campionat de Boxa
per a pesos pesats, que s'efectuaria
a alta mar,l el nombre d'espectadors
seria 1lmitat a 1.000, cadascun dels
quais abonarla 7.000 pessetes. Alxi
s'aconseguiria una entrada de

NU VI S
Restaurant Miramar
de 7.000.000 de pessetes. Al campió,
Max Baer, ll seria. oferta una garantia de 7.000.000 de pessetes sobre el
percentatge de les entrades. A més,
als Ingressos s'hauria d'afegir eis
drets de cinema I radiodifusió del
combat, que hom creu que serien
enormes. Verificant-se el combat fora de la jurisdicció nacional, no hi
hauria necessitat de pagar Impostos
ni tampoc no hi podria intervenir el
control de cap comissió de boxa. La
persona q·.¡e té el projecte de portar
a terme l'aHudtt Campionat, el nom
del qual resta encara en secret, pensa oferir 1.000.000 al contrincant de
Baer, que seria l'ex-campió mundial
alemany, Schmellng. Una de les dificultats que h1 ha en aquest projecte és que Baer és propens al mareig,
l això constltuirl8. un seriós «handicap» sl el dia conVingut per al combat fos turmentós. Malgrat això, hi
ha molta expectació per a saber sl
s'arribarà a concertar i quin vaixell
serà elegit.

Cada dia que passa en acostar-nos
a la data de la celebració del n
Gran Premi de Sants, ens porten.
noves noticies per als entusiastes a
l'atletisme. Això vol dir, que tant
els clubs com atletes coHaboradors
d 'arreu de Cntalunya han correspost
d 'una. manera categòrica a la crld.a
feta per l'Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant.
Per a Inscripcions, a la secretaria.
de l'Ateneu Rlego, 2. primer, de set
a deu de la vetlla i a la Federació
Catalana d'Atletisme, carrer de Sant
Honorat, 7, pral., de vult a nou de
la vetlla.

NATACIO
La segona jornada dels Camptonats Socials del C. N. Bar·
celona
Una nova ocastó es presenta als
concursanta d'aquests Campionats
Soc1als en la sessió del proper diumenge al mati a la piscina del Moll
Nou, per a mostrar llur vàlua en les
respectives especialitats de crawl 1
braça i en distàncies tan transcendentals com 100 l ZOO metres, respectivament.

L'ingrés de socis al C. N. Ca·
talunya
El Club Natació Catalunya, ens comunica que, a partir del proper mes
de Maig, r egirà ja, el pagament d~
drets d'entrada per a tothom que
desitgi ingr essar-hL La quota d'ent rada s 'ha ftxat Igual que anys anteriors t susceptible d'augment sL
com fins ara, continua la solllcitud
d 'ingres de nous socis.

Rt~IAURAHI MIRAf4AR
Telèfon 21222

Noticiari
*

- La. comissió de Cultura l .!sport del Casal Nacionalista d'Esquerra dels districtes IX l X ha organitzat per al proper dia 21 d'aquest
mes utl& vlslta col-lectiva a la Mentora Alslna, visita que, pel seu ln·
terés, revesteix veritable importància. Lloc de reunió: carrer Igualtat,
número 222, a dos quarts de nou del
mati.

*:----Max Baer posarà el títol
en joc davant Braddock L'APLEC DE LA SARDANA
Nova-York, 17. - Es oficial la noD'ENGUANY
ticia que el campió mundial de totes les categories, Max Baer, posarà

Amèrlc Tuero, 28 h. 58 m. 21 s.
Daniel RuiZ, 29 h. 15 m. 5 s.
V1cenç Bachero, 29 h. 1:1 m. el seu titol en joc el dia 13 de juny,
Ha com<!naçt a celebrar les seves
a Nova-York, davant l'birlandès Ja- reunions al local del Foment de la
Vicenç Bachero, 29 h. 1:1 m. mes Braddock.
Sardana <Pl, 11), la comissió Integrada per representacions de lea
Hevla, 29 h . 13 m. 9 a.
ELS CAMPIONATS
ent!tah sardanistes l patriòtiques
Goenaga, 29 h. 28 m. 14 s.
DE CATALUNYA AMATEURS
que hn d'organitzar l'Aplec de la
RUiZ Trillo, 29 h. 15 m. 3:1 a.
Sardana d'enguany.
Ell Ciprien, 29 h. 19 m. 39 a.
Ha estat fixada la data del 2 de
Rafael Pau 29 h. 21 m. 69 s. En la jornada del dissabte
juny per tal que tinguin Jloc aquelJ.
cepèda, :19 'b. 22 m. 42 a.
elimiles
disputar-se
de
han
ta. magna demostració que ja compt.&
Oñaederra, 30 h. 8 m. 2:1 s.
Rafael Dup!LU, 30 h. 11 m. natòries dels welters i migs amb més de trenta anys d 'existència, però no ha estat fixat encara el
Ei campionat de Catalunya de lloc de la festa, que de totes maneGogenola, SO b . 32 m. 2 s.
Bonifaci Murillo, 30 h. 3a m. boxa. amateur d'enguany, després res, tindrà lloc en un pintoresc padel parèntesi sofert la setmana pas- ratge dels voltants de Barcelona.
sada, torna a situar-se en pla de
pnmera actualitat. 1 per a dissabt~
vinent ja s'anuncien les eliminatòries dels pesos welters 1 migs.
Cinquè ~ongrés lnternacio-

Galeries Laietanes XXIII Festa del Pedal
eom. 613
a Sabadell
Trinitat Tom• Pintura
p, Borrell
Vloeno Rrn~n
Pasqual Roch
Garcia Ramon
Flns el dia

La temporada de fista ha estat
lniciada brillantment el proper diu.
menge. dl& 21, se celebrarà, a l'Estadi
de MontjUlc, el Campionat de Catalunya d'Atletisme de Neòfits, primer
dels Campionats que han de portarse a efecte aquesta temporada.
Les proves que s'efectuaran seran
les següents:
Matí, a les nou: 100 i 400 metres
llisos ellmlnatòries, llançament del
pes, 6.000 metres, marxa atlètica,
1.500 metres flnal, 100 m. semifinal,
400 metres semllinal 1 solt d'alçària.
Tarda, a dos quarts de quatre: 100
mettes llisos final, disc final, 6.000
metres llisos, final, salt de llargària
final, 400 metres final, i 4 x 100
final.
La lnscr:lpcló, que haurà de fer-se
per escrit amb el número de lllcència federal i prova que ha de participar l'atleta, segueix oberta a la P.
C. d'Atletisme <Sant Honorat, n. 7,
pral.).
No serà admesa cap inscripció que
no estigui degudament detallada 1
presentada abans del dia 19, que serà
güents: Unió Olcllsta Bordeta, 15 closa definitivament.
Cada at.!eta sols podrà participar,
pessetes; Teodor Soum, 25 ptes; Club
Ciclista de Gràcia, 22 ptes; Club Ci- com a màxim en dues proves.
clista Colomenc, 10 ptes; Esport Ciclista Les Corts, 10.
Un nou club atlètic
Ha començat la distribució de bitllets per al concurs de caritat que,
El c . E. Montnegre ens prega que
com cada any, són demanats a mi- fem
públlc que ha quedat formada la
lers. Es de creure que abans de la secció
atlètica de la dita entitat.
Festa del Pedal quedaran esgotats.
Ens demana de Ier constar que per
Eis organitzadors ens diuen que, igual que els anys anteriors, un cop a inscriure's a la dita secció d'Atvenuda la tirada que s'ha posat en letisme, hom ha de passar tots els
feiners, de vult a nou de la. vetcirculació, per cap concepte no serà diespel
seu estatge social, carrer Barlla
augmentada.
dia, 9, entre~l (G,).
Els organitzadors es reuneixen tota
els divendres al local de l'Esport Cl·
cllsta Català <Consell de Cent, 263). El 11 Gran Premi de Sants

cOlympla R lng» anuncia un gran
combat per al dimecres vinent, un
d'aquests combats que els aficionats
rebran amb veritable joia, donada la
categoria dels contendents.
Xa vler Torres, el nostte mlllor pes
ploma, després de Gironès, p-.1jarà
novament al ring després d 'aquella
El Premià i el Santiverí, en brillant actuació davant Freddle Ml·
Per a aquesta reaparició, Torpartit de desempat, corres- ne-.
res serà acarat al campió mundial
ponent a la semi-final del del pes gall, Alf. Brown, el famós
davant el qual tan brillant
Campionat de Catalunya negre,
combat va fornir Josep Gironès a la
MonumentaL
amateur
La noticia serà ben acollida pels
Aquesta tarda, al camp del P. C. aficionats.
Martinenc, tindrà lloc un partit de
desempat del Campionat de CataMés encara del combat

satglstlca sabadellenca, tan elogiada aci i a tora.
Lluls Clapés, artista 1nèd1t i molt
jove encara, ens oferirà deu escultures molt variades, primer fruit positiu de les seves act.!vitats artistlques. Amb elles veurem l'artista intuïtiu, mancat en absolut de preciosisme, que ja en els seus començaments ens mastra tota la força. del
estil, amb el qual pot arribar a Iunya Amateur, entre els clubs
produir obres perfectes i d'Un alt F. C. Santiverl i U. S. Premià.
El partit començarà. a dos quarts
valor.
de quatre de la tarda, j a que, cas
EXPOSICIO DE PRIMAVE• d 'empat de gols una vegada tran&correguts els 90 minuts reglamentaRA 1935
Hom recorda novament als artis- ris de l'encontre, s'haurà de prorrotes, socis del Saló de Montjuïc, resi- gar aquests fins que un dels dos redents a Barcelona, que poden utlllt- sulti guanyador.
zar el sevei gratult de recollida a
domiclli de les obres que hagin de
CICLISME
trametre a l'Exposició de Primavera,
mitjançant una lndlcacló del lloc,
feta a Galeries Syra, D!p-Jtacló, 262.
Els artistes que per tot el diA 30
no hagin encara avisat s'entendrà
que renuncien el dret d'utllltzar l'esmentat servei del Saló de Montjuïc.
ELS FINALS DE TEMPO·
RADA A LA SALA BU~
QUETS
Abans de tlnlr la present tempora.:ia d'art a la Sala Busquets es pr~
paren encara algunes exposicions 1
actes molt importants. Un d'elis serà
la conferència, amb projeccions, que
Felicitem de tot cor a l'amic Lluls el crft!c 1 gran erudit, En Rafael Bedonarà a l'esmentada Sala, el
Capdevila pel nou èxit obtingut en net,
dia 4. del mes que ve.
la seva, ja llarga, carrera de come- dissabte,
Aquesta. conferència el tema de la
diògraf.
qual es farà públic oportunament
s'escaurà en les exposicions deis pin·.:.
t'; . ·
~--~
•
~ .... 11" • '= ~-... ; ..... ~·
tors Ventosa i Esteve Vlcente, dos
noms prou coneguts I valorats en els
cercles artistics d'aq-.1esta ciutat per
a augurar un gran exit.

La primera jornada dels Carn·
pionats de Catalunya de
neòfits

________________* ________________

Les Arts
*

ELEANORE TROY

LAUREL • HARDI
en
LOS ASES
DEL ClACO

ATLETISME

C. D. Europa - Sant Andreu.
S'ha celebrat al local de la Federnct6 Oatlllana una reunió entre els
Girona F. O. - Calella E. C.
delegats ti"'ls clubs culstes de la. Pri- Cinquena data:
Granollers E. C. - U. E. de Sants.
mera ce ¡;egoria A 1 e1s classificats
dc la Primera Categoria B, 1 fou
Badalona E. c. - C. D. Europa.
Sant Andreu - Glrona F. C.
wtablert el següent calendari per a
Calella E. C. - Terrassa P. C.
jugar el Torneig de Promoció a la
Sisena data:
Primera Categoria A:
U. E. de Sants - Calella E. C•
C. D. Europa - Granollers E. O.
Primera data, 21 d'abril:
Girona F. C. - Badalona E. C.
Sant Andreu - U. E. de Sants.
Terrassa F. C. - Sant Andreu.
Glrona F. C. - C. D. Europa.
Setena data:
Badalona E. C. - Terrassa. F. O.
Granollers E. C. - Girona. F. O.
Granollers E. C. - Calella E. O.
Segona data, 2a d'abril:
Calella E. C. - BadaloDA E. O,
U. E. de Sants -Badalona E. O.
Terrassa F. O. - Girona F. O.
Sant Andreu - Granollers E. C.
Terrassa P. c. - c. D. Europa,
Calella E. C. - Badalona E. C.
A partir de la tercera data, es su.
pendran els part.!ts per tal de reU. E. de Sants - C. D. Europa.
Tercera data:
prendre'la quan quedin ellininats els
Granollers E. O. - Terrassa F. o.
clubs que prenen part en el Campionat Copa d'Espanya. Els partits
Sant Andreu - Badalona E. C.
que ha de jugar el Granollers duC. D. Europa - Calella E. C.
r ant les primeres jornades quedaran
U. E. de Sants - Girona F. C.
Quarta data,
ajornats flns que l'esmentat equip
T errllSS& F. C. - U. E. de Sants.
quedi eliminat del Campionat d'Espanya.
Badalona E. c. - Granollers E. c.

NIT
20: Programa de discos.
24: FI DE L'EMISSio.

•

•

nsactó.

TARDA
Continuació del programa de

fUTBOL

clisme.

Cal pensar, denes, que l'exemple
que ahir va donar l'AutomòbU Club
de catalunya donant una biclbleta
l avui la casa B.SA. donant-ne una
altra, ha de tenir lmltadors, en bé
del ciclisme Pràctic l de la can~
En.sems podem <1onar avui nota de
nous danatius en meUJU.c per a enlmlixi.r la. subscrtpci.ó destinada " la
compra de bicicletes. Són els se-

------*

Ahir, al mati, sortí de «tournée» per França i Itàlia, l'equip amateur espanyol

nal de Publicitat
Les oUcincs del Vè Congres Internacional de Publicitat preguen a totes les persones que han demostrat
interts d 'mscriure·s en aquest certamen. que ho facin com més aviat
mlllor, a f! d'evitar les aglomeraclons de darrera hora.
Les oficines són obertes de les 9
del mat! a les 9 de la nit, al carrer dc Santa Anna, 28, primer; telèfon 14211.

A les a.45 del maU d'ah.r, en l'exprés de França, sortí l'eqUip nactoual amateur, integrat pels seguents
boxadors: Llbrero <pes mosca>; Prudenci Martinez <pes galn ; Llzarbc
(pes ploma>; Josep Martínez <pes
lleuger); Zuñlga <pes welter); R~
drlguez (J>C' migl; Bueno (pes mig
fort>, l Fabià del Valle (pes fort).
Els acompanya el secreta.rl de la
Federació spanyola, senyor Joan Casanoves, 1 el massatgista SUvet.!, d,e
San SebastlAn.
Tots els elements que integren l'eqUip tenen una elevada moral, i COllfien detmr a bon lloc el pugilisme
espanyol en aquesta «toumée» per
França 1 Itàlla.
Lò:iiU.uol. 1 L"i.Ll:..:>.dt~;;:.
La primera actuacló de l'equip esDIABETIS - A.L8UM1NO·
panyol serà a Treviso (Itàlia), el
ETC
R lA - lNPAf'ClA
pròxim dissabte, contra la selecció
representat.1va de les tres Venedt:a,
CARRER LLURIA, 62
que està formada per finalistes del
8ALMEAON, 'l2?
e&mp1ooat ltal.JA do l'any actual l
campions del 19M.
(davant dE'I Mrr<~\.1
MANS.J, ·n

________*________
Al.IMEhH DIETfTICS I DE fiE61M

Casa~·

EL MOMENT POLITIC INTERNACIONAL

La resolució franco-italo-britànica ha estat acceptada pel COnsell de la S. de N. ·--

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~o

------------·----

o~~~~~~~~~~

o~OCTUBRE L'acord •·• que ha causat gran sensaci?
a Alemanya --- ha estat pres per unamLA VISTA DE LA CAUSA PELS FETS mitat amb l'única abstenció de Dinamarca
OCORREGUTS LA MATINADA DEL 7
it~':..~SJvfE LA PR EMSA ~~etf~~~=re~o~o;:a~~
D'OCTUBRE A AMPOSTA • ALDEA esBerlin,
17.- La. premsa. alemanya sa segura que Polònia votarà a famostra unànimement, molt dl&- vor de la proposició.

LES JORNADES

PER ALS AMICS EMPRESONATS

• ·,
La nost ra su bscrlpCIO
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)

Ahir, a Iee deu, al saló-biblioteca sep ventura, Albert Mart! 1 Josep gustada pér la resolució prooentada

«Excelsior» elogia. La.val, del qual
diu que ha romput el nus gordià
d'una sit~ació enutjosa. Afe.geix aquest penòdic que és quas1 segur
que no s'obtinguil'aprov~ci? del projecte francès per u~1tat, amb
tot 1 que -diu- cal temr més en
compte la qualitat dels vots que no
PM el nomore,

Subirats. Rebat les acusactons del a Ginebra pel senyor La.val, d'acord
Minl:¡terl Fiscal 1 diu que els seus amb Anglaterra 1 França, de protesSuma a n ter ior · ~ ... 68.302' 86
patrocinats no varen interverur en ta. contra. el rearmament aleny.
J Parellada •.• · ~· .. . .... ,.,~.
els fets que se'ls imputa, sinó que al
El periòdic cVolkische BeobachR. cornellana .. , ... .. • .. • .. ,
Gregòria santainés (tercera
contrari. 1 com es desprèn de totes ten> qualifica el document d'amenaJ. Arquedas ... .. . ... •.. .. •
s·- J.
vegada) ................. .
les declaracions que h1 ha al suma.- ça i diu que sl Ginebra es mostra
Tell ............ ... , .... ,
2'Maria Ramon (tercera veg.)
ri, varen ordenar 1 aconsellaren :ils tan arrogant com per a exerclr el
L Sesé ..• . •.••• ••• , •••.. ··"
Mercè Raml:>n (tercera ve·
2'- J. CalaU ...... ... , .. .. ... . .. .
gada) ......... ...... .. .
seus companys calma 1 tranquillitat pa~er de jutge in!alllble, ultra ca.s6'- J . Marco """- •••••• , ....... ..
Esteve Batlle ,.. .. • ,.. .. . .. •.
tenint en compte que al ;. Jble
2'50 J. Maymó ................. .
Rarla Rosa ...............
aquells dies h1 havia molta excita- 1
2'60 B Colell ......... .......... ..
J aume Riera... .. . .. . ... .. .
A.
Duran
,
.........
..
.
.
.
.
ció a causa de les notícies que es
Tercera 111sta «Z», de San·
100'- J . s ................... .. .
ta Coloma de Farnés .. . .. .
rebien per la ràdio. Afegeix que a
A. B ............. , ..
3'una !a.milia de Cornellà ...
l'hora
que ocorregué el fet els ""US
M.. o .... .........•.....
Antoni Muntanè, admirador
patrocinats ja s'havien retirat a des2'50 V D ...... . .............. .
dels republicans .. . .. . .. .
I. Berni ............ , ..
cansar 1 afirma que els càrrecs que
Nena Montserrat Muntanè,
2.'60 J. Juncà ...... , ...... ..
es feren als seus patrocinats són tea la memòria de l'Avi .. .
Ll.
Cortès
......
'"
..
...
.
1'Joan P1 .................,
guts a suposicions que no s'han po1'- M. C .......... ........... ,
Concepció Fuertes .. . .. . .. •
gut provar n1 en el periode de suV. Tarrés ................. .
l'Francl.sca VUalta ... ... ...
mari ni en el plenari, 1 no haventJ. Llucià. ... ...... , ....... ,
GU1, a la memòria de l'Avi
1'o. Ou:u·ch ... , ..............
1'hi proves demana la lllure absolució
i de Fermi Oalan .. . ... .. ,
P . Pidemont ... , ..... , ..
0'50
2'Familia S!steró .. . ... ... .. .
dels seus defensats.
1'8'- J . Batet ............. ..
JoaQuim Genis ... ... .. ... .
A continuació llegeix el seu infor·
A. Plu .................... ,
1'1'Josep Serrà ................. .
me el capità. senyor Jesús Liberal,
2'1'- A. Torelló ... , ..... , .. ..... .
Anna Franquesa ........... .
que defensa Tomàs GUabert, Agustf
0'50
6'- A. ColeU ................. .
Amic dels presos .. . .. . .. . .. ,
0'50
l ' - J. Cab1·é ................. .
Ventura, Emili Bertomeu, Joan RoNena Violeta Rosa ... .. • ...
D.
Joan
...•.
.•.••••
,
•••..•.
,
0'50
Frederic Febrer (tercera vedríguez 1 Emili Segui Blasco. L'.ln0'50
10'- O. Vallespl ... .............. ,
gada) ...... ........... .
forme d'aquest capità. va resultar
Ll. Llacera ............... .,,
1'un corredor i 4 bons amics
molt brillant en els conceptes ,ue
0'50
10'- B Deu .................... .
d'esquerra ... ... ... ... .. .
exposa per a rebatre l'acusació !isA. Martorell ,.. ... ... ,.. ..,
0'50
6'R. Casanovas 1 ela seus .. .
F. Vllà ............ , ....... ,
1' cal. Ma.nlfesta que els seus defenFrancesc Torrents (setena
1'2'60 P. LOpez .. . ........ , .• , ••
vegada) ................. .
sats són gent de poble, de poca cul2'A. Cabot ..••.. ··~ ......... ..
L'APUNTAMENT tura 1 que en les manifestacions que
V . lo'abregat. admirador de
M. Rodés ..... , ........... .
2'2'Farràs ............. ..
El jutge llegi l'apuntament de la fan no tenen una idea fixa de la
F. Valls ......... ... , .... ,
1' - causa, del qual es desprèn que el
2'Anneta Castanos ... ... .. .
responsabilitat que contreuen. Con·
1'1' - J. Colomer ... ......... , .... ,
Pilar lturrlaga .. . .. • ... .. .
0'25 cap de l'estació d'Amposta-Aldea va tlnua dient que si els seus defensats Lava!, .l\:lacdonald, Mussolini
1'P. M ....... ... . ... _, ...... .. ..
Ramon Rull .............. .
1 F la.ndin, després de Ja Conferència do
J. Barba ... ... ...... ........ ,
2'- posar a. coneixement de l'autoritat actuaren en aquells fets va ésser per
1'Rosa. Pa nadés .. . ... •.. •.. .. .
Str esa.
1' - que a les dues quaranta-cinc del dia la gran pressió moral que damunt
1'- J. Su.tiol .... _. •. •••••••.• ,.~
J aume Rull. ..... , ........ ..~
0'25 7 d'octubre es presentaren al domi·
Ll. Solé .. . ................. .
(Foto Keystone)
1'Ramon Rull ............. ..
d'ells
exercien
el
mestre,
l'alcalde 1
0'50 cili del ca.pataç d'aquella estació un
5'- J. TOI·rentó .. . ... .. • .. • •.. .. .
X. X. (quarta vegada) ..... .
R.
Ferran
.
..
.
..
. •.• . .••• .,.,
1'individus, com el diputat per tigar Alemanya, farà molt més dlB. Triadó Prats (tretzena ve·
cLe J ournah>, després de felicitar
grup d'uns vint homes armats amb altres
M. PulgblanQuè ....... ..
1'2'gada) ................. .
aquell districte senyor Cunillera, ,Jer fieU la seva tornada a la B. de N. Lava!, considera que els únics vots
1'- carrabines 1 li demanaren que els la qual cosa se'ls ha de considerar
V. M ......••.• , ••••• , •• ••<
tJn grup de treballadors esdubtosos són els de Dinamarca, Es0'75 lliurés la clau de la caixa on guarJ. B ...•..• ••• , •• ••• ••• ••<
querrans de la Fàbrica Ol·
LITV INOV I LAVAL panya 1 Mèxic, 1 es felicita. de la
0'76 dava les eines. El capataç es negà a com a simples executors, tenint en
16'- R. B .......... ...... . ..
ménez ............... .. .
2'- aquesta pretensió 1 va fer alguna compte les raons abans exposades.
32'60 A. Burgaya ... , ...... ..
Grup de companys Myrúrgla
Ginebra, 17. - Segons una infor- manifestació de ferma solidaritat
No se'ls pot fer responsables d'un
Remlgt ..••••••• ••• _, ••••• ,.,
0'50
tJn grup d'esquerrans del
franco-anglo-italiana.
13'O. M ....... .............. .
0'50 resistència, per la qual ce.usa aquells delicte que es pot considerar de mul- mació de bona font, en una converComerç ............ ..... .
0'50 varen trencar el pany de la. caixa 1 tituds. Després !a unes considera-- sa sostinguda ahir entre Laval 1 L1ts·- A. Boada ,........ ,.... .
Tres esquerrans ... .. . ... .. .
¿ NOVA CONFERENCIA, A
l'~
F . Vilar ... , .. , ....... .
v1nov, aquest proposà la conclusió
0'50 s'endugueren les eines que volgu~
Una esquerrana. ........... .
LONDRES?
0'50 ren. Es dirigiren a la via del fer- dons de caràcter juridic 1 acaba d'Un pacte tripartit entre França,
J . Raduà ...... ........ .
P ues catalanes d'ESQ.uerra
soHidtant
la
lliure
absolució
dels
0'50 rocarril, al quilòmetre 205, 1 allà vaJ. Rod.a ••••• • ••• .... .~·· •• •
en commemoració del 14
Txecoslovàquia i la Unió Soviètica.
Londres, 17. - «The Times» puseus patl'OC'inats.
0'50
6'- C. Farrero ................. .
d'abril ...... .............. ,
ren aixecar la via en una extensió
1'10'- R. Corbatera . .. .. . ... •.. .. •
A. S. A. E. (sisena vegada) •
Segueix la lectura del seu informe El ministre francès rebutjà la pro- blica aquest mati una informació
l ' - de sis metres. A la vegada, al cos- el lletrat senyor Nogués 1 Blset, de- posta 1 ha insistit sobre la concJu. que el seu enviat especial a Gine0'50 J. Oaset .................... .
Cristina Roman .. . .. . .. . ..,
l'1'50 M. Nebot ...... , .......... e
tat de l'agulla d'entrada de l'estació
sió d'un sistema de pactes bilaterals bre. diu que ha I'ecolllt de fonts digJ ose!a Carreras .. . .. . .. . ..,
1'1 '60 J. Carapuig , ............. .
Una velleta de 80 anys .. • ...
de la linla de València a Tarrago- fensor de Josep Cervera. Subirats, 1 França-Rússia., Rússia-Txecoslovàquia. nes de tot el crèdit. Segons aquesta
2'- J. Puig .. . ...... ........... .
l ' - na, varen !er alguns altres actes de també va rebatre les acusacions del i Txecoslovàquia-França.
Germanets Aparie! .. . .. . .. •
informació, les actuals negociacions
0'50
1'- M. Vàu¡uez................. ,
!lscal en el que !ela referència al
Jt. v......................
sabotatge. A les cinc del mati del seu
De la mateixa font inl'ormen que, germana-britàniques sobre la confel 's·- J. Novell ............. ..
J . s ........................ .
patrocinat.
Dlu
que
a
aquest
1'- dia 7 el capataç va donar coneix~ l'únic
1' - M. Porta. ...... , •.• , .••.•
14. s ....... ......... ..... .
que se U pot imputar és ha- no obstant 1 això, La.val 1 Litvinov rència que es celebraria probable1'- ment de l'ocorregut al cap de ser1'- M. Cusó ..... ,. , •• •••••••• ,
J osep Blanch Pla ........... .
arribaren a. un acord per a intro- ment a Londres, 1 en la qual hauria
1'- I. Segura ... , .. .. • .. . .. . .. •
0'50 veis 1 als mossos d'agulles, amb ~ls ver acompanyu.t l'alcalde, a la qual duir algunes modüicacions en el text de tractar-se de l'esdevenidor de la
Angela Vallbona Armen$01 •
cosa fou requerit, 1 que no podin original de l'acord franco-soviètic, flota de guerra alemanya, marxen
1'- quals va. recórrer
R. Rovira ............ ..... .
1'Tomàs Miquel Vallverdu .. .
la
via;
però,
en
1' 1'- J. Oalat ... , ...............
Maria Blanch Vallbona ..... .
desobeir. Fa una apologia de la disarribar al lloc ja esmentat, els sor- ciplina
1'- M. Pul¡r ............. ..
1'Divina Miquel Blanch ..... .
1 del principi d'autoritat 1 la signatura del qual pot adiar-se per bon carni.
tiren al pas els cttats individus ar- diu
J. Boada. ................. ,
1'Afegeix l'informador que durant
1'Màxim Ràfols ...... , ....... .
que
no es pot condemnar un fins després del viatge del ministre
0'50 mats que els !eren tornar enrera.
1'- J. Munera ... ... , .......... .
Francesc Rà!ols . .. ... .. . .. ,
les converses entre Simon 1 Hitler
francès a Moscou.
ho~e
pel
sol
fet
d'haver
acomplert
1'- A. Miró.................... ,
l 'A. Cervera .. . ... ,.. ... .. .
En el mateix apuntament es va amb el seu deure. Finalment, acaba
aquest indicà que Alemanya. estudia0'30 llegir la declaració del cap
1'- A. Nlcolàs ................. .
P . s. Juan ......... ..... .
de l'es- demanant la lliure absolució.
LAVAL AN IRA A VARSOVI A va un programa naval que igualés
1'1'- J. Rlmundi............ , .... .
F . R ..................... .
tació,
que
es
ratificà
en
la
nota
que
2'1'- J. Vila ...... ,..... ........ ,
F . Coll ......... , .. , .... .
Ginebra, 17. - El senyor La.val la seva. flota a une. tercera part de
Per últim, llegeix el seu informe
1'- va estendre 1 que ha servit per a la el tinent
J. Ollvé ..... , , ............. ,
1'8oriano ...... ........... .
senyor Calduc Prades de- ha acceptat oficialment la invitació la britànica.
0'50 instrucció del sumarl. Després es lle1'- F. Ausquer ... ,.. ... ,.. •..
Graner! ............. ..
o·5o giren declaracions dels processats, i fensor de C1prià Muñoz Mateu IÍ.gut- del govern polonès per a visitar Var1'J. Pi ...................... ..
J . Muntaner ...... ........ .
SESSIO PUBL ICA DE LA
1'zil, 1 diu que l'únics acusació que sòvia quan porti a cap el seu viatge
1'- P.D ........... . _•••••..•• . ..• ,
Jt. Capella .. . , .. •.. ... .. . .. .
S. DE N.
0'50 entre elles la de Josep Subirats, que hi ha contra el seu patrocinat és la a Rússia.
0'50 S. P ....... .. ............... ,
Vaqué .................... .
0'50 diu que sobre les vint-i-una hores d'haver pregonat un ban Proclamant
0'50 J. R ..................... .
Ros ....••••• , •• , •• •• • ••• •• ,
Ginebra,
17. - A les onze en punt
0 '50 del dia 6 d'octubre, t robant-se al
0'50 J . Figuerola ......... ..... .
Ramon .................... .
EL CONSE LL DE LA SO· del mati s'ha iniciat la sessió pú2'- Centre d'Unió Republicana, s'assa- la República Federal a la població,
1'- J. Follana ................. .
8 . P ........................ .
CIETAT
DE
NACIONS
blica
del
Consell
de la S. de N. Tots
limitant-se
a
acomplir
l'ordre
que li
0'30 bentà. per la ràdio que s'havia pro2'- M. Agullet ................ ..
J osep Munarrlz ........... .
Ginebra, 17. - Als cercles ben in- els delegats que h1 assisteixen por0'50 clamat la República Catalana. Afegi donà l'alcalde. Afegeix que la seva
2'- E. Abelló ................. .
A. Francas ................. .
l'0'50 J. Giralt ................. .
va ocórrer dos mesos des- formats diuen que és possible que ten ja. instruccions concretes de llurs
Domènec PuJadas ... .. .
que per aquest motiu es va adreçar detenció
2'0'50 B. L ......................
J ose!a Bassa. ......... .. .
prés d'haver començat aquest suma- el Consell de la S. de N. serà clau- respectius governs respecte a la vol ' - a casa seva, es ficà al llit i no pren0'50 Un esperantista ........... .
Salvador PuJades, !lli .. . .. .
0'50 gué part en cap acte, sinó, molt al ri 1 que fou !eta a conseqüència surat avui, a causa del desig de slr
0'50 J. B .........................
Isidre PUJades, !111 .. . .. . ...
(Pa ssa a la p àg. 4 )
1'- contrari, que aconsellà als seus d'una. denúncia del qu1 avui dia ocu- Jhon Simon de sortir cap a Londres
0'50 J. Fardo ...... ...... .. . , ..
Domènec PUjades, flll .. . .. •
aquesta tarda, qualsevol que sigu1
1'0'50 F. Oené .................... .
Enric PUJades, tUl .. . .. . .. .
companys ordre i prudència, 1 negà pa el seu càrrec a aquell poble. Creu la situació.
2'J. Martorell .............. ,
Commemorant el IV aniverno es tracta. més que d'una venque !os ell un dels principals parti- que
J. P ...................... .. .
l'sari de la República E.
Hom té la impressió que la projança personal, pel qual motiu el
1'- cipants en els actes de sabotatge Tribunal
l ' - J. Saenz .............. .
Sau ............. . ........ .
se'n farà càrrec absolent posició presentada ahlr al Consell
l ' - ocorreguts.
B. Sà.enz .. .
Commemorant el IV aniverpel senyor La.val no serà modificaJ. Ventura ........ .
1'sari de la República., JoEn les declaracions d'alguns pro- el seu patroc-inat.
da. substancialment 1 que les esmePtes.
l'sefa ................... .
cessats
que
es
varen
llegir
els
uns
Per les llibertats, per CataLA SENTEN CIA nes presentades seran incorporades
lunya 1 per la República,
Suma I segueix
66 ,775 •60 atribueixen càrrecs als altres 1 semTribunal es retirà a deliberar com a addicionals a. l'esmentat dobla. desprendre's d'aquestes declara- enElsessió
1'Marla ...... .............. .
secreta 1 dictà. sentència cument.
cions que els caps del moviment f'>En commemoració del 14
En la llista publicada el passat dl- ¡ ren Josep Subirats Barberà, Albert condemnant Albert Mart! a dos anys
DECLARACIO DE MAC
d'abril:
marts vàrem ometre, per error de cò- Marti Cid i Josep Ventura Moreso. de presó correccional; Josep SubiDONALD
1'50 pla, consignar, a continuació del nen També es fan càrrecs contra el di- rats, a un any i sLs mesos; Josep
J oseta. Ramos Toledo .. . ...
l ' - Vicenç Lllvl, la nena Empar Lltvl, a putat al Parlament català senyor Ventura Moreso, a vult mesos;- ToJ ose!a Toledo de Moral ""
Londres, 17. - En la sessió d'aEls germu.nets:
la. memòria del seu avi, 1 pesseta.
0'50 Aquesta omissió no altera la xl!ra to- Cunillera. Es llegiren després decla- màs Gllabert, Em1l1 Bertomeu i questa tarda a la Cambra dels CoAntoni Moral .............. .
0'50 tal, que està d'acord amb les aporta- racions del ce.pataç i guarda-agulles A¡rusti Ventura, a als mesos; Emili muns, el cap del govern, senyor Mac
Ramona Moral , .. .. . ... .. •
farà la declaració sobre la
l ' - clons rebudes.
Teresa Mateu ... ...... .. ... .
que relaten els fets en la forma ja Segui, a quatre mesos d'arrest ma- Donald,
jor per ésser menor de diVUit anys, Conferència de Stresa.
pubucÍ:'e~bé ~ala I11:Slt~a~~~a~~~J: coneguda.
Un g.-uv <1e pintors 1 tapJ.s.
L'oposició
laborista, després de seni absolent lllurement Clprià Muf'ioz,
sers dels Tallers del Clot,
amb el nom de PREMIA DE MAR on
la declaració de Mac Donald, deM. S . A.:
L' INFORM E DEL FISCAL Josep Cervera 1 Joan Rodriguez. tir
havia de dir ARENYS DE MAR.
si cal plantejar un debat so1'Badia .....................
El fiscal, en el seu escrit d'acusa- Aquestes sentències no seran fermes cidirà
bre poUtica internacional en la ses2'Ugos ......... ........... .
fins que les aprovi l'auditor .
ció,
qualifica.
els
fets
com
un
delicOrtega , ................ .
0'50
sió de demà, abans d'aprovar-se les
te d'auxill a. la rebeHió i, per tant,
0 '50
Andres ................. .
vacances de Pasqua, o bé ajornareleva.
1'a
definitives
les
seves
concluGorl .................... .
El
dictador
de Portugal sions provislonals i demana que
lo fins que el Parlament reprengui
1'Abelià ............. ..
les
seves tasques.
d' Agricultura,
0'50
Oliva ............ , .... .
s'imposi als processats Subirats, Mar- L'ex-ministre
està greu
EL «CIUD AD DE SEV ILLA»
0'35
AmeU ................. .
t!
i
Ventura.,
la
pena
de
cinc
anys
DON A COMPTE DEL Sl•
a Canàries
Orau .............. .
EL PACTE FRANCO·TX ECO·
·~
Lisboa,
17.
Es
troba
malalt
de
de
presó
correccional,
1
d'un
any
de
NISTRE
Gimeno ... , .......... .
SOVIETIC
l ' - molta gravetst el President de la. la. mateixa pena a tots els altres
Cisa ............ .. ... .
Ginebra, 17. - El pacte d'ajuda
A les oficines de la Companyia
2'- Repúblioo, mariscal Carmona.
Riera ................. .
proces!¡ats.
militar mútua entre França, Rússia Transmedlterrànla es reberen ahir a
Berengué ............. ..
0 '50
Degut a haver ja acabat el perioi Txecoslovàquia ha !et enormes pro- primeres hores del mati uns radioGonzàlez .............. .
~;20 de electoral 1 la gravetat del Pr esiL' INFORME DE LES DE·
Pulgsegú .............. .
gressos d'ençà que el senyor La.val grames del vaixell «Ciudad de Sevi0.40 dent fa creure que la seva. malaltia
FENSES
Olmeno .............. .
arribà
a Ginebra, procedent de Stre- lla» segons els quals retrassava. la
l ' - sigu1 bastant llarga, s'ha decidit que
Començaren els informes de les
Rubio ................. .
Tenerife, 17. - El periòdic «La sa. El pacte serà signat a Moscou a seva arribada a Barcelona a causa
l ' - les funcions d'aquest recaiguin en defenses per la. del lletrat senyor
Moral ................. .
Tarde» publica unes declaracions del fins d'aquest mes, si es completa la d 'haver hagut d 'intervenir en el sal·
Estellés .............. .
0'50 el Vice-president Se.lazar.
Ramon Sanahuja, que defensava Jo- senyor
MarceH1 Domingo, que es part russo-txeca del pacte.
0'50
Abella. ................ ..
vament d'un veler que es trobava
0'50
Catasus .................... .
troba a Tenerife. Diu que oom que
El senyor Litvinov ha notificat al enmig d'un fort temporal sense goha viscut el 14 d'abril a Canàries, senyor La.val que Moscou ha invitat vern 1 amb el tlmó inservible.
R. Mulet .............. .
ha pogut comprovar ad el mateix ja els tres Estats bàltics: Estònia.,
fE RRà FECUNDA CONVERTIDA EN DESERT
M. Bonet ................. .
0 '60 1(.
estat espiritual que a la Península Letònia i Lituània, 1 els ha comuniE. Pumarlego. .. . .. . .. . .. . .. .
0 '50
ELS TREBALLS DE SAL·
una vigorització de l'ideal republicà: cat que poden entrar en aquesta a0 '50
P. Lluis ................. ,
VAMENT
0'50
E. lo'erré .................... .
La República, que es veia desviada liança defensiva. o bé adherlr-s'hl
Els treballs de salvament comenM. &;trada ......... , ....... .
0 '50
o
perduda
el
14 d'abril del 1934, es per acord separat.
cap a les quatre de la mati0 '50
M. Marcè .............. .
veu ara reconquistada. Es dóna verFrança està ara completament çaren
M. Riera .............. .
nada d'abans d'ahir i poques hores
gonya de no haver conegut fins ara convençuda que, donat que no s'ha després
A. Amor ................. .
el capità del vaixell salvador
les meravelles que conté aquesta !et ni es pot fer res referent a la
M. Canut ................. .
1'M. L. Morros ... ... .. . .. . .. .
2'terra de promissió.
violació feta per Alemanya a les anuncià que havia aconseguit salvar
E. Numbardó ... .. ......... .
1'Quant al problema econòmic de clàusules militars del Tractat de 1 transportar al seu bord els sis triM. Lavlla ...... ...... ..... .
0'50
Canàries, entén que té solució, que Versalles, el problema. més urgent pulants del vaixell sinistrat.
1'J. Doulo ................. .
El vaixell en perill era. el «Romualsols depèn que els canaris donin a és la. seguretat contra la guerra, cosa
M. vua. ................. .
1'J. M. Onsc¡ué ............. ..
0'50
llurs interessos una unitat 1 una que sols pot aconsegulr-se coHecti- da Ballester» de la matricula d'Altea
i l'accident ocorregué davant ISJ.
responsabilitat comunes 1 que els vament.
platja de Tortosa.
Un grup d'obrers del taller
Poders
públics
legislin
contra
els
Hom
sap
que
en
el
pacte
francode Comptadors de la Cataprivilegis, que desapareixeran ate- russo-txec restarà ben aclarit que les
lana de Oas 1 Electricitat
ARR
nent-se les legitimes necessitats dels parts es comprometen a seguir les
(segona vegada):
IBA EL «CI UDAD DE
M. Oallotré 6 . .. • .. . .. .
1'Sindicats productors. Una legislació recomanacions de la. S. de N., espe~~~~~kAll
AMB ELS NAU·
J. Blu.nca.!ort .. . .. . •.. .. .
1'de nòlits, transports, règim d'algUes, cialment en allò relatiu als articles
El e· d
.
F . FargueU ... .. . .. . .. .
1'crèdit
agrícola,
etc.,
poden
posar
en
10,
16
i
17;
però
que
h1
haurà
una
« lU ad. de Sevilla» arr1bà a
S Turull ...... ........ .
1'peu
l'economia
canària
1
trobar
a
clàusula
especial
en
la
qual
es
farà
Barcelona ahl.l' a les do.tze <!el migA Català .............. .
0'60
la Peninsula un mercoat que no te· referència. al paràgraf setè de l'arti- dia. Dula a bord els StS tripulants
0'50
B. Segura .............. .
nen encara.
0'50
J . Cudolà ................. .
cle 15 del Conveni, que preveu que, del vaix~ll sinistrat:
S. Morales .............. .
0'50 I
Afegeix que les esquerre-s tomen a si el Consell de la Lliga no arribe. a
Immediatament d atracat al moll,
0'50
v . Bolós ..................
ésser una esperança de la. República una decisió unànime, cels membres pugaren al «Ciudad de Sevilla» el gel'H. Bt-o&a ................. .
1 s'afermen llurs posicions 1 marxen de la S. de N. es reservaran el dret rent de la. Compan~ TransmediUn de la Joventut fEls
endavant. No tenen pressa a és.~ d'adoptar una. tal acció si ells la con- terrànla senyor Joaquun M .• Tinl'Néts dels Almogàvers•
0'50
J. Morejón ........ .
Poder, sinó solament a conquistar sideren necessària per a mantenir toré, amb el capità. inspector senyor
0'50
J. Serra ......... .. .
opinió pública que els permeti arri- el seu dret de justícia». En altres Pere .Tonda 1 .el secretari de la Debar al Poder en la. plenitud dels seus paraules, les tres potències, en cas legació Marítuna senyor F~ancesc
Famtlla Alcalà, VIsca el 14
drets per a acomplir l'obra que Es- d'una invasió estrangera, entaularan MarLstany, als quals el cap1tà del
d'abril:
panya 1 la República necessiten.
E A ................
0'50
recurs davant la Lliga; però sl el vaixell senyor Jaume Gelpí, donà
M . O ............... .
0'60
cEls que ens substituiren -diu el Consell de la S. de N. no arriba a compte detallat del salvament efecR A............... .
0 '50
senyor Domingo - ens han &ei'\.<U. un acord, aleshores França. Rllssla tuat. També el patró del «Romualda
1.1. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0'50
tat perquè, comparant, a'ba vist que 1 Txecoslovàquia es defensaran pel Ballester» explicà algunes mc1dències
T. S .......... .............. .
0'50
nosaltres començàrem el que ells no seu compte i atacaran per tots els del nau!rag1, i reiterà davant el seS A ..................... .
0'50
varen
saber continuar; enfortirem el costats 1 creuen que així obligaran nyor Tíntoré el seu profund agraïJ s ........................ .
0'50
T. A. (de mes I mig) ..... .
0'25
que ells debilitaren; preetigiàrem el l'agressor de tornar a. les vies pací- ment per les moltes atencions rebuque ells despristiglaren 1 mantingué- fiques.
des per part del capità senyor GelQuana l.Ji»t>l d'obrers d'Esrem une. 1Husió que ells apagaren. EI
En cas d'una. invasió flagrant del pf 1 la. resta de la tripulació del
querra ferroviaris dels Tanostre propòsit és actuar amb In seu territori, França restarà assegu- vaixell.
llers del Clot (M. S . A .):
~tat, organitzant 1 disclplinl\ttt rada, en l'esdevenidor, pels mateiO. Sendra ................. .
l'J , J:o'retxenet .. . .. . .. . . .. .. •
1'l'opinió. Tot el que tr1gu1 a disciDll- xos aliats europeus que tingué en els
EL uROMU ALDA BA LLES·
1'J . Correctó .............. .
nar-se 1.a imposar-se els deures que tres darrers anys de la guerra i a
TER» EN PERILL
1'J. Romeu ................. .
U corresponen és tot el que tr1gartrn més, fóra possible que Turquia 'es
0'50
J. !•outUedosn .............. .
Segons ens explicà el patró del
a governarJ
1'A Albareda. .............. .
posés també al seu costat.
«Romualda Ballester», aquest veler
1'.
R. Lladó ................. .
havia sortit sense novetat del pon de
------------*----------~
1'J. ln¡:lada ................. .
ELS FRANCESOS, CON· Palma 1 es dirigia cap a La Ràpita
0'50
J. MolinS ................. .
TENTS DE LAVAL
Sinistre ferroviari
amb carregament d 'adobs per a l'aO'óO
J . vua ............... ..... .
Paris, 17. - La premsa d'aquest gricultura. En plena travessia fou
Antigonish <Nova Escòc.1a), 17. _
2'A Vallés ................ ..
.I. Comallonga .............. .
maU,
en
llurs
comentaris
0'50
a la jor- sorprès per un fort temporal acomI L'exprés de Sydney a. Halifax, ha
l'C. Ramon ............. ..
descarrilat prop d'Antigonlsh. H n nada ginebrina d 'ahir aprova unà- panyat d 'un vent !ortfsslm.
1'- Una tempesta de sorra que aura oes de fa dl.. al oentre-oeet oeta t!P resultat dos morts
A. Lavall ............ , ... ..
1
nombrosos
te.
nimement
el
gest
d'autoritat
de LaDesprés de navegar a. la capea una
1'J Amadó ............... . ..
tats Unita, ha fat fu.&lr deu mil pagesos de tes "ves cases a Kansas, rits greus.
val en no permetre que el projecte llarga estona i d 'ocupar-se tots els
1'M.. Cucurull • .. .. • .. • ,.. .. .
Colorado
1
Oklahama
a·a
A
dalt
una
oua
abandona
a
Oklahama,
abalx,
La.
locomotriu,
en
descarrilar,
c:atde
resolualó
condemnatòria.
d'Alema0'60
seus homes a buidar l'aigua. que
J Barre ras ..•.. , ..... . .. *-'-' •·•
mtqulnes agrtcoles oobert• de sorra
rué per un terraplè 1 ar rossegà au1b nya fos adulterat.
1'E . Cata!al ..••••••• , •• ,,, •• -.
conttnuament entrava per les bor( Expres&-Poto.)
ella diversos vagons.
1'M . ~'àhresra .. . ... ... ... <D
Els comentaristes nreuen que, tan- des. un cop de mar inutilitzà el timó
Pte s.

J. Buguftà ...... , ..... .,, ...

A. Verdú •••..••• • ••• -·· ,.,
A. Mollet ..... . ........... ,

2'1'2'1'2'10'6'1'l '1' 0'30
1'0'50
0'50
0'50
0'30
0'25
2'0'30
0 '20
0'30
1'l'-

de la Divisió, va tenir lloc el Consell
de guerra d'oficials generals per a.
veure i fallar la causa. instruïda pel
comandant jutge senyor Anastasi
Santiago Rojo contra Josep Ventur a Moreso, alcalde; Albert Marti
Cl<l, mestre; Ciprià Muñoz, agutzil,
1 els paisans Josep Subirats Barberà, Josep Cervera Subirats, «sereno», Joan Rodríguez Gllabert, 'I:omà.s GUabert Bertomeu, Em1l1 Bertomeu Nivera, AgusU Ventura Pino
i Em1l1 Segui Blanco, verns tots ells
d'Amposta-Aldea, pel suposat delicte
d'auxili a la rebeHió mllitar.
P residi el Tribunal el gen,eral de
la segona brigada de Cavalleria, senyor Sebastià Pozas, i com a vocals
assistiren els generals senyors De Miquel i San Pedro, 1 els coronels senyors Moracho, Cañadas, Esce.lera,
Llana.s i Espallargas. Actuà de ponent l'auditor de brigada senyor Ignasi Grau Singla, de !lscal el juridic comandant senyor Enric de Querol. i de defensors els lletrats senyors Ramon Sanahuja Soler 1 Ra.mon Nogués i Blset, el capità. senyor Jesús Liberal Travieso 1 el tinent senyor Elles Calduc Prades.

Focs
de Bengala
--......;::

LA FAROLA EN EL DESERT
Hcmt ha inaugurat, en ple de.
sert de Sahara, un fanal gega71U
destinat a orientar, de nit les
ravanes. El mar de sorra ttnit
des d'avui, una farola oom les ;..,
té el mar d'aigua salada Ho~
pensa, sembla, multiplicar àque ~
re/lectors àe 30 metres d'alt i 8
1
llum dels quals abasta 30
metres. Quan atxò sigut un J e
hom podrà creuar el desert, de n~t
igual que de dta, amb l'avantatge
d'una temperatura més suporta.
ble.
Aquesta millora no haurà Jet
gaire gràcia, però, a les hienes
xacals i els quatre lleons escaêzu.s.
sers que viuen al Sahara. La ela.
ror és enemiga àe les bèsties ma.
lignes, tant si són xacals com. ri
són 1esuïtes.
. En ~l terreny de l'amable con.
v1vèncta dels homes, que dineu q~
va devenint una planúria Clld4
moment més erma i desèrtica cal.
drta, també, tnstaUar-hi, de 'PTea.
sa, potents llumenars que OTien.
t essin aquells que s'arrisQUen
transitar-ht. Fóra altrament inle.1
ressant que, entre tots, arribéssim
a ter dia àe la nit. D'aquesta nif
negra de la incomprensió, de lea
fòbies, dels odis àe o-aça. Tal ¡
com les jaroles del Sahara aJavo.
rtran el dinamisme de les carava.
nes, caldria que la triple llum de
la InteZ.Zigència, de l'Harmonia 1
de l'Amor presidis els nostres viat.
ges sota la nit obscura. que és l'u.
devenidor, en molts moments.
I, robretot, claror perquè les ht~
nes, els xacals f les musteles hu.
manes no puguin mosseqar-no1,
com ara, emparats en les tenebrea
d'un desert on tants han 'Predicat
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Acabem de celebrar el quart aniver·
sari de la RepúbUca. No obstant, a
la uCàmara de Comercio Espa ñolan
de Nova York encara no se n'ban
assabentat. Cal només, per comprovar-ho, veure aquest segell, amb un
macnífic escut reial, que continua
prestant servei com si no hagués
passat res

El VELER «ROMUALDA BALLESTER», HA NAUFRAGAT

.

____________*____________
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Unes manifestacions
de MarceHí Domingo

La motonau «Ciudad de Se·
villa» recollí i transportà a
Barcelona els seus sis
tripulants
i li obri a més a més una via d'aigua.
Quedà, per tant, el vaixell sense
govern 1 amb perlll Imminent de nau·
fragi.
EL SALVAMENT
Per mitjà de coets lluminosos, els
tripulants del veler demanaren auxi·
11, ja que veieren la seva situació
desesperada en extrem.
A les quatre i cinc minuts del
mati, la motonau «Ciudad de Sevi·
lla» navegava a 40• 23-45 N. de la·
titud 1 1.0 33-10 E. de longitud, i
es dirigia de Càdlz a Barcelona, oir
servà els coets d'auxUi que llançava
el «Romualda Ballestes» i s'adreçà
immediatament cap a aquell lloc.
Mentrestant, a bord del vaiXell
sinistrat es preparava el salvam~nt
i l'abandonament de l'embarcaclo a
més a més de diversos caps per sl
se'ls apropava algun vaixell disposat
a donar-los remolc.
Quan arribà prop d 'ells el cCiU·
dad de Sevilla» li llançaren un cable que recolll un tripulant però se
11 escapà de les mans. No intenta·
ren repetlr la maniobra car el veler
s 'anava enfonsant l les seves vides
perlllaven cas de trobar-se encara a
bord en el moment de produir-se el
r emoli que segueix a l'enfonsament.
Sortosament, el vent i els cops de
mar acostaren els dos vaixells galfebé !rec a frec i per mitjà de cor·
des 1 escales de corda els sis trl·
puJants del «Romualdo Ballester» foI ren
hissats a bord del vaixell sal·
vador
Els ·nàufrags es diuen:
Severí Simeó Senent, patró; Mi·
quel T omàs SinRes 1 Vicenç Zarai1.'ozl Forro, motoristes, i Jeroni Bellino Muñoz Jeroni Poscar I.Juarl
i Blai Estelles Fàbregas, mariners.
tots els quals foren convenientment
atesos
·
EL VELER ES ABANDONA~
Simeó Senent, patró del v~L"e
sinistrat, davant les dificultats 1 perills que reportava manifestà desigS
d'abandonar-lo. Tots els trtpulan~
corroboraren a aquesta resoluc t
car amb una via d'ai;,:ua importi'Jl
i ja mig engolit per l'aigua, els
balls haurien estat perillos~ tQGII tJd.\
bé segur inútils 1 aiXi es feu. u
abandonat a 100 metre> a solaven1feEl «Romua.lda Ball~ten es un èe
ler a motor amb aparellain~t.. 11
llailt i pertany, com Ja hem
la matrícula d'Altea.
i rneVa ésser constrUit ran,v 1918 . 'i~
surava 29'50 metres d eslora.Te.'li5
de mànega i 2"77 de puntal
"60
un tonatge ti e 126'28 i nl rreg8 Vl1 •
tones.
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