EL TEMPS. - A Catalu nya el cel està ser~ llevat al Pallars, Vall de
Núria I conca de Tremp on està semi-cobert, amb poca nebulositat pel
Priora t i cobert pel cam p de Tarra&ona. Eis venta són fo rts del HNE.
pel camp de Tarragona. fluixos d'Igual dirtooló per l'Empordà, f lu ixos del
SE. pel Priorat I pla de Ba rcelona i en calma per la r esta. En les darrer es 24 horu h a p logut lleugerament a Cledes I Capdella. Gruix d4 la neu1
t .70 m . a l Port de la Bo nai&ua i 35 cm. a Núria.
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CO MP A N YS

DIUMENGE PASSAT, AL 11GRAN PRICE11

Una entusiàstica manifestació de la democ·ràcia catalana
UNA IMMENSAGERNACIO ESCOHA I APlAUOilA CONFERENCIA DE l'IL-LUSTRE ES·
CRIPTOR GABRIEL ALOMAR••
VISQUES ACOMPANYSI ALS·
CONSELLERS EMPRESONATS
•• PI I SUNYER FOU .08·
JECTE D'UNA EMOCIONANT
MANIFESTACIO O'ADHESIO I
ENTUSIASME

Guió. d.et moment
•

PER LA REOBERTURA DE LES
ENTI TATS CLAUSU RADES

L'acte públic que, després de successius ajornaments 1 fatigoses gesuons, pogué celebrar-se el diumenge al mati a la nostra ciutat pot donar a les actuals autoritats una idea de la vitalitat magnifica de les esquerres catalanes. Sense temença de rebaixar l'altissima qualitat del dis·
curs de Gabriel Alomar, repetirem el tòpic que el millor discurs del diuznenge fou pronunciat, com sempre, per les masses ciutadanes, amb P.l
seu entusiasme civ!c, lUllb la seva fe en els ideals d'esquerra amb la seva
fervorosa adhesió als homes representatius, expressada en ovacions indescriPtibles.
Aquesta. realitat palpable, evident, escandalosa, per dir-ho aixl, ~
desgrat de totes les dificultats, no pot ésser negligida. ni oblidada pe1·
iúiJgú, 1 menys pels qui, per avatars de la vida pública que no és ara el
cas descrim!nar, es troben avui investits amb càrrecs d'autoritat. Essent
això aixi, volem aprofitar aquesta avinentesa per a insistir novament .en
le. necessitat d'aixecament de l'ordie de clausura que pesa, a. Barcelona
1 a 1a majoria de poblacions de Catalunya, sobre els centres 1 entitats
d'esquerra.
Aquestes multituds que es manifesten en tota. ocasió possible, que
palpiten d'entusiasme 1 de vitalitat són les que normalment conviuen 1
s'aglutinen en les entitats avui clausu.r ades. Mantenir aquesta mesura
¡¡ovemativa, del 7 d'octubre ençà, quan ha estat aixecat l'estat de guerra,
no pot tenir altra conseqüència que la de crear un estat d'inquietud i
d'excepció d'efectes del tot contraproduents. Són grans masses ciutadanes forçades a. la clandestinitat polit!ca per una mesura injusta 1 arbitrària.
Els fets d'octubre? Els fets d'octubre no són raò suficient per a l'estat de coses actual. Sl, davant la llei estricta, algú deliqui, correspon
als Tribunals de justicia establir la culpa i sancionar el delicte. Les preeons són plenes de ciutadans, encartats en el desenrotllament d'aquells
fets. cada dia se substancien nous processos. En queden encara. molts
pendents de qualificació 1 vista. No podem tenir res a dir-hi, en quant al
que sigui aplicació estr icta de la Llei, ni és aquesta l'ocasió d'estendre'ns
en comentaris, que temps hi haurà per fer-ho. Però el que .resulta incomprensible, injust. arbitrari, és el manteniment de mesures de caràcter
¡ overnatiu contra entitats legalment constituïdes 1 que desenrotllen la seva. vida dintre de la llei. Sobre de no tenir cap eficàcia pràctica, l'excepció Irrita i neguiteja. 1 crea estats de nociva inquietud. Aquest és el es •
actual de les multituds d'esquerra impossibil!tades de desenrotllar normelment les seves activitats polltiques.
L'estat excepcional podria tenir per a nosaltres una explicació sl
amb les mesures de referència les autoritats actuals creiessin que les organitzacions d'esquerra desapareixerien. Naturaiment, no anem a 1er-le~
l'agravi de creure-les tan Ingènues. Ni desapareixen ni desapareixeran,
Jlnó tot el contrari: de la ruda prova en sortiran depurades 1 vigoritzades. I , potser, per culpa de la lla.rga sanció arbitrària que damunt d'elles
pesa, més propicies que mai a la reacció passional com a conseqüència
de l'absurda. clandestinitat a què se les té forçades.
un~ vegada. més cridem l'atenció. Cal reobrir tot seguit els centres
1 entitats clausurades a Catalunya. No és impunement que es llença fora
de Ia llei l'opinió majoritària 1 organitzada políticament d'un pals. Res
de més perillós per a les multituds que la sensació de la !njusticia i de
l'abús de la. força. La dictadura.. en set anys, despertà una. Espanya que
semblava inexistent. Una dictadura en els procediments, avui, encara quta!gui de mesos, ja no opera sobre vastes masses amorfes sinó damunt de
multituds vives 1 sensibles, amb clara. consciència dels seus drets 1 amb
exacta. noció de les seves possibilitats. No es les porti a l'exasperació, a
força de coercions 1 aparells ortopèdics. Aquestes multituds existeixen,
viuen senten es manifesten a la més petita possibilitat de fer-ho. N'hi
ha ~iterades' 1 expressives demostracions. No ho oblidin les autoritats
actuals.

A desgrat de la diada de Ptuqu4
-mig Barcelona. aprofita. les testés
per a sortir de la. ciutat- al «Gran
Prtce» presentava, a. les deu de~ matí, un aspecte imponent. La. democrdcta. catalana. acudia. a manifestar-se, una. vegada més, a. l'entorn
dels seus homes representatius. El
vast local, ple a. vessar, presentava
un magntttc aspecte. La. pista, sense butaques, ampliava la capacitat
del recinte. Les benemèrites dones
catalanes actuaren intensament en
la recapta a. profit dels empresonats.
Un clavell vermell era. la. penyora
del donatiu. Milenars de clavells vermells eren, diumenge, al trau de
l'americana, com una. legió d'honor
de la fraternal ciutadania catalana.
Unes mil sis-centes pessetes recollfren les comissionades, la majoria. en
donatius moàestíssims. Com a. detaU: calgué recomptar més de mil
pessetes en xavalla.
L'entusiasme del públic jou consGabriel Alomar en el curs de la Mva Jnteressantl sslma con f e r~ncla sobre eltema «Catalunya I
tant í vivfssim al llarg de tota. la.
•
conferència Existia. expectació per
escoltar Alomar. El gran escriptor
era poc conegut per les joves proSe'l sabia. diputat, AmbaiManifestacions del senyor mocions.
Girona
xador; se'l llegia de tard en tard,
però no se'l coneixia. La. veu mallorPortela
quina. ressonà gratament als micróMadrid, 22. - El ministre de la fons,
com una bona veu de llibertat
Governació
en
rebre
a.
primeres
hoEl senyor Lerroux diu que el res de la tarda els periodistes, els í de dignitat civil. L'Alomar de semmanifestà que no tenia noticies d'in- pre parlava diumenge a. les multicap dels agraris li ha dit que terès
tuds catalanes. L'accent apassionat
per a comunicar-los.
l'autor de «La política idealista»
el dissabte serà a Madrid Preguntà el senyor Portela Valia- de
Girona, 22. - Malgrat que 11 ha
dares sl degut a les mesures que guanyà tot seguit l'auditori, que
trencà
amb llargues ovacions i visMadrid,
22.
El
cap
del
Govern
estat concedit el règim de presó ates'havien posat en pràctica s'havia
nuada, segons diguérem en la nostra El senyor Ruíz Funes ha abandonà, a dos quarts de dues de la. notat la disminució de pidolaires. No ques el discurs d' Alomar. Aquell
tarda, el seu despatx oficial, 1 mani- és possible - ha continuat - con- «avui que veus amigues són lluny
edició anterior, el Comissar! de la lliurat l'escrit
festà als periodistes que li havia par- sentir que Madrid sigui la seu on de nosaltres i no poden parlar-vos ...:a
de
conclu·
Generalitat a Girona, senyor Puig
lat per telèfon des de Tetuan el se- acudeix tota aquesta gent. Ni a Bar- jou subratllat amb aclamacions imPujades, continuava avui . a la pre- sions provisionals al T. de G. nyor Martinez de Velasco, per tal de celona, ni a cap gran capital, passa pressionants. Un crit de «¡Visca
comunicar-li que havia rebut la carta
cosa semblant i espero que poc Companys!» vibrà en l'àmbit í jou
só. Hom espera que d'un moment a
Madrid, 22. - A darrera hora dt~ que li envià. 1 li anuncia que el dis· una
a poc l'acció d'aquesta policia so- aixecat enlaire per una salva impol'altre podran quedar complerts els la. tarda fou lliurat a la. Secretaria sabte estaria a Madrid per a assistir cial acabi amb aquest espectacle.
nent d'aplaudiments.
Tribunal de Garanties, l'escrit d~ a l'anunciada reunió dels quatre.
t ràmits que retarden aquella dispo- del
Un periodista le preguntà sl en
Pi i Sunyer, que presidia, i els qui
conclusions provisionals formulat pet
Es preguntà al senyor Lerroux sl haver arribat de Barcelona havia l'acompanyaven, entre eis quals hi
sició.
l'advocat defensor senyor Ruiz Pu- aquesta tarda tindria alguna confe- conferenciat amb
el
cap
del
Gohavia.
Nicolau d'Olwer, SbeJ"t, Ma.sEntre altres, continua també a la nes, en la causa que es segueiX con- r ència. de caràcter polltlc, l contestà vern, 1 el ministre contestà que s'ha·
sip, Rubió i d'altres, foren rebuts
presó de Girona, el diputat al Par- tra els ex-consellers de la Generali- negativament.
via limitat a. donar-li compte de la amb entusiasme. Acabada. la. conte-.
que defensa.
Digué el cap del Govern que, ;a:n seva arribada per telèfon
lament de Catalunya, senyor Cerezo. tatEn
rència, l'alcalde popular de Barcelol'escrit, després d'exposar els sia que a les sis de la tarda et' cri~
Després el ministre preguntà als
fets, el senyor Ruiz Funes neg~ qu' ja. de tornada. a Madrid el President periodistes si havia quelcom nou de na jou .'COmiadat amb una ovació
----------~*----------- els seus patrocinats hagin comès -el de la República, acudia. al seu cloml- la situació politlca a la qual pregun- d'em~r· insuperable; l'ovació més
i càlida. amb què un home pot
delicte que se'ls acusa,
cili particular per a fer-li alguna con- ta els repòrters 11 manifestaren que viva.
ésser saludat per una. multitud. La
Un elogi de «El Debate» cosa demana l'absolució. per la c:;ual sulta
l parlar-li de la situació inter- hi ha rumors de què el senyor Mar- sala s'emplenà de
mocadors que acoEncara manquen per lliurar les se- nacional.
tinez de Velazco no seria a Madrid miadaven les figures
d' Alomar í de
ves conclusions, els senyors Barcla l
Per últim, digué que el Consell de el dia 27.
Pt
i
Sunyer,
reclamats
insistentment
Ministres seria demà, a dos quarts
Ossorio 1 Gallarda.
El ministre contestà:
per la multitud, fins al punt que
d'onze, a la. Presidència, l després de
-No en tinc la més petita notícia calgué
advertir que no era. possible,
la reunió assistirà el Govern a l'es- d'aiXò. El que cal és que per bé de
El corresponsal de cEl Debate» •\
morzar amb què obsequia als minis- tots la situació politlca es resolgui per raons comprensibles, que l'alcalPresident
Visites
al
de de Barcelona. fes ús de la. paBarcelona, en una informació putan aviat com sigui possible.
tres el senyor Cantos.
blicada diumenge diu el següent:
raula.
consellers
«Llegó el m1nistro de la GobernaUn «Visca Catalunya!» í «VisC4 la
ción, señor Portela Valladares, y
Madrid, 22. - Han visitat al seRepúbliC4l't donà !í a. l'acte, que no
EL DIA 5 DE MAIG
podrà haberse convenc!do de lo po- nyor Companys a la Presó Model, la
aconseguí pertorbar un grupet de
ca que han agradecido los elemen- senyoreta Ramona. Palacios, la proprovocadors situat a la part alta del
tos catalanlstas el decreto reinte- fessora senyoreta Gómez Hidalgo,
local, a. desgrat dels reiterats ingrando a la. Generalidad los ser- amb el seu pare; senyora Carmen
tents.
Si és que ha d'ésser una. tdc·
vic!os traspasados. Solamente los de Bau Bonaplata, senyoreta Mercè Mitica, els recomanem que no tnsisteila Lliga se muestran plenamente ró; senyora Velten, del Casal Catasatlsfecbos y dispuestos a cooperar là; el diputat senyor Bru 1 senyora,
D es de la seccf6 del nostre diari intitulada eLes Lletres,, l'es- xfn i que l'abandonin. No es pertora la obra del Gobierno en su poli- senyor Joan Casanelles, senyor sa- timat company que en té cura ha adreçat una afectuosa carta ben així com així els actes de la
MES TELEGRAMES
ciutadania catalana d'esquerra. I, a
tica conciliadora de reintegraclón muel Morera, senyor Pere Mauri, el
oberta al nostre fraternal amic el doctor Leandre Cervera i a nos- més, el pertorbador s'exposa a un
de la autonomia.»
senyor Duran Albesa, senyor Fran- altres. Recor
AL PRESIDENT
da un projecte que anys enrera concebérem: el de la serú5s i desagradable disgust.
Per excepció, hem de coincidir a- cesc Vallverdú, doctor Candi, del InsLa. magnifica conferència d'AZo(Del nO'Stre corresponsal )
Madrid, 22. - El Fresident i el questa vegada amb el corresponsal titut Escola de la Generalitat; se- cFundació Valenti Almtralb, que havia de tenir una finalitat primar - el text taquigràfic de la. qual
govern de Catalunya continuen en- de referència.
nyor Jaume Sanfeliu, senyor ~ere mordial de cultura popular.
LA noticia ba estat una veritable cara rebent telegrames i adhesions
el lector trobarà en aquesta. matetMarquès, senyor Agustí Tàpia, seE! company F . - no sabem estar-nos d'anomenar- lo, amb t.>tes xa edició de LA HUMANITAT explosió. Hom tenia motius per a d'arreu dc Catalunya..
nyor Pasqual Ramos 1 senyora, se----------:
*
--------~
creure en una possible actuaCió del
les
lletres
del
seu
nom,
Josep
Marta
Francéscreu
interessant
de
produf viva impressió en l'auditori.
Ultimament, entre altres, s'han renyora Margarida Riera, senyor Vi·
senyor Azaña 1 per tant era espe- but a la. Moncloa telegrames delardell 1 senyora, Ciges Aparicio, se- reprendre aquell projecte que s'esvaí a través dels accidents de la No fou possible la. seva. radiació. Es
rada amb gran Impaciència aquesta. l'Associació d'Estudiants d'Esquer- «Diario de Madrid» suprimeix nyor Crisolla, Benito Cibr!an, senyor polttica catalana. Ell voldria que tos creada, amb el mateix nom natural. Si s'hagués tractat del 1e·
bona nova com un fet impres- ra de Catalunya; de l'ex-Comissari
Real i senyora, senyor Peypoc, se- o amb un nom d iferent, una Fundació que tingués per objectiu de suïta Laburu o de Pic f Pon, hauria
la seva edició del matí
cindible en la cosa publica. Era ne- senyor Prunés, recentment alliberat;
estat una altra cosa. Les emissores
nyor Nicolau Battestini 1 senyora, secessari doncs, que l'home tantes ve- d'un grup de correligionaris de Sant
del pafs estan a. la. disposició dels
Salvador Cruxent, senyor Grau- posar els cldssics de l'antiguitat a l'abast del poble.
Madrid, 22. - La gerència del «Dia- nyor
gades combatut 1 calumniat, parlés Andreu de Palomar; del Centre
Ens plau de recollir la idea del company Francès i d'expressar repudiats per l'article 26 de la Conspera, senyor Rafael Battestlni l secara al poble per tal que aquest Montesquiu; del Centre de Sant ria de Madrid», ha acordat que en ~1 nyora, senyor Cayetà Novelles. lleialment sobre ella el nostre parer. I ho tem, no sols per atenció titució. En canvi, els homes que han
successiu
s'editl
a. Madrid solament portador d'uns plecs amb 1.000 firs'assabentés d'una forma directa. i Quirze; llistes de rabassaires de la
fet aquesta. Constitució. els que han
sense Impediments, de tot allò que Costa; altres llistes de grups d'o- l'edició de la nit 1 es suprimeixi la del mes, Francesc Madrid i Melcior Ma- a un bon amic, ans encara per la importància real que té el pro· littitat tota la ·seva. vida per la Re-.
mati.
els nostres estimats e:1em!cs, em- brers; Societats Corals; un •l?um
blema que ell planteja. Aquest problema és, en efecte, el de la cul- pública i per la llibertat, ah!, a
rial.
Praven com a matèria punible per a de signatures femenines. Han arriaquests se'ls tanquen totes les porTots els Visitants de Catalunya tura popular.
cercar l'enderrocament d'un home bat també a la Presó de Madrid
tes. Ells no poden parlar per ràdio,
portaven nombrosos obsequis per al
republicà 1 d'esquerra, que mai no ua capses de flors, 1 altres p resents d'ini a. penes escriure i totjust enraodesconfiat amb el ressorgiment, no niciatives personals 1 de diverses en- hesions per tal de destinar l'espai a President i consellers.
En la seva concepció inicial la cFundació Valenti Almirall, nar. No faltava. més/
altres
a.Esumptes.
•
El conseller de Finances de la. Ge- havia
la dc les essències republicanes, sinó titats.
d'ésser un fogar d'estudis socials i polttics. Volfem posar
La. desfilada de la. multitud es proServeixi també per a. tramete l'a- neralitat, senyor Martí Esteve va reServeixi aquesta nota da. satisfacde la matèria prima on s'emmotal
costat
de l'acció de partit una accf6 de cultura. En el pensa- dui normalment, seru;e inctdenú.
bre
en
el
sanatori
on
es
t
robà,
engraïment
dels
nostres
amics
i
exllarà la nova figura de la llibertat. ció per a tots, amb la necessitat en
L'acte
constituf l4 primera victòria.
Car moltes vegades tambè es falsi- què ens velem obligats d'abstenir- cusar-los, ja que no poden contes- tre altres visites. la dels senyors ment ht havia un propòsit de renovació dels mitjans de la polttica publica. de les e.~uerres catalanes a
Esplà i Gómez Hidalgo.
nos de cont1nuar la. publicació d'ad- tar tantes proves d'afecte.
democrdtica, una cpolttica nova,, com digué encertadament ales- la. capital de Catalunya.
fiquen les essències.
Hem estat a «<zquierda Republi- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hores un perü;dic contarcal.
El xofer del taxi que utilitzà Alocana», partit organitzador de l'acte
«En l'aspecte pedagògic, artístic i editorial - dèiem nosaltres mar per a. tornar al seu domicili, es
que es prepara a la nostra ciutat i
negà
a cobrar l'import del viatge ...
DIADA
D'AVUI
en
un
article
del
14
de
setembre
del 1929, en. plena dictadura-LA
en el qual parlarà el senyor Azaña.
la cFundació Valentí Almirall realitzard, fins alld on sigui possible,
El moviment que s'observa en aques(Llegiu Informació a la pàg. 6)
ta casa és el de les grans solemuna obra de conjunt, metòdica i persistent. Havem de dir, una venitats Hom comenta amb paraules
gada més que la Fundació no és un partit. Quan la torça pròpiament
acompo.nyades de gestos significapolftfca d'Esquer ra Republicana sigui una realitat orgdnica, la
t tus el proper esdeveniment.
Fundació subsistirà per a continuar la iniciada obra de cultura de- La suspensió de l'Estatut a
Degudament informats per la Comissió Organitzadora ens diuen que,
mocrdttca., ,
efectivament. aquest acte es celeVéLem, doncs, aquella projectada Fundació com un organisme l'Acadèmia de Jurisprudència
brarà el dia 6 a la plaça. de braus
de cultura popular, situat tora del cercle estricte de la polttíca, t
dhe València ¡ per tant sl el temps no
i Legislació de Catalunya
aportant a aquesta el retorç d'una obra cultural damunt les masses
o impedeLx 1 amb permís de l'autoritat. Existeixen els propòsits que hi
de! poble catald.
Dimecres, dia 24, a les set de la
Prengui part tam~ el senyor Ruiz
tarda, a l'estatge de l'Acadèmia de
Funes que com es recordarà fou d1Jurisprudència l Legislació de CataAl nostre entendre, aquell projecte ls ' més viable i més neces- lunya, que és el mateix del Collegi
Pll1tat a les c ~nstitnents. T tbé (T'rarà el sem·or Joan Peset, del Cosari ara que abans. Una de le.~ activitats de la Fundació podria d'Advocats <Mallorca, 283), tindrà
mitè cle València. A requeriments
co~ttr en l'edició popular dels cldsstcs, que proposa Josep Maria lloc la tercera sessió de la sèrie or~~res ens manifesten que els proganitzada per a discutir els temes
Francés. El primer propòsit - prou que eU ho recordard - va és- de
......,.Its del senyor Azaña ~ón d'actldret públic que planteja l'anunci
ser l'edició popular de les obres mestres del pensament polftic dema- d'una possible reforma constitucio~~-propaganda per arreu de la pe..... .,ula. Probablement començarà
nal.
liberal f social.
~esta després d'actuar a la nosEn aquesta sessió faran ús de la
En. l'aspecte editorial, la Fundació hauria de posar-se d'acord
::'." c.IUL'l.t, tV-'~ Còrdo..-a. León. Bilparaula
diversos senyors acadèmics 1
amb U7l editor apte. No és cosa fàcil; però no és cosa impossible. el senyor
uuo i altres.
Rafael Closes, que ha esMültiples exemples de casa nostra f de tora ens demostren que tat nomenat ponent del primer tema
Esperem doncs que el temp.; doni
llas als act.és anunciats i també amb
sense l'editor protessio1.a1 o sense el Mecenas individual, aquesta llegirà les seves conclusions sobre si
la confiança que les autoritats faciclasse d'empreses fracassen quasi sempre, per molt bona voluntat es pot justificar amb alguna raó de
~lttn nqut'sta lliure propa¡¡anda per
dret politlc que els Estatuts d'Autoque tingub~ llurs iniciadors i soste11idors.
GUal.
nomia, promulgats i vigents d'acord
Una
tnstftuctó
de
cultura
democratica,
amb
organització
amamb la Constitució, poden ésser mo-_
A la soruda d'dzquicma Republipla i amb actidtat ~ntensa. promouria un motñment tecu11d d'ascens dlficats o suspesos per una llei de
cnnn,. tothom parla entusiasmat. Es
una renlitat avui el formidable des·
espiritual en el nostre "poble. No n'ht ha prou, en els nostres dies, les Corts fora del procediment l de
les garanties que els prol'ls Estatuts
VeUJament dc les esquerres valenam~ la _propaganda d~ls partits poltttcs. Més enlld dels partits, i estableixen.
Cianes. Cnl tenir en compte la indels
comitès
i
de
les
eleccions,
~teLl:
una
ampla
zona
d'acció
Aquestes conclusions .seran vot.ades
~uènc!a d'interessos que han creat a
cultural, que ha d'ésser atesa d'una manera permanent i amb tots d'acord a,¡nb els Estatuts de la Cor,_ nostra cltttat el Partit Radical 1
poració 1 sotmesos al Poder P ublic
els mitjans de la paraUla oral :i e$Crita.
.... CEDA. M.o.lgrat això és. u fet el
com opinió de l'Acadèmia de J uris•
recobrathent esquer rista de la nosPer
a
aquesta
obr
a
ens
tenen
sempr
e
a
llur
costat
els
amics
prudència 1 Legislació de catalun ya
t ra República.
QUe ens aplegdrem l 'anlf 1929 f tots els aztr e.t q ue ar a h i VUlguin sobre Ja. qüestiò plantejada .
~
L'acte serà públic però només ~
ALBERT A. CARBO
cooperar.
-Què fu ,.arat? Encara q\M no hu comprat . ap llibre oatalàf
dran fer ús de la paraula e b se<Per e : rtoll.)
A . ROVIRA I VIRGILI
Valen.!&
nyors acadèmics.

El poble als homes
Azaña parlarà del 14 d'abril

la causa contra La situació política

La situació del se- el Govern de la
nyor Puig Pujades

Generalitat

ELS AMICS DE GIL ROBLES

Per la cultura popular

a València

• • •

I

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

• • •

la humanitat

2

EL

SORTEIG D'AHIR

DIMARTS, ~ D'ABRIL D•

ACADEMIA «CONOAL»

NOVA UBBANITZA()IO

Primària
Batxillerat

( FINCA TORRE DEL BARO)
BARCELONA -

ALGECIRES -

SEVILLA

Segon premi, núm. 839, premiat amb 70.000 pessetes
BARCELONA -EIVISSA -

SALAMANCA -

Quart ;:>remi, núm. 6. 793, premiat amb 20.000 pessetes
BARCELONA -

SEVILLA -

RIPOLL

MERCAT D'OCASIONS

LA MES AFORTUNADA ADMINISTRACIO
DE LOTERIES D'ESPANYA, ES LA DE

COMPRA I VENDA I CANVI

MARIA ILLA

DE; MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAlXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE~
SlR, MALETES, DISCOS, etc

Rambla del Centre, 26 (Davant Plaça Macià)"

TOT D'OCASIO

En el sorteig d'ahir afavorí la seva clientela amb el
amb el

Telèfon 3U422

Número 6. 793

fí~ua

BARCELONA

a més del número anterior i posterior i 70 bitllets del
centenar i infinitat de ~remis petits.
Gran stock de bitllets per a la Loteria de la Ciu·
tat Universitària del dia 11 de maig.
Es tramet a províncies i estranger.
PREMIATS AMB 3.000 PESSET ES
012 068
T ener ife i Sevilla.
266 293
Madrid i València.
468 491
Las Palmas i Còrdova.
661 705
Saragossa, Madrid l Vigo.
937
938
BARCELONA i Santander.
València, Cartagena i Irun.
009 057
València, Múrcia i Bilbao.
313 327
Madrid i Alacant.
406 407
Granada 1 La L1nea.
611 621
Huelva, Jerez i Madrid.
962 881
Castelló, BARCELONA i Madrid.
002 030
10.536 Madrid 1 San Seba.stian.
380 383
596 641
P R EMIATS AMB 500 PESS ET ES 945
;,&

21.157
17.815
22.669
G3.223
10.644
10.281
4.823
13.520
23.928
29.178
2D.631

DESENA
019 023 044 087
CENTENA
041 070 092 096 211 236
334 348 356 357 369 371
~18 468 470 49~ 500 516
680 695 7~ 779 794 800
~ mrnw

023
205
473
621
821

051
220
485
640
861

053
264
488
663
863

0 11
168
335
410

029
177
342
411

035
178
357
479

MIL
082 122 158
265 274 323
511 517 536
687 692 713
883 890 930
DOS Mn.,
051 058 071
189 207 215
379 381 388
480 516 553

303
376
531
813
161
405
553
715
931
111
262
401
570

001
253
520
305 312 729
397 405 922
610 647
821 851 000

DIVurr MIL
090 091 114 125 147
295 297 332 365 384
508 548 550 573 583
723 732 789 868 869
952 960 965 975 979
DINOU Mn.
097 116 130 171 186
346 364 371 374 376
434 442 445 484 512
673 690 719 750 773
883 943 985
VINT MIL
070 101 172 182 195
433 480 526 543 547
644 699 721 792 797

VINT-I-U
115 119 125 174 211
285 291 347 383 434
572 573 586 603 606
764 836 845 847 858
939 940 970 973 982
VINT-I-DOS Mn.
034 056 081 086 134 139
019
275
545
734
928

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

II

158
410
584
885

220
447
618
8961

225
379
523
786

242
395
606
819 1

Especialitats - C.-'amtses a
m ida - Adam 1 model RAGLAN (patentada)
MITGES aFE RR0 11
<de garantia)

P REUS BA RATl SS I M S

APARELLS

254 255
553 579
893 896
223
445
628
867
993

242
501
665
904
994

165 253

613 619 634 695 697 718 732 740
186 191 789 792 811 848 852 854 861 873
413 464 907 984
592 612
VINT-I-TRES ~DL
739 820 008 018 022 044 105 218 258 303
979 990 345 347 368 399 414 422 449 469
556 596 626 639 655 704 72 734
148 153 755 780 816 831 885 892 935 996
291 316
VINT-I-QUATRE MIL
408 409 072 090 102 137 144 148 159 165
GOO 621 17à à04 214 261 265 '03 324 352

766
875

~ ") JOGRAFICS
PRISMATI C~

I

u1NOCLES - CINEMES

PEL-L I CULES • PATHE · BABY · M AQUINES
F ONO GRA FS DE TOTES ME NES · DI SCOS, eto.

&C O M

RELLOTGES • OBJECTES DE

O B T~N I R

~OIES·

AIOUA FINA
MOLT ECONOMI CA~

~~i ~t~ ~~ ~:~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~g

902 958 960 962 964
QUATRE Mn.
035 041 072 076 095 139 146
198 213 232 273 302 308 319
i45 456 489 408 522 523 553
656 684 713 767 775 802 837

~~m~~

170
398
553
845

797
013
111
184 462
418 645
595 853
847

BRILLANTS

COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

o

001 027 036
388 397 446
632 562 569
694 711 752
849 865 881

184
450
594
754

185
453
614
789

221
463
629
795

253
464
631
810

269
470
640
829

82~-l~IS9~J_30

020 021 033 037 062
211 323 331 393 425
506 510 530 531 532
671 750 767 771 787
874 900 914
VINT-I-SET MIL

44

988

185 208 '
490 512 ..
751 792
973
068
429
689
795

974
088
439
6U
849

mw~wmm~m~

CINC Mn.
039 031 033 043 156 196 263 265 272
G24 332 333 432 444 450 453 489 562
575 588 652 674 679 794 829 911 913
942 965
SIS MIT,
055 056 101 109 139 160 165 168 182
186 200 211 223 275 285 324 358 368
896 438 442 470 476 531 539 559 580
683 584 603 631 840 712 766 851 858
88g 907 909 940 943 968 991
SET MIL
037 084 094 137 151 197 198 269 286
3?:1 329 355 397 407 410 456 488 477
498 518 539 585 586 655 727 771 786
872 896 931 943 962
VUIT Mn..

823
014
160
485
667
855

~

274
523
653
833

NOU MU.

330
551
746
925
015
246
527
755
864
064

243
375
641
918
. 036
257
469
732
888

395 464 472 488 498 511
579 630 660 667 693 725
760 783 839 890 891 907
946
VINT-I-VUIT MIL
016 036 087 126 159 1'71
248 314 346 359 361 393
561 649 658 702 709 736
760 766 788 807 813 820
869 943 949 96~ 965 982
VINT-I-NOU MIL
095 102 113 132 142 163
244 252 271 287 302 314
398 413 515 563 578 592
674 752 767 759 799 825
925 937 947 959 983
TRENTA MIL
048 071 080 122 139 217
261 267 299 350 360 413
505 532 656 672 687 714
775 805 618 822 831 855
907 935 961 994 997
TRENTA-UN-MIL

185
404
737
832
984

182 215
329 363
593 629
845 851
250
420
721
860

Tenim tartlbé aparells per a aplicar
a cada aixeta de la casa i aparells
255 per a lnstaHar a la llnla general
d'aigua
456
723 Especialistes en el tractament d'al885 gües industrlala i domèstiques, se.
gons patents CLENSOL

~~ g~ gu ~¡~ ~~~ !:~ ¡~ ¡i~ ~gï ~~~ gg~ g:g g~~ g:: ~¡~ ~~ lli ~~~
!li mm~~~ m~ :¡¡ ¡¡¡iU :g ::: ;¡¡ ~l ;>,: m:::

030 081 102 109 181 182 209 211 231
247 265 287 313 320 364 426 455 472 022
!9oo6 950271 955340 95~o8 69g77 ~¿6B ~~ Z7831 849970 184
"
.
ONZE o.rn- """
344
ü'U,LI
530
002
028
037
074
089
092
105
uo
147
7
208 241 246 275 306 308 331 372 380 63
94 7
392 408 477 527 531 535 536 658 661
730 736 747 753 810 832 866 869 911 030
1118
ONZE MIL
383
665
7
003
O~
054
055
070
0
1
098 115 171 8l:l
174 175 196 229 301 317 437 448 458 975
484 468 486 508 510 529 548 581 610
644 653 666 685 696 725 753 766 778 013
789 834 ' 899 910 998
299
O11 143 133 D140TZ3
14E7Mll..l68 206 213 227 582
235 253 279 286 301 320 351 397 416 890
988
419 447 451 469 507 566 571 576 593
34 6 4 727 758 810 828
601 862
622 623
6
8
032
635
90
1\nL
171
007 '018 032 046 058 100 103 109 142 378

TRENTA-DOS MIL
049 053 098 103 119 136 153
188 233 250 252 254 291 294
353 361 391 399 405 406 407
560 569 609 612 634 717 753
7 9s 838 858 860 875 880 893
9 79 988
TRENTA-TRES MIL
079 105 139 154 166 174 209
388 413 489 493 541 622 641
669 702 732 734 765 788 798
813
998 819 865 875 922 941 957
TRENTA-QUATRE MIL
014 070 125 127 132 135 286
307 323 324 445 462 476 504
58i 595 606 617 694 706 742
901 913 943 949 951 961 972
TRENTA-CINC MIL
036 059 073 084 098 116 167
.18:1 2o5 216 146 264 293 336
408 412 424 499 509 535 579

467 487 496 625 549
? 36 752 756 770 810
896 906 977 997
QUINZE
007 070 097 107 172
326 343 345 371 393
531 540 625 635 637
706 742 745 807 815
920 985
868

721 744 785 805 826 866 885 891
894 909 910 943 961 964 965 994

~l~o~~E

289
558
888
987

*

PREMI MAJOR
• Martl S a lvà - VIa Laietana, !:1.

Núm.11.149·Pts.150000
·a ran assortiment bitllets 11 J.\.1aig

*

004
185
395
651
685
•
000
280
aa3

043
194
414
662
946

009

284
492
88$ 720

S ETZE MIL
064 088 099 139
204 218 252 287 334
515 620 588 602 618
671 691 '130 767 7'11
950 991 997
DISSET MIL
034 057 0711 104 143
354 368 385 388 4li
fi05 611 567 657 698
765 ~22 8H 858 871
~

045
195
634
826
965

019
224
373
549
706

026
226
403
556
782
895 933

000 003
125 130
257 277
540 5~
695 721
867 885

TRENTA-siS MIL
071 088 103 146 161
208 234 289 306 327
539 587 643 708 722
832 847 871 916 930
972 983 98-!
TRENTA-sET MIL
030 045 067 069 140
250 251 261 288 319
411 432 436 437 523
576 581 582 632 660
783 792 810 819 851
935 975
TRENTA-VUIT MIL
008 029 079 080 089
153 169 173 178 194
294 333 335 396 438
586 618 620 651 665
745 766 800 803 8011
886 96:.1

182
402
834
939

884 890

~

D'ENCENEDORS

CASA SUBIROS
Hospital, 42 ·Tel. 13651

106 114
210 236
4~ 478
660 671
810 838

HABITAC IO, b. carrer,
dos, 26, 1er. 2a.
sol. dormir. Enric Grana-

:l05 2CJ7
446 447

61.

645
829 -M'f

VIES URINARI ES
EARRE fl JUA~
DEFECTES SEXUAtS
Metp espeolallata
R AMBLA CANALETES, U., lec:.

Tub. l 'SO ptes. EscudeU- e._· Casa
-...

XALET mOdern, espa-

IO& Jardl I horta, a :.!11

ANGEL MARTI, TaUer
Plaça Catalunya.
d'enauadernaciO (Marti- minuts
Vena lmmworablee connez de ta Roaa, 17. Te- dlctons.
Dll't¡tr-ae a LA
t~!on '7535~ • Barcelona). HUMANITe.T DÚlJl. 163.

- VIAT.IANT
------a·orerea

OFERTES
i DEMANDES

HABITACIO, ea llop,
VENO AUTO <S'OCUIO
MODISTA l'orareu a
sol. Oòrcep., 401, -in. 2.a 10 BP. boll estat 1 coo- caaa 1 a <1omlCW, .Preua
DESIT.JO hoetea t. tot =~:e~~~: ~:f>T:,.e&. Rocatort, 164
estar. DiputactO, l(lg, pral TAT ntun , 1111.
lra.

F uròncol.s, Eczemes, Clivelles 1 altres
TALLERit 83, pral. •
malaltiea de la pell. l!'.l guareixen Pens10 econorn1ca, ba.Jl.J',
d u tza.

Rumany

JOAN BAR CElQ
Florista • Horticultor
Rambla de les Flors, taula ·
Los Corts de l Re mei, 21 • T~-,!!
Ca m ps de conreu a Tiana 1 a ..
111
Corts
- - - - - - - - -- - - Sort!, a les 12'15, l'avió postal t ran
cès per a Marsella, amb correu
•
caderles 1 tres passatgers.
• mer.
Sortí, a les 7'16, l'avió P<>Stal fran
cès per a Ca.sablanca, amb COrre ·
mercaderies i tres passatgers,
U.
El correu aeropostal d'Amèrica d
Sud, de la Companyia Alr F rance q~
sorti de Barcelona, a les 6'04 ~orea,
ha arribat avUi a Dacar, a les 3'05 bo:
res, amb correu.
AERODRO~I

DE L'AEito..
NAUTICA NAVAL
Procedent de Stutgard. amb escai
a Ginebra i Marsella, a les 14'47 d'~
llir, arribà l'avió postal alemany c.Junkers D-Ahih», amb correu, mercaderies 1 tres passatgers.
Procedent de Stutgard, a les 9'11,
arribà ahir l'avió postal alemany
«Heinkel D-Ubaf», amb correu, mer.
caderles per a Amèrica del Sud.
Procedent de Larache, arribà ahir
a les 18'21, l'avió postal alemany
«Heinkel D-Ubab, amb el correu d'A·
mèr!ca del Sud.
Procedent de Stutgard, amb escales
a Ginebra 1 Marsella, a les 14'37, Bl'l'ibà l'avió postal alemany «Junkers n.
Atac», amb correu. mercaderies 1 deu
passatgers.
Procedent de Madrid, a les 13'45
arribà l'avió postal espanyol «Fokker
11 Ec-Ppa», amb correu, mercaderies
i vuit pnsstagers.
Procedent de Madrid, arribà, a les
13'50, l'avió postal espanyol «Fokker
15 Ec-Aua», amb correu, mercaderies
i set passatgers.
Sortí, ahir, a les 8'40, l'avió posta¡
alemany «Junkers 0-Akys», per a
Stutgard, amb escales a Marsella 1
Ginebra, amb correu, mercaderies 1
sis passatgers.
Sortf ahir, a les 9'36, l'avió postal
alemany «Heinkel D-Ubaf», per a
Stutgard, amb escales a Marsella 1
Ginebra, amb correu, mercaderies I
sis passatgers.
Sortf ahir per a Sevilla i Lal'ache,
a les 9'36. l'avió postal alemany «Heln
kel, amb correu, mercaderies I vult
passatgers.
Sortf, a les 8'40, l'avió postal alemany «Helnkeb per a Stutgard. on
arribarà a les 8'45, amb correu d'A·
mèrica del Sud.
. Sorti, a les 9'40, l'avió espanyoliFok
èer 10 Ec-Ama»,. per a. Madrid, amb
correu, mercadenes 1 vuit passatgers.
L'aparell postal 1\lemany «Heinkel
0-Ubaf», efectuà el recorregut Stutgard, Barcelona, sevilla, Larach~ 1
Laraehe Barcelona en 11 hores.

AEROIROM DE L'uAlRFRANCEn
Procedent de Tolosa, a les 7'08, arribà l'avió postal francès amb correu,
mercaderies 1 dos passatgers.
·
,
Procc~e~t de Mareslla, a les 7 10,
al'tlbà 1 avtó ~tal francès, amb correu, plercadenes i dos passatgers.
Procedent de Oasablanca, a les
11'56, l'avió postal francès amb corBASE AERONAVAL
reu, mercaderies i tres passtagers.
Procedent de Roii12., amb escales a
Sortf, a les 12'15 l'avió postal fran- Gènova i Marsella, a les 17'35, arribà
c~s. per a Tolosa, amb correu, merca- !"hidroavió postal !tallà «1-Egeolt, amb
deries 1 tres passatgers.
correu, mercaderie& 1 nou passatger$

Avui; DIADA DEL LLIBRE
1O per 100 de descompte

NO DEIXEU DE COMPRAR
LES DARRERES NOVEtATS
C. Pl i Sunyer: LA VIDA I LES LLETRES. DE M. DE
LESPINASSE oo• oo. oo. oo• oo• oo• oo• . . . . . . . . . .
J. Alavedra.: EL FET DEL DIA
A. Deulofeu: CATALUNYA 1932-1934 oo• •oo . . . . . . . . . . . .
D. de Bellmunt: L'ANGEL BOHEMI oo • . . . . . . . . . . .. . . . . . .
.P 1 A. Bertrana: L'ILLA PERDUDA oo. •oo . . . oo . . . . oo• . . .
A. Rovira Virgili: HISTORIA DE CATALUNYA (TRIA
D'EPISODIS) oo• oo. oo . . . . oo.
oo . . . . oo . . . . oo. oo• oo.
J. Garriga Massó: NOUS ASPECTES DEL PROBLEMA
CATALA oo• oo• oo • • oo oo• oo• oo• oo . . . . . . . oo , oo• oo • oo, . . . oo •
LI. Elles: DESPRES DE CALLAR EL ÒANO (2na. edició)
00

000

...

00.

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

00.

6'- Ftes
5'»
5'- 11
4''
5',

7'-

,

5'3'-

»

,

cada compra de 5 pessetes, lliurarà als compradors 5
números que podran optar a 5 valuosos premis amb llibre

LLIBRERIA CATALOfv iA

3, Ronda Sant Pere, 3

TELE!o'ON 22057

DIVERSOS

30 PESSETES setmAna,
MODE8, coruecc10 acu.
pens10 complet a. Dr, Dou, ra.da de vestt ta 1 a.brtca
12, 1er. ~.a.
per a sen yora 1 n en&.. Preua moderata,
RocaHABITACIO IOla dar- !ort, lM, Pral.. la.
mir. D1putactO, :u 2, l er.

wsan•

Carrer,..,

La nostra llibreria ultra el 10 per 100 de descompte, per

MOSSO O COBRADOR.
per a CaLaJunye., ram
oococa.cl.O 45 aDJI
de taUita 1 ¡ènerea de CeollLJa
I
bones re!erénclea. ~
punt. Amb bones reia- crlure
a t.A BOM4NIESPLEND11:»A habita- cio~ clientela.. Escriució, tot estar. Bòria, 17, re a LA HUMANITAT TAT Dfun, ~
ler. l.a (Plaça An¡el). nwn 160.

2nL

153 ¡sg
339 387
619 621
825 851

Llocs on seran situades lea pal'adea
1
carrer d ' Asttlrles, 8, Llibreria c~
Passeig de Gràcia I Avinguda
14 d 'abril, P laça de Rius 1 l
let ( Impremta Arolas),
Salmeron ( Davant Metro Fonta~

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

COMPRO tota mena de
CASA
PARTICULAR, tusta, embalatge, llenya,
desitJa 2 arn1ca tot estar. etc. Sant Andreu, 350 Carme, 8 Ser, 2a.
Tel. fi2,g13.

VENDA I CLINICA

Fóra d'horitzó es troben els espanyols «Arnabal Mendi», amb càrrega
gener al, cap a Bilbao 1 escales; ela
correus «Ciudad de Barcelona», amb
passatge 1 càrrega general, cap a Palma; el <<Ciudad de Mahótl)), amb passatge i càrrega general, cap a Eivissa; el cRey Jaime n-, amb passatge
i càrrega general. cap a Maó; el cV.
La Roda», amb passatge i càrrega general, cap a Ceuta i escales, 1 el «Ciudad de Valencla», amb passatge i
càrrega general, cap a València; els
postals francesos «Florida», amb 218
passatgers de trànsit i amb càrrega
general i de trànsit, cap a Buenos Alres i escales, via Dacar, i el «Sldl MabroUX», amb vult passatgers de trànsit i amb càrrega general 1 de trànsit, cap aA.rgel; el romanès «Peles»:
amb 27 pa~tgei"S> de trànsit i amb
càrrega general i de trànsit, cap a
Orà i escales; l'holandès «Orentes»,
amb tres passatgers de trànsit 1 amb
càrrega general i de trànsit, cap a
Gènova; l'anglès «Almazora», amb
càrrega general i de trànsit, cap a
Marsella.
VELA. - El pailebot «Paulita», amb
abons, cap a València.

DIA DEL
L LIBRE

ANUNCIS PER PARAULES
EMPRESA MASES, !actllta gratis pensions 1 bJ1.bltaclon.s. Rbla. Flol'8, 30,
ler. ~a.

189
448
796
944

183 219
331 358
537 540
684 689

'I

.

HOSTES
i PENSIONS

169
368
681

DISTANCIA
NAVEGADA
DELS VAIXELLS SORTITS
AHIR

8

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VlA t.AlEfANA,

Gran tenssa pròpia d 'h iVer n
per a b a n quets I festes
- PASSEIG NAClONAL, 62 Baroelona.
T elt fnn 19235

dia 30

a ue admetre. PU8atRel'8 1 mercadertea
•
La cA.rrep. ea rep ttna la vetlla d el dla d e sortida, a1 tln¡lac1o nrun. l
del Moll de Balear&, Telê!on 182'14
V1A t.AIETANA . 7
TELE.FON 22057
OODSI¡natarta:

1

pel seu peix
d 'encarreo
popets com
Barcelona

za.».

A s T uR I Es ,

00.

«CABO SAN

Bar Pet·t Ml'ramar

mmww~~mmrum~m~~~oo~~

581 606 620 711 705
813 859 862 867 983
•
997
MIL
181 243 261 297 039
414 415 443 479 190
672 681 694 699 508
823 860 862 f"!4 822
951

per mota-transatlanttca correu. espanl'ola
t:lvl'Uctea tt~rea cada 21 dies
Cap a SANTDS, MON rEVIU EU I BUENOS AIRES sorttrà el
d 'abrll d el 1935, la magnifica motonau

154 AVIN GU DA DE L 14 D'ABRIL, 3&3
303
BAR eELoNA
461
759
937!
c asa recom ana ble
f reso I m e nJars
ExqUisits plats de
enlloc més de

1 4~ 37

---o-SEN VEl. Re.PtU CAP AL HRA131L. PLATA

¡f.ll
d'~ ·¡· D
I uLmll uroguera

314
651
801
970

T eL

6EHV1!U RAPlU I!:Nl'I:Ut ~Al:tCELONA ! ~lLJ:!AO
Sortides tota el8 DI MECRES a la nit cap a Vnléncta. Alacant, Màlaga
SevUl&. VIRO. VUiagarcu~o Corun:vl\. Musel. Santander I Bilbao.
Al tel nllllt-se tes escates de;
TlU'raguna, Ceuta 1 Huelva caoa dues setmlllles
SIUlt Carl~ll I Ferro! cada dues setmanes
SERVE! CORBEN'! ENTR& HARCELONA I BILBAO
cada dues setmiUle,¡
SOrtldee et.a DIVENDRES a a Dlt cap a Tarragona, &nt Carles 1
vtnaroc;. Valenct&. Cullera, Alacant. Cana~tena, AJrullas, Almeria, MeUU&. MotrU. Mata¡a, Ceuta, Càdla, SevUia. Huelva, VIgo, Mar1n, V1·
Uqarcta, Ferrat c.;oruoJa. Avuee Musel, Sant.ander, SUbao t PasaJcs
t)ERVIU EN'Hl.& BAiWELO:-IA !;ETB 1 MARSELLA
Borttdea autnttclUIJ.a eta diJoua cap a liéte 1 Man¡ella
Senet awnzenat cap a GENOVA
La cU're¡a ea rep ri Tlna~~t: tl~u~mpanJta MoU del Rebatz

Municipal

Enviant a quest cupó, m éa 3'641
pessetes en timbres de correus
o gir postal, us enviar em u n
apar ell com el que es mos tra
en el gravat, més duei pasti·
lles CLENSOL.

191
499
747
862

(pr op Rambles)

B AR C E L O NA

Línies regulars de grans vapors per a 1s destins
que es detallen

ULifLN SO L
pel Laboratori
de Bar celona

Carrer de Sant Pau, 6

S
.
e
n
C
.
'

Purificadors d omèstics

523 536 Aprovat
737 738
912 914

~LATA

-TOT de VERITABlE OCASIO

CoHoqueu dins el recipient una pas308 tilla de CLENSOL i submergiu-lo
490 en el dipòsit d'aigua <segons es mos751 tra en el gravat). El r esultat sl!rà
quinze dies de magnifica. aigua fina
en cada aixeta de la casa
168
373

o

767 838 891 909 919 971 983
VINT-I..CINC MIL
140 147 20U o22 057 076 090 095 140 145
299 301 318 282 2.89 3Q3 313 344 356 429
435 500 531 514 677 626 630 631 708 7ll

fti~a

CAMISERIA

m~~~364mmmm

976 983

ffnri[

Ronda Universitat, 37
Telèfon 18651

6ummm~•mm~m~~w~~~
m~m~mmm~~

906 918 921 940 945 960
TRES MIL
023 025 041 059 086 101
203 210 218 286 288 294
335 372 383 384 394 434

Per

Material fotogràfic

CORTS CATALANES, 4]4

9uart premi, de 20.000 pessetes, al

LLIBRERIA

VAIX ELLS ENTRATS
De P alma, en llast, ~1 vaixell tanc
espanyol «Ophin; d Amsterdam i
Rotterdam , amb càrrega general 1 d e
trànsit, el vaixell holandès «Oreste~;
de Gènova 1 Marsella, amb 28 passatgers per a aquest port i 218 de tràn
sit i amb càrrega general i de trànsit,
el transatlàntic postal francès «Florida»' de Marsella, amb deu passatgers
a aquest port l vult de trànsit 1 amb càrrega general i de trànlliure
sit, el vaixell postal francès cSldi
COmptables
MabroUD;
de Palma, amb correu,
Pràctiques
mercaderies i 252 passatgers, el momercantils
tor postal «Ciudad de Barcelona»; de
Oposicions
València, amb correu, mercaderies 1
Aules Independen ts pe r a s enyore- 227 passatgers, el motor postal «Ciutes 1 Museus : Biblioteca : Labora· dad de Valencla»: de Bilbao, amb carbó mineral, el vaixell espanyol «FIConferències particulars
to»; de Susak, Uràngic 1 Marsella,
DIPUTACIO, 2SI1
amb càrrega general i de trànsit el
vaixell iugoslau cSava:t; de Cartage(entr e Claris 1 Ll(uoia)
na i Almeria, amb dinou passatgers
Telèfon 11611
1 càrrega general, el vaixell espanyol
«Roberto R.»; d'Edimburg, amb carbó
B A R C E L O N A
mineral el vaixell noruec «Hauvrts»;
de Gljon, amb carbó mineral, el valxel! espanyol «Mieres»; de Maó, Ciutadella 1 Alcúdia, amb correu, merca.deries 1 46 passatgers, el motor postal «Ciudad de Mahón»; de Glasgow,
amb càrrega general, el vaixell anglès
«AA.zamora»; de Port de B one, amb
càrrega general I de trànsit, el valxell espanyol cRio BesoyaJ.
VELA. - De Sant Feliu, amb cà1'rega general, el pailebot «Comercio»;
de Palma, amb efectes, el pallebot
«Cala Contesa»; de Maó, amb efectes, el pailebot cPons Martí»; de Gandia, amb càrrega general, el pailebot
«Cala Murtra»: de Vinaroç, amb efectes, la balandra. «AntonioJ; de València, amb càrrega general, el pailebot cPauUtu; de Vinaroç. amb garrofes, el lluad «Alfreda»; d'Eivissa.,
a<-:1> efectes, el pailebot «Isla de Ibl-

lliur e d e despeses d 'escr1ptura 1 p lans
Despatxz Corts Catalanes, 602, 4.ar t. • T elèfon ~1 30 9

CORUNYA -· ARNAL

*

oficial
Magisteri
Universitat
Enginyers
Aparelladors
Escoles
industrials
Escola
d el Treball
Escola de
Fun_cionari.s
I diomes
Comerç

200 solars a lO cèntims el pam quadrat

B ERGER

Tercer premi, núm. 12.344, premiat amb 40.000 pessetes

La mar i l'aire G R A e 1A

Comerç

Quaranta milions de pams quadrats de terrenya d intre el terme
m unicipal de Barcelona es d ividiran en SOLARS per a la construcció de Cases; Xalets, al comptat I a terminls de 10 I 20 anys.
En inaugu rar aquesta Urbanització donem com a REGAL

Primer premi, núm. 11.149 premiat amb 150.000 pessetes

.... '111
~

HABITACIO lndepen.d ent, balcó carrer. VU&d omat, 1~, pral. lra.
DE81T.JO dlspeu. caaa

parttcular,

Elcrlure

dc>Alsl.na. Plwatit del Crèdi~
1 al- nant pre u 1 detalla a LA
tres Pa.rmàcle~ l Cen tre. d'EspeclfiAs HUMANITAT n úm. 207.

SENYORETA taqutzn.
cauO&Tata amb coneu~
menta d'Oflcl aa dOIIIJ.n&nt
caLaJa 1 caste~a, a·oreretz.
E8Crt ure a LA BU14ANI.
TAT nüm. 182.

BA R MEN.JARS, lloc
Ulltrto prop Ratnblea.. !!!s
tra.spaaa per no Poder
.JOVE. l&bent; cataa 1
atendre A. de Cabo P . ca.stellt. a'olerea par a
Layret, 12• ba. ut. 2L despatx , maptzem O ()()o
brador, EeG. LA HOJ4A.
NITAT nWD.. 205.
VENC BOTIQA comeaUblee amb bab1tac16, ~
n ea condlclona, per no
Poder atendre lleBOC1.
FALTEN "mttaea o!tcl&-..crture t.A BUMANI· 188, barreta &ellJotL •
TAT núm. 203.
Corts, 826, port.

MAO""UJ: l:'l!SSelg de la Castellana U - MAI:WELONA; Vta Lalet ~1 I
LI NIA RAPIDA DE GRA N LUXE BARCELO NA CADI Z · CANAR """ UI
8ortldea setmanals els dissabtes, a Iee 1~ Etectuaran el roervel les mntona
uCI Ul'AD DE SEV Il l A• I • VILLA DE MADRI D•
e•
LINIA RAP IDA DE GRAN LUXE BA RCELO NA PAL MA DE M ALL ~~
Sortides cada d ia (llevat ls dl umen¡es¡ ae Barcelona
Pauna. a
19 non:e. per lea motonaua
•CIUDAD DE BARCE LO NA• o • CIUDAD Ol PALMA•
MA
SERVEIS REG ULARS ENT RE TARRAG ONA VA LENCIA, ALACANT 's!'"L
DE MALLORCA, BARCELONA MA O I BARCELONA EI Y I~ • " t.t,;Lll·
I..J..NI.A CUMEROIAl. AMB F.SOALES A l'Of8 ~ PORTS UB ....,
l:laJ'
l'ERRANIA NORD lJ'AFRlCA 1 CANARIES.
l:>orttdea quln.tena:S ae WJI
celona els diJous
LINlA COMERCIAL BILBAO . CAOIZ ·CAN ARlES. qAulo•
ESCALe. A l'OTS !!:LS PORT~ DEl. NORU U'J!.SPANYA - l:iOrtldes ' \'A
r.enalll de J:!llbao els diJoua UNIA RAPllJA Ri:OULAR l!:NTRE ESPA~
I TERRnORlS OE t...e. GUINEA El:>l'AN YOLA tFEHNANUO POO) 1-J
tldes el dla 17 de cada mes. amb escales a València Càdlz, Laa PalmAS'g~ 1
Cruz de Tenerife o Freetown . Sauta .ISabel de Fcrnando Poo. Bata, ·
Rio Benlto pela vapon;
e PLUS UL f RA• 1 • LECAZPh
LI NI A RAPIDA RECULAR ENTRE BARCELONA I VALENC IA
Sortldea de l:larcelona ela dllluna 1 dlJOIII. a tea ~ boree
aCIUDAD DE YALENCIA•
d Ullt
P reu a coberta: 9'00 passetas. Ortlleta d 'a nada 1 torn ada 1 p re u~.~
LlNU REUULAR ENTR.I!; ~AHCEl.ONA
Al.ACAI'rl
ORAN · <»

1

VlLLA ALHUCEJ\tA~

CBUIA I VICE-VI!:H.SA

art.a.

l:>ortldea c e Barcelona cada dJumen¡e. a tes 11 nol't:ll; d e.tacant et.a ~~~~u> 11
d'Oran eLa c11mecree. d 'Oran cap a e. tacan~ els dlmo..rta 1 d'Alacao
Barcelona. eLa dlmecree

AVUI

LLIBRERIA GASSó
FIVELLER,

42

u.r;::;

A méa dels grans descomptes acostumats per la DIADA DEL
regalari. per cada compra un val per fer-se dues fotografies
ment ¡ratultes
'lteL(
A la parada qu e coYoquem a la Rambla, enfront Fiveller. rem el lil
•
Ob3E'Qul

~

11

~·
r.

la humanitat
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La Ceda es penedeix No s'alegrin massa!
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La farsa
internacional

-

1<TABARRAS, NO
-Yo lo que qulero es un apara•
to de radio que no coja la onda del
padre Laburu.>>
(De «El Liberal».)

No, no s'alegrin massa, diu :...a
Tierra, als clericals. I comenta:
cTodo es Júbllo y algazara en las
memadns reacclonarlas. Los pertódtco;, llenan sus c,>liW!nas con el relato·
dP. los desfiles proceslonales. La hi·
pérbole màs descarada co.mpea al hablnr del número de aststentes a los
restejos clerlcales. Y a Impulsos de
SU fantasia. ya llegan a creer Y a bacernos
creer que
los representantes de Espafta,
losson
\micos
po,¡lbles sal·
vadores de Espa.I!.a.
Algunas veces la !antasla es tan
exagerada y exorbltante que pOr sl
mlsma se descubre. Asi, por eJellll)lo,
la artrmaclón de que han presenclado
las proceslones en Sevilla màs de qui·
nlentas ml! personas. Se¡ún sus mismos datos --convenlentemente exage·
rados, como es natural-, a la ciudad
de la gracia bablan llegada estos dins
clncuenta
Y da
la ca·
sualldad demil
querorasteros.
como Sevilla
tlene
alrededor de dosclentos clncuentn mil
habltantes, aunque todos, absoluta·
mente todos, presenciaran las proce·
slones. y no dejara de verlall ni uno
solo de los rorasteros, que según In
Prensa clerical ban lle¡¡-o.do estos dins,
no llega.rlan ni con mucho a los qui·
nlentos mil espectadores de oue habla
hoy cA B C». Igualmente resulta hi·
ll
d
1
perbó co eso e 1as trenta
mil per~~~o.stgulendo una proceslón
en
Pero, deJàndoles con eus rantaslas
y su cublleteo de números, 110 tlenen
tros católlcos deben recordar una co.
por qué sentir la menor ale¡¡-rla. Nues·
sa. Y es que en los comlenzos de
abril de 1931¡ los dins 2 y 3 • concreta.
mente,
rueron
un éx!to apo.
teóslco, tamb
segúné nellos.
!ns procesloncs
de
Semana santa, 10 que demostraba que
toda Espafia ern catòlica. Qulcn lo
dude puede releer la colecclón de los
miLs pllslmos colegas. Tamblén en ton·
ces
proclamaran
a los cuatro
su Júbllo
y arremetteron
contravlentos
los re·
publlcanos. asegurando que las mani·
feslacl~ncs clertcalos probaban clara.·
mente que el pueblo estaba a su lado.
Lo cual no rué obsti\culo par.• que dlez
dlas
el en
12 las
de abril,
España después,
se volcara
umas todn
votando
por la República, contra la monarquia
y contra cuanto la monarquia. representa ba. Y tampoco para que un mes
después
pueblo
respondlern
violentamente el
a tas
provocacloncs
de monàrquicos y clerical es unldos en apretndo
haz.
No se ba¡an mucnas lluslones anora
los clericates. Sl el prlmero de mayo
se autorlzasen las manl!estncloues
obreras, a elias acudiria cien veces
mayor
cantldad
de públlco.
Y sl bublere unas
elecclones.
tas derecbns
serlan oa.rrldas en toda la llnea. Como
lo tueron a los diez dins Justos de la
semana sant a en aque11a mngn lf Ica
Jornada del 12 de abril.»

Comentaris a un llibre

L' amenaça deI feiXISme
..

r e1ese~~enet~~e~a~ :t~ :~~c!
0

grama prl!vtament t..raçat pels dlrcctors del felltisme. «El tercer imperl
tractara. els jueus tal com es tracta
Al var de l' Albornoz ha jet :leuna plaga de polls», digué el dipuclaracions a un redactor de Hetat nazi Baiier.
raldo de Madrid. Les recollim per
•
.
«El jueu és el cuc solitari de l'orcreure-les interessants, sobretot o?11
Sempre es oportu parlar ~e lli- que acabà la guerra». En aquell mo- ganisme humà; el nostre deure es
aquests moments:
bres, però. avui que Catalunya ce· ment - escriu Stracbey - va net· extermmar-IO» (comte Erns zu zec-Preténdese que el problema po. l~bra la DID:da del Llibre, més opor- xer el feixisme bntaruc. En aquell ventlow teòric nazi )
lltlco -habla el Sr. Albornoz- se dl-· tu que mai I, naturalment, en aques- moment de passió I finS de cert pe«Es necessari conv'ertir en de~o~.
.,....,..
luclde en unas com·ersactones entre 1 tn secc·ó
1 , d e dicada a 1 t re b a 11, h em n 11 personal per a M os1ey, aques •• . peració l'hostilitat de¡ s camperols
unos seftores. No qulero callflcar esos de parlar dels llibres que més dl- e~ ve1é converttt en el s101bol que vers els jueus». (Instruccions del parconclllàí:lulos porque de hacerlo me se- 1 rectament afectin la classe treballa- s aixecava contra els treballadors. Es tit nazt als caps de les comarques
ria dlttcil encontrar adjetlvos con dora
va donar compte que el seu pro. març 1931).
•
fuerza de reprocbe bastante. Pero no
cLà,
d
f
.
é
es admlsíble que la polit!cn del pa.ls
amenaza e1 ascl~mo~ s un
cU na aliança <tUC no Inclogui endependa de los cab11<1eos de los capi- vol~Jm pub~cat IJ!!r l'Editonal «Estre els seus propòsits la Intenció de
tostes. Eso no le Importa a la naclòn ponan dP J'~'..,
--:>chev. i tradutt
la guerra, és una cosa sense valor
Y. por conslgulente. no puede ser. Ca· per Jaume Menéndez. •
l mancat de sentit
(Hitl
rece
de altura política y a nadle le
L'autor• John strachey , era dlpu•·
er en «Mein
preocupa
Kampf»).
El problema es muy otro. ¿Pueden tat laborista quan el govern 1\lac
cEs un deure sagrat perquè viv·un
estas Cortes ser un Instrumento de a-o. Donald dels 1929-1931 • avu1 separat
complir In missió per la qual nombterno? ¿Convtene, en oste caso. mnn· de la disciplina del «Labour Party».
brosos alemanys donaren la vida a.
tenerlru; desde un punto de vista re-l Strachey explica com la passivitat,
la guerra. Hem d'estar disposats a
publlcano Y nacional? No. Republlca.' la manera contemplativa amb què
complir la nostra promesa amb sang».
namente. porque no son unas Cortes miraven les coses I deixaven pas(GoenngJ.
republlcanas, Y no convlenen, desde
ls d
nim t 1
j i d 1
luego, a la naclóo porque su flnaltdad sar e es eve
en s a ma or a e s
«Han de fer un esforç per tal de
no ba stdo otra que la. de construir diputats laboristes en l'any 1929 I
comprendre el perquè Alemanya va
una pollllca republicana. Prueba. de segtient.s crearen un corrent de rearrencar la paraula pacifisme del seu
ello es que no han llecbo mas que beHia entre els diputats laboristes
vocabul 1 1 dl 30 d
d 1
destn11r la labor de los Goblernos re- Oswald MosJoy et·a el més extremt·s~
ar e
a
e gener e
publlcanos, demostrando nsl su Inca·
l
u
193:!». <Von Papen).
pacldad para una obra de ~roblerno 11e- ta, e que portava més projectes per
«En l'educació de la dona, abans
ria y ettcaz. No es licito, de otra parte, tal de cercar solucions 1 els caps de
que tot, cal donar preferència al
subordinar los ¡:-randes lntereses nac1o. la majoria 1 del Govern ni els predesenrotllament flsic. Solament des<
naies a los pequeflos lnteresos de los nien a consideració.
pres es podrà atendre els valors espattldos. Hay que lr a un verdadero
Mosley tenia per secretari l'autor
píntuals 1 en últim terme, 1 sempre
:Parlamento que sea capaz de actuar del llibre que e
t
1 ls
con competencla. Y con auténtlco senornen em
e
seus
com a cosa secundària, el desenvo.
tldo republlcano.
proje.etes atrevits xocaven amb la
lupament mental. L'objectiu pr1·ncl·
Procede, pu.,s, d •....olver las Cortes. pRSSlVlta t d e¡ s Mae Mona ld • Snowpal en l'educació femenina. és el de
sln que !rente a. I~ conslderaclon de den, Thomas, Hcnderson, etc., que
1 fer mares». <Hitler).
que "" 1 convtene a Ja polltlctl naclo. comprometien la seriositat del Par«La dona no té altre privilegi ma,.
~~~. ~~~~n-~a~~n~~~e~J:~~~ra ti,t en no complir, no ja el programa
jor ru mes bell que el de donar els
de sl la dlSOluclon de las consLituyen- d ell. puix que ni tan solament les
seus fills per a la guerra•. (Decl"I rac1ó cte l'Ordre de
_..
tes cuenta o no a. los etectos del artt· promeses f e tes en ¡ es campanyes
la Svàstica Roja).
culo 81 de la Carta rundamental del electorals.
«Dona: el teu lloc és a la llar 1
Estado.
I Mosley es separà del «Labour ParOSWALO MOSLEY
el t.eu deure const·stel
distr
l
dlsolver.
esu ty»ta1 am"
ell un P"'tl·t
grup de dla
eure
no«Ante
puedelasernecestdad
vroolema,decomo
tampoco
u
~
a. acaronar el guerrer xfatigat».
(Goepuede tener ca~gona de obstàculo el pu ts entre els quals figurava John grama. no es podria portar en pràc- ring).
que la aisoluCJón uo sea. oportuna o Stracbey, per tal d'.m te n ta r port ar Uca sense, abans, eiXatar els Lre«La dona ha d'ésser bella 1 donar
pudlera ser conslctera,da como mcdlaa a terme totes aquelles reformes In· balladors i llurs orgarutzaclonS.>>
fills; heus acf la seva tasca. L'home
de pc!lgro para la. Republlca. Desde el dispensables, obstaculitzades pel Go.
Més tard, en manifestar els seus és l'ocell que fa el niu; la dona bl
~'¡~tope~~g;¿:a 1;,ep~~~~~~f6 ~ué d';; u el~~ vern 1 majoria de diputats labonstes. propòsits feixistes, John Strachey es cova els ous 1 fa créixer els guer·' d e M os¡ey 1 aques t fé u un rer s pe tlts
Constltuyentes, en las cuales habln1
CO!'tl NASQUf: EL FEIXIS- separ<o
men t re l'l1ome es bat
una mayoria que podla sostener aún
viatge a Roma i a Berlln a rebre amb lienemic». (Goebels).
a ctnerentes Goblernos.»
ME ANGL~S
la confirmació feixista.
pl~t:"a ~~ ~~u~o ~\ J¡o?a_~e<T:nsta~~
Mosley, Strachey i altres diputats
L'ESTAT CORPORATIU
clón sobre las prerrogatlvas de dlso. laboristes emprengueren una lnten·
EL TERROR FEIXISTA
El cnpltol està dedicat a eslu·
luct.;..n nmltadas a dos?
sa campanya per tot Anglaterra conLa primera part de «La amenaza diar, encara que molt per sobre el
-Por lo nue recordaba el Sr. Azañu. tra el Govern de Mac Donald per del fasclsmo» està dedicada, amb corporativisme feixista 1 posa en evipnrece que ~no debla contarse la diso- 1 abandonar els treballadors lndefen- I molt d'encert, a reproduir fragments déncla les contradiccions de l'Estat
luclón cte las constltuyentes. Esa cues· 1 sos a les envestides del capitAlisme de la premsa. anglesa, especialment pseudocorporativista de Mussolini, de
ttón quedó sln resolver porque no lle- anglès
de «'l'he Times» que expliquen els Dollfuss 1 de Hitler
gó a discutlrse ni a aprobarse el sr•
'
•
ticulo adlclonal que 1181 10 !ba a esta-' Ai x 1· ¡es coses, es celebraren unes 1 cnms
comesos pel
felxtsme
a Itàlla 1 També ha ideat · un Estat Corpoblecer como apéndlce de la constltu- 1 eleccions parcials en un poble: Ash- 1 a Alemanya. Aquestes informacions ratiu per a aplicar-lo a Anglaterra
clón.
ton-under-Lyne, del districte lndus- revulsives lnserides en un diari con- ' sir Oswald Mosley. Aquests propugEn esta sltuaclón, $'0 no sé qulen trial de Lancashlre, I el nou partit servador com és el «The nmes» ad- I nadors de l'Estat corporatiu anglès
~ la autorldnd legitima para rewlver soc!aJista lndependent de Mosley pre-¡ quireixen una força antifeixista for- respecten la Corona cper ésser una
1
Aquest és el títol de l'editorial
si
se cuenta o no
la. dlsoluclón
•Je dos
laa ocn
~A tà
•
•
•
•
constituyentes
como
una <le lai
un can dld a t I obtingué 4.000 midable, car exp11quen coses 1 fets inst1tuc1ó
suavitzada per !expenende El Diluvio:
que puede decretar el presldente de la \"Ots 1 fou derrotat.
realment repugnants 1 crims horri- cia dels segles passats», però no vo.
el ;ul.ur.>ll ponlendo parches a lo
República con arreglo al articulo 81.
John Stracbey explica en el seu bles perpetrats per agents oficials leo saber res amb la Cambra deia
quit ~?n~e:;; ~1~r:~a le obll¡¡a a no
és, segons El Sol, una actitud Defde luee-o no puede bacerlo un Oo. llibre, a propòsit d'aquesta jornada del feixisme en el Poder. Es un bon Lords, car ces tracta d'un anacrorespetar la palabra que empeña Y a
poc pràctica, perillosa i compro- blerno por. decreto. No sé hasta qn.l electoral:
prefaci.
nisme Inservible que ha d'ésser abovu:der la papeleta. Para eso la creó
mesa: ...
~~t~a~fg. ~~~s e~~~~~~sm~u~:; I «Recordo la figura de Mosley, dem·
Després parla dels temps esplendo-llltl>.
WotaP.
cAyer celebraron su entrevista., ca. l.ndlcado fuese el Tribunal de Garan· peus davant la façana prlnclpal de rosos de la democràcia anglesa, franDios ba creada el resto del mundo mo anunctamos. los setlores Lerroux tlas constltuclonales, resolvlendo con·jl'Ajuntament de Ashton-under-Lyne, cesa i amer icana, quan ningú no penLA POLITICA IJEL !\tAL
par.J. fac111tar a los alemanes su ml. Y Gil Robles. El órgano nocturno de sulta debldamente formulada... Pero. davant una enorme gentada que em- sa.va en règims dc força. Els nego. 1
!\tENOR DE LA SOCIAL
sló:n la vida corrlente, cuan<lo un ~aJ~d!'é ~~~\euv~~ro~ueen~~~ r~;.;:: rep1to. no be examlnado detenldamen- plenava la plaça. En anunciar els els anaven bé i els treballadors no
DEMOCRACIA ALEMANYA
hou.bre renlega de su firma, los de- tlvas posiciones.. Después de hncer te ~ 1 ~fblefa. b 0 en manifestar resultats, es va veure clarament que mancaven de !eina. Però vingué la
Però ço que al nostre entendre
màs !e nlegan el CJ"édlto, y lo pers!· esta rotunda artrmr.clón, parece que qu~ n~o ~s i:teen;,1 ~&.
qué mo,lvos el nou partl~. de Mosley solament ha- guerra i ho trasbalsà tot.
resulta més Interessant del llibre per
guom. y lo encarcelan sl pueden.
ya no hay nada que declr. Sln embar. puede haber para mantener a todo via contribUlt a la derrota del can1a força alliçonadora que conté, és
En la vida Internacional, todo el go, sigue la lnrormaclón matlzada con tt·ance es~as Cortes. f.lo creo que pued~ dldat laborista i al trlom! del canEL FEIXISME SIGNIFICA 1 el capítol en el qual, sota l'epígraf
er~¡:,ei!.r de las naclones parece cltrar- reservas. abrtendo paso a poslblllda- SE'rlo el de la reforma constltuclon >~l, didat conservador. Aquella multitud
LA GUERRA
' de «La polltica del mal menor» fa
se e.'l hacer firmar tratndos a los ale· des que no se admltlan en las pasadas p<>rque llis Cortes que sucedn:l " élr estava formada pels obrers més InEs en el capitol IV tdsubeSCHR Strachey història de la llarga sèrie
~~~ daries la ~ftelón de que no los ~~~!~~senElosllopr;~~~s ~fa~ 3r:~crtlla, tas no votarè.n la revlslón Que PI o. tel·ligents que tenia el Partit Labo. chey expllca com Hitler I Mussolini de capitulacions que féu la social de~
J)l.GlJSn
las
derechas.
El
Parl,liDer.to
·
t
tot
¡
d
respeten.
se esclarece, y ta poslclón del Sr. Gil tuturo serà, lnduaablemente. muy t>ls- r1s a a
a ~ zona e Lancashlre. preparen ¡a guerra. . Millor dit, 1es mocracla alemanya, capitulacions feA nadle se le hublera ocurrtdo ha- Robles, nrme y aptaudldn entonces. Unt:> al actual. aunque temo que hl'l I ~quella mult1tud es mostrà, des del guerres, car cadascu tira pel seu tes per a salvar la Constitució de
ce:- t.n tratado en Versaues Y no declr- vacua Y se sltúa en térmtnos mà.s rn· elecclones no se ver!IIquen con todas pr1mer moment,. adversa a Mosley 1 cantó.
Weimar -deien-, però que, en de~~ ~~r:::r%anp~rn~~e n~lss:;o~o,{:,_!~ara zo~~~~~es que el Jet e populista darà tas garantias que neceSI.tarla una coa- I el seu nou partit. La gent cridava I
Aci fa jugar mestrivolament un ftnltiva, preparaven l'assalt al Po10
De babcrlo hècbo asl. Alemanta, ca. mucbos rodeos antes de renunciar por llclón de elementos republlcanos 'i Insultava Mosley, 1 aquest, tot ml- paper considerable a la Premsa. La der de les hosts de Hitler.
mo perdló la guerra, bublera perdl<lo completo a los beneflclos del gesto que ob[!r~e;dadero. !mparclalldad en unas rant la multitud enardida em deia: Premsa, al servei del feixisme, és
Per aquest capitol, que ei lector h a
la ¡•az. que gana cada dia, porque no adoptó en los lncldentes que todos re- elecclones es Incompatible con el ama- «Aquesta. gent és la que no ha per- un agent provocador de primera clas- de llegir atentament, desfilen Ebert,
hublerr. podldo violar su rtrma. y los cordam<>$ productdos en la última er!· fio y con tas tntervenclones Uegitlma.'l mès que ningú portés a terme una se. Es un vehicle poderós de la guer-j Nosk 1 Scheldemann amb tot llur
!\ll~oac.. no hubleran tenldo que espe- slsp.ero su estancla en cft•tellótl le hft del Oob1erno. En una República las obra constmcUva a Anglaterra des ra. Els diaris, al servei de Mussolini segwt de claudicaciÓns traïcions 1
r.tl' a que la violara para obrar en
~ elecclones tlenen qu¡; estar presldidas
assassinats (Karl Llebn'echt 1 R~eft
cot•&<;cuencla.
apartado de su estado mayor Y le ha por un vi¡¡-oroso esptrltu republlcano
~
'i s~ bubleran evltaJo muchos rldl- becbo reflexionar. Ha celebrado conre. que garantlce a los elementos en Iu.
Luxemburg), que en lloc de donar
cultlB.
renclas
con
elementos
destacados de ehs la verdadera lmparclaUdad. La lm·
tot. el Poder a la classe obrera prePor ejemplo, el del a•.'Uf'!dO de GI· la Coda (!Ue man.tleoen la
bandera del parctalldad y la slncerldad en unas
J
0 J
•
fenren
servir el gran capitalisme alenebt"J. condenando &u .u:tltücl.
partldo en la reglón levantlna.
El elecclones requleren, no sólo que se
many La soclal·democràcla alema.no~~.e o~i:~zK ~~ceu~ñ1i·a;~~~e ~ ~fmJ'~aco~~c;rr~~~dò~{e~gli: ~~ ~r;¡~a,tas~~er~~~cl~~ ~t~~u~on~~t'::
l nwyal preferia delfensar la legalitat de
manta se arma y entrena a sua hom- dies. y por ultimo. le acompafló a Va- 1 da del dlnero elemento de que sólo
e mar que ap lcar el seu programa.
1
bres para los meoeste1·es béllcos. Eso lencla. El Sr. Lucia es uno de los dlrt- dlspooe la derecha. reaccionaria, y que
Pnmer gran servei prestat al fello sabia todo el mundo y el bipedo gentes de Acclóo Popular que miLs In· no sòlo lntervlene mediants la rorma
xtsme.
mà.s lgnorante de la tlerra salJe Q.Ue nuencla ejercen en el ànlmo drl Sr. especlflcamente delictiva de Ja com·
J
No podien acceptar els SOCiallstos
~"ad~~~~~e ~~:Sa~~a eTa u~c:;g:;;l~;cl~;; ~~~~~~~,~~d~.e:;sl~u~~;l~à ~~~~~~;3c; fà~!lde~u~0lfnc~~~~~ e~a~~e e~~ ~~tg:
alembanysila. prletensibó de Rosa LU·
que se le dé.
la conferencia. de nyer con el pres!- t empos slno en otras rormns como
xem urg Ka.r Lie necht, els quals
Sólo en Ginebra se lgnorabn el be- dente del -consejo.
e~ repartos de objetos que iodo ell
reclamaven tot el poder per als trecn · y ba sldo necesar!o1 "ara que se
Aunque parezca extrafl<h el hecho de mundo sabe 0 deJando en llbertad a - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - balladors. Ho consideraven com a
alarmaran los oradores oe ld S. D. N., que durante la semana wtlma se ha- ¡08 elementos que del dJnero dlsponen
una bogeria. Alxò era l'any 1918, 1
que Alemanla se levantarn Ull dia de yan celebrado en toda E.spa.tla las pro. pru•a utlllzar medlos de propaganda avnnzar en su trabajo, lnterrumpldo
el 30 de gener del 1933 continuant
bUf'n humor y decldlera 1\le en lo SU• ceslones Sln que ningun lncldente cotr.O la radiO y otros que no estàn al ~Ja~~sp:':~~t;~. r~a.:~~~u~:~;~
Ja politlca de tolerar elS governs d
~~~~~. se llamarla eJérCltO ll SUll mes- ., ru~uri!~~~é~e:~cli~l~e~~;:: t~tó~~ ~c~~is~o~~~~~~;~~osd: ~u:~J y el problema slgue en ple. Es neeesa·
La Libertad titula així el 1eu dreta antiproletaris de Brunlng ~
No valia la pena por e:!8 bautlzo hublera deseado que se produJeran al- dlos de transporte que en las pa~~ rlo llegar a puerto Y llegar cuanto
editorial: El monopollo del ham· Von Papen. \Otaren la candidatura
j?C060 de que se votara la s:mclón mo. borotos Y perturbaclones. Su actitud das elecctones estÚvleron monopollza. antes. La. sltuaclón de lndecislón Y de
bre. i tracta el següent problema de Hlndenburg; aquest donà el Poral que no se votó ni en la gestaclón se hublera vlsto reforzada por la lrrl. dos por los elementos plutocràtlcos. lntertnldad en que se vlene vlvleodo
-problema que, gràcies a les dre- der a Hitler en el precis moment
n1 en el parto del reclén nacldo.
tacLalón de la imayorllballdlsetasus masasl ·¡ ó Tampoco se pueden consentir coacclo. ndee~celalosa nP_;tdimee.r2slad1r:¡aarsdpeecatblrvlal dneo ~~:
tes, pot esdevenir conflicte- amb que el partit nazi es començava &
1
· Las snnclones mot ales, ademàs. no
cuquer n P08
que nsp r
nes que aun sln revestir material- ·
desint
le dan a Alem.tnla ni rrio ni calor. Los el articulo del órgano matutlno de merne las formas de delltos concretos, trar en mayo en sn ogas clrcunstan·
aquestes paraules:
egrar.
..
. .
delegados en ll• s. D. N., adelnntàn- la Ceda. aunque produjo grave enoJo son lgualmente !licltll5. como laa que el as puede ser peUgrosa.»
cAl sallr del mlnisterlo de AgrlculHlndenburg no tra1clonà nmgu;
dos-. a los deseos del lnqul\lno que en el Sr Gil Robles. hlzo y slgue ha- 1 en las elecclones últimes han realJzatura el lncauto Sr. Jlménez Fernàndez. era un conservador l monàrquic esnu paga, en .ez <.r expulsarle del piso clendo su ~amlno. Los hombres scsu- dos curas y caclques, sln que nadle
de trlste recuerdo. quedó sln ultimar devingut «republicà» tot d'un cop;
que ocupa, única cosa que podria pre-¡ dos de Acc.ón Popular no aptaudleron les bava !do a la mano. Sólo !mplel lnadmlslble asunto del monopollo els que no es comportareu com a
ocuparle, le han aumentadO lnoccnte- al joven Jefe y algu!en leyendo cada. dlendO todaa esas COSIU! Se puede ba~~~t~~~<i~~ :1~~~C~~~:; SOCialisteS en VOtar-lo. foren els somente el alquller.
j dlula coNn màsl ntenc!ónh ebll tamslosod art1· biar de elecclones lmparclales Y sln·
tuvo sln culdado. ;En nué """'la ...~ clal demòcrates
•
Verdad es que de haberse propuesto e o. o ocu tan que u era
o pru· ceras
v
~
Y"'<
.,...
•
en Ginebra que '11e adoptaran medldas dente se~lr su pauta. Saben que en
y sln verdaderas srarantlas. los repu.
neClclnrles a ellos el monstruoso desa·
(Temem que el cas d'Alemanya n o
enér¡¡-lcaa que 00 es menester que polltlca las nctltudes Irreparables no bllcanos y sus allados en la ruturn IuUno de la Ceda? su trigo està desde es reprodueixi a cert pais en el que
, seau bédcas, para que Alemania se conducen a nada util.
cha electoral no debenan lr a Jas elec·
ha.ce tlempo en manos de los acapara- tambe ocupa la Presidència de Ja
someta a to que de ella se exlge. otro I El articulo ba paBado a primer tér- clones slendo preferible el retrnlmlentol
Es un drama que ja riure, na- dores que 10
adqulrieron sln ateoerse República un ex-monàrquic home
llublera sldo el resultado. Uno. cosn mino, Y a sezundo, la n o taRoqu e fn,<;;lll· ¡ y sus 'consecuenclas a las de una slturalment, i Josep Carner, des de a la tass. 0 en poder de las crueles de dreta catòlic dels que 'es con.~ emltlr votos platónlcos, y poco cos- 1 t6 a .a Prensa el Sr. 0 11 ob1es. <IOr mulaclón electoral que, en I-ns ,f ,cunsEl Sol, el comenta així:
Asoclaclones prestamlstas que acos- f
• té
tab1:. en ese caso el estar de acuerdo de un dia. Al jefe de Acclón Popular tanclas en que la República- se entumbran llamarse Slndlcatos Católlcos essa I que
cert;¡, analogia amb el
cou la oplnlón del mundo. y otra cosa es poslble que le convenga mantener cuentra, seria decisiva para el t'é&l«Cuèntase de uno de esos csplrltus Y vlven aslmlsmo a expensas del lnfe- cas Hlndenburg; fou votat pels soes dlsponer de algo miLs que de 111. la postura adoptada llgerrunente en- men »
lndl¡¡-entes que únlcamente dlsponen. llz productor.
ciallstes I ha cr idat al Govern el
opinlón
tonces; pero no le convlene dc modo
•
pam expresar un vasto número de mo.
Pero n los acaparadores 'i prestamls- Von Papen del seu pais no sabem
No hny en la S. D. N. un solo dele- alguno a su partldo. Hay que sacrlrl· 1
vlmlentos del ànlmo. de escaso número tas sl les lnteresaba mucho lo que el encara nxament si pe r a prepn-..
gado que puedR. atlrmar que 10 ba carse.
de lnterJecclones soeces <de suerte que m lntstro en su tngenua tgnorancla, 1, d
im
d
.......
elEgldo el pals QUI! represento., para
Puede que la fórmula sea. aceptar.
• sólo se puede adivlnar la paslón del creyó út1I para los labrle¡¡-os. Como que a ven ent e 1 seu Hitler).
QUt: <llsponga 1e su vida y haclenda
las cosas como estaban sltuadas en tos
momento por matlces en la modula· sl compraries el monopollo. a preeto
També pe.rla de les probabilitats
en un confllcto lnternacloual, bél1co dln.s anterlores a la Cl'lsls, o todo lo
Diario de Madrid, sempre tan clónl. que tenia el tal por costumbre de tnsa, lo adqulrldo por acaparadores del feixisme a Anglaterra a causa
ec(nómlco.
mà.s. con aigunas J)e'lUel\as mootflca. 1 prudent i assen11at, diu que co. ¡ cubrlr de slstemàtlco aproblo (con el Y prestamistas a como les dló la real de la polftlca contemplativa dels ia.o
0 Ale-manln
c.o~.tlr.uarà hnclendo Jo clones.
. men,..ar el maig amb aquesta Si· verbo malollente) a clerto santo fama. gana, dàbase a los par1\sltos matatlas bortstes
qu~ le plazca, po¡·que unas sanciones
La dlsoluclón del actual Parlamen- I tuactó d'ara pot ésser perillós. Pf'· slslmo Y de lfl"IUl vallmlento medlante un beneficio estupenda. De ahi que,
Afirnia John Strachey que no "'
tao:-bles. el ttmol de elias. no van a to no le parece lo mll.e prudcnte a la ¡
la repetlclón de tal rrase comentaba desde la criSis acà, menudeen las ma- '-n
f
. logn;r alll0 lo c;ue no han logro.do en Ceda. aunque en el nervoslsmo de los
rillós per a qut?
y sa.zonaba el patàn todos los acon- nlobras tel(;gràflcas Y las burdas ca. ..,. res que a avorelx.l més el !eixi.sMancburla en el Chaco nl en Etlopla prlmeros lnstantes se cursara aquel
cAuoque el presldente del ConseJo tcclmlentos de su vlda, oplnlones aJe- medtas de sedlccntes agricultores. no me que deixar Incomplet el programa
r 1 en otroS lugnres no 'por màs sllen: ramosa teleiU'ama en el que se dnba el ha qultado lmportancla a esta m1evn 1 na.s y tre~euas o topetones entre los Es. otros que los sujetos adueft.ados del dels partits d'esquerra o socialistes
1
eladi'!'
menos crul'les.»
toque de alarma. Pasado el enojo. aho. conferencia, es evldente que la tlenr. t tados de mà.s auge. Un curloso !e pre· t rliO caal alempre a la mltad de su un cop assolit el Poder.
ra estàn en camino dc rectificar
y (!Ue den tro del clclo de las gestiones j a-untó por qué motivo se especlallzaba valor de taBa. con ello se querla rorzar
El
1s
Ya verà el Sr. Gil Roblcs IÓ !neó- y entrevlstas que se vleucn de~rro. en la arreota de aquet santo, y res- la mano del nuevo ministro de Agrl· .
desenc de 1es masses és apramodo que .:e està en clertos pedesto.- nando ba de ser alga miLs que una 1 pondló el patàn que por ser de él es- cultura Y poner en franquia el !nau- fitat pels feixistes, que comencen proIcs sl para. colocarse en ellos se dcJa sl.clple conversaclón preparatoris
peclalmente admlrador y devoto. No dlto doble monopollo.
metent ço que les masses necessiten,
llevar de una nmblclón pelll{t'Of\8. y de prdtmJnar de la llamada de los cua- arrentarla yo por tal motivo a esas 1 No sólo estàn lnteresados en ello los per a no compllr·ho després, natU•
una falta del sentldo de In medlda. l tro. que acaso sea deRpués de lo~ tres Gestoras d1Scurrtdas por un Poder tu- acaparadores de toda ia.ya. Lo estAn raiment. Però el mal ja està fet. Per
La vantdad y los nervlos rormnn un solamente.
telar para remedlar el erecta de ex·¡ aslmlsmo clertos núcleos
bancarios això combat el «Labour Part"" per
!astre pellgroso en polltlca. y mucho
No se p\tede olvldar a ese respecto trnvlos de la oplnlón pública. En el que, en combinaclón con algunos de haver deixat de banda el
.rmà.s en esa polltlca que dentro de la dos rll("t-or.,s lmportantes: que la actl· meJor caao considero a las Gestoras los dlchos Slndlcatos Católlcos, pre- d
.
programa.
República qulere repre~~entnr el lldcr tud de la Ceda rué la que lm))OIISibl- con un entusiasmo perfeetamente des-I tenden quedarse con el nea-oclo el mà.s
e1 part1t quan governava.
populista ,.
Jltó uno. soluclón mayorltarln durante crlptlble. Habràn sldo en alguna oca- pln¡¡Ue que podrlnn ballar a Ía bora
No s'hi pot jugar amb el Poder
la pasada crisis Y decldló, por cons!· slòn. que desconozco. arbltrio necesa· de abora .
nl amb els programes. Un cop al
r
gulente, el caràcter y estructura de es- rlo · pero slempre las hari\ su propla
¿Veremos sallrse con la suya a loe Poder, cal aplicar el programa del
te Qob!ernO, Y que se trota. de )a ml- natura!eza prO¡)CDSI\8 a UDa COmod!dad explotadoreS del campesJDO prodUCtOr? partit qUe J'OCUpi fntegrament. A;-A
norla mà.s numerosa y, por lo tanto, perniciosa y de vpeación Invencible Por de pronto, las comed1as de los és donar pas als Estats més a~van•
•
de aquella cuyas declslones y actftudc.s pam la tmpopularidad.
supuestos labriegoa logran que el lutlenen mà.s valor. La mlsma poslclón
Esto no lmplde en modo a!Muno qu.: nes se conaregue la Junta que ba de çats i barrar el carni al feixlsme;
adoptada. no bace muchos dlas, en la mucbos catalanes (que màs o menos entender en el concurso para adjud1· Car, Strachey, en el seu intereSban·
Sense les dretes al Poder, ja reunlón de la Dlputaclón Permanen- son, en este punto. mis bermanltosl. cactón del reo monopollo. Y es opor- t1sslm llibre «La amenaza del fas-notar El Liberal, hi ha una trait- te, por el Sr. Carrasca!. acreclenta el ae prometan delelte y ensei!.anza de la tuno declrle a 111. Junta: ¡Culdadol cismoJ pregunta als partits sociaJis..
.
lnterés de esta nueva entrevl11ta. ya final aoluclón del problema de las ¡Mucho cuidada! Espatla sabe lo que teo. pregunta que nosaltres esteuem·
qulllítat parad tstaca:
que todo lla.ce 11uponer que en ella GelltoraJI en aquel suelo. La directl\·a en su lnexperiencla no columbró el
"'
ella tennlnado la Semana Santa. el Sr. Gil Robles ba de mantener fn. rundalllental para. la con~~tltuclón de ST. Jlménez Fernàndez. Que nhi no als partits republicans d'esquerra de
Estamos en Pascua de Resurrecclón. tntegramente &us puntoa de vista.
eu116 no puede ser. evtdentemente. nin- , Iee va nl les vlene, poco ni mucho. a la Penú1sula, què pretereixen: el
y es verdad que lo e~~tamos por muLa última conferencia celebrada por lfWIA. forma de allstamlento de 1011 lm·¡loe lnrellcea productores del trtEO. Que triomf del !eLxi.Sme, que és el r<>chos y poderosos mot! vos. que nada I los seflores Lerroux Y Gil Robles. an. pl!cados en los sucesos del 6 de octu· el asunto sólo aprovecbarA a dos ór. trocés, o el triom! del proletanat;
tlenen que ver con el reajuste o el no tes de partlr el Jete de la Ceda para bre ol aun de los partldarlos constan· denes de lndivlduos: los plutócrntas que representa el progrés.
reajuste de la mayorla parlamentaria. Levante, se diJo tamblén que hablll tes 'de la tey catalana de- Cultlvoe y de del monopollo Y los acaparadores a
L'bor.>. actual no és per a dubtes.
Los católlcos han celebrado sus rtea- tenldo un caràcter preliminar. Y dea. ta atrlbuclón a la Gflleralldad de 1116 qulenea 615te paaue a predo de tasa
tas y sus evocaclones. mà.s tlestas que pué3 se pudo saber que en ella se tra- runclones del Orden públlco. cura au- lo que adqulrleron rulnmente. Las ca. Cal actuar seriosament 1 amb mires
evocaclones. con toda t.ranqul11dad y taron a fondo aspectos tuudamentales sencla reduce la ley local a cate¡¡-orla sas cla.ras
al futur.
júbllo. En Se•·ma. Murcla, MAlaga y de la restauraclón del bloque centro. de oplntón contt.rutente. El retablo que I La oplnlón ptibllca ha desbecbo en
«La amenaza del fasci..sn.o», de
otras poblac!ones de Espatl.a ban sa· derecha y de la sustltuclón. en su dia.
coDIII&a va a ser muy lntereea.nte f rtor ese VItuperable monopollo cedlsta. Jolm Slrachev és un bon llib
• ¡ACORDES?
lldo a la calle 1116 tiplcas procestones. del Ooblerno. Fué alH precL~mente educatlvo· y sl no resulta prlmoroeo NI que organtcen !arsas los acapara"''
re perLERROUX. - Eatudlos de anno- Aqui hemos vlvldo doe dlas de ant- donde quedó marcada con toda clar!· no sc-rt Í>or falta de trtmestn:s dé clores. a nn de v!tallzarlo; ni que vo. qué el llegeiXIn
I el meditin els renla y graclas.»
!Dllclón. y el padre Laburu ha podtdo dad la divergencla de crlterlos aobre prevlll ponderaclón.
ceen 10!1 periódlcos a qulenes encanta publicans d'esquerra, els socialistes I.
declr todo lo que ha quertdo desde el momento de maror oportunldad
1 e.<;a del monopollo, debe coecclonar al en deftnítlva, tots els obrers
<De «La. Nación».)
~· càtedra , .. .,.,.,.da.
para el relevo mlntstertal. ¿Es poslble
Sean IB5 Gestoras como se qulera 0 ' Estado. A la Inversa. El E:>tado debe 1r
Les ensen"ances
•
.¡
•wY todo eso
--..·"' ésse que ltsen n•~··ft
po-.en
ha ocurrldo preclsamente que ahora qulera e l Sr• Lerroux cono. como se pueda. a base de su consti- ~ al e•tennlnlo de los innumerables ¡~
~ treure poden
cuando se han marchado laa derecbu cer con toda preclslón la actitud Y el tuclón podremos establecer de un mo. greros que esqullman al productor de
r mo
pro .....,..,s.
del Poder.
pen&amlento de !<>A otros Je!es polit!- do pJJ.st~co e 1ndeleble tros cateaorlas trl¡ro. ¿Y qué Idea tendrla del Estado
Debe tnculcarse en la comprenslón cos y, deJando blen avanzndo au dit.- polltlc:..s.
el productor da tr!RO, slempre Jnderen.
de todos los espa.tioles la Idea de que logo con el Sr. Gil Robles. vaya a ll·
l.a El pueblo de Cat.alu.tla. tal •·ez ¡ao. 61 vlera que los caudales publlcos
esas derechaa, las auténtlcas dcrecbas mJtar sua conferenclas con 6ste a de- amorto, tal vez surcado por dlserepan. 61rven para benetlclo de las pandillas
clertcales, llevan consl¡o la antipatia talles preparatortos de otra enlrevls- clas menores, pero pronto. ~n los 1voraces que le ostrujan y desubstanEst>a.tla otra cosa que moUvo de In· ta, por mucha lmportancta que le mb.s acrcd.ltados zahorles. a reaflr· clan?
y 1a tragedla; que nunca rueron en preste el hecho de tomar parle en ella mar au untdad al oir la lndicaclón
Un:t vez màs protestamos contra el
quletud y de de.'!Censoe considerables los cuatro representant.c'l de 108 gru. concorde de vocea hay conltnadaa.
monopollo del hambre nacional, tnvcen la Bols3.
pos guberne.mentales? No. Lo6 ürmJ.
2 ,a Los Indecisos, sl los bublere, en· roslmll creaclón de la Ceda. Y nos pa·
El pueblo no las qulere Lo ha de- nos de la. cuestlón estàn lo IIUtlclente- tre dos tormas de lmpopulartdad: neu· recerla deplorable que qulenes son exmostrada un centenar c1e' vecea blen mente trlllados f ,o;e ha S\"nnzDdo lo trall:z~dores, por ende, de sr mlsmos; y tra.Oos a tan calam1t.OIIO engendro lo
expreslvamente.
bastante en la dlscu'<ión del tema Pll·
3 a Lo6 daslgnados como relltaflado tendlesen una mano salvadora. No.
Lt. tranqullldad. la llbertad, el mu- ra que esta entrevt«::a de boy tenga
·
fla
• Eia no puede aer, Aunque todos los
tuo respeto, la ci>U12acl6n. no pueden de antemano todo tl valor e !mpor. res en ca~alu a de cuanto babla de acaparadores de Ca..Ulla movUicen aus
u:tstir manclando elias. Es la htstorta tancia. que brinda la &e.-nrldad de quo restatlable, lnterinOII elor!OSO& Y como comparsas de eupueatoa agrlcultoree.
d.e Espa1!.a. tQué le vamos a hacerl•
en ella se han de en!rentar de nuevo alslados por 1011 prop~ raroe de su Aunque clertos mal Uamados Sindica«ILUSIONES
E rt t d
d •·,_ criterios ya. conocld05 y contrapuestoa apoteosla.
•
·
Ul6 Católlcoe lleoen la Pren.se. de te·
11 ~ 4 e 1es re~ pr6 p ...- del jefe del Goblerno :r del prc«ldente
-Ha termlnado la &emana de Pa•
El resulta.do de esta viva dilltlnclón llegramu babllldoac». La oomed1a de
ment d1te., val 4 dfr-lw. I val 4 de Acclón Popular con t.nlmo PQT al podrl ser de e!ectos no e<!trlcta- loe tlnaldoe ctrtguerou :ra no 151rve.
sió n •
dír que, perqu~ eü catèlícs estf. parte de los dos dé que una de Iu mente pro•·ls1onale¡;, mlrando por H&Cê mucho. a.tios que Espa.fía los ca.
-tQu. te CrMI tú NOI•
guin tranq~ll.! .•• no han de gover- tendenclas pre,·sleUA .
clerto al nuevo hallazao de :a lndc- nocc y abomina de elloe con la muln4r els catòlfa.
( De cEl DUUviOJ.}
....., 161rlco oue et sr. Lerrou.~ oulera leble J etemo: ccentu.s loct».
ma lndi&Daclóo ju~tlclera .•. »

Es pe;tedeíx de l'atzagaiada de
G il Robles, ~. segons diu La Pu·
bllcltat, sembla que vol jer li'S
paus amb eL Govern:
l ·IHI Dl81
sarcel oll~ un 1 •8•
«Despt és del po.réntesl obert per les
T'&n
Fora. un rnmeitre
diades que acaben de transcórrer, tro.
bem la situació pollllca en el mateix
Anocnca Ll •ttn~ 1 Portu&a l
punt
en qué estava una setmana end li
un rr~mestre
rera.
La lnérc!a dels dics no ha ret
t8AltriS Qalsos "" trimestre
sln.ó precisar una mica més les llnles
de ¡·entrenat prodult per la crisi de
març, I com més clares es destaquen
aquestes llnles més fosca 1 més BUS·
pectn apareix l'actuació de la Ceda.
Ahir, el senyor Lerroux, responent a
preguntes dels periodistes, recalcava
que l'unte motiu de la crisi que desallotJava l.:s <tretes del Govern rou la
qüestió dels Indults. Tenim, doncs
Qllt:. la Ceda, ets aa-rarls I ets melqula:
ctistes van rompre la conllcló mlnlsteriat de la qual der1vavn la maJoria
al Parlament per ..na 1ncompat1bl11tat de principis. Aquests partits vo.
Ueo que les sentències dc mort fossin
completes; els radicals propugnaven
la clemt:ncla, I el seu criteri trlomrà.
Comprenem aquestes dues actituds
antltètlquos 1 comprenem que
era
Impossible de conciliar-les en un ma<<ESPECTACULOS,
teix Govern. Em lògic que la victòria
de l'un lmplloués la derrota de l'altre,
ESPECTACULOS
-Sl, sl, muchos. Pero para dlver- I que els derrotats donessin per aca·
ba<la la convivència amb els seus coatldos, los espeotàculos Velasco y 21u litzats.
compaflla.l>
Declarada la crisi, però, tot el seu
(De «La Llbertad».)
esCorç ba estat dlr1g1t a reingressar
al Govern, en aqueU mateix Govern
del qual debertaven per uns motius
qu., res no ha atenuat ni ha mod1fl·
Cflt. Eu el pla de!s principis los mateixes raons que existien el 29 de
març existiran la vta-111a d'obrir el
Parlament. ¿Amb qué justifiquen,
doncs, la pressió que tan per tornarse a lnstalla.r al Govern? ¿Es que ara
eLs prtnclpls no els Interessen, per
ventura? ¿I si tornaven a collaborar
en un Govern amb els radicals, com
Justl!lcarlen una rectlrlcacló tan fo.
namental?
Sl tornen al pod~;r en aquestes con·
dlc!ons, ¿com explicaran la seva In·
transigència de marc?
Però no és aquest contrasentit l'ú«RESURRECCION
nic.
LOS FARISEOS. - ¡Estam os per·
En antmclar-se la pui.Jncacló del decret referent als serve~s de la Oenerndidos! 1 Ha resucltadoll>
Utat,
la Ceda dlgue que el senyor
(De «Heraldo».)
Anguera, d'acord amb el seu partit. Ja
tenia. redactat el text del decret;
aquesta Informació tots els diaris la re·
colliren, I nl el senyor Anguera ni
ningú del seu partit va dehmeutlr-la.
Publicat el decret a la cOaceta». són
«El Debate» 1 la Ceda els oul e~ com·
baten. coincidint amb els monàrquics.»
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«LA GESTACION
EL CORDERO PASCUAL. Ha
llegado ml pascua.
EL CONCEJAL DEL 31. - A ml
haca tlempo que me la estàn ha·
clondo.l>
(De «El Sol».)

AVUI DIADA DEllLIBilE RECORDEU VOS DE LA BIBLIOTECA
PER ALS OBRERS EN ATUR FORÇOS
EN FER LES VOSTRES COMPRES ADQUIRIU UN lLIBRE PER ,
¡
A LA CREACIQ DE LA NOSTRA BIBLIOTECA POPULAR
Els pr ote etors

I
~

«-Vés en compte, Melqulades, a
relliscar... ¡Vigila les peles de ta•
ronjatl>
(D e «La Publlclt at>>.)

El drama de 1es
gesf ores

I

peri. OS
, per a QUJ.'1
11

I

I

___________*____________

«AUTOMOVILISMO POLITICO
-¡Piensa usted andar mucho con
tse ~cacharro>>, don AleJandro?
-Le dlril, según cómo encuentre
1os tamlnos...»
(De «Las Notlcias».)

"I

I

t
·¡
Mes ranqu1 s que
mal

REFRAN
oQulen da pan a perro aJeno...»
«De «lA Llbertad».)

.e

I

A

«A RIO REVUEL TO-

NF:::L PEZ ORANDE: ¡Que te crees

anz': 1 #Pues no se le ha olvldado ,I
..,_, 1o 1Aqui no hay qulen pl...........'"0

<De eLa Tierra».)

la humanitat

DIIIART& 11 D'Aa"tL

PER ALS AMICS EMPRESONATS

LA NOSTRA. SUBSCRIPCIO

Existència en caixa el dia 14 d'abril ......
Ingressat durant els dics 14{4 al 20(4 ......

Relació de donat1us rebuts a tes nostres oficines
administratives (Ponc'a um~ersitat, 25, pral.)
Suma anterior •.. .. 70.169'15
Import 1lquid recaptat en
la conferència de G abriel
Alomar ................ .. 1.610 .50
Venda de 51 postal-retrat.
102._
F1lomena Ventura, admira._
dora d'En Companys .. .
2._
A la m~mòría de l'Avi ..... .
3._
Un nacionallsta de Borges.
3
5'Joan Trullàs 1 Riera ..... .
Josep Corbera ... ... ... .. .
2._
l'Met ....................... .
R Grau <tercera vegada>
3_
P. M., a la men1òna de Ma1'ci~ ................... ..
Joaquim Roca Colomer, a
:¿•
la memòria de Mactà ...
2·Un ex-pres ................ ..
Un ex-cmpresoual. ....... ..
2 ._
Un g'rup d'E. C. acampats
el 14 d'abnl ... . ........
16 ·;;o
Josen Sàbatê 1 quatre repu5'blfcans ml-s ............ .. .
l'Elisa So.baté ... ... .. . .. ... .
1'Leonor P:rancesc ........... .
Um, gallinaire de Badalona, a la memòria d'En
Compte i l'Alb-d. ... .. . ...
5'Una dc Llardecans, R. Llop
2'Maria Gas ull ............. ..
5'Un nntilerro··~nstt> ... ... ..
1'·Fèlix 1 Elisa Colomeda ...
5'Ateneu Republicà Federal
«La 'F'lama», <segona ve25'gada> ................. .
Aln:ll,a Monclús . .. . ...... ..
2'Esperant a. tots, P. 1 'l'. <segm.a \'ega,t_. l ... ... .. . ...
1'Un grup •lt: done;; d'Esa·50
querra, de la Sagrera ...
OlJrers 1 obreres del carrer
Martí-Molins, de La Sa13'30
grera ............ ..... .
C. S. en commemoracio de
5'1.. República. ... .. .
.. .
U
catalamsta d'Esquerra
de Montgat (segona vegadat ................. .
2'Jos'~ Serra ........... .
0'50
Cc !omt: Ribes .. . .. . .. .
0'50
M !\IL. ............ ..... .
1'Jul.t.cia .............. .
0'25
x. x .................... ..
5'Quatre agents de la casa
4'F. B. <quota mensual> ...
Un grup de uoies d'Esquerra, amigues dels presos.
19'Un grupet de catalans, P.
8'50
J. D ......................
Un grup d'Esquerrans de
10'ccB 'r Ideal» . .. ... .. . .. .
2'Joan Sols oua .. . . .. .. . .. ....
Mercè 1 Doiuts Enrich, dues
5'petites esquerranes
2'Assumpció Planes .. . .. . . ..
2'Miq •el Ró<il"guez ........ .
2'Josefa Solé ... .. . ... .. . . ..
Un admirador de com
2'panys .................... .
2'Vtcenta Vi.nyós .. . .. . ... .. .
1'Ten•s:: Bartomeu .. . .. . .. .
1'Amèlia. Santaulàrla ........ .
1'J\ ngelir!z Santaulària .. . .. .
2'Genoveva Roger... . . .. . . ..
Ant<lm Conüjoch Beren2'guer per En COmpanys.
Un paleta català, de Montcada ................. .
l'
J . N., a la memòria de Ma2'cià ........ . .......... ..
1'Neus Gómez .............. .
Dolors de Novat.a <segona
vegada), a la memoria
a·del seu pare .. . .. . .. . . ..
0'50
Unes noies de GràciL .. . .. .
Un grup del cafè del Centre de Sant Hilari de Sati8'calm .................... .
Benehcis obtinguts en !es
funcions teairals que tingueren lloc el dm 13, a la
F'arga de Bebie, i el dia
14 a Mt'r tesquiu. per la
companyia
d'aficionats
del Centre Obrer Recrea273'tiu dc Montesquiu . .. .. .
5Avia 1 4 néts d'Estartit ...
U·
quants esquerrans de
22'l 'Estartit . .. ... ... ...
5'Ant.om T(J•1do .. . ... .. .
5'Agusti Arbós .. . .. . . ..
1'Isabel Fossas .. . .. . ...
1'Amàlia Escoda. ... . .. . ..
1'Assumpció Barrios... .. .
1'Antoni Ventura ... ..... .
1'Antoni Escoda ... .. . .. .

l'2'l'-

Un grup d'esquerrans de
B::1dalona:
R. 'l' • ............

1'-

R C ............ .
Ll. T .............

1'1'l'
1'-

D . 8 .......... .. .
S T ............ .
S. S............ .
l\.1. B . ............
P. A .............

J.

c.............

E 1>..................... .

P. C ....................... ..
J P ..................... .

F . G ..................... .
F. S ..................... .

2'......

1' -

1'-

1'2'l'-

1'-

~:so
o 35
o·to

l'-

1'-

1'-

o·so

0'00

1' -

1'2'O':iO

cnra vegada .. . ... . .. ...
Esteve Bruach . .. .. . ... .. .
Unl nacionalista <segona
\"egada ..................
TOIJICS

Serrana ... .. . ... . ..

G¡¡btlel 'Pons <tercera veg aa' ................ ..
Josep Roselló .......... ..
,Jc:u• entura ............. ..
Antom Jordà ... ... .. .
Carles Estable .. • ... .. .
l:'ronresc Camps ... .. .
Ur¡ català .............. .
Ut ehcmic de Ja Lliga
Josep Roselló ... ... ... ...
Jat.:ne Bastida (segona vegada> ...... ........... .
Ju.'l..ll Plan33 (segona vegada) ...... .............. .
/..ntoni DGmtngo ........... .
Pau nurru~ .............. .
Joan Oltvella .............. .
Pere Castc.llví ... ... ... .. .
J osep Pla ... ........... .
Jaume Colomé ... .. . ... •..

s. s ......................
R~:~bt rt

Siri!o .. . .. . ... . .. .. .

Vicen~

Sanchez ........... .
Salva o:- Bel .............. .
Joan Bilbas .. . .. . .. . ... .. .
Pere Vila ................. .
A A ..................... .

J.

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

Joan Juncosa ... .. .
Magi
.......... ..
Joan Ill ... ... ... .. .
Teresa R lambau ... ... . ..
Rosa Guinovart ... ..... .
¡ 1\lercè Gonzll.'t" ......... ...
RUPIT:
Centre Català d Esquerra
Repub!ic-nna dc Rupit ...
Cinte DodRS ... ... .. .
F'erra;1 Mas ... ........ .
Ramon Ang!:~da ... .. .
Josep Do'lada ... ... .. .
End:tl Amtlada ... . ..
Srb::u:itià Pijoan ... ...
Mar1à Pou ... ... ...
Jaume Cl'ous ... ... .. .
I Jnaquim NOI(Ilé ........ .
Josep M.a Nogué ..... .
Amt."U Vllarregut .. .
H 1111el C'-o'om ... .. .
Jo:m M:oré .........
Joan S(lrroca ... . ..
\Ramon p.,Tou ... .. .
Gaspar Marés ..... .
R:ITI'OI" M~tranl ........ .
Joan Mart-s ........... .
Vll'enc: PI !Ina .. . .. . .. .
Ramon Masnou .......... .
M<:tdest E•cudel .. . .. . .. . . ..

j

0'30

O~

o·ao

1'-

1'-

0'50

1' -

2'l'-

0'50
22'0'25

3'l'-

1'5'-

1'1'1'-

0'50
0'50

l'-

1'-

1'l'-

12' 1'l '-

l'l'-

1'1'3-

2'-

l '_-

1,_
1 ,_

1,_
1,_
1,_

1 ,_
1 ,_
1 ,__

1,_

1 ._
12._
1_
1, _
1,
0 ,50
0 ,50

1
o·50 l

38"t5
l'
l'l'-

1'1'-

1'1'-

0'50

1'25

0'50

1'l'-

1'1'1'1'1'-

0'50
0'25

0'25
O"l.'i

J

c ........................ .

Maria Sala .......... ..
T.Jul'! C'..olmn .......... ..
Conrad SalA ... .•• .. .
Ferran Solà .. . . .. .. . . ..
Joa:1 Cro11s ... .........
Joan Mnrsnl ...
.lnume Snblrana ... .. .
P'ora Oomas ... . .. .. .
Maria BRtlle ... .. ... .
Pept>ta Tarrés ... ... .. .
Mnrla Tarr~s ... ... .. .
Josep Sufié . .. .. . .. .
Salvi Vila ... ... •..
Endal Juventeny ... ...
Pere Salamó . .. ... • ..
Marc MnréS ............
•lm"C'O Puig VIla ........... .

1\t. c ..................... .

•lonn Balmes ... ... ... .. .
Joan Roca .............. .
J aume Gorgals ........... .
Joan XJcoy .......... ..
3'- Llu !s Arimany .. . ... •..
2'- DcnaUus diven;os ..... .
Grup d'~rbúcles .... ..
2'2'-

1'-

1'- PORTBOU

1'1'-

2'
1'1'1'-

1'1'2'1'-

0'50
0'50
0'50
1'0'50
1'1'-

~2.• llista):
Pt-re Còrú'..da ... ... ... •..
Caterina Plaja ... ... •..
Na reis Cortada .. . ... ...
1m toni Cortada . .. . ..
-Maria Cortada. ... .. .
F:rnnccsc Marúnez .. .
Dolors Mies ... ... ...
Eliseu Oset . .. . .. . .. .. . .. .
&:!!l'dat Css:movas ........ .
Josep ESpet ... ... ... . .. ...
Esteve Valls ... ... .. . • ..
Bau dUi Penoll .. . .. . .. .

Joan Hcras .. . . .. ... .. .

A. Atgnader ... .. . .. .
Un ................. .
Lar.ueva ............
J . P............. .. .
Cervera ...... ..... .
Ardèvol ...... .... ..

1'1'-

E!Mvingut Mtlà .. .
Masdeu ........... .
Moliner ... ... ... .. .
Masmarti .. . ...
A Vi:laplana . .. .. . .. .
Mercadl'r ... ... ... .. .
J. He.as ... ... ... .. .

c. v...................
P. B ................

N. Carbó ... ... ... .. .

Barncda .. . ... . .. .. .
J. Peiró .............. .
P. Granollers . .. ... .. .
Vicenç Budia .. . .. . .. .
Serra ................. .

B. S .................. .

J. Grl .............. .
COrominas ... . .. .. . .. .
Domèn('ch ........ .
Esquerra .. . . ..

x x. x.

1 -

1'~'l

l'0'10

l '-

1 ~-;::-

O ;,.,)
1'0'2..;

l'-

O'òQ
0'25
0'10
0'30

Ó:25
1'0'50
0'10

0'2S
0'10
0'10
0'35
0'40
0'30

1'25

O !O
1'-·

1'1'-

1'1'1'50
0'?9

3'?0
4'W

·a·a·a·3'-

0:.•!!n .

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

Francesc Ors .............. .
Pe:c Vilanova ........ .
A""enci Hernàndcz .. . . ..
Un catalll. ......
Josep Verdn~uer
Josep Guasch .. .
Jordi Oua!ieh .. .
Joan VIla ... .. .
Ramon Purcalla.
...
Fredertc Portas ... .. . . ..
Ciprià Xif reu .. . . .. .. .
Pau Bonet ......... . ..
Un E ~querrà .............. .
Isidre Soler ... .. ... .
Leandre Vila ........ .
Josep Silvestre ........ .
Manue. Fabó ........ .
F ... ancesc PUig ........ .
Joan Ribas ... ... ... .. .
Isldre Llauradó ........... .
Lluis C:lstelló ROl:a ... .. .
Hector casnls .......... ..
Un naclonall~ta ........... .
ManuC'l Gúell ........ .
Jo:w Cufi ... ... ... ... .. .
Este,•e Pmrat ... ... ... .. .
Esteve Pon& ... ... ... .. .

~!:~aT6~:soüai''iè~oü

Andreu Batlie ... .. . .. . . ..
Salvador t.la~ó ... ... . ..
Un repubilc~l de te ........ .
Antom Gllaber~ ... ... . ..
Rafael Suàr<"l. .. . .. . .. .
Francesc Guanter ......
F'ranc<)SC Ros .. .
Pere J onamo. ... ... .. .
Un c~.qucnu ... ... .. .
Jaume Llnurndó ... .. .
Josep Nunez .............. .
Josep Melohor .. . ... .. .
Dldac L!lporta . .. .. . .. .

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

Un Catàlà ... • .. ... ... .. .
MP.nuel López ........... .
Un anliltorrouxista ....... ..
Josep Busquets .. . .. . .. .
Josep Isetn ............
Sa!..¡ador Ruiz . .. .. . .. .
F'elip Plcyan . .. .. . .. .
Joan Bosch .. • ... ... .. .
Alfons Ruiz ........... .
Un ................... .
cr'omàs Guanter ........... .
Me~Cior Comas ••. ... .. .
Joaquim Bu~cató Canadell
¡quart mC'sl ........... .
J. Poncc ... ~· ........... .
Ramon Agwrre .. . .. . .. ... .

Centre H.epublfcà Federal
de Palamós 1 Centre Agrupació Republicana de
Sant Joan dc Palamós,
<segona llista> :
Ll. Sf.stnné .............. .
E. Ponjuò.n ... ... ... .. . .. .
P. Ullastres ............. ..
E. Blanch .......... ..
E . Pu1g ........: ..... .
J. Xena .............. .
Pagot ................ ..
D. Palli ...... ........ .
Li. Salaas ......... . ..
A. Grronèa .......... ..
F. Palet .............. , ...
J. Palli .................... .
.M.

c.

cou ............ ......

Barnt\s ................ ..
E. Lladó de Barnés ... .. .
J. Ari!nas ................. .
G. Margant . .. ... .. . ... .. .
J. Filbre¡a ... ... .. ...... .
E. Valero .............. .
P. 1 J. Lloveras ........... .

J. N. C .................. .
3'- D. Garrell ................. .
2'- J. Català ................ ..

2'1'-

1'-

J. Valls ................. .

J . Sala ................. .

R. Rlbas ............ .... ..
J. 8:ús ...... .............. .
J. Oliver ...... .......... ..
F . Pruncda .............. .
2'X. X. X. ...... _,, .... ..
a·- U.
B. S ............. ... . ..
2'- J. Saló .................... .
1'- S.Mateu ................. .
2'- C. Orlhuela ... .. • ... .. . .. .
2'M_ Lloret. ..................
l'M.. Hortal ...... ........... .
2'2'1'-

... ... ... ..

*
Les converses de l'Associa-

8~72'05

ció de Graduats i Atumnes de
l'Escola Social
a65'35
a94'60
2.615'-

,

1' -

0'50

5'5'2'-

•

a·-

6'-

2'2'2'-

,.

2'2'2'-

a·a·-

Busqueta ...

Chavarria ... ..... .
l 'Tarrés ........... .
2'- B. VielEa .. . .. . ... .. .
l ' - Josep Culubret ........ .
l ' - Andreu M. ll ........ .
1'- Gabriel Orbe!la .... ..
l ' - Leonci Fabó ...... ..... .
2 'Jenar Ruiz ........... .
6'- Enric Morell ... .. .
2'- Manuel Aguirre .. .
1'- Jo::;c,1 Salayet ... .. .
0'50 Claudi Vergés .... ..
0'50 Ricar. Jullàu .. . .. .
Uk¡uel Xifré . .. . ..
2- Un admirador de Com2'pany_. .......... ..
2'- Familia Planas .. : .. .
0'50 E. Zaro~roza ... .. . ... .. .
2 'Pere Ribas ... ... .... .. .
1'- Artur Morató ........ .
0'50 Un separatista rabiós
l ' - Joan Martínez ......
0'50 Josep Vidal ... .. . .. . .. .
2'- Joan Vilanova ... ... . ..
2'- Agapit Arribas ....... ..
1'- Josep Perramon ... ... .. .
2'- Riera .................... .
O"a5 Gast<ln .............. .
1'25 Un ...... .............. .
l ' - Bosch .................... .
0'50 M. Tarrades ........... .
o·;;o COmpte ... .. . ... .. . .. .
l ' - J. Valls ... ... ... .. . . ..
1'- Miquel Jona.da ........ .
l ' - Conrad ,~t:ella ....... ..
0'50 Un C~hl~ ........... .
1'- Pere RJus ... ... ... .. .
1'- Joaquim Moradell .... ..
0'55 Jo:ep Corominas ... .. .
0'25 J osep Ors ... .. ......... .
2'- Francc.-c Dalmau ... .. . .. .
2'- 1 B:mjam! Cervera ........ .
6'- Celedoni Bernadas ........ .
0'50 'Francesc Plarnau ... .. .... .
0'25 A la mFmòria de Macià .. .
1'- P. Ribas ... . .. ... .. .
5'- E:-u'ic Coll . .. ... ... .. .
l ' - Un separat!sta ........ .
5'- Mercè Budó .. . .. . ... .. .
Un E!q1Jen-à .. . ... . .. .. .

1'1'-

1'-

E. L. ..................

Serradell .. . .. • .. • .. .
J . Franch ... ... ... .. .
Garr · "r ......... . ..

Canudas ...... ........ .
0'50 Colomer .. . ... .. .
2'- J. .Hierba .. . ... .. . ...
1' - Gabriel Franch ... . .
2'- VIcenç Valls .. . ... ...
0'20 l\Hquel Planns Igle~ns
1'- Narcís Planas Mles
2'- Pere Agu1rre ... ... .. .
2'Francesc Gual ... .. .
2'Un cx-presidarl ... .. .
2'
R'\mon Porcallas ..... .
1'- Joan Roget ... ... .. .
0'50 C '.lrià Ayats ... .. . .. .
1'- Jaume Vilà ... ... ... . .....

1'- l
0'50

1'1' l'1'-

:A~1stí

Subsidis a diversos ... ...
)) exillats ...
»
. ... ...
))
per mitjà Comitè Pr~Presos ...
lt
»
» ComiSSió Sant Marti de
Sesgaloles
I>
Sant Pere Ribes
» li
))
))
St. Vtcenç Horts
»
»
))
I}
Vallfogona
I
de
»
H.iucorb
»
I
Vilanova i la Gel:1
tru ...
))
a empresonats Presó Model .. . . .. .. . .. .
»
Tarragona
»
lt
))
I
Lleida ...
))
»
Gtrona
»
))
I
I
Pamplooa

1' -

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

1'-

1'-

1.752'40
6.619'6:>

SORTIDES DE CAIXA:

l'-~ Llensa ........... .

l'l'-

Foment Repub1icl, Gavà:

Joan Creltllt. corresponsal
dc LA HUMANITAT t.er-

b 13 .................... .

i::>a1vador B!scarri .. . .. • . ..
TOCo! Solé ................. .
Antoni Amat ...... ........ .
J~p Burrut. ... ... ... .. .
Salas.'lr Pla ... .. . .. . .. . .. .
CoiODlé... ... .. . . .. . .. .. . .. .
Jotèp Camps ... ... .. . .. ... .
Cayo Puente .............. .
Andreu Margant ... .. .
Ertis Planas ...... ... ..... .
Josep Bonaventura ... .. .
LIorens Bonmntí .. . .. . •..
Tomàs Pcdró3, (tel'cera vegada> ................. .
Joan Mm.ell ... .. ...... .
Cinte Solà ...............
Joaquím Bosch .. . ... .. ... .
Baldomer Brau ... ... .. ... .
Po!do Amat . .. .. . .. . ... .. .
E ol Solé <2.• vegada) .. .
S. Ollé ................. .
J aum~: Parés .. . .. . . .. .. .
Carles Me.ldo".a ........... .
Joan Fuentes ... ... .. .
l\larti Sabaté ... .. ... .
Pere Burrut ... .. . .. .
Joan Amnt .......... ..
Jordi Wa.jt <2.• vegada>
Ventura Pascual ... .. .
Jaume Casas ... ... .. .
Mcdt:st Gimeno ........ .
Josep Gené ... ... .. .
Narcls de 1a Vega. ..... .
Joan San feliu .. . .. . ... .. .
Un zepublicà, <2.• vegada)
Un senyor industrial .. . .. .
Mode~t Ferrer (2.a vegada)
Gabriel Cunals ........... .
Josep Coledo . .. ... ... .. .
Mànus Jordà ... .. . ... .. .
Jau'tle Margnrit (2." vegada> .................... .
Miquel Xartó .. . ... .. . . ..
Françe~c Solé . .. ... ... .. .
Mabres Camchame ........ .
'El'ris Sanfdfo ... ... .. .
Cl1apet Margarit ... . ..
Anicet Gall ego .. . .. . . ..
Júlia Gimeno ........ .
Ricard -->rin ... ... .. .
Jólia Serra ........... .
JOSt'p Blf.as ... ... .. .
M:lt<·u Olivel!a ........ .
Miquel Amat ... ... .. .
Loopo.!d f-hrga.nt .. . .. .
Francesc Ba.lagué ..... .
Salvador Colomé ..... .
R'lmon Planas ........ .
Josep Vilà ... ... .. .
Joan Gall art ... . ..
Ambrós Amat . .. ...
Els teve CafTas .. . .. .
Pau Mansano .... ..
Angel Garcia . .. ... .. . . ..
Jo~·ep A1nat (2.• vegada)
Miquel Marrugat ... . .. . ..
Joan Gata mala .......... ..
Pere Bruach .. . .. . .. .
Joaquim Nules ...... .. .
Josep Creixans ........ .
A~t~mi Crifé ... ... .. .
Miquel Mateu ....... ..
J osep Tomé ........ .
Josep MaM ........... .
Ros~ li Jir:m . .. ... ... .. . .. .
Bartomeu Fabres .. . ... .. .
Penya Turistes del Foment
C. R. , de Gavà ..... .
Sebastià Pons ... .. . .. .
Jo:m Llobet .. . .. . . .. . ..
Ant<lnt Llobet ,,. ... .. .
JoaQuim Ca.Stellbi ..... .
J oan Bauselló . .. .. .
Joan Pons ......... . ..
Vicenç de GràCia ..... .
Josep Llorens .. . . .. .. . . ..
Suh~cripció de Vilanova 1
La Geltrú:
Joan Bernia ........... .
Eduard Figuerola ... .. .
Antoni Rius ........... .
A:b~rt Pèlegri ... ... .. .
Màrius Man!alef .. . .. .
Vicenç Virelia .. . ... . ..
6'- I~idre Mnntané ....... ..
3'Vicenç Coll ......... ..
1'- Antoni Barrueco ... .. .
1'- Crostòfor Claramunt ...
O'.>O Jo.'lCp Llami.Hich ... .. .
0'50 Deu Federals ........ .

Els clients del «Bar B~
nastre»:
F
• • Bonastre . .. .. .
A. Riba .............. .
Emih Cabafies ... .. . .. .
J Querol .............. .
Sever Rubio .. . ... ... .. .
Isidre :3osse .......... ..
Antoni Rubio ... ... .. .
eerermo Gambiu ... .. .
Jaume Marti .. . .. . . ..
Josep Vallès ........... .
M. Vilalta .......... ..
P. Bisbal .............. .
S. Simó .............. .
8. Aymertch ...... ,_ .. ... .
J. ¡,!agostera ............. ..
C. Sagués .............. .. .
J. Ricart ................ ..
J . Ferrer . .. .. . -.. .. . ... •..
J . Esteve ... ,., ....... ..
Domènec Ferré .. . .. . .. .
Ricard Poblo . .. .. . .. .
Alft·ed Giralt .. . ... .. .
Jo3ep Carbonen... .. . .. .
Jos::-p Rebollr.r ... .. ... .
Agustí Subirós ... .. . .. .
Anicet Meléndez ... .. .
Marce}lf P~r~ ... .. . .. .
Salvador Vives ... ........ .
R ll:non Vilés ... . .. ... ... . ..
J osep Re badà .. . .. . .. .
Pau :r··ontanilles .. . .. .
Jo:~n Escardul .. . ... .. .
Antoni Gost ... ... ... .. .
Antoni Pnrramon ... .. .
Josep Arturo .. . ... •..

P. l\1.... ...... .. .
A. A ....... ..... .

Josep Surià. .............. .
Miquel COloma. ... ... ... . ..
Joaquim Rcivtra ........... .
v •ceuc,; Surmga. ...... ..... .
Joa11 Campana ... ........ .
Baldomer Grau .. . .. . .. . . ••
JlY..quim Marco.. . .. . ... ...
Enric Estrada <segona vg.l
COrresponsal de Viladecans

La Cultura

Liquidació fins el 21 d'abril del 1935

2'1'1'-

...

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

...

Avui, dimarts, a les set de la tarda,
i a la sala d'actes de l'Escola Social wUntlnuarà !a discussió de la Ponènr.l'l presentada. pel senyor Pau
Borràs i Arap;onès, president de l'A.
O A. E. S. sobre cProcedunent t!n
els Jurats Mixtos» que no pogué és
ser acabada el primer dia per la seva
excessl\'a e..xtensió de tema.
Els punts pendents de discussió
són: «Personalitat de les parts>t, «1.1.
ti~ís pendents»,
«Defectes legals»,
«Falta d':~ccló 1 de dreb, «Reconvenoló>t, «Recusació», «Incident d'acumulació d'auteb», «Qüestions perjudictals», etc.
Es prega a la nomb-'tt>:!. concurrència 01 -P assistl a la primera com
els que hi concorrin de bell nou,
puntualment a. fi d'esgotar tan llarg
com interessant qilestionari.

135'50'75'15095

aoo·240'302'a5
65a'70
201"45
25'-

Existència en caixa el dia 21 d'abril ........... .

5.408'30
2.963'76

CURSETS

2'-

0'50

1'-

25' a·- F. l.torata ................. .
1'- E. Brunet ................. .
1'- J. Coll .................... .
1'- A. Cadira ................. .
2'- J. Salvador ... ... ... .. ... .
o;50 A. Ribas ................... ..
1 - 1 M. P1 .................... .
1'A. l\1auri ................. .
0'50 J . c~agran ........... .
1'- J. Bof!ll ... .. ......... .
1'- P. ~;auri .. . . .. ... .. ... .
0'60 J. Ccmpanyó ... .. . .. .
1'2'l'l'l'2'-

S. G .................. .
LI. Mas ......... ..... .

Justícia .................. . ..

R. R ..................... .

J.

u......................

A. casanovas ............. ..
a·- s. Català . .. ... ... .. .
;'~ F. Frígola .. . ... . ..
C. Cnsadevall .. • .. . .. .
2'- J. Figueras ........... .
1'- N. Ponsati ... ... . .... .

a·-

J.

0'~'1éS

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

LI. Mateu ... ... ... . ..
l ' - s. Oller ......... ..... .
2'- E. SOliva ... ... ... .. . .. .
J. Fòrgas ........... .
5'M. Teilddor ......... .. .
6'- J . Llobet ............. ..
l ' - ~~- Fitó ..............,
2'- A. Plaia .............. .
2'- J. M:as ................... ..
2'- T . Curós ..... . ...... .. .
2'- s. Cano .. • ... ... ... .. .
2'- P. Coll ............ ..... .
2'- T. P1anas ... ... ... ... .. .
2'-

• 1'-

a·-

l'1'-

1'-

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

2·2'-

._
2 ,_
1 ._
2._

5
5._
2.:,0

2 ._

5'-

ó' -

3'a•2'1'-

a ·-

l'2'2'-

2'-

5'a·-

1

,_

2'-

M . Ciutat . .. ... ... ··· ···
.J. ¡::~b:o~t('r ................. .

v.

CaS<-tnovas ... ... ... .. .

,P. Vervés ... ... ... ... .. .

J. Porta ... .. .............
A. l':flgt¡er ...... ........... .
J. ~bria ... ... ... . ..
A. Vila .............. .
J. Paradeda ........ .
J. Carbó .............. .
N Amacr>tt .......... ..
N. Vergelita ........... .
J. Lumbreras ............ .. .
R. Vilanova ........... .
F. Pla ...............
s. Sagas .............. .
J. Tarrés .............. .
J. Maria ... ... ... .. ... .
F. Planas ...... ........ .
C. Poch ......... .... ..
P. Salvador ... ... ... .. .
E. Esteva .............. .
R. GuL"eras ... ... ..... .
J. Cané ............. ..
J. CI'csa ............. ..
J. Vidal ........... .
J. Sabat ... .. ... .
A. Sabat .............. .
F. Sala ......... ..... .
Ll. Sabria .............. .
Ll. X!fró .. . ... .. .
J. Guixeras ..... .

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

1._ J. Esteva ........ .
2 ._ Rlcart ... ........ .
5._ Serrana ... ... .. . ... . ..
5._ Vilanova ..... .
S'- R. C ........: ......... .
a·- H. Vancells ... ... .. . .. .
5._ J. Suquet .............. .
1._ J. Sarrinot ........... .
3 _ J. Planas ... ... ... .. .
2'- S. Serrana ...... ... ........ .
1'- M:. Martí .............. .
2' - N. Castelló ........... .
2'-

J. Palli

1'5'-

D. Caparrós .......... ..
A. Barti ... ... ... ... .. .
J. l\Ias ... ... .. . ..... .
J . Gi;.'pert .............. .
J. P011sati. ............. .
R. Soler ... ... ... ..... .
J. Pi ............... . ..

2'-

2'-

2's·2'2'-

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

2'-

L. P ......... . ....... ..
Gat.~llr Sa¡;ués ........ .
5'5'- H.. I-aura C'll Montroig ...
a ·,_ Ci.nc ferroviaris de Llansà
1,_ Un nen de 10 anys
repubi:C!i .................... .

Emili Miracle ........... .
2._
._ Una ~:>ndalonl.uà a 1.1 memò61,_
ria de Macià <2na. vel'-gada\ ..................
:,• __ Una mm)lona lleidatana
2·per les llibertats de Co.2'talunya ... ... ... ... ...
2 50 Una e~querana republicana
Guc.:lalupe Gatell ... ... .. .
5'- Rosa Casals ... ... .. . .. .
l ' - ~-~on tse rrat VIves ........ .
1'- Un alliberat de
Caldetcs
M. Pastor .............. .
C. Pérez ............... .. .
J. Bruna ................ ..
Marina Guitart
<tercera.
vegada¡ ........... .
Rosalia Vidal ... ... .. .
Pllieda Vid.'ll ... ... ... ...
2 ._
•
1 40 Una Carme ... .. . ... .. .
a- Pietat ......... ......
2._ RepUblicana antlclcr1cal P.
0'50
N ................ ......
0.50 Les dues germanetes Mcnt2'50
se~at 1 Nurl Rlau 1 el seu
e~ Jordi Verdú a la
a de MaCià ..... .
1._ Fm
l'. c ..................... .
_
~àuB\r~cr .............. .
1
u50
1 ............. ..

1'-j

I:=

~rJ· ·~iiioilCct~· '(segmü;.

veg&dal ... .......... ..
P. P. P ....... ........ .
l ' - Familla. Rabasa ........ _ .. .
2'- Una devota de Sant Ma-

l'l'3'-

cià .................... .

D. A...................
Q: 1 J. G. J. ... ... .. . . ..

1'3'D1rectfus Penya «FermsJt
r- Eduard Tarré . .. ... ... .. .
l·- El nen Josep Ma. Serra
1''A!atas ................. .
l ' - Josep Pagès ... ... ... .. .
1·- E. V. ti. ... ... ... ...

.

2'- Roser Ballester Batlle ..... .
1'- Dolors Besaldlldl
santa-

~·~ J~euriòi>e"- ... ... .. .

0'50 !J
t ......... ..... .
._ Jrdi Pujó ............. ..
1
1 F .... .......... ..

g~ g~be~~~. ·::. ::: :::

O'SO

0'30

l'-

0,25
OoO
0'50

o·so

0'50
.
0 ,25
0 50
0,50
1
0.,;;¡¡
QW
•
0 50
1,

l'=

0•50
0.50
0 •50
0'60
o·ao
0'50
o·so
2'-

l'-

11'&'50
1'-

J'50
l 'l'-

C. P. G .......... . . . . ..

... . ..
T ............... .
J ............... .
T. . .......... .

1'-

E. .............. .

1'1'-

1'-

1'-

1'-

LI. ............. ..
rl'axlstes - Cortes l
I Vlladomat Ctercera vegada>
Francesc ~rane .. . .. ..... ..
Pere Mart1 .. . ... ... ... .. .
Josep Jane ... ... ... ... ...
Joaquim Cheto ........... .
Ferran Ribes .. . .. . .. . .. . .. •
Manuel Martínez ... ... ...
Fulgenci Uuc ... ... .. .
Gregori Amado .. . ... .. •
Celesu Garcia ... ... . ..
Ramon Cardona ... .. .
Joan Vilalta ............
Ernest Marimon ... .. .
On grup de Mataró
Les nenes Maria Rosa 1
Margarida Pous 1 Roig ...
Les nenes Magdalena i Ma.ria Pons i Furnés ... ...
La mona Teresa Bonoba 1
Bruguera .. . .. . . .. .. .
Jaume i Joan Mola .. .
Salvador Bònany .. . .. .
Josep Batlle ... ... . ..
Simó Castellà. ... .. . .. .
Teresa Roig ... ... .. .
Rosalla Roig ... ... . ..

3'2'2'2'.

.
".,-.

.L-

0
~:O'SO
0'50

Un grup d'esquerans
Guissona CUelda)

160
1'1'1'l'
1'-

050

1'1'-

a·-

l'-

de
1'1'-

.... -

1'l '-

Estragués ........... .
0'20 La seva esposa Teresa H.ovira ... .. ... ... .. ...
0'50 Les seves villes Ramona 1
l'Teresa ... _. ..............
0'50 J. Un comumsta ........ ... .
0'50 Josep Barnola ...... ... . .
0'60 A. Trepat .. . ... ... ... •
0'25 R. Un militant ............
0'50 Francesc Pla ... ... .. . .. •
0•25 P. Santaló .. . ... ... .. .
0.25 Dolors Puig .. . ... ... .. .
0•25 Josep Císquella ....... ..
0 .25 Josep Farràs ... ... .. .
0.25 Ramon .Solé ... .. . ... . ..
l ' - Joan RIUS ... ... ... ...
0.25 Jaume Benoit ... .. . ...
l ' - J. Un mllltant ... ... ... ...
0,25 Pere Codina ... ... ... ..
0.5o Un laic .. ... ... ... ... ...

I

~:50 ~~f~~r~~~noit
·::. ·:.: ::: :::
FJrancesc Tomàs ... ... ... ...
osep Mingot ... ... ... ...
Julià Ribera. ...
Josep Alsloa

I sidre Vlda.l
Colom Farré ... ... ...
Fermi Vidal ... ... ... ... ...
Ramon Garganté (segona
vegada) . .. .. . .. . .. . .. .
Roc Mingot ... ... .. . . .. ...
Una esquerrana. de cor (seOIlO
gona vegada)
0'50 Una enamorada Ci~ 'M.aèiàï
o·so
Companys .. . ... .. .

1'-

d'~

Galeries

Laietanes

COrts, 6Ia
Pere Batalla
M. Plgem
Joan Falet
Arthur Sega!
R. Palmarola Romeu
(Pintura)

SYRA

.ENRIC DOMENEC H
JOIERIA I ARGENTERIA

VHJ DA : Fiveller, 41 --- Telèfon 16918
TALLERS: Fiveller, 39, tercer, primera

0'50

JUSTI CIA
MILITAR

o50

*

MOVIMENT DE CAUSES

El diumenge l'auditor manifestà als

periodistes que passaven a 1a jurtsdlccló ordinària les causes número
575 i 1002 de l'any passat, i 185, 445,
142, 440, 224, 305, 437, 4a2, 415,
1'- 225,
a70, 447, 444. 554, i 49 d'enguany.
1'o 50
LA CAUSA PELS FETS DE
4'LLEIDA.
1 Ha.
passat
a fiscalia per a la seva
050 qualificnció la.
causa instruïda amb
2'5'- motiu dels fets ocorreguts el passat
1'- mes d 'octubre a Lleida. Aquesta causa consta de sis rotllos 1 el nombre
l'
de processats en la mateixa és de
l 'l ' - vint-i-set.
0'50
2'2'-

2'-

~:=
<!'-

RECUR S

lle:;~~·

DE

COMPETEN·

El
defensor de l'ex-alcalde
senyor Jaume Aiguader, ha elevat
lta l' dit d
consu
a au or e la Divisió per
6 ._ si procedeix la inhibició de la causa
.
que
se
segueix
contra el seu patr~
0'J 66 cl.nat, la qual hauria
de passar a la
lv·= jurisdicció ordinària.
En igual sentit s'ha adreçat a l'au2,
dltor el lletrat defensor de Pasqual
._
Lafuente,
en la causa que se 11 se5
1'guelx pel delicte de rebellló milit:u.
2'2_

5._

DffiECTA

l'-

1'l'50
l'
0 50

Sales

CONFERENCIES

LA CAUSA CONTRA UN
ADVOCAT.
a·El tinent coronel jutge senyor Martínez Penalver ha donat per acabada
la causa seguida contra tm lletrat
Suma I segueix ...
73.833'70 del CoRegi de Bucelo.na, per SUI»
sada falsetat de signatura. en docu-------~*------- ~ent públic I. ha passat la cau.."Q a
I aud1tor per Sl estima convenlent la
SOBIRANIA POPULAR
seva elevació a plenari.

1'-

ELS CURSETS
QUES DE LA 0 °E TEttt r.
AL FOMENT DE ~CEORAc 10
DECORATIVES
8 AR'ta
Demà, dimecres al v
lloc al Foment de' les A~~Pre, tindrà
ves la represa de 11'3 li~ Decoratt.
prés de les festes d'aqucst1 ~S Cies.
temes de la lliçó corr s dtes. E:le
l 'actu!ll curset dedicat a ~Pon~nt a
que s ha de celebrar demà a .Pmt~
to fats 1 daurats», a. càrr' son: els:
nyor Bonaventura SabatéecPadel se.
«Laca del Japó, a càrrec d stor, ¡
Ramon Sarsanedas.
e1 senyor
Com a colofó d'aquest cu
teressanttssim que afecta
l'Set In.
pràctica i procediments d'¿}0ct&oh la
c.ionals, sinó la seva aphca 1;. tl'rldí.
niques més modernes, di ve~~ I f.èc.
nent, dia 26, el president d ~ 11.
ment senyor sr.,~h,?o Marco e 1 Po.
tarà .a base dels «Efectes vlbr~sser.
emocwnals del colorJt.
tUs 1

BARCELONA

3'-

1'-

o·so
0'25
0'50

~:

1'-

s~ ~ieú" de .. 78"a.ói.S ·::.

x. x. ... ...

¡,

Acadè1n1a cc Mc~i~ln!.t ao Barcelo·
na. - A les set de la tarda, l ' Acadè- Diputac!O, 2ti2
relèfon 18'11t
mia de Medicina celebrarà la. tercera
ART I ORNAMENTACIO
~·- sessió pública, dedicada als «EstuOBJECTES PER A PRESENTs
2'- dis sanitaris de l'Acadèmia de ; fea·~
d.lcina (Secció d 'Higiene) , en la qual
Rafael Solanlo
(Escultura)
el doctor Pere Oonzàl.ez tract.arà de:
Enric d'Aoust
(Pintura)
cllnfluència de les mines de pòtassa
1·- sobre les aigües del Llobregnt>t.
Fins el dia a de maig
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Les Arts

1'1'-

0'25 E. M. T ................
0'25 Pietat Roca .. . ... ... .. .
0'25 1 x . x. x .. . ... ... ...
g~g Josepa Bonany
......
.~ A na. Sabe .. . ... .. • .. •

o ·~

M:. L .................. .

N. O.
J. M.
E. D.
C. R.
P. L.
Grup

o;;o

O':iO

2'-

1'-

l'-

0'50
0'50

5'- l\1. Flaquer ................ ..
2'- J. Llumbreras
2'- S. L1umbreras ... .. .
1'- J. !.'liró .. : ........ .
2'- E. Condom ..... . .. .
2'J. Pomés ...... ....... ..
3'- A. Mundel ........... .
5'- S. Plaja .............. .
6'- E. Vilaliu ...... ... .. ....
5'- J. Radresa ...... ..... .

2
2._

1'·- J. 1:>. .tt. ... ...

Curs de lltcratura.-Dijous, a les
set de !a tarda seran represes las
lliçons del Curs de Preceptiva, que
es professa a la Societat de CUltura
Literària <Duran 1 Bas, 8, pral). El
prvgram..1. comprén : Concepte de la
Poesia; Mètrica catalana 1 castellana; Gèneres literaris; Epica, lirlca i
dramàtica; Novella i Oratòria.
La matricula és gratuïta; els qm
vulguin inscriure's poden :l'er-ho en
dia feiner de set a dos quarts de nou
del vespre.

......

Organització per la Pau

CAUSES QUE PASSEN A LA
.J URISDICCIO ORD INARIA
En rebre, ahir, al mlgdia els perlod1stes, l'auditor de la DÍvisló els
manifestà que passaven a la jurl.sdiccló ordlnàrta. les causes número 133
279 • 4l7, 433, a78, 411, ao7 MO aa6'
400• 4l6, 143 d'enguany
1' 381' 933 '
1011 i l04l de l'any passat.
'
'
També, ~ls digué que s'arxivava
la causa numero 492 de l'any passat.

La Música
*

RECITAL EUGEN IA DOME
NEC.
El recital de violí, a càrrec d'Eu
gènia Domènec, amb Pere Vallrlbera al piano, tindrà efecte a la sala
Mozart, d.ljous vinent, dia 25, a les
deu del vespre.
Serviran les mateixes localitats re
nudes anteriorment. Les persones
que no estiguin d'acord amb la nova
data. podran retornar-les.
ELS QUARTETS BEETHO
VEN, A LA SALA MOZART
:Per tal de servir d'orientació als
filharmònics interessats en l'audlc\6
dels Quartets de Beethoven que tindrà lloc a la Sala. M<Eart els 1es·
pres dels dies 24, 27 i 30 d·abrU 1 2
i 5 de maig, l'Associació Obrera de
concerts <organitzadora 1 patrocina
dora d 'aquest Cicle), es complau a
notificar que la inscripció - a u.n
preu reduYt-, és pública, sense al
tres limitacions que les imposadea
per la cabuda de la Sala Mozart. A
més, participa als socis de l'A. O. de
C., que prèvia la presentació del car
gaudir-se d'unes especials condicion
d 'inscipció.
Per a programes 1 inscripcions, a.l
carrer Alt de Sant Pere, 27, pral.,
de S a 9 de la vetlla, cada dia, I en
els més Importants establiments de
música.

CLINICA MENTAL
(Torre de Campderà)
A LLORET DE MAR . GIRO.
NA - TELEFON 10
Per a rasststència dels malalts
nerviosos, mentals 1 toxicòmans
d'ambdós sexes
Metge Director Resident
Doctor Bernat Carrera•

Complimentant l'acord pres pel
recaiguda. en el Consell de Guerra
celebrat darrerament contra. tres oti·
passat mes de març, posem a conelcials de Correus pels fets ocorreguts
xement del poble de Catalunya i d'Esel passat 6 d'octubre a l'AdminlstmP!inya que s'ha creat una organitr.ac1ó Principal d'aquesta ciutat, la cau·
ctó per la Pau, la finalitat de al qual
sa ha passat a1 jutge senyor Martl·
és cercar la coHaboració de tots ets
nez Pez\alver, perquè en tregui el te&1'20 ciutadans majors de 15 anys, per ta!
DISSENTIMENT DE SEN- tlmoni corresponent, ja. que ha dt
5'- de solllcitar dels Poders Públics l'aTENCIA.
passar al Trlbunlil Suprem per a la
1 provació d'una llei, en Ja qual es rePer dissentin1eut de la sentència seva cassació.
~
,
0'25 1conegw al poble el dret i.ndiscutiblel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!'!!!!!'!!!!'!!!'!!!!!!!!!'!~~~;;;;;;~!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!~
2'-- que té de pleb~itar _la guerra i que
aquesta no s1gw PQSStble si no ho demanen el 65 per 100 dels ciutadan"
3'- de tot el pafs.
~
Per la importè.ncm i extensió d'aquesta. organització per la Pau, és nelO'- cessàr1a la mobilització d'un exèrcit
10'- ~e voluntaris pacifistes, 1, per tal m~
1'- tm, tots els ciutadans 1 entitats de
1'- tota mena que simpatitlin amb la
l'
idea, són pregats de dirigir-se a les
5'- oftclnes de Sobirarua Direct.a, Porta• 1'- fernssa, 7 i 9, tercer. tots els dies, de
l ' - set a vult de la tarda, on se'ls facUi1'- taran butlletins d'mscripció 1 se'ls d~
naran d~talls de l'organització. L'om·
s·- phr 1 s1gnar aquests butlletins no
1'- obliga a cap pagament.
l 'Per l'enaltiment de,., la ciutadania
~·Ï5 en defensa d'un dret de justícia 1 per~
què serveiXi de mirall a tots els pobles del món, esperem l'adhesió de
a5 ·- tothom.
2'- Consell Directiu d'aquesta entitat el

1'50
2'1;1

-¡

·----------*:~----------

3'1'!!"
3'1'-

Sopar d!homenatge al senvor
Josep Roig i Bergadà

En compllment. de l'acord prea pe;:
1'-- la Junta de Govern de l'Acadèmia
10 - de Jurisprudèncla l Leglsla.ció de C..'\ .
3'- tahmya. el dissabte, dia 27 d'at. J
a les 9 del vespre, tindrà lloc el s:>-

3'- par d'homenatge al que rou presi60'- den~ de l'esmentada Corporació du6'- rant els cursos del 1932-Sa 1 li33-a4.
12'L'acte se celebrarà a l'Hotel r.,,t;¿ 1
2'- el preu dels t\ckets és de vlnt-1-clnc
pessetes.
l'Els sensors acadèmics, els pro!esr- stonal.s
del dret en general, l tota els
as·- que simpatitzin
amb la lnlciat.iva de
1'retre un homenatge a l'illustre jurisconsult senyor Folg' i Bergadà. po1'den recoll1r llura t.it'keta a. les Secre1'- taries de l'Acadèmia 1 del COHcgi
1'- d'Ad'l"ocats (Mallorca, 283). COUegt
l ' - de Nota'ria <Notariat, 4>. Collegi de
1'- ProCuradors ( Palau de Just.icla), a la
1'- Sala de Togues de l'Audiència 1 a
l'
l'Hotel Ri~

"'"
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La conferència de Gabriel Alomar- ·constituí una

de les esquerres catalanes

clcimorosa afirmació

La multitud que emplenava a vessar el
•

11

Gran Price'' aclamà amb enfu ..
s1asme els homes de la democràcia catalana, els presents •f¡ els absents
(TEXT TAQUIGRAFIC DE LA CONFERENCIA)

Abans de l'acte
.Axnb un èxit !ormldable, de públic

d'elltwJasme, diumenge, al mati,

~'i}iustre escriptor, diputat que fou a

oonstttuent.'J 1 ex-ambaixador

~~p;,;panya a Roma., Gabnel Alomar,

donà la seva. anunciada conferència
¡oca1 del Gra.n Prtce, .sota el
~a coatalunya 1 la. reconstrucció
de la República».
AquestA cooferènC!ia., que fou la
~a que poden dooar les esquerce.t.&IaneS des de!.s fets d'octubre
resla. primera la pronuncià. el senyor
i.{aroeBi Domingo-, havia desvetll&t una gran expectació en tots els
ectors poUtlcs d'arreu de Cata.lu6
nya per ésser qul és el confe~
cl&Dt i per representar, com aixi
tou !'inle! d'una. nova etapa politlca
de '1a demooràcia. catalana.

Llegiu LA HUMANITAT
orups de senyoretes entusiastes
recaPtaren entre els concurrents per
1116 presos. A canVi d'un dona.tlu
oferien magnifics clavells vennells.
van recaptar-se 1.610'50 pessetes, de
Iee quals mU eren en xavalla.
A l'e:;cenari h1 veiérem els senyors
carles Pi 1 Sunyer 1 Nicolau d'Olwer la. presència dels quals fou aco¡lldé. amb visques i aplauóiments pel
públic que emplenava la sala. Hi
havla, també, els diputats senyors
serra Hunter, Rouret, Cunlllera,
Riem, Gulnart, Espanya I Trabal;
el vocal del Tribunal de Garanties
senyor Sbert; el cameller regidor de
Governació, senyor Masslp; el president de l'Assemblea Municipal, senyor Escofet, els consellers senyors
Junyent, RoSEell i altres; l'alcalde
de L'Hospitalet, senyor Fronte!'a 1
molts altres, diversos membres del
Directori d'E. R. C. l representants
a les comarques catalanes de l'esmentat partit l d'altres d'esquerra.
A mesura. que anaven entrant les
esmentades personalitats eren ob!eete per part dels assistents a l'aCte
de grans aplaudiments I visques. en
els quals hom podia palesar la confiança. que té el poble de Catalunya
en els seus homes representatius.
Quan el senyor AJornar s'a.ixecà
disposat a començar la seva conferència, els aplaudiments 1 els visques esclataren formidables, inacal>ab!es. Calgué esperar una bona estona que es fes el silenci. I enmig
d'una expectAlció evident, Gabriel
Aloma.r Inicià. la seva brillantíssima
COQ!erència.

valdria. poc per a confrontar-la amb
la grandesa del moment. Us parlo
amb la plena autorització de les esquerres catalanes 1 voldria singularment que la meva veu encertés a traduir davant de vosaltres el sentit
d'aquells ciutadans que avui, per
causes ben notòries, no poden venir
aqui a. parlar-vos amb una eloqüència. ben superior a la meva. Vagi a.
ells la. nostra salutació.
<Ovació llarguíssima, amb visques a Compan:r-sc 1 consellers empresonats que Eón entusiàsticament
saludats per l'auditori.)
Voldria que de les meves paraules d'avui, us arribessin sobre tot no
les coses que diré, sinó les que no
diré perquè no puc dir-les. Però estic segur que vosaltres les comprendreu 1 les sentire-.1 tal vegada més
profundament que si les hagt;és dites, perquè se us comunicaran de
cor a cor, ja que elles són el batec
de tots no.saltres en aquesta hora
dolorosa. I el silenci és més eloqüent
de vegades que les més infiamades
declamacions.

la difonen només a Espanya, d'acord
amb les seves prote::.Les farisaiques
que s'escandalitzen quan s'indigna
contra ells l'opinió estrangera? Ab,
no! Els qui declamen contra la gent
d'esquerra o contra Süposats crims
revolucionaris disfruten de tota lllbertat. I els periòdics que de tal manera parlen, per ventura no passen
les fronteres? Parlem clnrl El que
ells volen és precisament donar a
tot el món la sensació d'una solA llegenda negra, la de les esquerres ~
panyoles, amb la forçada resignació
i amb el silenci humiliant de les pròpies esquerres calumniades. Sl a casa
nostra no se'ns deixa defensar la.
Repúbllc.a 1 \"esperit rex>UblicA, on

1

que la seva Pàtria. havia lliurament tant perillosa per les multituds. El
proclamat.
poble podia murar-se a totes les venjances, sl l'odi l'hagués inspirat. Però
no era l'odi que l'inspirava, no era
un sentiment negatiu ni agressiu,
La veritable subversió sinó
un sentit de sana afirmació 1
un sentiment de capacitat de poder.
I bé: aquests monàrquics ocults o Per aquesta mateixa compenetració
francs. són els que a les Corts es- amb el sentit afirmatiu d'una nova
panyoles actuals han increpat els Espanya., la República espanyola no
republicans més indiscutibles, consu- va creure necessari el moment dicmant l'única veritable subversió que tatorial de totes les revolucions. No
sofreix Espanya. Ah, amics meus I En va establir de cop aquelles reformes
tota la meva. vida be tingut mll oca- consubstancials amb l'ideari espasions, sota la monarquia, de presen- nyol de lo. República. com a refundltar-me com a veu subversiu. Però ara cló d'Espanya. La. República, plena
'rlnc aquí per primera vegada a de- de sentit legal, va. confiar tot seguit
fensar el rèlliin lrlorlou.ment esta- aquesta tasca a unes corts Oonstl-

El separatisme oe la
monarquia
Una de les grans culpes de la monarquia va. ésser mantenir una. Espanya. desintegrada. de l'Occident europeu. La. monarquia va interposar
un veritable separatisme d'Espanya.
qaant a Europa. Sempre que es parlava d'introduir a Espanya aquelles
reformes politiques que completen la.
vida civU d'un poble, singularment
les religioses, solla dir-se: Babl Encara parleu d'aquestes coses?. Tot
això està superat. Als pobles Clvilltzats Ja no se'n p!ll'la! Naturalment;
ja no se'n parlava en els pobles civilitzats precisament per autò, perquè
eren civilitzats, és a dir, perquè tenien aquella plenitud de vida civil
que manca va. a. Ja monarquia espanyola.

Catalunya
present

La revifalla de les es-

l'hora

He donat per tema d'aquesta. con·
ferència el de Catalunya I la reconstrucció de la República, perquè he
volgut assenyalar el deure, l'obligació ineludible que pertoca a Catalunya en l'hora present. Però no amb
la vana pretensió d'imaginar una
e.~pècie d'imperialisme espiritual que
donés a Catftlunya una potència miraculosa I sobrenatural, sinó quant a
l'imperatiu que tots hem d'imposarnos per a contribuir poderosament a
la reconquesta de la República.
A tots en els que s'atreveixen a
malparlar de l'esperit del H d'abril
lo voldria. demanar-los quines són
aquestes grans culpes. I bé. vaig a
parlar-vos com a. fiscal o acusador, i
no la com a defensor.

querres
Per raons que no necessito dir s'ha
anat produïnt a tot Espanya una
forta revifalla d'esperit republicà. I
és que quan es toca el cor de la
Nació, amb la ressonància de veus
clarament significatives, el mal somni s'esvaeix i sembla. que els ecos
morts del 1931 responen amb una vitalitat desvetlladora de les dormides
energies. Però no basta que els homes eminents siguin dignes de la
Nació. Es necessari també, que la.
Nació sigui digna dels seus homes. I
aquest és el gran problema. d'Espanya, com ho era en 1873.

Els fets d'octubre

Les grans culpes del14

La presidència de l'acte de diumenge al •Gran Prlce». D'esquerra a ore ta: Serra Munter, Trabal, Rouret,
Espanya, Hloolau d'Oiwer, 8bert, PI 1 sunyer I Masslp

Uegiu LA HUMANITAT
Però, cal dir ben alt 1 fermament
que sempre en les hores de més intensa passió polltica el retret més
fort que podrà fer-se contra Catalunya és aquest: el d'ésser gelosament esquerrana i republicana. I aixi fins en les hores més critiques de
la seva vida, fins en les hores en
què posava en joc tot el seu esdevenidor catalunya estava inspirada en
l'alt interès rer a la República espanyola

en

<Foto Puig Farran.)

hem d'acudir per a defensar-la? Les
qüestions de justícia no són nacionais, sinó universals, perquè són bumanes. I són les dretes les q-.1e s'lndignen? Amb quin dret poden parlar
t de traició els homes de dreta, que
tantes vegades han acudit a l'est.ranger, per imposar-se contra la pàtria.?
Foren homes de dreta. els qui obnren les fronteres d'Espanya. en 1823
als 100.000 fills de Sant Lluis per a
imposar a. Espanya, contra la volunut nacional, el rel més odiós de la
El contrast entre el 10 Història. I aquesta conducta de les
dretes sempre ha estat la mateixa, ja
des del temps que els emigrats mod'agost
i
el
6
d'octu·
nàrquics durant la revolució franceBon auguri per a la
sa varen acudir a totes les nacions
estrangeres
perquè intervinguessin
bre
República
militarment contra França, entraren
a Paris emparats per aquestes tropes.
La República ha sofert moltes con- I els monàrquics
port-.1gue.sos invoCATALANS I REPUBLICANS:
vulsions
subversives
contra
el
seu
rèDeixeu-me assaborir ja abans de gim. Una d'elles la més forta, el 10 caren l'ajut d'Alfons xm contra la
República
de
Portugal.
I els monàrtot el plaer de parlar-vos, després de d'agost del 1932. Aleshores va dir-se
russos ànaren també a totes les
tantes dificultats. Tots comprendreu que aquesta.
rebeHíó no era monàr- quics
Ics raons perquè aquesta conferència. quica, que no anava contra. el rè- corts d'Europa. pidolant una croada
ha estat diverses vegades suspesa I gim, sinó contra. el Govern. Però, ara militar contra la. Unió Soviètica. I
ajornada; però, les dificultats venç-..1- ja. és ben públlc que aquella rebel-lió els clericals mexicans, durant la Predes augmenten el goig dels recomen- anava. contra la República, perquè se sidència de Calles, venien a Espanya
çaments. Si la veu dels homes d'es- n'ha !et responsable una persona de protegits per l'opinió I la premsa de
querra és obligada a callar-se, bon forta. significació monàrqUica, que en dretes i donaven conferències i omsenyal és aquest que per alguna co- les hores de perill va negar aquesta plien d'injúries al Govern de la seva
sa. inspira inquietud. I és que per- responsabUitat. Cal, doncs, procla- Pàtria.. I en fi, els monàrquics espatot arreu va. sentint-se cada. vegada. mar ben clarament el contrast entre nyols, durant el bienni, han dissemés viu el desvetllament de les es- els homes del 10 d'agosi. 1 nosaltres. minat per tot l'estranger la més nequerres. I aquest moviment no podrà Aquells anaven contra la República. gra de les llegendes contra el rè¡im
ja deturar-se.
Nosaltres defensàvem la conservació
Jo m'atreveixo a dir si en aqüest de la República. No pot haver-hi una
U d'abril que passàrem fa una set- contraposició més clara. Ells volien
mana, va predominar la trista enyo- tirar a terra el règim que Espanya.
rança en l'esperança del pròxim re- lliurament va donar-se el 14 d'abril.
tom. Però us dic que avu:, quan us Nosaltres ens esforçàvem a defenretrobo, homes d'esquerra de Catalu- sar-lo I assegurar-lo. I Catalunya ha
nya, 1 m'afronto amb vosaltres per a demostrat estim.ar de tal manera els
P&rlar de les coses que at-enyen els principis essencials del rè¡im que ha
nostres Ideals, la seguretat del triomf sacrificat a ells precisament el cab~s més poderosa que tots els desen- dal d'aquelles mateixes llibertats auganys. Avui no és tan sols el diu- tonòmiques, compromeses avui per
menge de Pasqua per la festa. tradi- la defensa contra la monarqUització
cional l religiosa. També ho és com de Ja. República espanyola. ( Omn
a bon auguri per a la República i per ovació.)
a Catal;.mya. I voldria que la cirEs veritat que Ja rebellló vençucumstància. c!e parlax-vos en una dia da en l'agost del 1932 ha tingut desda tan plena de slgnlficPnces de r~ prés una victòria pòstuma. Però, qul
surrecc!ó com és aquesta, comum- sap quin serà l'esdevenidor dels venqués als nostres desigs la. més rorta çuts de l'hora present? Qul sap si
eCicàcla de victòria.
aquell 10 d'agost lluita aVUi secretaSón ja llunyans els dies en què jo ¡nent amb alguna altra data. històm'adreçava al públic de Catalunya rica, l d'aquesta lluita sorgirà. el reper a tenir amb ell el ~rnn dialeg de dreçament de Catalunya, el redreles hores transcendentals de la. nos- çament d'Espanya. El 10 d'agost va
tra vida collectlva.. Però, aleshores¡ ésser interessadament desvirtuat pels
eren moments de sembra d'ideals
seus partidaris amb el fi d'a.tenuarD08altres mateixos no crèiem que la lo. Aquella altra data ha estat desnostra vida ens permetés veure ren- virtuada pels seus adversaris amb el
líl.zades aquelles aspiracions. De sob- fi d'agreujar-la. Però els fets transte el somni va complint-se. Quasi al cendentals operen sobre la humaniIllate!x temps, la República I l'Auto- tat com a grans mites, 1 quan semlloOinla de Catalunya, com a coses bla. que són coses passades al dipòconsubstanc.ialo; 1 md~tl!Ubles rc.-ren sit mort de la Història, quan semProclamades. Semblava que tot l'es- blen anacronismes fora de moda. ~s
forç de la nostra vida donava fruit quan treballen subterràniament el
~~~e ja eren acabades les lluites dels cor de les multituds l la. inflamen
"'4qq de joventut. Per alxò no sabri&
per a les grane reconquestes.
d ir-vos ara en quih estat d'esperit
em presento davant de vosaltres: si
els
Els republicans
el retom de les hores de combat em
fortifica, com una infusió de vída
nova, o sl l'aspresa. del recomençamonàrquics
Fent esterboleix la llum guiadora de
esperança. Sfgul com slgul, republiVoleu una. Ironia més gran que acans de Catalanya, jo saludo en questa? El rè¡lm d'Espanya s'ano''06altres el poble on he trobat sem- mena República. I bé: compareu les
Pre una acollida. cordlal que mai no coses. Els republicans troben totes
JlOdria a bastament agrair.
les dificultats imaginables per a la
vida polltlca dels seus or¡¡anlsmes.
per la propa¡anda. dels seus ideals.
Les esquerres catala- En
canvi els monàrquics o monarquitzants troben a tot arreu les pornes
tes obertés: 1 ells que parlen de llegendes ue¡res difonen sense cap ~
exclusivament tacle la llegenda negra de la. Rcpumeva pel"SSD& blica. I on la di!onen? Per ventura

I

blert, a demanar el compliment estricte d'aquella Constitució en la
qual vaig tenir l'honor de collaborar
directament, e:• nom de Catalunya.
Qui són, doncs, els subversius? Ells
o nosaltres?

~ tln

Voleu saber q~nes foren les ,fP'8.:0~
culpes de la. Republlca. del H d abril.
En primer lloc la de deposar se~pre,
tal vegada càndidament, les fldelitats jurídiques davant les conve~èn
eles politlques. Qui parla. ayu.t d impunismes? Sl e? la. Històr1a. hi ha
hagut una revolüció impunista va. ésser la nostra. Els homes del bienni,
vull dir els veritables homes del blenni, tenen amb ell algun deute formidable de generositat. I quan va
tractar~ de de~anar per~ons, els
clams d indulgèncta no sortiren dels
partidaris dels acusats, sinó que sortiren del nostre camp,, del camp avorrit i blasfemat. L Espanya ,mcnàrqulca deLuva d~rera d ella
molts culpables: jurídicament culp&:
bles, no ja per raons d~tat. Cap re1
no ha sortit més ben ll1urat de les
responsabilitats, davant del poble quo?
el darrer rel dEspanya. El dia que
varen ésser incendiats alguns convents, la primera. apellació a la serenltat va sortir de la meva ploma,
perquè jo volia mantenir alesho~es d
gest bellíssim amb què la Republica
havia començat. I aquelles flames no
eren més que una. petita compensaeió d'altres names que Uluminen la
Història d'Espa~ya. 1 en les quals no
cremaven ediflclS, sinó persones vives sobre les foguer~s .de la. intollerància.. Aquella Repubhca vivl~ emparada en la gran alenada tnlctal de
la diada alllberadora 1 en el concurs
espiritual de la nació alliberada.

I

Era un Govern fort

dl fAM

a

d'abril

tuents. I les eleccions legislAtives
confirmaven esplèndidament la. vo!untat d'Espanya que exigia penetrar
en les vies d'una vida politlca que
per tant de temps la monarquia 11
havia refusat o false!at. I aleshores,
junt amb un Poder Exec-.ttlu nascut
del primer impuls revolucionari, va.
constituir-se un Poder Legislatiu.
La República, moviment que
tenia el manament popular 1 el
deure històric de consumar la transformació d'Espanya. I mal no ba.
afirmatiu
d'oblidar-se el record de l'espectacle
que el poble de Madrid va. contemplar en el dia històric del 14 de JuEls enemics de la República, que el llol quan va const1 tuir-se aquell Par14 d'abril no varen posar la. més pe- lament. Els diputats sortiren sota el
tita resistència. a la voluntat escla- pòrtic del Congrés. La. nit d'estiu
tant del poble, els amics de la mo- començava. Els carrers, les places,
narquia, que per tant temp:; d.isslmu- els balcons, eren plens de gentada
laven la seva opinió i que ara mateix commoguda i ansiosa. I les tropes
voldrien servir-se d'aquest dissimu- desfilaren majestuosament davant la
lament per a apoderar-se de la Repu- representació nn.crtmal, retent homeblica, solen dir que la República vin- natge al nou Poder constituït, als
gué com a moviment negatiu, com a delegats de la nova. i indiscutible
negació de la monarquia. Al.xi vol- sobirania popular. L'aire s'omplia
dria. entelar la clara glòria. d'aquell d'aplaudiments i aclamacions, 1 les
dia. en què Espanya va oferir al món ba.nderes s'inclinaven davant del pòr.
l'espectacle incomparable d'una. reva.. tic 1 els crits de visca la República.
lució incmenta 1 generosa. Com po- es canviaven com una abraçada d'esden titllar de negatiu aquell mo- perits entre les tropes i el poble. Era
ment en què semblava. que l'ànimll !init per sempre el mal somni dels
d'Espanya. es recobrava a sl mateixa anys anteriors. La. República havia
i que la. Història. 11 oferia la. prova obert els camins de la. Pàtria 1 tots
mlllor de 1.3. seva dignitat? El poble anàvem a avançar per aquesta via
va sortir victoriós d'aquesta prova, cap a un esdevenidor gloriós.
!!!!!!!!!~!"i!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~
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No era tm Govern de força, perquè era un Govern fort. Els Governs de força són els que neceslten un règim de força per a governar, ja que sense ell caurien a.
la primera enve3tida. En canvi, els
Governs forts són els que no neoesslten el règim de força per e. governar. ¿Voleu saber quin és el signe més clar de la força d'un Govern? Un Govern és fort quan no
té por a les campanyes de l'oposició, quan deixa cami obert a l'opinió del3 adversaris. Quan està prohibit opinar sobre tal o tal fet, quan
els dissidents o els dlsconformistes
no poden manifestar-ee, el Govern
té la consciència de la seva. debilitat.
Mrntre l'esperit del 14 d'abril va
ésser viu a Espanya, n.n poder reprimir-se per primera vegada formidables agres¡;lons de dreta i esquerra, sense aplicar mal la. pena de
mort. La República del 14 d'abril
va mantenir intacta la. llibertat d'expressió sense aplicar mai l'estat de
guerra, ni la censura, mentre donava als seua adv&saris tota mena de facilitats pe-rquè la. combatessin. Aquella Repúbl!ca. va. mantenirse impàvida. davant totes les campanyes, oferint el pit e les ferides.
Però les ferides no eren coos lleials
d'espa;a contra el pit. sir>ñ ounyalads t. l'espatlla. Aquella República.
va sostenir en el Parlament. 1& més
ruda batalla. oontra tota mena. de
maquinacions. Va intentar la renovació republicana d'Espanya. amb
una burocràcia monàrquica adversa.
que esperava còmodament l'hora de
la revenja. Va deixar que els ~s
òrgans de la premsa caisme;sin a
mans del capital, I va refiar-se ingènna.ment de la. prò;lm ~r:ort
tat. I qllan un dia. que tots recordeu els a¡ents de la f~ pública
varen excedir-se en la repressió.
aqu<'li Govern va apartar-sc de tota
&olido.ritat amb e!s culp.'l.b"' va debatre aquesta qüe..ctió a plena llum
davant .del Pm'lament, va. deixar tota lllbcrtal.,a la premsa adversà:'..a.
per a dcsVirt.uar lntert$$8dament els
!ets, I va lliurar al Tribunal els
m~en ts culpab!es, sense reparar en
mèrits ni en serveis. Aquells homes
no varen difondre mal el sentiment
d'in1u.sticia. I tlngnPU en oompte {.'Ue
ela frae8SlOS jl.irldlcs són molt més
greus qu<: els !fu~ws !Y'!Iti"S

Les dues formes de
vitalitat política
Les nacions, m 1a seva vnalftat
poUiica. ofereixen dues formes. Jo
ro diria 61 no fo3 una. mica. ¡;eclantec;c, la forma. estàt.!ca 1 la di-

nàmica. Hi ha nadons en les qua~
la vida 'POlítica l!'iinínobHIWJ o b6
e.s regula en el que s'anomena torn

paclfic dels poders, e11 una alternativa de governament de dretes 1
governaments d'esquerres, entre els
quals, a vegades, no h1 ba di!erència essencial. Aquesta. va ésser, per
llarg temps, la situació d'Espanya,
bipartida. entre els anomenats liberals 1 els anomena~ conservadors.
Però h1 ha. altres paY.sos on la Vi·
da politica. s'encamina. en un corrent progressiu, ja d'avançada o ja
de reacctó. Espanya, submergida per
tant t-emps en el marasme, era una
d'aquelles nacions estàtiques. Però,
de sobte, per impulsions de camarilla reial i d'esperit de classe, Es·
panya e¡; va. tornar reaccionària, en
tots els sentits de la reacció. E.."Pa·
nya. va tornar-se, doncs, nació dinàmica, però cap a l'abeolutisme, perquè la dinastia borbònica era. absolutJsta, malgrat totes les Intentades
renovacions. Després de l'absolutisme fernandi, Isabel 11 havia volgut
sembl:lr w1a. acllmatactó liberal de
la. dinastia. contra don Carles. L'intent fracassà. La. Restauració havia
volgut é..."Ser una. modertlltzació de
la dinastia. per a fer oblidar els
temps Isabelins. L'intent frace.ssà..
Durant el relnat· d'Alfons XII, E.!J.
panya va mantenir-se en forma. estàtica. més o menys atemperada. Però després, en ple regnat d'Alfons XIII, la vella. malura absolutista va renéixer. :1!:1 cop d'Estat de
Prtmo de Rlvera va ésser la clara
reve¡ació d'aquesta tendència. Però
la Dictadura va produir, per natural
contracop, un moviment d'impulsió
contrària; calia que Espanya fos, finalment, nació dinàmica, en el sentit de la superoció d'ella mateixa,
de la victòria definitiva. sobre les
tares tradicionals. I aquest va é5ser
el signi!icat de la República; aquest
va ésser el veritable esperit del 14
d'abril. (Ovació.)

La República no pot
ésser un nom
Ara bé; jo us demano, republicans
de Catalunya, sl hem de resignarnos que la Repúbllca sigui un nom,
1 que retorni no ja el marasme estàtic de la resta.urac~ó del 1874, sinó
Wl dinam:lsme reaccionari més perillós encara que el de la passada
dictadura. Jo no vull Cl')!ure que h1
hagi per més temps homes anomenats republlcans, que emparin 1 so:stlnguln aquesta adulteració total de
la nQ&tra República. Perquè aleshores podrien dcmanar-l)os, dubtosos,
si la conducta d'aquests homes és
un patent desacord en tota. la seva.
vida. anterior 1 amb tota la seva
història personal de lluite-dors, o bé
si és frealsaroent la conseqüència
natura d'aquesta vida I d'aquesta.
significació.

L'Estatut de Catalunya
Però entre els pecats dels homes
del 14 d'abril he deixat d'assenyalar
e-l més greu de tots: ells varen consagrar l'Estatut de Catalunya, d'aoord amb la voluntat del Parlament 1 la. legnlltat de la. Constitució. Això significava una identifica"
c16 entre l'autonomia. catalana 1 el
sentit republicà espanyol. E';:nlficava. que la causa. de Catalunya 1 la
de la Repúbllca. eren una mateixa
cosa, I que mal no podria oblidarse que Catalunya s'havia recobrat a
si mateixa, a causa deL'! homes tfmids del 14 d'abril 1 per l'aoctó personal de l'home m~s odiat avui per
la reacció. Per això s'e:>tabletX un
deute de gratitud Inextingible, inoblidable. Si aquells homes són
odiats pels seus adversaris, si és
odiat Sinft\llarment el seu cabdill, sl
han sofert persecucions 1 atacs senss
llmlt, es deu en gran part al fet .:¡ue
aquells hQmes 1 el seu cap foren els
homes de catalunya en el moment
més transcendental de la. nostra vi- .
da collectiva. L'Esquerra catalana,
vktoriosa. sota la guia dc l'home venerable que és un record fondissim
de la. meva amistat i de la meva
admiració, l'Esquerra catalana va
aconseguir les llibertats cata.lanes. I
va aconseguir-les per la col:laboració amb les veritables esquerres de
tot Espanya. Hi ha, doncs, perfecta 1dent1ficació entre els uns t «.>la
altres.

:I

contuberni

actual

Dèiem que l'esperit del 14 d'abril

va. correspondre a una voluntat afir-

mativa d'EsJ)9llya., de la qual va
sorgir unt. de les Constituctons més
perfectes 1 avança.Ms del món. ¿Què
representa en canvi la situadó actual? El contuberni de les forces
incompaUI>.lcs que la .sostenen ¿pot
representar mai un momt-nt afirmatiu? No. Representa una feina de
negació, de destrucció de tot el que
aleshores va f<'r-se. Per això venim
nosalt.m a reafirmar la fl"ina constcuet.iva. a exigir el reoomenQ de la ·
tasca Interrompuda el malaguanyat
19 de novembre del 1933, en què va
anuHa.r-se el moment idealista del
H d'abril. I estem segurs que tota l'àn!!a del poble oon3Cient d'Espanya. desitja una. e.pellació a la. seva voluntat. perquè aquesta voluntat és btn diversa de la que està.
~resentada en el. PaTlament, i és•
inutll cc rcar en combinacions de m!msteris una forma viabl~ l homogènia de Govern.

L'Estatut i la Consti·
tuc ió
lA Constitudó va ino!oure l'E:st.atut de Catalunya dlns les seves
prtmonilals reivindicacions. Catalunya en inclolll"C dins la seva resurrcccló la. tomada. fntegra 1 deflni- ~
U\"a. dc la vigència de la. Cons!itudó
republicana
Però això no bo Jmtigino soèa oom
un deure, sinó com un dret. I és
pretis:unent aquest dl't.>t, el que devem reivindicar. Les veus de fora
que eu el neguen són veus veritablement separadores. Són :: . .lraUstes a la 1nversa. Jo en diria, precisament. separatistes de la Rèpúbliea. La paraula de separatisme no
vol dir únicament vo:untat de separar territoris; l'ol dir també vol•mta&. ® separar espiritualitat.
Done!. bf\4 nosaltres. catalans, con-

la humanitat

6
4 emnem aVUi els que han volgut
teparar Espanya de la República,
Incorporant-la novament a l'esperit
de la monarquia.

La base de la República
Recordeu aquella famosa. Invocació
d els que deien que convenia eixamplar les bases de la República. Petò cal preguntar què s!grrlflica aquesta frase enganyosa. Eixamplar materialment la R e-pública, volia d1r
disminuir-la espiritualment. Sl es
volia obrir la porta a l'adveniment
dels ene-mics mortals de la R epública perquè sota de l'aparença de reoonelxement 1 adhesió la desvirtuessin, això no era engrandir, sinó empetitir. Les masses anomenades rep ublicanes podien aparèixer majors,
però l'Ideari, el contingut, s'esfuma-.
va 1 desapare!x1a. Tal volta es dirà:
és que la voluntat n~ional, manifestada el 19 de novembre del 1933,
va donar la victòria a les dretes. Però jo contefitaré: precisament aquells
dies va oferir-se una prova de veritable republicanisme a un partit de
tradició republicana, els radicals, sl
el nom de republicanisme històric
no ha de voler significar un republicanisme que ja ha passat a la
història. La prova a què em refereixo era la d'escollir · entre monarquitza.nt.!¡ 1 republicans, entre unirse a les candidatures republicanes
en la votació definitiva, o decidir la
vie<tòr:lil. de les candidatures monarquitzades. Era l'hora d'oblidar rancúnies d~> l'efondre les fortes unitats
d'acdó, de posar els cors a l'uníson.
¿ I què varen fer aquells hoDM!6?
Aquells home3 decidiren la situació
actual d'Espanya, 1, de fet, separaren Espanya de la República.
I aqueU moment de prova del 1933
$'.stà repetint ara mateix!

La potencialitat republi·
Dana de Catalunya

concessió d'un dret. Eta el reconeixement d 'un fet. No té autonomia
qui la vol tenir, sinó qui la pot tenir, perquè de fe-t ja la té en la vida de la nacionalitat. I aquesta autonomia no és un lligam que es ~e3ferma; és un vincle que uneix. L autonomia és 1& forma superior de les
unions. Hi ha esperits tan pobres
que imaginen la unló dels territo-

lem que Cata.lunya Infongui en el
co. de tot Espanya les seves pròpies vitalitats 1 les rebi també de
tot Espanya.

Els nostres adversaris de dreta
de front antimarxlsta. En
nom d'aquesta expre3Sió neptiva
volen donar la batalla a les esquerres de tot el món. ¿Serien tan suïcides les esquerres que no formessin
també el front únic contra aquesta reacció? I està clar que quan
parlo d'esquerres vull referir-me
també tant als obrers de Catalunya,
com als obrers de tot Espanya. GIrem la vista entorn nostre 1 contemplem aquesta Europa inquieta 1
tortur ada per l'espectre de la guerra que novament truca a les portes
de les nacions. Aquest és el fruit
de la destrucció dels partits obreristes a tants països on tenien una
executòria benemèrita. Més que mal
s'oposen aVui la Idolatria de l'Estat
i el sentit d'unió Internacional, que
es deu en primer lloc als partits proletarts. Però avui la qüestió estA judlcada. ¿Què és preferible? ¿L'anomenada lluita de classes, que s'esforça precisament per fer desaparèixer le3 classes ¡ crear una humanitat millor, o la guerra entre els
po~es. que destrueix les clvllltza
clons i deshonra la humanitat? («Molt bé, molt bé!» Crits de
«Abaix la guerra».)
~Parlen
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LA LLISTA DEL NOU GO·
VERN.
Sofia, 22. - P oc abans del mig~ del diumenge sorti del palil.U
re1al el senyor Tocheff, que facilità
als periOdistes la lllsta del nou Govern, el qual ha quedat constituït
com segueix:
President del Consell sense cartera: André Tocheft.
Afers Estrangers: Kusselvanoft.
Interior: General Ata.nasoff.
Guerra: General Tzaneff.
Instrucció Públ!ce.: Genera.l Rade!!.
Hisenda: Pia.scoff.
Just!cia: Karagrrlozof!.
Economia Nacional: Mouschanoff
(Itoicho).
Comunicacions: Kojuaroff.
Treballs Públics: Yotoff.
El cap del Govern, senyor Tocheff,
ha declarat que el nou Gabinet està
decidit a prosseguir la política Interior 1 exterior de l'anterior Govern,
lnspirant-6e en els principis del 19
de maig.
EL POBLE 1 ELS
MILITARS
Sofia, 22. - Poc després d'ésser
coneguda la solució de la c'l'lsl, penetrà al pati del pa.lau reial un destacament d'alumnes de l'Escola M1lltar 1 ovacionaren calorosament el
rel Boris. Mentrestant s'agrupava a
l'exterior del palau una gran massa
de púl>lic que comentà en forma divena la manifeste.cló dels militars.
Davant la situació, bastant del!ca,.
da les tropes estan aquarterades.

El més gran patriotisme

CAMISERIA I GENERES DE PUNT
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El front U'n¡'c de leS eS•
querres

Altres vegades he dit que el més
gran dels patriotismes eonSisteix a
fer la pàtria digna. Jo e 3tic segur
que vosaltres superareu totes les prove& 1 demostrareu una vegada més
la nostra diferència quant a.ls nostres adversaris. Aix!, doncs, posada
la vista en aquest esdevenidor de
desgreuge. purificats pel dolor d'a·
quests mesos de lluita, penseu que
nosaltres hem d'obrir les portes de
la presó als germans ce.ptius, les
portes de la personalitat a Cata.lunya, les portes de la República a
Espanya.
Les esquerres
e3panyoles varen
caure del Poder perquè, segons va
dir-se, aixi convenia a la pacificació dels esperits. La pacificació dels
esperits! Ja la veleu! Tot Espanya
s'ha estremit en una veritable guer
ra civil. Quan arribi l'hora que eÏ
poble judiqui entre els nostres eneLa capitalitat catalana mies 1 nosaltres, pensem
tots que
el poble es judicarà també ell ma
He dit moltes vegades que la vi- teix, perquè altra vegada posarà ~
talitat de Catalunya es manifesta prova la seva capacitat de gover
visiblement perquè ha sabut crear nar-oo dignament. Jo sento en eÏ
una gran ciutat. I el deure primor- po~d.eCdalun~una~nn~d.e
dial de les grans ciutats consisteix victòria i tinc l'optimisme de creuen el fet que sàpiguen ésser cap1t:-' . re que aquesta voluntat encomanaI quant més gran és el terr itori ::::>· dissa portarà el seu fruit per tot
bre el qual irradien, mès intensa és Espanya. Sols us demano, per a
també la seva qualite.t. Doncs, bé; quan arribi aquesta victòria, una
Cat'&lunya, Barcelona en- la. seva for- gran consctènc1a de la nostra r~
ma més alta, té un deure de capi- porusabil!tat. Una gran fortalesa per
talitat: el deure de capacitar-se per a fer..tos digne3 d'aquest moment
a ésser un dels forts nuclis entorn històric. Una gran çlisciplina per a
dels quals torni a formar-se la Re- aconseguir-lo complidament.
pública. I està clar que- quil.n parlo
Però sl una vegada més se'ns conde gran olutat no YUl1 dir sols Bar- teste amb la represàlia desmesurada
celona, sinó la forta irradiació d'un 1 cruel, amb l'insult i la difamació,
n ucll d'alta cultura i d'alta civilit- amb l'astúcia traïdora i el ver! de
zació per tots els indrets de Cata- totes les malvestats, ah, aleshores
lunya; una ànima coHectiva selec- republicans de Cate.lunya, deixo a la
t-a. difose. i permanent en tota la consciència de tota el pensar què
terra catalana, donant-U personali- podrà fer-se encara, amb dignitat
tat Inequívoca 1 genuü1a. Quan tant I ene-rgia, per a aconseguir la salut
es parla del problema de la nostra I la regen eració de tot Espanya.
Universitat, penso que els nostres
(Llarga ovació, que es reprodueix
adversaris no s'han plantejat encara en retirar-se l'orador i la presldèn·
ben intlmament el valor d 'una Uni- cia.>
La multitud surt ordenament dr•l
versitat entesa no com un organisme, no com un engranatge funcio- local, cantant «Els Segadors».
nal, sinó com l'expres3i.6 dinàmica
UN
TEL
EGRAMA
D'ALO·
l viva d'aquesta ciutadania latent 1
MAR A LLUIS COMPANYS
dispersa. La. Universitat ha d'ésser
Després de la seva conferència,
la confluència de la cultura amb la Alomar
envià a la Presó de Madrid
clvllltzacló, perquè és l'encarregada el següent telegrama:
de resoldre les formes superiors de
«Lluls Companys, Presó Madrid:
la instrucció en les formes de!lni- Sortint de la meva conferència
Uves de l'educació, que són les fonts vio a vós 1 companys fortfsslma abrade la cdutadania. La Universitat és çada.
l'Estat Major d'una cultura.
Gabriel Alomar.»
A aquest telegrama contestà ahir
No qui vol, sinó qui pot empresonats
el .senyor Companys i consellers
amb un altre, molt cor_ L'Estatut de Catalunya no era la dial, agraint efusivament la delica---=-:-:-:::-:--------...:..d,_es
= a_:.i_a: d: h:.e:.:s:.ió:...,:d: e:...,:G: a: b:n:.·e::l~A=lo::ma
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Muntaner, 341

ta D'ABRIL DtL

i[~~~~ HA QUEDAT SOLUCIONADA-LA CRISI BULGARA

Doncs, bé, r epublicans 1 catalans.
Nosaltres no hem d'incórrer mai en
a questa culpa. Hem de desbordar sobre tota Espanya aquesta poteJ;lcialltat republicana que roman Intacta
a Catalunya. <Ovació.)
Si per boca meva, !JDD'le-rescudament, parla en públic una veu catalana d 'esquerra, després de tan
llarg temps de sllenct, convé fer l'afirmació capita.! que Catalunya és
la DU\telxa de sempre. I que un epi&Oéll polltic no pot alterar la Integritat de les nostres conviccions.
Aquest temps h aurà estat una Interrupció, però no un final. Si us
deia que la potència republicana roman Intacta a Catalunya, també roman Intacta la seva voluntat t._V"'l Jma. De cara a l'esdevenidor, recatem
una vegada més la reconeixença de a
nostra personalitat i estem segurs
que el veritable sentit de pacificació Imposarà aquest restabliment
com un principi de just!cia.
(Gran ovació, amb visques a Catalunya 1 a !'«Esquerra».)

B.

DIMARTI.

ORDRES D'ALL I 8 ER A·
MENT DE POLITICS EM·
PRESSONATS O INTER·
NATS.
Sofia, 22. - El nou Govern ha ordenat l'a.ll!beració tmmediata dels
ex-presidents del Consell senyors
Georgieff i Tzankoff, que, des del
divendres, estaven Internats en un
mot.
També han estat posats en llibertat els altres polftlcs que foren internats el dia 18.
Com es recordarà, l'Internament
d'aquestes personalitats provocà la
dimiSsió dels dos ministres que dugueren el Govern a la crist total.
UN MISSATGE
BORIS.

DEL

REl

O !'li!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SEMBLA, PERO, QUE LA
Els grans vols
SITUACIO NO ES GAIRE
CLARA.
· Sofia, 22. - Els presidents de les
organitzacions d'oficials 1 sots-oficials de la reserva han visitat el cap
del nou Govern per a declarar-U que
{\Quest podia comptar amb l'ajut
d'aquelles orga.ni tzacions.
La situació sembla, no obstant, deUcada. A1x1 ho demostra el !et que
les tropes ocupen el Palau de CoParts, 22. - Un telegrama. de Dar.
municacions i altres edificis públics, ~alaam
comunica que els aviadors
mentre que el propi palau residen- francesos
Maurlce Finat 1 PaUl de
cial està il.cordonat per alguns cen- Forges, que
sortiren el divendres
tenars de gendarmes.
passat, dia 19 de Tananarive <Madagascar)
en vol vers França, per a
LES CARACTERISTIQUES
QUE S'ATRIBUEIXEN AL intentar batre el rècord de velocitat
sobre
dit
recorregut, han resulNOU GOV ERN.
Sofia, 22. - Als cercles politics e3 tat victlmes d'un tef:rlble ~!dent.
Els aviadors !eren escala a Moshl
considera que el Govern format per
Tocheff té tota la confiança del rei, 1 reprengueren el vol en direcció a
havent estat constituït a l'objecte Juba i Khartum. El monoplà. es trode restaurar totes les prerrogatives bà en un violent remoli que, finalreials, que havien estat retallades ment, el llançà violentament a terra.
Uns lndlgenes acudiren immediapels dos últims Governs.
El fet que en el nou Govern no tament al loc de l'il.CCident i extragueren
de les restes de l'aparell els
figurin més que tres militars s'Interpreta com a demostració que l'exèr- infortunats aviadors. Maurlce Finat
cit ha perdut lnfluènciil. en la poli- havia mort a l'acte 1 el segon pilot,
tica del pals. El propi general Za- Paul de Forges, sofria graviss!mes
neff, ministre de la Guerra, s'ha ferides.
Maurlce Finat, un dels millors
manifestat contrari a la Intervenció
aviadors de França i del món, compdels militars en la politica.
Es creu que no hl haurà ce.nvis de tava en l'actualitat 41 anys d'edat
politica a l'exterior. El cap del Go- i era natural de Bordeus.
Finat entrà a l'il.viacló el 1915 I
vern, Tocheff, ha declarat que no
està disposat a consentir el renaixe- era titular de nombroses condecorament de la lnfiuència macedònica 1 clons. El 1917 ja havia realitzat més
té la ferma declsló de mantenir les de 5.000 hores de vol.
Finat havia establert nombrosos
millors relacions amb Iugoslàvia.
rècords mundials de di!;tàncla, duELS PARTIDARIS DE ZAN· radi!. 1 velocitat. Era fundador de la
KOFF I GEORGIEFF.
Llip de Pilots Aviadors.
Sofia, 22. - Els simpatitzants dels
La mort de Finat ha produït veex-caps del Govern, Zankoff 1 Geor- r itable ronsternaeló en els cercles
gleff, que foren deportats a un mot aeronàutics.
del Mar Negre, 1 que han estat alllbemts avui, preparen grans manifestacions d'l\dhesió a aqueils per totes les estacions del trajecte, que seguiran per ferrocarril, fins a Sofia.
Els senyors Zankoff 1 Georgief!
faran el viatge aquesta nit, 1 arribaran a Sofia demA al mat!.

Les converses
Dav~nt la Conferèn.
franco-soviètiques
Cia danubiana
Finat i de Forges són
Londres, 22 - Diuen de
Moscou, 22. - L'Agència Tass publica un comunicat dient que les es creu que la coYaboractó Rotna q~
víctimes d'un acci- negociacions
entre Laval 1 Litvinoff llana serà conslderablemena ustro..ita.
han quedat suspeses temporalment. da després de la conferèn~iateforça.
blana.
dañu.
dent greu
Es parla, àdhuc, d'una
.
Irlanda ha celebrat la «Pasqua Roja» del 1916

Dublin, 22. - El Govern de l'Estat Lliure d 'Irlanda commemorà ahir
oficialment amb gran solemnitat la
insurrecció dels patriotes irlandesos
a la «Pasqua Roja» del 1916, quan
els anglesos efectuaren tants afusellaments.
El senyor De Valera, p ersonalment, ha inaugurat l'estàtua. de l'herol nacional irlandès Cuchullainn,
dedicada a la memòria dels patriotes que caigueren durant l'aixecament o que foren executats pels anglesos per haver pres part en el moviment.
Després de la cerimònia tingué
lloc una gran revista militar. Desf1laren davant el President d'Irlanda
1 el ministre de la Defensa 2.000 soldats regulars i 4.500 membres de les
forces territorial:¡ que representaven
els 26 comtats de l'Estat Uiure.

·L'ORDRE

r.:~PUBt:IC .

EL NOU GOVERN HA CE· Deu processats en rebeHia
LEBRAT EL PRIMER CON·
són condemnats a mort •••
SELL.
Sofia, 22. - El Mlnisteri Tocheff Entre ells hi ha el general
ha celebmt aVUi el seu primer ConseU.
Kamenos
El cap del Govern, Tochef!, enrerregà al senyor Anguel KaragnioSalònica, 22. - Els condemnats a
zoff, ministre de Just!cia, la redac- mort pel Consell de Guerra de Cacació de la reforma const!tuclone.l que lla són: el general Kamenos, els cos'intenta portar a efecte, sometent-. ronels Bakirdjis, Vlahaitopulos i Venla el més aviat possible a l'aprova- dirts, el tinent coronel Rongopuros,
ciú del Gabinet.
els comandants Burdaras 1 PapastaLa solució de Ja crlsl ha estat matiadis i tres paisans.
acollida amb gran satisfacció, alluEls deu condemnats ho són en renyant-® el perill de desordres als 1beRla per trobar-se r efugiats a BulBalcans.
gària.

!'J

*

'•

COMPTE!

Eviteu d'anar a classes on correu el
perill de fast~ejar-vos i avorrir l'es·
tudi que tant us convé. ~cordeu
que el LICEU DALMAU ofereix totes Jes garanties de facUltats i resulillts positius. Els sellS" mètodes LIN•
QUAPHONE i DIDACTA parlen ben
clarament -de les particularitats i progressos introduïts en l'ensenyament
pel LICEU DALMAU. Si voleu aprendre I diomes 1 Comerç bé 1 de pressa, per correu o personalment, 1 pels
sistemes eficaços del LICEU DALMAU, demaneu-hi prospectes que us
Informaran.
Barcelona. Telèf. 73352, carrer de
València, 243 (per a senyores i senyoretes), carrer de València, 1.45
(per a joves 1 senyors>.
Sabadell. Plaça de Galè.n 1 Garcia,
núm. 9
Terrassa. Carrer de F. Macià1,5.
Manresa. Plaça de Fius i Pam, 1.
Badalona. Carrer del Lleó, 87.
Valls. Raval Caputxins. 15.

El Cinquè Congrés
=~ de F?ublicitat ·~

~·

as-

ADRECES PER A PROPAGANDA DIRECTA

EDUARD RIERA SOLANICH
DOLCERIA MONTSERRAT

CONFITERIA MONTSERRAT

Restaurant

1

Ha arribat a Xang·Hai l'am
baixador dels Soviets •
Xang-Hai, 22. - Procedent d M
cou ha arribil.t a aquesta e ~
l'ambaixador dels Soviets a C'lutat
Bokomoloff, que ba efectuat el~
ge per Toqulo.
·-

Es desconeix, de moment, el mòbil
i els autors del crim

EL LLOC DEL CRIM
L'esmentat taller està bastit en un
solar amb una entrada de dobles por.
tes de ferro, 1 des de la meitat fins a
l'Interior té un cobert amb planta
baixa i un pls, en ei- qual tlabltava el
matrimoni assassinat. El wàter està
situat entrant a mà dreta, abans èe
començat el cobert al qual ens hem
referit. L'usen els operaris 1 els habitants de les habitacions superiors.
El pati d'entrada als tallers està to.
talment ocupat per calderes i grans
tubs, construïts amb planxisteria.
A l'entrada del local cobert, a mà
dreta, hi ha dues dependències, una
utilitzada com a menjador del matrimoni Albert, la segona com a magatzem d'eines. A mà esquerra, la prime.
ra és la dependència utilitzada com a
despatx. 1 la segona també com a
magatzem. Darrera les habitacions
descrites hl ha, a mà dreta, l'escala
que dóna accés al pls dormitori.

ELS ACTES DEL PASSAT
DIUMEN,GE
Diumenge, a les nou del mat!. tin,
gué lloc a la Cambra de Comerç 1
DE L' ESCORXADOR CLAN·
Navegació l'acte inaugural de les exDESTI DE STA. COLOMA
posicions
del Llibre Nacional de PuEl propietari de l'escorxador clanblicitat que comprèn trenta-cinc vodestí descobert fa uns dies a Sta. Colums
i
diversos
opuscles, i totes les
loma de Gramanet, Antoni Garcia
revistes aparegudes fins ara a la nosde Borbó, que estava, com ja diguétra terra respecte de la tècnica corem, a la presó de Badalona, !ou pomercial moderna i de publicitJit espesat, ahir, a disposició del jutjat núcialment, i la de l'Imprès publicitari
mero 6.
modern que conté elements 1 peces
publicitàries lnteressant!sslmes.
SUICIDI
A dos quarts de deu, al Saló ConPere Cubells, de 70 anys, don- :~isular de l'esmentada Corporació fou
liat al carrer de la Solidaritat, es va
lliurada
al president de la Cambra
penjar d'una vlga del sostre 1 m .:i.
de Comerç la placa d'argent que
Hom ignora quines causes feren
hom acordà de donar-U en comn:eque Cubells prengués una tan radimoració de la data del 1915 en què
UNA VERSIO DEL F ET
cal determinació.
la Cambra estabU l'ensenyança de
Una de les versions que s'han dopublicitat.
nat d'aquest bàrbar assassinat, t la
EL CAP DE POLICIA A
En delegació dels congressistes féu més versemblant, és que el matrimoNOTES POLITJQUES
ST. VIC ENÇ
l'oferiment de la placa el vice-presi- ni sopà, segurament pocs moments
El senyor Francesc Alvarez Sandel Publ!-Club, senyor Jaume després de les vult del vespre, 1 segul.Conferència d'Angel Pestanya al dent
tullana, cap interi de la policia, pasMaria BusutU, qui recordà les ges- dament es traslladà al pls superior
sà abans d'ahir bona part del m:1t1 Casal Nacionalista d'Esquerra dels tes de la Cambra com a continuado- on tenien el dormitori, a canviar-sé
fora de Ba rcelona, car anà amb l'ex- d istrictes IX I X. - En el seu es- ra de la tasca de la Junta de Co- de roba, car havien quedat d'anar
prés de Madrid fins a St. Vicenç, tatge social del carrer de la Igual- merç.
al teatre amb uns veïns.
Joan Albert - segueixen les supoa acompanyar el ministre de Gover- tat, 222. tingué lloc el passat dissabLi contestà, agraint el present, el
te, dia 20, la conferència anunciada senyor
sicions
- sortí al pati del taller per
Escalas, president de la Cor- tal d'anar
nació senyor
Manuel Portela, que a càrrec d'Angel Pestanya. El públic
marxà
cap a Madrid.
al wàter, i fou en aquell
poració,
el
qual
digué
que
avui
tot
esque emplenava el saló d 'actes, prestà tà materialitzat,
moment quan va ésser agredit per
i
és
més
d'agrair
el
ATROP ELLAMENT molta atenció al parlament fet pel record d'una cosa de fa tants anys. uns desconeguts, que devien estar ja
amagats d'antuvi, bo i aprofitant
Diumenge al carrer Trafalgar un conferenciant, el qual desgranà fl
Els delegats italià 1 francès, seautomòbil embestl un tricicle de re- tema de «Proyecclones hacla el tu- nyors Momigliano l Lajeneuse, pro- la foscor d'aquell lloc. Els agressors
partiment comercial dalt del qual turo» entrant de ple 1 fent diversitat nunciaren parlaments enaltint l'ac- clavaren a Albert, amb un ferro, tres
o quatre cops a la banda dreta del
anaven Francesc Màrquez, de ~4 de comparacions, quant a l'economia tuació de la Cambra, 1 finalment, el cap,
que 11 causaren la mort Instananys, i Ramon Oonzàlvez, de 28. mundial.
Invità també a l'estudi de la si- senyor Bori vice-president del Con- tàniament. Caigué d 'espatlles a Ja
Ambdós resultaren amb ferides i congrés,
digué
que
en vista de la malal- mateixa porta del wàter.
tuació del proletariat present per a
tusions de pronòstic res,rvat.
tia del senyor Amengual, que els im- . Es de suposar que com que el maL'automòbil causant de la desgrà- marcar la trajectòria a seguir en el pedia de felicitar-lo en aquell acte, rit
no tornava o potser per haver
futur per a conquerir el seu triomf
cia es féu ~•e>• pol ràpidament.
feia vots pel seu ràpid restabliment, sentit alg-.m crit, la. seva muller baidefinitiu.
I
pregà
al
president
de
la
Cambra
xà
també
al pati i es trobà amb els
Combaté durament al fe!Y.isme imJUGADORS DETINGUTS
perant en diferents països, als quals que 11 expressés quan gran era l'a- agressors, els quals també la colpejaA Va~carca foren detinguts en .m considerà com els antics reialmes dic- fecte que sentien envers ell tots els ren bàrbarament fins deixar-la morta.
b<.r 16 md1V1dus que estaven ju'!ant tatoriah oerò trasplantats a la r.os- congressistes.
als prohibits. Als jugadors 1 a limo tra època.
La placa diu: «Homenatge del cinTAMBE FOU FERIT UN
del bar els serà Imposada una multa .
GOS
En donar f1 a la ro ., ferència l'o- què Congrés Internacional de Publicitat
que
en
1915
instaurà a EsEl matrimoni assassinat tenia dos
rndor fou llargament ovacionat.
UNA DETENCIO I ESCOR·
panya la primera ensenyança de Ja gossos: un de raça «lulú ) 1 l'altre
I
l lop. El segon, segons ens digueren
COLLS
publicitat.»
El grup e!.., persecució d'atracadors
Entre els congressistes fou repartit els veïns, és molt salvatge, 1 no deiva detenir a la matinada d'ahir un
un opuscle que explica la història xa apropar ningú al taller amb els
individu al qual es considerava pe- Expedició de presos cap a de la Cambra de Comerç.
seus lladrucs, la qual cosa fa suposar
rillós. A conseqüència d'aquesta depotser, els autors del crim són
Després, a un quart d'onze, fou que,
Burgos
t:>'legudes a la casa.
tenció s'han practicat alguns escorInaugurada a l'Associació de Carte- persones
colls domiciliaris.
Quant
al «lulÚ», fou trobat damunt
Aquest vespre sortiran amb
, i- llistes l'exposició d'originals de car- d'una caldera,
1 presentava contunació al penal de
uns dos- tells.
sions a les cames, produïdes, seguraUNA ALTRA DET ENCIO cents detinguts ja Burgos
condemnats
pels
El president de l'entitat senyor Fa- ment, amb un ferro, per uns dels auFou detinguda Maria de la Pau tribtUlals.
bregat, pronnncià. un parlament 1 tors del bàrbar assassinat.
Herrero, coneguda pel nom de «R:!lSembla Q.ue el trasllat obeeix al pro- manifestà que els expositors no
Hom di;1 també que el gos llop
na del Barri Xinès» que estava re- pòsit de descongestionar la Presó
piraven més que a perfeccionar-se i anomenat «Dic», presentava una
clamada pel Jutjat municipal.
CeHula.r.
crear el cartell de traços nacionals. rida al cap. Això no ens ha estat posEls delegats i congressistes pre- sible de comprovar-bo.
garen al senyor Bor! que regraciés
el senyor Fabregat i a l'Associació
SEMBLA QUE L'AUTOR
tot felicitant-los pels originals expoDEL CRIM ERA CONEGUT
sats.
A LA CASA
A 1
in
Hom ha fet tota mena de suposiLa millor organització, antiga casa
es onze, vitats per la Cambra clons de com pogueren entrar el ertde Comerç, marxaren els congressts- minal
ls
tes cap a Montserrat, on foren obseo e crlminals a l'interior del
quiats amb un banquet.
~fèra desconegut a la casa, entrà
Anit, els congressistes estigueren a pujant fàcilment per la porta dreta
la Ràdio Associació de Catalunya on d 'entrada al pati, en la qual hom abparlaren alguns d'ells davant el'mt- servà unes petjades que podia haver
Enric Granados, 88
Telèfon 77427
Barcelona cròton,
1 foren obsequiats a conti- deixat marcades en saltar , 1 una venuacló anlb un vi d 'honor. Després gada a l'interior pogué obrir fàcilestigueren en un teatre Invitats per ment la porta, que es tanca de cop
l'Associació d'Empresaris.
per tal que entressin els seus com~
panys.
Si es tractés d'una persona coneNOU DE LA RAMBLA, 31
TELEFON 12601
ELS ACTES D'AHIR guda, la cosa seria molt més fàcil
Dolços de qualitat - «NEGRITOS11 de la Sort - Obert tota la nit
A les nou del matl, a Llotja, es Podia haver, àdhuc, trucat a la portà
reuniren els congressistes en sessions l en anar Albert. a obrir-lo 11 podia
de t reball, repartint-se algunes sec- haver clavat el pnmer cop 1 deixar-lo
clons al Foment del Treball Nacio- estabornit, 1 després acabar de manal 1 a l'Institut d'Economia Ameri- tar-lo.
ANTONI ESCALER
Nou de la Rambla, 31
cana. Les discussions foren laborioAquesta hipòtesi és la que sembla
ses i hns avui no seran conegude;¡ més versemblant, vista la posició en
lt;s
conclusions,
les quals hauran què quedà el cadàver 1 altres detalls,
BON~ 1
d ésser ratlflcades en sessió plenària. que, de moment, no publiquem per
A la tarda, els congressistes es tal de no t'ntorplr l'acció de lJÍ poMATEU MOLLEVI
traslladaren a Sitges, celebrant dl- llcla.
El serveix per coberts I a la carta Obert tota la n it
COM FOU DESCOBERT EL
versos actes 1 una r ecepció a l'AjunCRIM
tament..
RONDA SANT ANTONI, 14 - Telèfon 14911 - BARC ELONA
.Com Ja d1em anteriorment, el maSaló per
Al vespre tingué lloc una festa a trimoni
banquets
assassinat s"hav1a compromès
Casa Llibre.
Per a anar a l teatre aquella nit amb
,o[

u.

LA CONFER ENCIA
LLOC A FLORENC~D(DJl4
Roma, 22. - La Conterè
països danubians es celebra~la <!ela
rèncla, i no a Roma, segons a Plo.
recollits en fonts autoritzad~gnne.
sos països danubians feren b· lver.
a la celebració de la Cont~r1ecciona
Roma, Invocant la 1nfluèn neta a
namental que existeix a la c':~ .~?ver.
vista "d'això s'ha decidit 1 -. En
Conferència en una altra ~~~f la

L'encarregat d'un taller de
caldereria del Poble Nou i la
DESPRES DE LA seva muller foren trobats
REVOLUCIO GREGA bàrbarament assassinats

Al carrer de Wad-Ras, núm. 13, del
Poble Nou, hi ha lnsta.Hat el taller de
«Caldereria 1 Suminlstros», propietat
dels senyor Ignasi Baixeres Casanoves, que viu al carrer del Drac, número 47, 3er. 2a., 1 Pere Juncosa Noé,
domiclliat al carrer Valladolid, 41
primer, segona. Allà vivien el matrL
mont format per Joan Albert Montserrat, de 45 anys, fill de Barcelona
i R oser Ramon Sànchez, de 34, filla
de València. El marit era l'encardel taller.
'!!~~-~--~~~~~~!!!!~~!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~!!!!~!!!!~~ regat
Diumenge, a la nit, cap a les nou,
-segons suposició del metge forense,
foren assassinats tots dos.

&na, 22. - El rel Boris ha adreçat un missatge al poble búlgar
anunciant-li que serà elaborada pròx!mam.ent una nova Constitució que
permeti estabil!tzar la situació poUtica 1 econòmica 1, a ésser possible,
que el Govern abordi els importants
problemes econòmics i de pol!tice.
internacional, actualment plantejats
a Bulgària.

lltar italiana que anirà a~ 1111coYaborar en la Instruccióer¡a Per a
ment del nou exèrcit austr!ac. llrtn&-

IS

re-:

un matrlmonl vef. Aquest en veure
que a l'hora d 'anar al teatre no sortien els seus verns, decidi.ren de cridar-los, 1 com sigui que veieren llum
a l'interior de la casa i que no con.
testaven, decidiren de fer-ho per telèfon, però tampoc no contestaren.
Alarmats, decidiren cridar el vigilant
1 com que la reixa que dóna ai patÍ
estava oberta, el vigllant digué que
no volla entrar, perquè el gos que allà
hl havia els podia donar un disgust.
En virtut d'això, 1 tement que passés
alguna cosa, decidiren avisar la guàrdia clvll.
Es presentà la guàrdia civil 1 entrà
a l'interior del pati, que dóna accés
a la casa, que és Ol'\ es constr._¡eixen
les calderes, 1 n 'hi hayien aigupe:¡ en
construcció, Després del {)ati ~·.ept.fa ,
·a la casa, on hi ha les ,pabitàcions
particulars del matrimoni &,ssasSjXI.a.t_
1 a les oficines de la àocle~t. .
'
· Al costat del wàter foU' trobat mon
el Joan Albert MontSerrat, enmig
d 'un gran bassal de sang, amb el
cap destrossat, 1 a la porta de la casa
que dóna al pati hl havia l'esposa,
amb el cap també destrossat 1 amb
un bassal de sang.
LES PRIMERES DILIG EN·
CI ES
Immediatament de descobert l'assassinat hom en donà compte al Jutjat i a la 'Oolicia.
Ràpidament es personà al e<arrer
de Wad-Ras el Jutjat de guàrdia, que
ho era el número vuit, compost pel
jutge d 'Instrucció, senyor Ag-JStl Al·
tés secretari, senyor Vlliuendas, oft·
ciaÍ, senyor Torres, i metge forense.
doctor Coll Ibàfiez.
El Jutjat ordenà l'aixecament dels
cadàvers 1 el seu tnsllat al D!pòsi~
judicial de l'Hospital Clinlc.
També hi acudiren uns agents de
la Brigada d'Investigació Crlmlnal.
els quals practicaren els primers esbrinaments, per tal de tractar de descobrir l'autor d'aquest doble assassi·
nat.
EL DICTAMEN DELS FoRENSES
Segons el dictamen emès pels met.
ges forenses el primer cc" que rebé
Albert no fou mortal. ·
En caure per efecte del primer
en rebé tres més que 11 causaren
mort. Q'.1ant a la dona, presenta nou
cops al cap, donats amb gran encegament 1 r.mb el propòsit, sens dud~
te, de matar-la. Els ossos del caP u•
Ja Roser estaven completament tros.
sejats.
El metge calcula que el crtm etdevingué una hora després d'ba\'6
sopat el matrlmonl, deduit de resta'
de digestió en què es trobil.ven.

co:

E L MOB IL NO FOU EL RGBATORI
El Jutjat féu una InspecCió oculal
i trobà tots els mobles en perfecte
ordre 1 no mancava res a la casaPer aquest motiu, el mòbil del roba·
tori s'ha descartat de moment. esdeHom creu, per la forma cOIJl d
vingué el fet, que l'autor o autors ;.
vien ésser coneguts de les victllD la
Mataren l'home, 1 en veure des~ésde
dona per ésser també conegu a, ue
cidiren matar-la, per tal d'evitar q
els denunciés.
EL QUE DECLARAREN ELl
TESTIMONIS
els~
Declararen davant el jutja; Vlcen9
Ins Carme Ventura Romeu
baFoses Escuder, que són els que tri·
vien d'anar al teatre amb el IJlllcosa
moni assassinat; els senyors J~ 1
1 Baixeres; els veins Roc V~~or 1
Bàrbara Valverde, Josep
Antoni
el vigilant d'aqell carrer.
Mart!.
d'in·
Cap d'ells no féu declaracions
terès.

------------~*~------~
---Un home que es suïcida al
pas d'un tren
onu·

Darrera la Plaça de BraUS ~ el
mental, un Individu d'uns 30 an ps."
llançà a la via en el moment que ~
sava un tren procedent de VilaD0
Quedà destroçat.
tat ¡de%1"

tif~~~~~ t~:J!~ ~~pòsit.

----------*~
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Un

El senyor Sànchez Roman pronuncià un El ~enyo~ Porte~ c~lebrà una extensa
.A ~~~ !~~~c~í~ 'alt!~o fel"~ caps;~~~~taci¡~~~~~è~
Interessant discurs a Santander
8
p.1elii~~TIJ!ar!~ ~~R~~~~~~ i ~~~~~t~ forç:r~~~ daM~ ~· la ~~J¿~e !f ~~ rest~~!'~/~it ~ec~i: t~Itta~~ft~

acte

important ,

Els regidors republicans i so·
cjaliste_s de, l'Ajuntament de
Madrid, donen compte de llur
gestió municipal

LLEIDA
VISITES A LA PRESO 11 JOSEP
ESTADELLA, A MADRID
Lleida, 22. - Amb motiu de les
!estes de Pasqua, foren visitadlsslms
els presos politlcs. L'Agrupació Femenina de Joventut Republicana,
amb la. seva. presidenta, el senyor Pereunya. i les senyores de la. Junta
Conxita. Torres, Angela Camps, Vídua de Palacin i Antònia Iglésiea, a
les quals acompanyava l'alcalde popular de Lleida, senyor Vives 1 Estover , .feren ofrena als detinguts de
la tlplca mona, dolços i tabac, fent
participes de l'ofrena. els detinguts
per delictes comuns. No cal dir amb
l'alegria que !ou rebuda per tots aquests l'acte d'adhesió 1 simpatia.
-Ha sortit en automòbil cap a
Madrid l'ex-ministre Josep Estadella..
-El propietari de Bellans Uuis
Ferrer Llobet ha denunciat al Jutjat el parcer Jaume Armen¡ol i Mas
per voler conrear unes terres propietat d'aquell aHegant que el seu pare
bo venia fent des de !ela 25 anys 1
com a hereu té dret a !er-ho.

NACIONAL REPUBLICANO de combatre la crisi amb plàns de del Govern, el qual, en veure els pe- rem amb molt gust, però el Govern
està prevmgut, 1 ja veurem. ~hi ba.
caràcter nacional, no amb plans de riodistes que l'esperaven, digué:
A SANTANDER
-No puc comunicar-vos res des pluja, llampecs o trons, estarem pret,4lnder, 22. - Al Teatre Pe~ polittca de partit. S'han de presen6611 celebrà un acte de propagan- tar en primer pla solucions de jus- d'aquest migdia, perquè no he sor- parats per a treure aleshores el pacili sed 1 cPa.rtldo Nacional Republlca- 1tícia social, i, com a conseqUncla de tit del meu domiclli, on he estat ralgua, 1 sl no, seguirem amb el bastó,
d' e b!UIS d'intervenir el senyor tot això, respecte a la Constitució, trebal11ult fins el moment de venir és clar que amb el bastó de passeig,
pat.cb~ :noman, parlaren e1s ex- a les persones l als drets dels cluta- al despatx oficial. Ni tan sols he perquè vosaltres sou molt suspicaços
Sàll ta.l.s de les Constituents senyors dans. S'ha de retornar a Espanya donat l'acostumat passeig per la i podrien prendre-bo això com una
amenaça.
carretera de la Corunya.
diP.u villa i Fec-ed en pro de la unió una etapa de pau polltica.
-Aleshores -digué un periodistaProp de les s1s a.rrlbà a la. PrestEn acabar el seu discurs, el senyor
~ulZ erres amb l'únic programa
Madrid, 22. - Els regidors republi· pla d'actuació, manat pels seus elecSàncbez Romàn fou molt aplaudit i dència el ministre de la Governació, en aquest cas seria obrir el paraigües. cans
d'e5<lu tia' generaL
i socialistes que foren elegits tors, i mantingué el bloc que impedi
-No -replicà el senyor Lerrouxsenyor Portela Valladares, el qual
d'~ttnuacló féu ús de la parau- obsequiat després amb un banquet.
per a l'Ajuntament de Madrid el 1931, el pas als qui no votaren la candimanifestà als periodistes que havia en aquest cas, no seria una amenaça celebraren
A co enyor Sànchez Roman, que
un acte al cinema Pardl· datura de coalició republicana- socia'
MARTINEZ BARRIO, A ME· e3tat citat pel senyor Lerroux per a sinó una defensa.
¡a e:.~Ht amb una. gran ovació. Diu
de donar compte de la lista. Digué que a la minoria que fou
tal
per
fias
seal
preguntà
periodista
altre
Un
conferència.
celebrar una.
LILLA
uestes ovacions no per
fOU~
de l'Ajuntament presidida per ell es devien les obres
L'entrevista entre els senyem Ler- nyor Lerroux sl havia arribat el Cap seva gestió al front
Melilla, 22. - S'ha celebrat l'acte
que! rec. ó ~ a la RepúbliCa. Valg
que aquell Municipi fou deposat de mercats, enllumenat, transports,
a eJI, ~nar la. doctrina del nostre de propaganda organitzat per Unió roux 1 Portela Valladares durà una de l'Estat, 1 el senyor Lerroux con- fins
amb ocasió dels successos d'octubre etcètera, millores de gran importànhora. A la sortida., digué el mlnls- testà:
I d~te fixar la seva posició en el Republicana, al cinema Perelló.
cia per a Madrid totes elles. Acabà
any.
-sl, ha arribat. Em proposava vl- del passatuna.
Després d unes paraules dels se- tre de la Governac.!ó que havla. vi¡¡Jrtit 1 actual En la politica es
gran concurrència que demanant la readmlssló dels obrers
Assistf
JIIO;tlent ,0 rtmusme, però aquest ~yors Labandery., Giner dc los Rios sitat el cap del Govêrn per a do- sitar-lo, però he parlat amb ell per emplenà
local. En aparèixer els acomiadats a conseqüència de la vaga
és moltes vegades mal 1 Torre Campanà, que es refenren a. nar-11 compte del resultat del seu telèfon. M'ha dit si és que hi Lavll'. oradors a ell'escenari,
per,a
el públic els ova- d'octubre.
desa
per
urgent
assumpte
algun
rturusme no ha de con- 1!!- labor que venen reahtzant els par- viatge a Barcelona. 1 d 'altres assump.
~rtun ,
A continuació, parlà el senyor Lluls
El dia de la. Festa del Llibre es llandonaren diveres
I
llargameat
cionà
ha.
hi
que
l'únic
que
com
1
patxar
departement.
seu
del
tes
a
s'aixecà
entès. ~~rificar l'esdeverudor al tlts que, ells representen,
Barrena, el qual exercí la. presidèn- çarà al mercat tres obres d'escriptors
visques.
A!egt el senyor Portela Valladares d'urgència és la signatura del titol sosPrimerament
s!Stir t sinó en emmotllar-se a les parlar 1 ex-president del Consell, seféu ús de la paraula cia de la Comissió de Finances. Des- locals.
que venia molt satisfet de la seva de «Ciutadà. d'Honor», concedit al se·
presen t3 El present ha. d'ésser col- nyo~ Martinez Barri o.
- Es troba a la nostra ciutat la
de Madrid, senyor Pere tacà. l'honradesa de l'Ajuntament de
íeeJ!ta ·cara a. l'esdevenidor, perquè D1gué que la u.mó dels republicans excursió a. Barcelona i de l'ambient nyor Unamuno, ho he deixat ¡.er ::. l'ex-alcalde
la seva discon.tor- senyora. Adela.!da Mustó d'Andreu,
el qual manifestà que l'acte no Madrid i expressà
demà, amb objecte de portar-lo un+; Rico,
epidèanomena
ell
que
el
amb
mitat
joca.t d~s el patrimoni i cami de la. està segellada p~r persones de ga~a~- que hi havia. a aquella ciutat.
completament restablerta. de l'operaera més que la comparescència daUn periodista 11 preguntà sl ha- amb altres decrets del Consell que vant
A títol d'oportunisme es tia per a ~mpedlr que es complelXID
mia de les comissions gestores. Alír- ció quirúrgica que li tou practicada
e~~ue;st
forque
dels
popular
Tribunal
el
mà que el Municipi mad.rileny fou a Barcelona. .
¡¡.epubllca. oltes coses com per els propòsits de la Ceda, que volia via parlat amb el cap del Govern estan pendents de signatura, i 'll.xi maven aquell Ajuntament.
s
1 t
d
del Poder.
· apoderar-se
•
- •
organisme que en instaurar-se
d....efensen
L'Institut de Segon Ensenyament
A continuació féu ús de la paraula l'únic
al senyor OU Rebles sobre la festiVI·ta t d e1 pr¡mer e no mo es ar a . E. aquesta nit.
Atacà després
05.., de la. Ceda
emple, elm marida•
República féu quelcom revolucio- de la nostra ciutat està organitzant
la
• maig, i el senyor Portela Va.lladares
.
,... els radicals. E1s radicals han
el que !ou tinent d'alcalde del dis- nari.
d'anuest carni 1 no han del qual diu que preterua. primer aju- contestà que no havien tractat d 'a.mb
per als dies 27, 29 1 30 del que som,
tricte del Congrés, senyor Eugeni
altr
dar en el Parlament al senyor Ler- que·t assumpte ni de
ó
Parlà a continuació el Sr. Eduard diversos actes commemoratius al ter·
••abOmlnar ....
Robles conferen- Arauz, afillat al partit federaL Digué
e concap
.,
de reconèixer altra ra oportuna que roux, després entrar al Govern i !1condemnà.
qual
el
Gasset,
1
Ortega
centenari de Lope de Vega. En
cer
que l'Ajuntament elegit el 1931 era la la destrucció que es preté portar a
creJn altre Informador 1nslst1 en la
la de preparar el demà de la Re- nalment el que volia era treure'ls.
el programa figura la coHocació d'una
de
poble
del
representació
simbòlica.
president
el
amb
cia
cap de l'obra executada pels republi- làpida al claustre de l'Institut, una
A!egt el senyor Martinez Barrio que mateixa pregun•· pr...,..mtant tam
li
d
t
Pública.
Madrid.
- .. ~
""•
No sé com es po par1ar e po tlca passi el que passi 1 succeelxl el que
i soclallstes a l'Ajuntament de
literària i una vetllada teaA!egl que aquell Ajuntament !ou cans
~•clonal del rè~ sl tots els se~s succeeixi, els republicans seguiran bé si seria tractat al Con.sell de deMadrid. Demanà la unió de tots per vetllada
tral, durant la qual es recitaran poeCambra
la
de
transcorque,
i
Govern
pel
destituït
Valladares
Portela
senyor
el
i
mà,
de
rescat
el
d'aconseguir
tal
j;trulJlllnts poútics e~tan en posició units per
!a..a
fecunda
obra
una.
!er
de
tal
reguts quatre anys de República, s'ha vor de la República. Solidaritat úni- sies.
trancament ant~epubl!cana. No com- la Repúbllca 1 governar-la per a tots contestà que desconeixia l'ordre del
-Davant de nombrós públic va teproduït al poble espanyol una _ lc- ca I front únic és el que podrà pordia de la reunió ministerial de den"'nc, tampoc. 1 actual con!llcte entre els espanyols.
nir lloc a. la Plaça de la República
ció a favor de la conjunció republl- tar a cap aquella obra.
També digué que la Constitució mà i que, per la seva. part, aquest
~-aovern i el Parlament~ .perquè la.
treu
se'n
no
tampoc
Però
concert de «Caramelles», en el qual
el
cano-soclalista, amb el vlu desig d'aa aquell, té no es compleix sinó due ha quedat as3u.rnpte no el portaria en cartera.
Finalment, parlà Pere Rico per tal
politlca antirep~bllcana.
nar a la reconquesta de la República. de !er el resum de l'acte. Recordà prengueren part les següents colles:
-No tinc res més a dir, i, en tot
lc o~tlnW:tat en tots els C'-tO- reduïda a un bell rètol. Abans als
res en clar
Aquell Ajuntament fou fill d'un man- la. Iniciació de la campanya electoral «Grup Rossinyols», «Colla Els Vells»,
verns ~ue s han format. El conructe republicans els fallà la seva con- r:s~ererè~~a.del Govern us donarà
Madrid, 22. - Minuts després de dat revolucionari i els que !oren ele- que acabà amb el triomf de la Re- «Grup Amants del Cant» i «Joventuts
A un quart de nou de ,_ nit aban·
entre e Govern 1 letl Parodlament serà ducta politica per no haver actuat
les sis de la tarda, el cap de la Ceda gits, fidels a aquell mandat, actuaren pública. El final de la tasca del Mu- Catòliques».
""
traJJÚtat per un a re P er. ~a re- amb rapidesa. Doncs jo dono la seTotes executaren el seu comès amb
&olució està en el fet, de fer dunltir guretat-afegi-<~.ue el dia que no titl- donà. la Presidència. del Consell el ha visitat el Sr. Alba, al seu despatx a l'Ajuntament. Negà que fos veritat nicipi elegit pel poble ha estat l'oblit
la Cambra. L'entrevista ha durat el que s'afirma que en l'Ajuntament de les lleis per part dels que l'han encert i justesa, per la qual cosa foren
0 disSoldre, però ara. s "ncreua el pro- guem pressa 1 aconseguim el Poder. senyor Lerroux, el qual, dirigint-se de
aplaudides.
molt
hora.
d'una
prop
de Madrid es féu molta polltica i substituït.
pbs[t de revisió constitucional. La la nostra politlca no fallarà. com als periodistes, digué:
·
- L'encontre Sant Cugat-Reus, fl·
En sortir, els senyors OU Rebles poca admlrustració. Si hi ha alguna
-Això e.stà més sec que un escoalició electoral no portà en els seus fallà en aquella ocasió.
Examinà els termes en què fou feta
L'acte acabà enmig del major en- part. No hi ha res de politlca. No ha estat abordat pels informadors. cosa censurable !ou la decepció dels la constitució de l'Ajuntament repu- nalltzà amb una exceHent victòria de
postulats el projecte de revisió conshe rebut més visites que les del mi- Aquesta. visita. - ha dit el cap de la regidors radicals. Aquell Ajuntament, blicà- socialista, i digué que aquell l'equip reusencs per tres gols a zero.
tuslasme i sense incidents.
tltuclonal.
Per tant, el Reus Deportlu, ha queAcabat el miting el senyor I-lar- nistre de la Governació, el qual C. E . D. A. - no ha tingut cap im- malgrat de tots els seus bons qesigs, Ajuntament fou vfctima. de totes les
Per tal de no haver de dimitir el
oovern 1 no dissoldre el Parlament tinez Ba.rrío rou obsequiat amb un m'ha donat compte del seu viatge a portància. He vingut a consultar •.ms topà amb unes lleis antiquades i amb campanyes interessades. Quant a ell, dat campió del torneig de clubs no
una publicitat que no va permetre el ha estat durament combatut. Des- classificats al Campionat de Catalu·
es pretén, no ~enys, que lliur~r a ~a banquet als vivers municipals al catalunya i d'a.Itres assumptes del llibres a la biblioteca, i m'ha semblat
çompeticló r.ubllca la modificació qual concorregueren uns 200 comen- seu departament. Sembla que el se- que tenia l'obligació de visitar el se- desenvolupament al Municipi de les tacà com ell defensà des de l'Ajunt~ nya.
Ens en felicitem.
nyor Portela Va.lladares ve molt sa- nyor Alba, per tal de saludar-lo. Alxf, normes revolucionàries que el poble ment la necessitat de facilitar soèoz¡Stituclona . D'on ha sortit el pro- sals
doncs, la visita ha estat de pura gen- demanava nou règim. No obstant això corsos als obrers parats. Creu que
- Llegim que el proper dia 29 es
AÍS postres 11 rou ofert l'àfat pel tis!et.
blema? D'allà on es substancia la
-En efecte, a.ixi sembla - contes- tilesa. I no res més, senyors.
la conjunció republicana-socialista això era necessari per tal d'evitar reprendrà el treball al «Vapor Vell».
t.oo!petèncla superior per a la defen. president del Comitè Loca d'F.sEls periodistes han insistit, però no que dominà a l'Ajuntament de Ma- que els parats donessin lloc a alda- No cal dir de la manera que esperem
taren els periodistes.
61 de la República. Jo no recordo una querra.
que
ja
més,
res
treure
pogut
n'han
-si~replicà el senyor LerrouxEl senyor Martinez Barrlo agraf
drid desenrotllà aleshores el lema de rulls, que P<>d.r.ien ésser utilitzats pels que això tingui confirmació.
tló de més gravetat que aquesta,
senyor GU Rebles s'ha negat de la República per als republicans i no elements dretistes per a combatre la
- La Brigada. Municipal està proro tots els mals en sl porten algun l'homenatge i digué que tot home po- Molt satisfet, no solament de cata~ el
explicita.
més
referència
una
donar
cedint a l'arranjament del cami de
cedí el comandament als qui no eren República.
eftcl. Ha bastat aqu~st fet polltic litlc que viu als planells ha de sortir lunya, slnó de l'ordre públic en gela conversa amb el President de veritablement republicans.
Assenyalà com els millons que es Valls i voreres del Passeig Sunyer.
·gravtsslm per a la Republlca, per tal a les riberes i a la mar per a conèi- neral. Almenys posem tot el neces- de
les Corts.
- S'han cursat ordres al Sindicat
AHudf al senyor Azaña I el públic lliuraren aleshOIUJ per a aquests soque s'arribés a la coincidència expres- xer les ànsies de llibertat que es res- sari a aque:¡t fi.
El senyor Alba tampoc no ha estat tributà una ovació a l'ex-President del corsos no anaren a la Caixa d'Estal· de Regants del Pantà de Riudecanyes
Un altre periodista preguntà al se&ada en la nota del 12 d'abril, bo 1 piren a totes parts.
manifestaseves
les
en
explicit
més
Agrai la presència dels represen- nyor Lerroux quin criteri terua el clons, el qual ha repetit que el senyor Consell de Ministres. Recordà. el se- vis, sinó que es repartiren al comerç en el sentit que proporcioni l'a.igua
oposant-se resoltament a aquesta reArauz que al senyor Azaña !ou madrileny, al qual censura per no ha- necessària pel nostre servei públic.
forma Constjtuclonal, perquè no con- tants dels partits d'esquerra 1 resta Govern sobre el primer de maig, i Gil
Robles havia anat al Congrés, per nyor
deguda la presentació a les Corts ver ajudat el més mln1m els republi· Aquesta mesura ha estat presa per
correligionaris i simpatitzants, s.ls el senyor Lerroux contestà:
.
vé a la Republlca.
bila
a
notes
unes
prendre
de
tal
-Fins ara espero que no ens es- blioteca, i que havia entrat a saludar- Constituents de la llei que concedf a cans, com s'ha demostrat en diversos haver disminuït els caudals d'aigua
Ens oposem a aquesta reforma, ¡:.er- quals exhortà perquè la unió conti·
propietat del Municipi.
què significaria. una guerra clvll er.· nuï esent !erma per tal que la. tas- pa.tlla.ran els nostres cars enemics el lo. Hem parlat de 'tot el dlviil'humà, l'Ajuntament de Madrid la subvenció actes.
També es re!eri al problema de
- E1s nostres agricultors resten
de capitalitat, que ha permès ava..dia primer de maig.
¡re els espanyols. Tota força politicl ca sigui fecunda.
1 ja comprendreu que els que han de lar
le,s obres que a favor de Madrid l'Ensenyança 1 digué que Madrid te- preocupats davant dels baixos preus
Un altre periodista 11 digué que parlar són els dos autors. Jo esdevinMoltes de les equivocacions que col'ha de declarar clarament en pro u
aren
escola
sense
nens
40.000
nia
que es cotitzen els principals fruits
~ contra de la reforma que es pro- meteren els republicans foren t:eguts precisament havia preguntat al mi- dria indiscret sl digués el que ells no es realitzaren.
la República i el problema. fou de la nostra terra, con són els olis,
S'ocupà. de l'obra que realitzà aquell ribar
S>ugna, la qual cosa. equival a decl'l· a la seva candidesa 1 generositat, nlstre de la Governació quin seria diguin.
quebreu
molt
termini
un
en
1
atès
garrofes i ametlles.
en matèria d'ensen,ya..¡oar-se en contra o en pro de la Re· però sempre se'ls veurà amb el front el criteri del Govren sobre el parEl senyor Alba ha anunciat que el Ajuntament que
resolt.
- La Cambra. de Comerç s'ba adrearribà a duplicar el dàNo
tlcular 1 no ho havia expre3SG.t.
pública. No entrem ni tan sols en alt i net. Fou molt aplaudit.
dissabte, dia 27, oferirà un àpat al ment i digué
importa que els enemics polltlcs
al Govern per tal de protestar
El senyor Lerroux a aquesta p~ cos diplomàtic. al qual àpat assis- nombre d'escoles. Denuncià que l'ac- i els traïdors a la República malpiU'· çat
Després, en el seu domicUl, rebé
conversacions sobre aquest tema..
l'ajornament que ha. sofert nogunta contestà en els següents ter- tiran el cap del Govern 1 el ministre tual Comissió Gestora ha modificat lln de nosaltres, perquè aquestes rea- contra
Creiem que la disjuntiva de la poliU- diverses visites.
el pressupost municipal per a restablir litats nostres estan avalades pels bo- vament la discussió del Tractat amb
mes:
¡:a nacional, és absolutament cond'Estat.
el culte en un coHegi municipal 1 nics edificis aixecats a. Madrid, on l'Argentina 1 Uruguai.
tràtia a. tot Intent de reforma cons- La Festt. 0del Llibre d'enguany
dotar d'un sou a un sacerdot, contra reben ensenyança milers de nens que
titucional. Més encara, diem al Go- Un regidor de València mor a
consistirà en treure al carrer unes
l'establert per la Constitució.
vern. que és la condició minlma de causa d' un accident d'auto
no tenien escola.
quantes parades de lllbres i res méS.
Acabà. censurant l'obra de la Cor- abans
èonvivèncla el que la Constituoló
Acabà demanant que es vagi a unes L'objectivitat d'aquesta !esta sembla
poració del senyor Martinez,. de Ve- eleccions
V'a.lència, 22. - Un al.ltQmòbil conbaratíssims
preus
a
qualitat,
primera
de
tompleixi i es respecti, perquè <!'.s
corIe¡¡
perquè
muruclpals.
lasco els pocs dies que estigué al poracions locals tomin a la norma- que exJgWc alguna cosa més. Ara que
"Propietari sen}'(lr Raciutad$11S espanyols, en termes gene- duït ]>el seu
el Qui mana té altres assumptes que
'front de a Corporhcró Munt.pal, 1 litat.
rals; no han comès cap !alta -~·J fael Piera Barberà I en el qual viatpreeçupen més que la cultura. No
javen el regidor republicà. a\lton()o
demanà, en nom dels que foren regiPelai • .
Hotel de Ventas
qu~ porti en sl el gran càstig deTots els oradors !oren molt aplau- el
(\e- València
l'Ajuntament
de
miàta
dors republicans de Madrid, la cele- dits. La reunió durà prop de tres estranyem res. D'ençà. del mes d'ocveure's obligat a viure en continu:\ senyor Julià. Uopis Sanfellu, la seva
es repeteixen tan aquests casos
tubre
Muel
elecclo~uè
d'unes
bració
~uspensló de garantia, en forma ~on
filla Anneta Llopis Marimon 1 et
que un s'h,l ha danar acostumant.
nicipi sigui governat pels qui ellgel.xl bores.
Sempre ocasions
antics i .noderns
tlnuada, com cap republicà pensà senyor Salvador Torres Sala.zar, en
el poble.
- El pròxim dissabte, la companyia
que viuria sota el règim del 14 d's.· prendre una corba a la carretera
Tot seguit parlà el senyor Manuel S. E. ha tornat a Madrid de Josep Santpere posarà en escena
bril.
del Parello, anà. a topar contra un
Madrid, 22. - Aquesta. tarda arri- al Teatre Bartrina l'opereta-revista
Mulfio, el qual exercí la Jefatura de
Hotel de Ventas - Pelai,
La unió dels republicans ha d'ar- arbre, 1 volcà el cotxe damunt la
Vla.s y Obras en l'anterior Ajunta- bà a Madrid, en automòbU, procedent dels nostres exceHents comediògrafs
ticular-se sota. un tema: comuna as- cuneta.
Priego, S. E. el President de la Re- Agustí Collado 1 Rolg-Givernau «Roda
de
sociaminoria
la
que
Afirmà
ment.
Piració ell els principis democràtics
Resultà mort el regidor senyor
el món... i toma al Born».
lista. de l'Ajuntament desenrotllà el púbUca.
immillorables, al comptat i a terminis •
( legalitat deguda en la República. Llepis. Els altres ocupants del vehiAquesta. representació ha desvetUat
S'han d'eliminar en absolut els pro- cle sofriren ferides de caràcter greu.
força interès en el nostre públlc.
Aparells, des de 100 pessetes
cediments de violència republicana. i
Els ferits foren conduxts a l'hospiprescriure en absolut tot el que surtl tal de Sueca on foren assistits. La ~e
fora de la Llei. Aquesta unió dels re- nyoreta. Anneta Uopis té una tenda
Hotel de Ventas • Pelai,
publicans no pot ésser una uruó efl- en el llayi superior amb pèrdua Je
mera, sinó per a. una llarga etapa. totes les dents 1 contusions en totas
de politlca. republicana, una unió in- les parts del cos.
ELS MITINGS DE LA CED A : Adiària, tot al millor dient, cada tarda
condicional per tal de portar a cap
GRESSIO : AL TRES N OTES D 'IN·
fou
Llepis
senyor
del
cadàver
El
un programa a !1 de resoldre 1¡¡. crisi portat a València 1 aquesta. tarda tinFOR!IACIO
~nòmlca, reintegrar la pau, fomenhuc, en l'economia domèstica, per
Girona, 22.-Degua a. l'escassa con·
noc l'enterrament.
tar els Interessos i impulsar els sa- gué
l'encariment de les fruites i verdures currèncla, la Ceda hagué de suspenL'alcalde senyor Gisbert, 1 arc.t
produïda per l'escassedat d'aquests dre un mitlng que anava a. celebrar
del senyor Llepis, 1 els diputats seDE
PRo-SANEJAMENT
~fiTING
productes en virtut de la sallnltat de a Sant Esteve de Bas. També cal renyors Puig i Martínez Salas, es feI
CARDONER
DEL
AlGUES
LES
les algUes que han d'emprar per al marcar que dies enrera en celebrà un
ren càrrec dels ferits i del cadàver
LLOBREGAT
EL
D
PELAI, 8
TELEFON 14370
regadiu.
a. Sant Feliu de Pallaro1s i que tot
als quals traslladaren a València.
Organitzat per la Federació EsporEl doctor P . Mart! Ibàñez explicà plegat !oren dotze elsi que anaren a
En el balcó de l'Ajuntament one·
diuel
celebrà
es
Pescadors
de
tiva
perjudimatèries
les
detalladament
presenciar-lo.
gen a mig asta les banderes namenge un mltlng per a protestar de cials per a. la. salut que contenen els
- Amb motiu d'una vella qüestió
cional i regional.
rius
dels
aigües
les
de
impurificació
la
sentarla per a. arribar a la revisió Cardener i Llobregat 1 exposar els residus potàslcs l e1s estralls que pro- de rivalitats, i com ja finida, Josep
d
(Ve de l a pàgina 12)
a r 1- oonst.ltuciona.L HI ba quelcom de
dueixen en el cos humà, i molt espe- Masses I Cantó, de 36 anys, va agremitjans per a resoldre aquest paorós cialment als infants, als quals els fa dir per l'espatlla a Joan Fanals 1
Gestions dels socialistes de a POSICIO e
molta més importància.
i
conca
la
tota
afecta
que
problema
esdevenir enèmics. Esperonà el poble Carles, de 34 anys, ambdós verns de
Its proLa Constitució no defineix clarase&Ics, ni ha portat a tt..
Velasco
nez d e
Sevilla
ment sl la dissolució de les Consti- priva l'exercici de l'esport de la pes- perquè aixequi la seva veu en contra La Bispal.
'
.llletences sOcialltzadores que prodlSevilla, 22. - L'ex-diputat socialisL'agressor donà al Fanals vult putuents ha de contar-se entre les dues ca 1 constitueix un gran perill per a d'aquest abús i en defensa de la salut
d
•
•
r.va en els barris obrers de Berlin.
dels seus fUls.
nyalades al cap 1 a l'esquena. L'agree que té la facultat de decretar el Pre- la nostra agricultura.
un
d lart
"""¡ cert, com dèiem aba•1s, que en ta senyor Moreno Mateo 1 el repre- go ns
començar
de
abans
estona
Bona
El senyor P.Jbert Carst, que resum! dit passà a l'Hospital en gravisslm
sident de la República. La majoria
e camp de la. polit.lca exterior ha sentant de la U. G. T ., han vlslta.t
el local del Gran Kursaal era l'acte, en un discurs molt correcte, estat.
mati el governador per a dede les interpretacions és contrària a l'acte,
Salamanca
!co6 nsegult el màximum: la repudia- aquest
agrii
pescadors
de
gom
a
gom
de
ple
però valent, atacà les empreses que
- Han estat assistits al Dispensari
aquest còmput. El mateix senyor Aza"' del Trartat de Ver:al'!.es. Però manar-U la reobertura. dels centres
fia, en unes declaracions recents, ha cultors de tots els pobles afectats, que sense escrúpols nl consciència. es lliu- Municipal la nena Teodora Garcia i
àlxò no alleuja l'estat de l'obrer I obrers clausurats 1 Informar-se de la
i
sala
d'aquesta
pati
gran
el
omplien
de
Adelantado»,
«El
22.
Madrid,
l'autorització
sobre
de cinc anys, d'una. ferida
presa
Sànchez,
resolució
són
que
algUes
les
malmetre
a
al
raven
contrari
criteri
seu
el
exterioritzat
les seves familles. I és diflcil cre-.Jre
publica unes declaracions !et que aquesta diSSolució es conti.
e1s passadissos.
patrimoni de tots els ciutadans, ate- contusa. a la regió occipital esquerra,
que els vots aconseguits per les es- soHicltada per a celebrar la Festa. del Salamanca
A l'escenari, ultra la presidència 1 nent tan sols els seus interessos par- produïda. en ésser atropellada per un
del senyor Martlnez de Velasco que
Diu que h1 hagué una esmena per a
~uberres, en les ú:times eleccions ce- Primer de Maig. Referent a aquest diuen:
extrem el governador els diportar a la Constitució un article ad- oradors, prengueren seient els repre- ticulars, sense tenir en compte que auto. Caslmira Guardiola i Muntae ·t!de3, s'hagin comrertlt de cop 1 darrer
rt:.tade
s'h¡¡.
que
conforme
«Estic
de la. majoria d'Ajuntaments estan emmetzinant el poble i pertor- nya, de 34 anys, d'una ferida a. la
sentants
gué que no hl havia res resolt.
dicional, però no es portà, la qual cosa
~ta: en sostenedors de l'ordre !eiTambé el visitaren diversos repre- bllr l'antic bloc, però la presentació era tant com dir que no s'havia afegit interessats en què es resolgui aquest bant el desenvolupament de l'agricul- regió occipital i mabullament genesentants del partit comunista I dels del Govern a les Corts 1 el conse- aquest precepte 1 que la dissolució de afer, molts dels quals eren represen- tura.
ral, produït en caure a la vla púvllca.:
•
de diversos pobles de la güent debat polftic poden slgnifl.car les Constituents era. perfectament tats pel mateix alcalde. Per ésser tan
A continuació es. donà compte de l Salvador Joan i Ballester, de 23
Observem amb atenció les decla- sindicats
provincia per a solllcitar la reapertu- un obstacle de moment per a aq\!est computable. De totes maneres, com nombrosa la representació dels sus- les adhesions rebudes, entre les quals anys, d'una ferida a la cuixa esquerra:tons que emanin de W9ll~tras. ra
centres, la llibertat dels pre- projecte. Nosaltres no terum més re- que els dubtes subsiSteixen, el primer dits Municipis calgué habllitar totes hi havia un telegrama del baríton ra, produ¡da per un gos i considerada
~ d'ara fins al 10 de juny. Elles sos dels
i autorització per a celebrar la mei que !er caure el Govern, després que hauria de discutir les Corts prò- les llotges per tal de poder-los acomo- Marc Redondo, i !oren llegides les se- de pronòstic reservat.
""""'• donar-no3 la ps.u!;:1 , més o Festa. del Treball. També s'exclama- d'Una discussió en la qual per molt
dar.
- Ahir, al mati, prop de les dotze,
güents conclusions, que aprovà la. con
~~·Y3. del que succeirà a. Roma i ren d~ la persecució de que són ob- que es vulgui hi haurà greuges o ximes, eren aquest punt de la. valideVa. presidir el senyor Albert Cars!,
a la Plaça del :Marquès de Camp:s.
per unan1mltat:
""'nbé t>Cden corroborar el que al- jecte en diversos pobles, els afUiats quan menys actituds de conceptes, 1 sa de la dissolució. Figurem-nos que el qual, després d'explicar l'abast de currència
respectuós
un
Adreçar
Primera.
topar e1s automòbl1s O. 3.936 1
varen
Corts estiguessin conforme amb
guns observadors comencen de sos- a aquestes organitzacions.
el Parlament és un altaveu massa les
l'acte que s'anava a. realitzar, cedi la telegrama. a. l'exceHentlssim senyor O. 4.825, de Salt 1 Borrassà, respecpresidencial
missatge
del
raons
les
Pitar: que Hitler repeteixi e:S seus
potent perquè aquestes actituds no per a dissoldre les actuals. El Presi- paraula. al secretari de la Federació ministre de la Governació, demanant tivament. A conseqüència de la. topar~cslde paraula contra la u. R. s. s.
tinguin una. extraordinària. repercus- dent de la República restà iHès des- senyor Joan Sevarroja, el qual ex- la seva intervenció per tal d'aconse- da resultaren dues senyores amp fealemany
Govern
del
nota
La
claredat
més
amb
entendre,
ta
on
sió.
81 • Po ésser que fins avui, que
prés d'aquest debat; però, ¿i sl en plicà als assistents els treballs que en guir el respecte màK1m de les aigües rides a. la cara. 1 al praç, consideraJo he estat encarregat de formar l'altre
11
Madrid, 22. - En el Mln.ISteri d'Es- Govern
punt, en el còmput, es mos- el transcurs d'uns quants anys havia públiques per part de les empreses In· des de pronòstic reservat.
b. ft Alemanya ha
, cap I a
Valg
crlsl.
passada
la
durant
realitzat la Federació per a aconse- dustrlals de tota mena, que les impuSempla que l'assumpte ha passat al
~ésser ajudada pels països que tat han facilitat la següent nota. re- fracassar en les meves gestions per- tressin les noves Corts partidàries de guir
que es posés un aturador a les rifiquen, i especialment de lea em- jutjat.
epresenten el sistema capitalista lacionada amb el text de la nota lliu- què els caps de les forces poliUques la validesa? Doncs, resultaria que empreses
exploten els jaclments preses potàssiques que les sallnltzen
- A La Bisbal ha estat detlngu~
~ Europa. Sobre aquest punt, rada pel Govern alemany com a pro- amb els quals havia de formar-Jo amb aquella dissolució i aquesta d'a· potàsics i que
les obliguessin a construir amb les deixes de llur indústria.
Josep Roure i Uovcrs, de 55 anys,
sa:eich sa.p que Ang1nt.t:rra hi pen- testa per l'acord de I'Assamblea de no prestlU'en la indispensable assis- ra havia esgotat el cap de l'Estat la un
canal on abocar els residus dels
Segona. - Adreçar un respectuós per intent d'agressió amy una pedra
éi'a ~ molt. Lo. incògnita actual ha Ginebra.
tència. Doncs bé: després del meu seva facultat presidencial, 1 com a
pous, impedint d'aquesta mane- telegrama a l'exceHentisslm senyor i amenaces de mort a. Joaquim Morisês e arlr-se d'una mBnere. o altra, 1 «EE Govern alemany nega als Go- fracàs, valg quedar en situació ab- conseqüència d'això, es produiria seus
que
aigües
les
de
salinització
ra la
ministre de Gràcia 1 Justicia, dema- cot 1 Carreres, de 22 anys. El motiu
tat evident, per al lector femllia.rit- verns que en el Consell de la. Socie- solutament propicia per a donar tota. aquest fet: que durant dos anys 1 m1g avui
comencem a patir.
nant que Intervingui amb la seva au- !ou el passar aquest darrer per un
que li restarien de comandament pre~ els prob:emes econòmico- tat de Nacions varen prendre la. de- classe d'ajut a altres governs.
Companys,
Uuls
de
elogi
un
Féu
d'Aigües caml en el qual es creia tenir-hi perd'Europa, que una trajectèt1a cesló del 17 d'aquest mes, el dret a
Darrera la crisi les meves relacions sidencial en aquest moment no po- per les facilitats i la bona voluntat toritat perquè tan~ la. Lleique
prote- fecte dret.
co!D les altres disposicions
la HlUer, francament anticomunis- erigir-se en jutges d'Alemanya. El Go- amb el senyors Lerroux i on Robi~ dria. dissoldre les noves Corts.
- Ha estat posat ha disposició del
ao 1 que ass·.un1s el paper de defen- vern alemany considera la resolució són més cordials que abans; però De fet aquestes Corts naixerien amb demostrada per a la solució del pro- gerxen les aigües dels rius siguin complertes inexorablement, 1 apliqui les Tripunal Tutular de Menors el jovebar;l del caplt.a.llsme en general, tro- del Consell de la Societat de Nacions aquesta situació no és la mateiXa en la incllnació inevitable que la seva blema.
' El senyor Llu!s Barral, president de sancions que calgui a aquells que es- net de quinze anys VIcenç Fortuny,
els donés vers la convenció.
Oe~ d~ els.. medl3 oficials i !!nan- com constitutiu d'una nova discrimi- què jo hauria. quedat al el que fo- situació
la Federació, tenint en compte l'exde Blanes, el qual furtà quatre frens
PlllSOs que aYUi s'uneixen nació d'Alemanya, i per aquesta. raó ren dificultats per a formar Govern Es prou clar? Doncs cal evitar això: tensió del parlament del senyor Se- carneixin aquest bé del poble.
en
C1Js contn seu, una actitud més pre- la rebutja termlna.ntment i es reser- haguessin estat obstacles per a !un- Si aquestes Corts s'autodlsso!en per varroja, I que havien de parlar enca.- Tercera. - Adreçar un respectuós de vagons.
tua~a I conciliadora que l'ac- va el dret de publicar dintre de poc clonar com a tal Govern dintre les l'acord de revisió, el Presldent manté ra altres oradors, s'excusa. de !er-bo telegrama a 1'1exceHentisslm senyor
ministre d'Obres Públiques, demanant
el seu criteri sobre els deta11s esmen- Corts. Un partit que és enderrocat integre el seu dret a dissoldre-les, 1
en la seva representació mlnlsterial, la Cambra q-.Je succeel.xl la present per mitjl del senyor Carsl, el qual que dispo61 la construcció immediata
JOSEP ESCUDER tats a dita resolució.»
Ajuntaments,
dels
presència
la
agra!
adjunt
port&
que
fre
el
amb
actuarà
d'un canal collector que reculll les sono queda dignament per a facilitar
l'accés 1 la tasca del que l'enderrocà. la posslbilltat presidencial de disol- i es considerà molt satisfet de l'èxit bres salines que les empreses potàsde públic que havia assolit l'acte.
siques llancen als rius Cardener 1 LloDonades aquestes circumstàncies, una d.re-la.
La senyora Angela Ora.upera, en un bregat, 1 d'uns pantans que regularitEs necessa.ri treure d'enmig els
A la reunió ct>lebrada el dia 18 de
crisi de l'actual Gabinet pod.r1& reun
representar
poden
que
obstacles
bell1sslm discurs, féu veure el perill zin i enriqueixin els caudals d'aquells l'actual. el Centre Republicà Fedepresentar una dificultat insuperable
d'ipossiblement
l'actltud
dlflcU,
polftíc
persi.stelx
sl
debat
s'atansa
que
de Sant Cugat del Vallès prenral
rius, aturant alxf el per1ll que ameper a la reconclliació del bloc 1 el
M E TG E INTERNISTA
odiós i .!1M 1 tot perillós. Aquesta$ nacció mani!estada fins ara per part naça e1s camps regats amb aquelles gué els següents acords en relació
futur del nou Govern majoritari .
les situacions. A.1.x1 estan coHo- de les autorita.s 1 delt poble. Féu re- a.igües i l'abastlment de Barcelona l amb l'actual situació pellUca local
Telèfon 33668 I si no ~ pot a.rrlbal' a això, sl són
Corts Catalanes, 482, pral., segona
marcar la importància que tindrà, àd- altres pobles, 1 donant !elna, amb 1 general:
resultés impossible fer un Govern cats els peons del jóc polft1c.»
Primer. Desmentir rodonament ~
semblant aa que dlmlti pels indults,
aquestes obres, a milers d'obrers que
rumors circulats que el Centre fasofreixen gana.
què passa.rl.a.? Dooca que no haventhi Govern possible dintre lea Corts
Quarta. - Visltar l'exceRentisslm cilitava. assoctats seus per a la consamb major'.a 1 sense tenir el cam1
senyor governador general de Catalu- titució de la Comissió GesLOra local
~on. La majoria consistorial lonya I l'alcalde de Barcelona, per a
planer per a emprendre una labor
~ .
demanar-los la seva intervenció di- cal desUtuida, que pertany al Cen·
legi.ti.Uva, com 1& que estA recla.R E BUDES LES DARRE R U NOVETATS P E R A LES TEMPORADES DE
recta prop del Go\'ern. per tal de re- tre Republicà Feocral, no prend,ri
del Teatre, 21 i 23 • Telèfon 12412 - Barcelona mant la realitat naciollal. seria forPRIMAVERA I ESTIU
possessió dels seus càrrecs sl no és
soldre aquest problema tan greu.
çat aquest" Parlameat: 1 al.xb él el
~ C1an'W model, contecdonade& lmmJUorablemen;, wtU
Cinquena. - Interessar de tots e1s en la seva totalitat i d'acord amb
més greu que es pot produir en la
amertcl ~ - Oorbatee. mitJons. ctoturona, piJames 1 be.rpobles afectats per l'esmentat proble- el que disposa la Llei Municipal aprosituac.16 poUtica actu1t.L No é6 ja el
D \1.18a. de ¡ran IJ10(1a. Ezcelleot u.orumeot de ~erM oer a
ma la se\'ll cooperació prop dels po- vada pel Parlament de Catalunya.
OAW.lSES A aliDA
risc evid«lt d'Una dlseolucló, amb
d'lnterta
100
per
6'60
un
amb
1
iso.,
penn
pagareu
no
Ara
I
S
QUE-LO
IFI
Tercer. Seguir estrictament al peu
ders de catalunya 1 del Govern cenle. ~ent convocatòria d'elecI •rno r
cau, H. PJa(lll AepOblloa, s
de la lletra. el compliment de la nota
tral per a. ajudar a resoldre1 .
r ltncló, tot comprès, podreu pap_r el 10 per 1ot del cost de In obra don.s, que 5erla ~ com c1oDU un
BARCELONA
Telef. 18.873
En acabar el mitlng, el públic, dem- del Dll'ectori d'Esquerra Republica&alt en el buSt; oo ea tncta ~ .~1
peus, dedicà una xardorosa ovació als na de catalunya respecte la coosDiagonal, 341, pral., primera
...__ BASART
~ 1 és.5eC' ll10it el retard, pu-eoe
oradors
Utució de les Gestores.
de lA lmpoeslbWt.a.t que això repre-
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El triomf del Barcelona damunt el Madrid, permet al Betis mantenir-se
líder, malgrat el seu empat amb el Sevilla
A Les Corts

dir la jugada 1 centra; Vantolrà remata 1 obté el quart gol.
El Madrid, amb aq-..1est gol, amb tot
l dominar isoladament, es dóna galrebé per vençut, .fins que un nou gol,
als 37 minuts, augmenta l'cescore.
dels blau-grana. Un xut de Vantolrà,
després de burlar Qu1ncoces, val el
EQUIPS:
Baro:lona.- N~ués; Zabalo, Ara- cinquè i darrer gol.
na· Pedrol, Berkessy, Franco; VantolÍ-à, Raic, Escolà, Morera i Caban~s.
L'ACTUACI O
D'AMBDOS
ONZES
Madrid. -Zamora; Clrlaco, Qumcoces· Pere Regueiro, Bonet, León;
La. del Barcelona, ha estat, junt
Euge;lo, Lluis Regueiro, Safiudo, Hiamb la. del partit amb el Betis, una
lario l Ernllin.
de les millors que ha fornit al seu
Arbitre. - Iturralde.
ca:np; el seu gran entusiasme, acomBARCELONA-MADRID panyat de la gran rapidesa q-tJ.e ha
Barcelona-Madrid! Heus ac1 el par- posat en les seves jugades, féu que
pogués desbordar l'equip
tit que absorbia tot l'interès _de la. fàcilment
i que aconseguis una àmjornada de diumenge; el part1t que madrileny,
victòria.
ftns 1 tot podia assenyalar el cam- pha
Sobresortiren, per damunt de tots,
pió de Lliga d'enguany.
.
Degut a l'empat de punts enstent Vantolrà a la davantera i Berkessy
a la. l1n1a mitjana; el primer, a part
entre el Madrid i el Betis, i en la d'he.ve!"
estat l'autor de quatre dels
qual igualtat de puntuació els seVi- gols marcats,
fou l'element més pellans avantatjaven els seus contraris rillós de la davantera,
que portà
pel cgol-average», aquests havien de els avanços amb granpui~
decisió; Bersortir vencedors de Les Co~ ~e~ kessy, que sembla que va afinant-se,
t al que una possiWe reiDsca
e
de s-..1perar les seves darreBetis en aquesta jornada, 0 en la.. del aconseguí
res actuacions, tant en la part defenroper diumenge, els ~etés d_ad- siva
com
en
la d'atac; en el tercet
fudicar-se l'actual Torneig de Lliga. defensiu tingueren
una feliç reapariEl Madrid, doncs, i més ef:~Cara d~
ció Nogués 1 Zabalo, que, junt amb
gut a la. seva diiicil situació, hav1a Arana,
sa:.. :en mantenir incòlume el
d . donar el màxim rendiment en
marc¡ a la davantera, Escolà seaquest partit; el xoc entre m~Uenys seu
guí
en
merlts Vantolrà, si be 1 ~
1 barCelonistes es presentava l~teres mada vigilància a què el sotmeteren
sant de per si; però l'actual s1tuacló migs 1 dl(enses madtUenys, féu q_ue
del Madrid vingué a augmentar d no pogués rematar en diverses ocase-.J. interès, la qual cosa féu que el sions.
camp registrés un ple a vessar, sola-El Madrid, malgrat els valors de
ment igualat, durant la. present tem- nom
amb què compta, comença a
pera, en el darrer Barcelona-Betis.
ressentir-se del descens de forma q-Je
palesen
algans dels seus elements,
EL BJI ~ ELONA GUAtnA·
com són ei tercet defensiu; ni zam~
ni Qulncoces, no forDíJicil~~ultava la posicló del Bar- ra, ni Clrtaco,
ahir aquella tanca inexpugnacelona en aquest ençont:-; la derro- maren
ble.
ta barcelonista hauna significat per
seva poca rapidesa fou, en part,
alguns un cchlqué» vulgar; un ~chl- el La
motlu pel qual constantment es
éJ que ja un cercle molt reduït ce
desbOrdats per Ja davantera
~':uintenclonats volia. atribUir a. veieren
blau-grana; per altra banda, Zamora
aquest encontre, abans de la seva estigué
feixuc 1 indecis. La Unia m.i.tcelebració.
1 jana, molt eficaç, com deixem dit anImaginem-nos, doncs, repetim, e. teriorment,
els trenta pridiiicll posició del Barcelona; sorto- mers minuts durant
de joc, fou poc resistent
sament, però, I. aixi havem de dir-ho, durant
la
del partit. A la da~ Barcelona vencé rodonament el vantera elsresta
millors Reguelro 1 HllaMadrid, l'esclafà, més ben dit. I és rio.
secundats pels extrems, i
e potser l'eqalp blau-grana, fent- pc::::àbendesapercebuda
l'act'..tació de
~~ressò d'aquests comentaris tenden- Sañudo,
que
hom assenyalava com
ciOSOS sort1 disposat, des dels pri- la revelació de
la
temporada.
mers moments, a fer-se amb els dos

Barcelona, 5
Madrid, O

Les competicions oficials

CAMPIONAT DE LLIGA
PRIMERA DIVISIO
Resultats
Barcelona - Madrid
Ath. Madrid - Espanyol
Betis - Sevilla
Donòstia - Ath. Bilbao
Oviedo- València.
Arenes- R. Santander
Cluslflcaoló
J. G. E. P. F.
Betis
21 H <i 3 38
Madrid
21 15 1 6 55
Oviedo
21 12 2 7 58
Barcelona 21 9 5 7 54
At. Bilbao 21 10 S 8 55
Sevilla
21 10 2 9 46
At. Madrid 21 8 5 8 38
València
21 9 1 11 39
Espanyol 21 8 2 11 44
Santander 21 7 3 11 37
Donòstla 21 5 1 15 26
Arenes
21 3 3 15 16
SEGONA DIVISIO
R"

s-o

5-2
2-2
0-4
~

0-1
C. P.
19 32
33 31
« 26
4.3 23
35 23
36 22
40 21
48 19
57 18
41 17
60 11
50 9

.'3

Múrcia - Sabadell
Celta - Ossassuna
v alladolld -Hèrcules
Classificació

4.--2

3-i

A Múrcia

La Copa Espanya

Múrcia, 4
Sabadell, 2

S'han format quatre
grups de sis clubs

Múrcia, 21.- Els equips !oren:
Múrcia: ElU>- Oro, Ribé- Muñoz, Pal.ahi, Griera - Renon, Jullo,
Uria, Roig i Bravo.
SAbadell: Massip - Morral, CastUia - Argemf, Font, Mota - Sangüesa, Galvany, Gual, Barceló l Esteve.
Al cap d'un quart el Sabadell obtingué el seu primer ¡ol. Fou degut
a cUversos trets tirats per Gual, 1
que rebutjà el porter. Finalment, recolli la pilota Galvany, i l'envià a la.
xarxa. A partir d 'aquest moment el
Múrcia dominà amb Intensitat. En
una còrner cedida per Castillo, la
pilota fou rematada per Uria, 1 rebutjada per Massip. IAI. tomà a recollir Julio, qui obtlDgué el segon gol,
en rematar una centrada de Bravo.
Pocs moments ·~-r-es, marcava Uria
el tercer gol, el qual sobrevingué d'un
xut de P:l.lahi, que recelí Rechones
el qual coHocà la Pilota fora de l'a~
bast de Massip. El Múrcia obtingu~
un altre gol, que l'àrbltre anuHà per
considerar que havia estat precedit
de falta.
~ ~I segon temps, el Sabadell domma mtensament. i als cinc minuts
de joc, Sangüesa passà. a Gual 1
aquest marcà el segon gol.

Madrid, 22. - La Federació Nacional de Futbol ha facilltat una nota,
per mitjà de la qual diu que en rela.ció a les pròximes eliminatòries dels
dies 5 i 12 de maig, corresponents a
Ja Copa Espanya, 1 previst el fet d'ésser partit únic, ha. acordat formar
quatre gr..1ps de sis clubs, de la següent manera:
Primer grup; Ferroviària. Sportln~
de Gijón, Avilés,·Athlétic de Madrid,
Nacional 1 Valladolid.
Segon grup: Arenes, Baracaldo,
Irún, Donòstia, Saragossa i Badalona.
Tercer grup: Espanyol, Girona,
Gimnàstic, València, Hèrcules, l vencedor de Constància-Granollers.
Quart grup: Elche, Malacltà, Betis,
Múrcia, vencedor de Jerez-Júpiter I
vencedor de ceuta-Las Palmes.
Cas de vèncer el Júpiter la. seva
eliminatòria actual amb el Jerez. passaria. al tercer grup. e. ocupar el lloc
de l'èrcules, i aquest darrer passaria
al quart gr..1p.
Entre els sis clubs de cada. grup,
es procedirà al sorteig per als partits
del dia 5 de maig, el proper dijous, al
local de la Federació Nacional. Després d'aquest sorteig, els clubs es
podran posar d'acord per a jugar en
camp neutral, cas que no els convln~rués el designat per la sort, o a doble partit: en aquest cas, però, se
n'hauria de jugar un entre setmana
abans de la data del 5 de maig.
Aquest sistema que es segueix per
a. les eliminatòries del dia 5, és el
que es seguirà per a les del dia 12
amb els dotze clubs restants.

EL PARTIT BARCELONA· MAORI D - El tercer gol t.con~<.guJt lleis
blau-grana
<Poto Puig Farran.)

La vetlladà del dijous,
al Gran Price

Diumenge, a Montjuïc

Gran Price que ja la setmana passada ja obri les seves portes al boxeo
prepara per al pròxim d ijous una altra interessant vetllada popular, la
(Període final)
base de Ja qual anirà a càrrec del
campió aragonès Sòria l del sabadeJ. G. E. P. F. C. P.
llenc Hemàndez.
Hèrcules
9 5 2 2 21 9 12
A
Inca
La. resta del programa serà inteCelta
9 6 o 3 19 17 12
grat per novells valors els qualS poOs~:..ssuna
9 5 1 3 18 13 11
sen a la lluita tot el seu entusiasme
Múrcia
9 5 1 3 16 12 11
per tal d'aconseguir el triomf, per la
Ningú no té un criteri
Sabadell
9 3 o 6 10 20 6
qual e~ no pot faltar en cap mo- futur guanyador del Granconcr~ del
Valladolid 9 1 o 8 11 24 2
ment 1 emoc1ó, com es pogué consta- ternacional de Barcelona trenu Intar en l'anterior vetllada.
amb coneiXement de ca • parlan~
COPA D'ESPANYA
Martínez Cortès, que junt amb difícil fer un pronò~tic usa, resUlta
Inca, 21. - L'encontre ha estat juSarto foren guanyadors per K.O. a
La classe excepcionaÍ d ls
Resultats
gat amh IO'an entusiasme pels dos
la. passada reunió, seran e:carats, en inscrits a aquestes cures ~ 0t11S
Jerez -Júpiter
1-1
equips. El domini ha correspost per
aq-..1esta ocasió a adversariS de pro- sorpreses no previstes Pels
onar
Constància - Granollers,
2-2
un igual, l el resultat reflecteix la. nivada vàlua, i Esplugues (el crec consideren entesos
la
que es
EL CAMPIO DEL MON
Ceuta - Las Palmas,
z.;....o
veHa~ió de forces registrades al camp
gracienc>
el
qual
va.
fer
maxt
nul
que
en
la
250
c.
cenhi
~a~a,
Ja
de joc.
Ferroviària - Corunya,
4-3
amb M. de Alagon, serà acarat al sidera que el gran Winkl q tconA la Primera part Garreta marcà
gran batallador Matasans.
ser guanyadOl' no ha d~~~ ésPROMOCIO A LA
un gol, als vint-i-cinc minuts de joc.
Degut a les qualitats excepcionalS que els seu.s 'compat i te
ar-se
General, s ptes.
Amb aouest resultat s'arribà al desqu~ reuneix el Gran ~ce per als · Jrion i Boigt, són c~~ ¿ ~usler,
PRIMERA CATEGORIA
1
c;an.s. Reprès l'encontre. Tolin establi
amants de la boxa, qualitat de com- els millors espec· listes d ra . COill
1 empat a un, 1 poca estona després
bats 1 preus, és de preveure que Ja btcatge 1 que efsuec G~~~~..cu·
Resultats
el Granollers, per mitjà de IJuc
ja
popular ~la de la Ronda es veu- Jlà Gobetti, el francès Boets
!taanunciat , el jugador català Josep SaBadalona- Terrassa.
3--1
una jugada lmpres1onant. es va apun- mitier.
rà
molt ammada.
·
tres Simó 1 Flores, són h~me 1 nosSt.
Andreu
Sants
0--4
pu:~est triomf, naturalment ens_ emITURRALDE I EL «f"ENAL•
tar el ~""'On goL Als deu minuts d'a-Els equips foren:
A LA PISCINA DE L'ESCULLERA hàlau palesa.t abastament llur s g~:
Reus - St. Cugat
3-0
pletia de satisfacció; aquestes VlCtòquest segon temps, Coll empatà noTY» QUE NO ASSENYALA
Ruiz - Pera, Perica
-v ua en di verses ocasions ¡ que han
Girona- Horta
1--4>
vament, l s'acabà el partit amb - Constància:
ries són les que faciliten el ress~gt
Com que Je. jugada que motivà la
París,
OrdiDa,
Ostaltlc
- Oliver, El
'alS dO· deEnfer-U
dlf1cU la victòria
aquest resultat.
ment del nostre futbol, 1 el ress gt reclamació de cpenalty» tant per
S amp10na
SOCI
350 c. c. es trien els. homes de
Torres, Barders, Artocha i Coll.
Arbitrà Solives, del CoHegt valen.
ment, també d'un club; I. enhaa~~es~ part dels jugadors com pér 1a del púGranollers:
Casanovas
Pons,
naran
llOC
a
lluites
molt
Mellors,
Kammer,
Binder, Bodmer,
elA.
cas, el valor del Barcelona.
P
blic, el qual màxim càstig no va ésValls - Rovira, Sala, Torres
Lluc,
·
I
nteressants
stromberg,
VIdal,
Simó
i ctermont,
No
va
actuar,
com
A
Madrid
havia
estat
rimentat una gn:.n puja.
t ens ser concedit per l'àrbitre, vàrem proGarreta, Manuel l Guix.
sense que tant per llurs munturta
Però, rotés que res, :t~~~ per- curar d'entrevistar-nos amb el mateix
Diumenge, al mati, a la. piscina de Cl?m per la seva classe pugui dec!·
ha produ'i viW!'!..granque tan disgÚstats Iturralde, el qual a les nostres prel'Escullera, tingué lloc la segona jor- dír-se un guanyador.
q-.lè els se .....-.
. donar- guntes digué: En això dels cpenal~
nade. dels campionats &octals del
En 500 c. c. on s'han aplegat el
sortiren de Les Corts, pugwn
ue tinc format un criteri que tot seguit
Club Natació Barcelona, en la qual major nombre de notabilitats, figu.
Campionat de Catalunya de Agrupació de Basquetbol de es
4e compte que aqu,ella. derrota rina valg a exposar-vos: abans de conc~
nedaren
les
proves
200 metres mu- ra com a probable guanyador
e1
tant els confrarià. 1 equip blau-g
j dir-los m'hi miro molt. Solamen• asBasquetbol
res i 100 metres braça, per les catego- gran Stanley WOOds, però cal tenir
~atalunya
també ha volgut i ha pogut, ensems. senyalo el màxim càstig quan crec
rles seniers, junlors i debutants.
present que els seus contrincants,
Montserrat, 9-Montgat, 9.
repetir-la. davant el Madrid.
q-tJ.e la falta que s'hagi comès pugui
Els nedadors barcelonins, que es pro Mellors, Core., Kemmer Winkler.
LAlETA, EN VENCER L'ESPA·
Aligues B. C., lS-Martinenca, 35.
Madrid, 21. - AcucU poc públic EL
EL QUE fOU E'- PARTIT haver impedit que la pilota entri a
paren activament de cara als vinents Sunqui;St. Bodmer. Voigt; Moxó, Vi~
AL CAP DE LA
Badaloni, 2C>-RenaixerLent, 19.
•ugades foren sufl- gol o que el jugador que sigui carre- a. l'Estadi Metropolitana. L'Athlètic NYOL, S'AFERMA
festivals internacionals que comença- dal i Slmó, són de la fusta dels grans
"CLASSIFICCIO
~cansa Sabadell.
Les primeres '
la res gat hagi tingut la probabilitat de no s'emprà molt a fons, sl bé els
ran
dintre pocs dies, posaren tota la. campions 1 en tot moment poden fl·
cients per a dei.'Cat entreveure
- marcar-lo· en aquella jugada no ho seus davanters es mostraren m lt peEl partit que diumenge dlsputaren
seva voluntat en les proves efectua- gu~ encaPÇalant la lllsta de cl.asEQUIPS:
ta del partit; Al cap de po_ca estan:" he cregut' al.xi i per tant aquest és rilloslos davant la meta. defensada. aquests dos clubs, tingué tot;., els asdes, i aconseguireu falagueres mar- slf¡cacló.
d'haver~e començat el partit, el Ba - el motiu pel qual no he 'assenyalat per Martorell. El porter de l'Espa- pec~s ~·un partit de Campionat. El
Laietà.
Domingo, Martinez (1),
En la categoria màxima, Andreu
En sidecars la lluita ha d'ésser
celona posà de ~fest les seves ga- el «penaltY» que em reclamaven.
Fèlix, Prieto (12), Muscat (6), Lle- ques.
nerv:tosiSme
fou
la
nota
dominant
dunyol
causà
bona
impressió,
puix
que
Lepage es classliicà en primer lloc renyida, puix que tots els Inscrits,
nes de guanyar puiX que féu entrar I
bot, Creus (11).
rant
tot
l'encontre
i
l'entusiasme
arestigué
molt
encertat
tota
la
tarda.
en
els
200
metres
lliures,
que
cobri
se~se e."'{CeJ>C!.ó, són aptes per a clastot seguit en aécló la. defensa madrl- ¿Quina impressió us ha meresEspanyol. - Sierra (1), Brotons, magnificament, posà de relleu les se- slflcar-se
Contràriament, l'equip de l'Espanyol ribà al roig viu diverses vegades, bo
prJmers, 1 tot depèn
lenya. L'equip madrileny, encara que cut el Barcelona?
i culminant en els empats que es Gago (8), Roca <7>, Fa.rré, Coll (10), ves condicions de gran nedador. ca- incidents que puguin pres~..!l.tar-sedels
no
palesà.
est.ar
en
forma.
Untcament,
en
jugant amb gran serenitat, no podia
Francament - afegí Iturralde junt amb Martorell, tingué l'extrem produïren. Dels equips, el que sabé López.
rulla 1 Calrol efectuaren també una el transcurs de la cursa. Moritz-Way.
contenir l'entusiasme de la davante- - m'ha sorprès l'actuació del BarceArbitre.
Vllalta.
treure
més
profit
de
les
ocasions
far a blau-grana, que, amb gran rapi- lona; amb tot i ha,er vençut darr~ Bosch una actuació excellent. Bosch vorables que tingué fou el Laietà.
Barcelona. - Carbonell (1), Farré, bona cursa darrera del guanyador. res, Starkle 1 Deter-Faust, són ja
desa_ aconseguia de situarse en ter- rament a San Mamés l a Santander, dem06trà ésser un jugador d'extra- L'Espanyol al primer temps tallà set Mallart (1), Tomàs (8), Hemàn- Cal remarcar l'exceHent cursa de Mar notablement coneguts del nostre púordinàri
classe,
l
Prat
tí II
no
estigué
.
a
juni
i 1 d
bUc i suficients per assegurar una
reny contrari.
' no creia que el 'Barcelona pogués vèntirades lliures seguides, i ahir, els dez (13).
• pruner
or,
e e Nubiola competició,
1 sl a elles s'afege¡·xen
però la ratlla mitjana del Madrid, cer el Madrid; tant és aixi, que he l'alçada de la seva fama. Unicament seus
II,
primer
de
debutants.
h
lluro.
Baró
(1),
Bonet,
Xivillé
«supportets», lluny d'ajudar-los
En elS 100 metres, braça, veierem
omes com Tommy Span (anglès) l
que durant els trenta prUners minuts vingut a. arbitrar el partit amb el en treure els còrners recordà el bon amb els
(10
basquets),
Berga
(7), Daria (2),
seus
crits
entusiastes,
creiem
una forta lluita entre els germans els alemanyg Voitg i Braun, i els
de joc fou la que més resistèn~i~ ple convenciment que veuria guanyar jugador que hi ha dintre d'ell So- que més aviat els perjudicaren.
Arenes (3).
Torres 1 Ramirez amb màN avarro, els quals posseeixen un estU nostres
oferl, tingué e·· ~ de restar efect1v1- el Madrid; però el partit que ha fet ler s'esgotà ben aviat, 1 per aquesta
Arbitre.
Bertran.
Els
incidents
que
ocorrel§.leren
qulnes especlalfsslmes hÓ pot esta·
entat als avanços barcelonistes. la qual el Barcelona m'ha deixat sorprès. causa no reté joc en el centre de tre el públic, no tenen més importàbJuniors.- Farré (7) , P. Vidal (2), perfecte
eficaç;
vencé
Navarro
II
bllr~e
un
pronòstic que inclou a tols
1
la
Unia
mitja.
cosa els permeté d'efectuar un breu, Ha jugat d'una manera formidable;
cia que
de fer interrompre el par- Juan (3), J. Vidal (6), Escalera (10), amb l'exceHent marca d'un minut 24 per tgual.
Als dotze lltiDuts del primer temps, tit. No la
sl bé Inofensiu, dom!ni.
el que m'ha agradat extraordinàriasegons
9
Benach
dècimes,
U).
seguit
a
poc
per
El
tr
t.s
sabem
per c¡,uines raons, ei
Vingué la reacció dels locals, i amb ment ha cstnt Vantolrà. El crec amb una fallada de Pérez permeté Elts en enamen oficials comenIntendència. Pujol, Martinez Navarro I. Ambdós escoltaren grans
ha d'ésser mterromput per
això 1e. primera jugada de veritable suficients mèrits per a ocupar el seu zegui de fer una gran passada a. p~i~
aplaudiments
pel
seu
esforç.
Herbaçaran
el
pròxim
dimecres,
a les qua.·
questlons semblants. Si la causa ern (4), Estop (10), Vilaldach (6), Cata- lheimer 1 Aynó foren els guanyadors tre de la tarda, l per
perill davant la. porta defensada per llo · en l'equip nacional.
1\lendizabal. Aquest tomà la pilota, l l'arbitratge,
a aquest di&
rineu (13).
en
aquest
cas
trobem
que
tenen ja anunciada llur arribada I
Zamora; Escolà es disposava de xuI amb les paraules d'Iturralde, que Elizegut rematà, aconsegu•nt el pri- obraren bé, ja que un arbitratge que
Arbitre. - López.
en les categories junlors i debutants, actuació
l'equip suec amb suntquist,
fur e. pocs metres del marc, quan fou no pogueren convèncer-nos en relació mer gol de l'Athlèt!c. Manolin pogué havia començat irregular es transPatrie.
Maunier (6), Grau 80, respectivament.
r·
1 dè st
'
Els resultats assolits foren els se- lt an s anley Wods, 1 alguns dels
carregat dins l'ària de cpenaltY», sen- al cpenalty» posem 1l als nostres co marcar en un còrner, per~ llançà a formà, després dels incidents, en una Font (20), Atnaud 06), Mitchell (4).
alemanys que juntament amb els na·
se que l'àrbitre assenyalés la. falta.
mentarls d'àquest emocionant Bar- fora. El segon gol de l'Athlètlc, fou actuació més que bona, i molt lmparu.
c
.
.Joves.- Giménez ( 4,), Oir~ gUents:
als trenta-cinc minuts. Un còrner ci.til en tots moments.
A partir d'aquell moment, el par:- celona-Madrid.
100 metres braça .debutants) :
clonals efectuaran les proves i pona (6), Bayraquet, Quilez, O. Gimédran donar ja una idea a les futures
tit adqulrl un major Interès i mobl·
llançat per Mendizabal, i rematat
nez (2), Q"o.1ero1 (2).
ELLECE
Dels
equips,
ja
diem
que
el
Laietà.
1,
Aynó, 1 m. 33 s.; exequo, C. Tor- ""'sslbilitats de ada.
al dia
litat, bo 1 accentuant-se també el doamb el cap per Ellzegul. L'Espanyol sabé treure més profit de les ocares i Manyik I, 1 m. 33 s. 8-10; Ma- de la cursa.
e
un per
mini dels blau-grana; però la magnfdominà en els darrers moments del sions que tingué. Martínez, e. la d~
CLASSIFlCACIONS
nyik n , 1 m. 34 e.; Imaz, 1 m. 36 s.
1lca tasca dels madrilenys feia que
A Jerez
primer temp.c;, que és quan aconse- fensa, estigué molt millor que en el
PRIMER~\. CATEGORIA
1-10; Vlalta, 1 m. 36 s. 2-10; Manso,
aquells no pog-..1ess!n marcar el seu
guí el seu primer gol en un còrner partit de l'Duro;
Laietà
9
8
1
228
173
16
1 m. 42 s. ~10; V. Bonacasa, 1 m.
Fèlix
el
secundà.
bé,
primer gol fins als ~2 minuts de joc.
llançat per Prat i rematat per Bosch. l en ell veiérem les ganes que té de Espanyol
8 5 3 217 162 10 42
1
1 m. ~7 s.
En aclarir Arana, recull la piltJta Mos. 60; i Bosch,
8 4 2 2 233 205 10
A la poca estona. de començat el jugar, i solament manca que 11 donin Barcelona
100
metres
braça (junior)
:
rera, el qual passa a. Ventotü; aquest
9 4 2 3 181 178 10
segon temps, Espada, sol davant la possibilitats; Prieto en aquest partit Iluro
1, Herbalhelmer, 1 m. 28 s. 1·10.
centra i Círlaco aclareix fluix; rema-BAR CAFE
Patrle
8
4
1
3
259
166
9
porta, perdé una bona ocasió. Als deu ens demostrà el que pot la voluntat,
100 metres braça (seniors) :
ta de cap l'extrem barcelonlsta i Za.
8 4 1 3 208 174 9
minuts, l'Athlètic feia. el seu tercer l'energia i les ganes de sortir victo- Intendència
1, Navarro n, 1 m. 2~ s. 9-10; Na- Dipòsit de cervesa o A M M
mora rebutja amb el puny, però t-1
9 1 - 8 154 2U 2 varro I, 1 m. 25 s. 8-10, 1 Muñoz, PLANETA,
gol en una centrada de Lafuente, rl'lSos del camp; Ja seva actuació fou Juniors
36
(P.
del Soll
mateix Vantolrà. pot rematar nova9 1 -- 8 138 318 2 1m. 27 s.
rematada amb el cap per Ellzegul. Es la més destacada de totes, l solament Joves
Jerez, 21. -Equips:
.
•
Telèfon, 79285 - - BARCELONA
ment, 1 obté el primer gol, d'Un xut
castigat
l'Athlètic
amb
penal,
l
la
cal
<r..1e
es
desprengui
de
certs
100
afecmetres
lliures
(debutants)
:
.lúplter:
Solà
Clàudio,
Ba.yo
ras.
SEGONA CATEGORIA
1, Nubiola. II, 2m. ~3 s.; Aguilar 2
comenca el segon temps dominant Font, R06alench, Bardines - Péiez, pilota fou desviada. a còrner per Pa- tlsmes, però estigué tan encertat.
Primer Grup
checo El s~on gol de l'Espanyol es que aquests afectlsmes en aquest parnovament el Barcelona, i als dos mi- P erpinyà, Garcia, Legaz i Morales.
m. ~8 s.; Berna.l, 2 m. 49 s. a-1o; :Ptt- les grans curses ciclistes
Hospitalet
8
7
1
S24
12~
14
produi
als
vmt-1-cinc
minuts,
en
una.
tit no compten. Ets darrers
rier, 2 m. 57 s. 3-10; Segalà, 2 m. 59
nuta i mig de reemprendre's el Joc
.Jerezano : Lario - Glménez, Sor- jugada personal de Bosch. qu1, des- sobretot, en els quals marcàmoments,
8 7 1 215 132 1~ s. 6-10; Novo. 3 m. 1 s. :a.:-10; Ollé, 3
dos bas- Manresana
aconsegueix el segon gol. Zamora ri bas- Ru1billl, Màlaga, Paulina Juventus
8
5
3
212
181
10
prés
de
burlar
la.
defensa
vermella,
ques
que
valgueren
la
vict.òrla
al
m. 7 s. 5.10; J. M. Torre, 3 m. 9 .s.
acla.reix un xut de Vantolrà, 1 EsCQ. Romero, Oyanguren, Badillo, Barba
8 2 -- 6 137 235 ~ Moyà., 3 m. 16 s.; Mur, 3 m. 18 s.;
centrà l Espada rematà amb el cap. seu equip, fou quan va. posar al des- Atlètic
là, apro.fitant una. fallada d'un mig l Plchl.
8 2 6 136 240 ~ Castells, 3 m. 20 s.; Casas, 3 m. 31
Després, l'AthlèUc aconseguia el cobert tot el seu seny d'atleta. Mus- Ripollet
madrileny, llAnça un tort r..1t, que
8 1 7 108 21~ 2 s.; Massip, 3 Ll. 37 s. 8-10; 1 MancaEl Júptter féu un exceHent partit i quart &ol, marcat per Mendizabal, l cat fou subjectat a. un marcatge im- C. E. E.
Zamora no pot deturar. Deu minuts
da, 3m. 38 s.
després, l en franc domini barcelonis- &; mostrà molt superior al Jerezano. el clnqué el marcar EllzegUI. en re- pecable per part de 1'Espanyol, l no
Segon
Grup
matar
una
passada
de
Lafuente.
es
destacà
tant
a
marcar
punts
com
200 metres lliure (juniors):
ta, Vantolrà s'interna a una passada E.> féu remarcar del Júpiter la lful.a
Cornellà
7
6
1
225
118
12
en
altres
partits,
mitja.
però
la
El
seva.
primer
actuatemps
fou
de
presEspanyol: Martorell, Arater, Pérez,
1, Mart1 n, 2 m. 40 s.; Burcet, 2 m.
d'Escolà, i bat per tercer& vegada
Calelle.
7
5
1
1
186
150
11
ció
!ou
bon.
Creus
ha
d'anar
polint.,
sió
alterna,
però
de
més
els
aven~7 s.; Ollé n, 2m. ~9 s.; Calero, 2m.
Edelmira, Solé, Clfuentes, Prat, Qu~
Zamora d'un xut creuat.
8 ~ 1 3 189 129 9 59 s. 7-10; Lafuente, 2 m. 58 s. 7-10, i
se més. Amb tot 1 els punts que Atles
Diumenge, al mati, 1 en el magnítlC
Continua el domini dels blau-gra- 908 dels catalans. El gol del Jerez sada, Espada, .Manolin i Bosch.
Aeronàutica
8 4~ 138 171 8 F . Farés, 3 m. 8 tr. 8-10.
circuit de MontjuYc, va celebraHe
na, i cinc minuts més tard es pro- l'obtingué BadU!o. El Júpiter obtin1 no ens produí la bona lm- Dlcletxes
Athlètic de Madrid: Pacheco, M~ marcà
7
1
-6
82
118
2
IV Trofeu Masferrer, davant un P j
dueix el quart gol. Cirlaco fa una gué un ¡ol que fou anuHat, 1 el que sa, Alejandro, Fellcl.ano, Marculeta, presslo de Llebot.
200 metres lliure (seniors) :
De l'Espanyol només destacareu
curta passada a zamora. Arriba, fou vàhd per l'equip català l'obtin- Penya., Lafuente, Arocha. Ellzegul,
1, Lepage, 2 m. 27 s. 4-10; Ca.rulla, bllc nombrosissim repartit al l"larll de
TERCERA
CATEGORIA
dos
homes:
Brotons
1
Coll,
que
jugaperò, a temp" Cabanes, per a impe- ~é Garcia.
Chacho 1 Mendl.zàbal.
7 6 1 170 87 12 2m. 32 s. 7-10; Caurol, 2 m. 3~ s, 8-10; recorregut.
ren superbament i amb serenitat; Olímpic
La cursa de gran categoria, no so2 m. 37 s.; Sabater, 2 m. 39 s.,
7 6 1 167 95 12 1Brull,
Sierra molt sobri; Gago ttngué al- Martinenc
Brau, 2 m. iS s. 2-10.
lament peÍ nombre de particl~
7 5 2 180 71 10
guns trets afortunats, però es cansa. Ateneu
100 metres braça (debutants):
sinó per la qualitat de diversos . rd
7 4 S 97 124 8
Els altres que anaren sortint, acom- P. Riba
Aynó, 1 m. 35 s.; ex-equo, C. Torres resultà molt disputada entre R!caps..
7 3 4 7~ 86 6 i Manyik
pliren tan bé com el seu desencert Rubi
I,
1m.
33
s.
8-10;
Manlk
n,
Ferrando, Ocstrieux 1 Vicenç TrUesd7 2 1 ~ 135 123 5
elS pennetía, ja que d'haver secun- A. C. Mollet
El Trofeu Masferrer restà s~ut
7 1 6 65 205 2 1 m. 34 s.; Im.az, 1 m. 36 s. 1-10; Vidat amb encert la ta.:;ca de Brotons l Comtal
tal
7 1 6 61 159 1 lalta, 1 m. 36 s. 2-10; Manso, 1 m. judicar, per no arribar a un
Coll 1 d'haver sabut tirar amb encert, Garcia
42 a. ~10; V. Bonacasa, 1 m. 42 s. 6-10 de diferència entre els dos ciu~ ¡a
bo i aprofitant les innombrables t..l.rai Bosch, 1 m. 47 s.
com assenyala ei reglament
AORUPACIO
des lliures, que efectuaren a. fora, Mongat
100 metres braça {jwúorsl:
cursa.
11 'l 1 3 239 lM 15
segurament el resultàt. hauria estat Montserrat
Herbalh.eimer,
1
m.
2~
s.
1-10.
La classi.Iicac1ó fou:
.
62
un altre.
Rena "
t 11 7 1 s 202 176 15
Ricard Ferrando, A. C. MontJu!c.
100 metres braça (seniors):
~ 287 232 1~
El Barcelona l l'lluro empataren,
l.."'<emen 11 7 Nubiola.
n.
2
m.
43
s.;
Aguilar,
2
punts.
en
1
h.
U
m.
37
s.
57
11 6 5 509 214 12
1 la nota més reeixida. fou rarblt.rat- sabadell
Antoni Destrleux, U. S. S:lllts.
11 6 -- 5 218 223 12 m. 48 s.; Bernal, 2 m. 49 s. 3-10; Perge. Patrie 1 Intendència venceren la· ~in~ca
b.
0
12
3
9
200 280 6 rier, 2 m. 57 s. 3-10; 6egalà, 2 m. 59 s. punts, en 1 h. 41 m. 37 s.
U. C. de .Jove.-; i Junfors respectiva- Ali
Vicenç Trueba, 50 punts, en 1
11 2 9 ~1 277 4 6-10; Novo, 3 m. 1 s. 2-10; Ollé, 3 m.
ment, per molt avantatge.
gues
7 s. ~10; J. M. Torres, sm. 9 s.; M:o- 41 m. 37 .s.
1 )l.
En la. segona categoria., a.l prlíner
Manuél Ca,P!:lla, 38 punts, en
ya, 3 m. 16 e.; Mur, 3 m . 18 s.; Cugrup, la sorpreaa de le. jome.da oaA
BOXA
tells,
S
m
.
20
s.;
~ 3 m. so s.; 41 m. 37 s.
all quin9•
a càrrec del C. E. E., en vèncer l'AtMiquel Torrens, U. C. M or
Massip, 3 m. 37 s . 8-10, i Moncada, 3
lètic. Els altres no donaren cap sorJA ERA D'ESPE RAR
m.
38
s.
19
punts,
en
1
b.
~2
m.
30
s.
s sant.!.
presa. Al segon grup, resultats norVicenç Cebrlan Ferrer. U. ·
200 metres lliure (juniors):
mals. I en la tercera categoria., l'Ate5
Martí II, 2 m. 40 s.; Burcet, 2 m. t7 18 ptmts, en 1 h . ~2 m. _30 · punts.
neu D. C. vencé el Prat de la Riba. Miller va vèncer, per k. o.,
Josep Gras, P. c. Clips, 11
s.: Ollé n. 2 m. 49 s.; Calero, 2 m.
Resultats dels parUts:
Johnny Cruz, a Mallorca 50 s. 7-10; 1 F. Parés, 3 m. 8 s. 2-10. en 1 h. ~3 m. 15 s.
punts•
Jaume Pa~s. U. E. Sants. 11
200 metres lliure (seniors):
PRIMERA CATEGORIA
Palma d& Malorca, 21. - Aquesta
Lepage,
2
m.
27
s.
4-10;
Carulla,
2
en
1
h.
~3 m. 15 s.
tjuk 10
Laietà, 30.Espanyol, 26.
tarda, a la Plaça, de Braus Monu- m, 32 s. 7-10; Calrol, 2 m. 34 s. 8-10;
Isidre Ftgueras; A. c . Mon
•
Barcelona, 23-Iluro. 23.
mental, ha tingut lloc el combat en- Brull,
punts,
en
1
h.
4.S
m.
15
s.
b 4à
2
m.
37
s.
;
Sabater,
2
m.
39
s.,
Patrie, 54-Joves, a.
tre Freddie MUler, campió del món 1 Brau, 2 m. ~8 s. 2-10.
1
Fermi Trucba, 10 punts, en
·
Junlors, 22-Intendència, 33.
del pes ploma, 1 Johnny Cruz, que
m. 15 segons.
urid e
havia estat un gran campió de Cuoo.
Joan
B.
Salem,
P.
C.
Esc
•
SEGONA CATEGORIA
La lluita només ba durat set reComarcans:
punts,- en 1 h. 4à m. ·o s.
pun~
Primer Grup
preses, de les deu que l'havien de
Lluis Pujol, u. E. sant.s. 3
Ripollet, 26-C. C. Hospitalet. {6,
Tt:ruu pre&ent el
constituir. Poder dlr. que en les sis
en 1 h. 43 m. 15 s.
edOfl.
Atlètic, le-o. E. E., 29.
primeres represes Freddle Miller no
Es varen classl1'lcar 32 corr
RESTAURANT-BAR
M. Manresana, 2.Ju~ntU!, o.
ha desenrotiat la. seva classe, 1 ~r
rJJS
Segon Grup
això el combat lia durat tant. Al
CLASSIFICACIO PER CL re!.
«lA PENYA»
Escletxes, 16-Atles, 26.
setè round, Freddie Mlller cast.1gà
A.
c.
MontjuTc:
Ferrando,
p¡gue
calella, 49-Aeroni.utica, 2.5.
Carrer Sant Pau, 11
durament el febre de Johnny Cruz,
ATHLETI C DE MADRID· ESPAHY Ol. - Una ju¡a.da davant la porteria de l'tQUip barcelonl, que perSa.l&rich, en 5 h. 7 m. 22 s.y-r 1':>'
TERCERA éATEGORlA
Es regent.at per amics nostres
I seguidament, d'un cop a Ja barra,
U. E. Sants: DestrleUX, u•~•
cU per I· 2
CExpres.s-Foto.l
Ateneu B. c. 22-P. de 1:1 R~"\, 10. el poc;à fora de combat.
gès, en 5 h . 11 m . 15 s.
1-S

Constància, 2
Granollers, 2

Nou nacions inscrites
al lli Gran Premi Motorista Internacional
de Barcelona
cf

Demà, BOXA-OL YA,PIA
Alf. BRfiWII

motra TORBES

en

1.

e

· ts

Athlètic de Madrid, 5
Espanyol, 2

I

I-

Jerezano, 1
Júpiter, 1

J. Bernardó Salvadó

Ricard Ferrando gua·
ny à el IV Trofeu Mas·
ferrer
f

•

!I

. la humanitat
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ESPECTACLES PUBLICS
TEATRES

GRAN

M ETRO POL (
LJ j rla. 116 • Tel•ton SI U2

TEATRE UICEU

_--------------------Avui, tarda, d&
a
nJt, "

~----------~---. M.PORADA OB PRIMAVERA lf' üo1Que5 tuncloos per la ra..
1 a cOWPAN'ilA CI& BALLETS
p¡OISSOS tle P..10NTE • GARLO -

4

8 i

les 10:

EL BOTONES DEL
HOTEL DALMASE

~~da ooer~ l'aiXloameot • Als
nyora aoonata a la reml)Oroda
~l:ltvern els seran rt:àervades les
seçee ¡ocalltats Clos el dia ~.

-TEATRE NOVETATS

la més còmica creació de GEOR.GES MILTON;
l

BOUBOUlE I, REY NEGHO

cran Com,..nJia de Revistes
CELlA CAMEZ

---

----------

MARYLAND

AVUI. ta.rda, 4'30. Nit, 10: LAS
çHIRlMOYAii l'bit delirant:

Plap

Los inseparables

Tarda, continua: 3'30, 6'30 I
- 7"JO. Nlt, 10: LA CALLI NA 1.0·

Trlom.t de CELIA GAMEZ. CORl'l'A GAliEZ, Castrito. Arteuuita.
els 10 Bon. 38 vice-tiples • Gran
resensaciO - Demà, tarda. ES~ïlENA: EL CEiillDOR DE DIA·
NA - Cada. n1t: LOS INSEPA·
RAiL ES.

-

5-Tel. 21HG

Urt~ulnaona.

.JA (Dibuixoa oolora) • GRANA·
DA (documental) I

GUILLERMO TELL
Butaca. 2'20. A LES 7'30, 1 pta.

·'

~

TEAT~E

POUORAMA

CompanYia Catalana
NICOLAU·MARTORI

Avui. tarda, de 4 a 8 1 nit, "
lea 10. L'emoe1onant producció:

El collar de esmeraldas

Avui. dimarts, tarda, a les 6'16
1 nit, a les 10, la coméd1a de
Marcel Pasnol. traducció de Melçior Font:

(Un epi&O<U de la vida de Ra111es)
1 el film realitzat amb la coHa.borac16 del Govern Italià, c<.cn o~.
demo.;tracló del que seria la futura guerra.:

FAN NY
l'èXIt més sorollós del teatre català

l'ARMATIA AZZURRA
(LA FLOTA CELEST)

ITEATRE oARe EL oNA

COLISEUM

c ompa>iJIIa tk comlldl.s PeDt ls·
bert. Milagros Lcal, Maria Bru i
Soler • Mari

Avul, tar(la, a les 4. Nit, a les
10: REVISTA PARAM OUNT • VE·
LOCIDAD (Documental) • EL MA·
RATON DEL BAlLE (Dibuixos) i

Avui, dttna~·ts, tarda, a un
quart de s1s 1 nit, a un quart
d'onze, el gran ~xtt:

Tres lanceros bengalies

EL GRAN
CIUDADANO

per Qaey Cooper, Franchot Tone,
Richard Cromwell i Sir GuJ Stan·
dins <Producctó Paramount) -.

!ara& còmica en tres actes. de
Pero Mui'loz Seca.

C I N E

GRAN TEATRE ESPANYOl

YICTORIA
TEATRE
Gran Companyia llrlca

Sessió <iootlnua des de les 4 tarda

EVA

Tarda... 4'30: LA DOLOROSA •
Exlt: SOL DE LIBERTAD. Nlt, a
Je¡¡ 10: COMO LA LUZ - Ex1t
deUrant:

1

LA TABERNA

LA MALQUERIDA

de Benavente 1 mestre Penella.
Sorollós triomf de tots els seus
lntérprets. Gran presentació .

SessiO continua. t>clent UNA PE~
SETA: NOTICIARIS DOCUMEN·
TALS · VIATGES. etc.

VILA. DAVI

Avui dJmarts. Diada. de Sant
Jordi. Tarda, a les 3'45. Primer:
LILI VOL VIURE • Segon: MlSS·
TKERY - Nit, a les 10'15: .JUGAR
J. CASATS • EXIT ESCLATANT
lle\ -poema do doHP Ma. dt Sa·
rarra:

Avui, dimarts. tarda, a les 4:
ClllQUITO BILBAO - LEJONA
contra FERNANDEZ • URZAY •
Nit, a let 10'15: QUINTANA :vABASOLO contra SOLOZABAL .
PASAY. - Detalls per cartells.

Demà. tarda: MIS$· THERY Nit: REINA.

TEATRE ROMEA

Frontó Principal Palace

Telèfon 22028

Avui, dJtnartll, tarda: ARE~·
TIO II · GARMENDIA contra LI·
ZARRAGA n · ALDAZABAL. •
Nit: GABRIEL l i · TEODORO
contra URIZAR I • GOITIA.

A les 6'30 1 10'15:

MORENA CLARA

- -

BRAUS - MONUMENTAl

L'obra mestra de Quinter• 1 Cul·
116n. L'extt dc més ressonància Trlomt Inoblidable d'Antònia
HeNtro, Rafael Bardem 1 de tou;
els sellll lnL6rpreta. - Demà, 1
cada dia, a les 5'30 1 10'15: MO·
RENA CLARA.

Avui, dimarts. dia

========~ ¡
COMIC

CHARLOTADA

AVUI, tarda, 4'16. N1t, 10'15.

ENTRADA. 3'50

LAS VAMPIRESAS

Per la super-vedette LAURA P!NILLos. AladJ ¡ LePt. 30 bellls·
sim" ciris.- La funciO de tarda
COlnençnrà amb l'acte segon de
LAS CHICAS DEL RING

TEATRE APOL-LO
Telèfons: 15!48 • 121!5

Emír sagT~ sarba

Avut, tnrdo., a. les 4'30: La bu·
tTa¡aA mb cara, 3 ptes.: EL GUI·
" RICO i

SOL EN LA CUMBRE
l

LA DEL MANOJO
DE ROSAS

~r_!"ar•a VallcJera i Sw:i Vela.

.._...., t.arda:
MOLINOS DE
X1AE0NTO I KATIUSKA. Nit.: EL
'" ITANO 1 LA DEL MANO.JO
DE RO¡,A:; - Dijous, tarda, can~rEiLEMILI SAGI BARBA L A
SOTO DEL PARRAL
'-

CINEMES
CI NEMA PA RI S
Pta An&el.
I
1t

t3

---

1 tleton t4&44

•~re el mo~rama més atractiu
TJ'~arda, 4'30. Htt, 8'45: REYII,... PATnli: • FEMENINA - .Ja~u Ca.,uey cu POR EL NIAL CA·
to::,?..:::. tmper1o Ar&entina en la
r:usA"'"''' atra.ccte) ROMANZA
eie
- Dick Poweii-RubJ Ke, ...r.,~:! !La supremn revis\a; LA
"'""""nALITA.
8

-FANTAS IO
"-""--

~

!'Vut, tarda.

A 'IC!!I 4. Nit. a. leo>
O
NAL • ACE LYMAN Y iU
AQUESTA - LOS PINGUINOS
~tnordtn:ui dibUIX en col~ ClfÍ
la alt D•~nr - Ka te de Nagy en

J

d~·IJRREVISTA F'EMINA • PAT:-tE

tll"'CCUCdó U F A :

T U R ANDOT
amb Willy Frltsch

Tarda, 4'30

1

La. grandiosa revista:

Av~

u.

GRANDIOS FESTIVAL
MOTORISTA TAURINO

PALAU DE LA REVISTA

NI\, a les 10: EL GADITANO

- -

ESPECT~'"I

ES PER

A AVUI

TEATRES

AJ Tívoli

FANNY, comèdia en tres actes
de Marcel Pagnol

ESPECTACLES

Marcel Pagnol és un dels joves nu- veure·s abandonada l amb un fill .L
tors francesos que més ràpidament les entranyes. podria llançar-se a .:1
s'ba posat en primer rengle. A Es- mar 1 ofegar-se. i un respon: «No
panya és molt més conegut que Mat· ten1is: el fill l'aguant:Lrla.» I ai~ò
cel Achard, que Steve Pa!'Seur, grà- és poesia veritable i no molts dels
cies al seu «Topaze». obra que h ~ versos rlpiosos que la gtnt aphu:leL~
popularitzat el seu nom -t:{"Dlpre
massa 1::1 ... :1t. I s6n poc~tn eperò, d'una manera. relativa- méS amb
rltable les paraules de Fanny en ...1
pel film d'André Jouvet. que no per
quart
acte, quan diu cern va \'Cillr
les representacions de Mor!lDo 1 I)('
Rosas, aquesta un XlC descntocada el filL Paraules que tenen aire de
i caricaturesca. Traduïda al català cançó, batec de poema..
(iFanDY'> té quatre actes. I no •.1
-no recordo ara el llOill del traductor- s'ha representat cManuS», que ha un sol moment que 1 obra pesi ,
té un intim lligam esplntual -de esdevingUi feixUga, no hi ha W1 :;ol
tipus, d'ambient,...., amb aquestB moment. que l'obra es dc-~ t ••n"m
«Fanny» d'ara tan bellament tras- de robra. Això, i el respecte I d
plantada al català per MelCior Font. fervor amb què fou escoltada diuen
No sé com reaccionarà el püWic molt en favor del nostre públic. 1 ,.udavant aquesta obra.. Jo crec que s1 den ésser una lliçó per als que creueu
hom volia demostrar que a Barce- que s'ha de conrear un teatre cnallona hl ha un públic autènticament fabet i gris, sense suc ni bruc.
mh•Higent, hauria d'emplenar la
La interpretació que la companyltt
sala del Poliorama cadB vcgncta que del Poliorama donà a crFann)'» èS
s'hi representes aquesta obra. Heus de les més perfectes que hem :st.
aci com aquestes paraules em do- Molt be, com senlpre, Lnura .Bove,
nen fet el millor elogi de «Pa nm 11 una de les actrius més intel:hgcnt.s 1
«Fanny)l) és una gran obra, tim\
de les més belles obre.« que s'han re- sensibles del noO>tre teatre. Ramon
presentat de molt temps ençà a Martori ha trobat un tipus que .. aBarcelona; una obra que ctigniiica dapta perfectament a les seves aels nostres ~cenari3, convertits dar- cuitats 1 al qual sabé donar un re·
rerament en asil de tota bajanada lleu esplèndid. Enric Lluclles, .<pre:;sà tots els matisos d'un tipus e ude tota vult?aritat: Wla obra que
a renova¡· l'atmosfera densa. raquí- plexe 1 dif!cil com el de Panfs ..o..el
tica i lamentable del n06tre tl'atre. més dl!fcil de la comèdia-, amb
Una obra, però -cal tenir-ho en sobrietat. amb emoció, fent-lo viure
compte- que si l'hagués Cl'Crila un d'una manera perfecta. Molt bé !a
autor català t:ll vegada s'hauria vist senyora Fremont en la mare. aquerefusada pels nostres emprct.aris 1 lla dona que té la boca plena de
directors, i que, cas d'estrenar-se, crits i el cor ple de llàgrimes. 1
no hauria obtmgut un tracte massa molt bé els senyors Galceran i Cappolit per part de més d'nn del~ nos- devila. Els altres 1 rsonatges no tetres critics: aquells critics que re- nen tant. relleu però foren Interprebenten amb tant d'entusiasme -1 tan tats amb dignitat I discreció pels
malaguanyat - obres d'autors cata- senyors Sunyé, Teixidó. Torné. El selans, contribuint aixi o. la crl<:i del nyor F.st! vill e!ls semblà. millor que
teatre a Catalunya.~ per a embada· altres vegades, però, encara, un xic
lir-se després, de 1.a manera més massa rígid.
provinciana 1 ridícula amb les e~
El decorat de Ramon Batlle 1 .:;medietes Ca.Etellanes de qualsevol nUíc
de debò, molt en caràcter I
Torrada, de qualsevol Navarro.
«F'annYll és una obra d'ambtent: ple de lluminositat.
LLUIS CAPDEVILA
gent de mar. Marsella .El port ven
de Ml\rsella. Una Cm;ta color de lode,
de salnitre, de quitrà. I. h1omfant
de Provença.
tot. el cel Aquella
1 el sol Provença
maf.!n!fics que
de ~~~~~~ij~~
la
dóna ànimes de don~ com Mireia.
i com Fanny, tan allunvndes l'una
de l'alb-a, la Mireia de Mlstral t la
Fanny de Pa~~:nol, l'unA. en un poP.
tic ambient de llegenda I de tradtcló, l'altra en un nom d'una terrible 1 aspra Tealitat. cara la mar
d'on vénen els ensomnls I les lux•íries més denses.
En aquest ambient els personat.R'e>
pensen, senten, viuen empesos pel
vent de les sevett pa.'!Siom. I les seves passions no les mlmlflqutn, no
les maquillen en e~teriorit~er-les en
el llen~uatge. que és viu, N\Hid, trèmol d'humanitat. Aque!<t llengua~e .
que és un prodi~ de realitat. tal vegada escandalitzi les oïdes d'algun
espectador hlpòcrit:\ I poc 1ntelUgent¡. Aquesta mt>na d'Cl'pectndors
volen, en el teatre. 1m llenguatge
blanc, amanit amb aigua de colònia
que el pugui escoltar tothom tranquiYament. Cal. però -1 aquesta és
l'actitud veritablement !nteHigentdeixar-se de convencionalismes: cal
situar-se 1 perusar que una gent de
Una vegada més el cinema porta
port no pot parlar com uns socis :le a cap una obra d'observació inlparl'Ateneu... encara que moltes vega- clal en mostrar en els seus diverdes els socis de l'Ateneu parlin Jllt- sos aspectes una part del món que
jor que la gent de port.
podem dir és completament descoEl drama de «Fanny» és el drama neguda quasi per a tots.
de l'amor al fill, aixi com et de c::\iàLa Rússia dels soviets! ¡Quantes
rlus» era el de l'amor a la dona. "l'o opinions contradictòries s'han emès
hl ha un sol caràcter que flaquegi, sobre el veritable estat actual de la
que no s'aguanti ferm. Sobretot. c~\l U. R. S. S.! Periodistes ,poll tics, esdestacar els de Cèsar i senyor Pa- criptors. oradors, han volgut demosnis vistos 1 dibuixats de mà me~ trar en tons foscos o lluminosos allò
tra' i veritables protagonistes de l'o- que veritablement es passa I com
bra, ja que al seu costat s'obscureix viuen els habitants de l'immens terla figura de «Fannv». Alxò no és ritori que s'estén des de les fronteretret com un defecte. La vldo., que res europees fins a les regions àrtino és una comt'<iia, té c1aroscurs, pri- ques i des de la Mar del Nord fins
mers i segons termes. uns p~rsonat. als confins asiàtics.
Solament la cambra, testimoni
ges s'apropen 1 altres s'allunyen. Al::l
en «Fanny» que és un retall de vida lmpa.sible 1 desapassionat, podia
vist pel gran artista que és Marcel mostrar al món, en tota &ncentat, fins a quin punt l'opinió dels
PagnoL
·
uns i dels altres era justa. SimpaCom el cMaya», de GanUilon.
n titzants,
adversaris ,vermellS, blnncs
en cEl paquebot Tcnacit.Y». de Vil· 1 fins l'observador
completamen\
drac, en «Fanny-,., ri ha una alen '\ neutral desitjaven contemplar el teg..
d'autèntica poesia: un personatge timoni que l'objectiu no havia posuposa que Fanny, desesperada, en gut retenir fins ara.
c-El gran experimento» és el titol
donat pel periodista francès .¡an
AVUI
Sacha (realitzador del film) a un,\
DIADA DE SANT JORDI recopilació d'escenes dels diversos
aspectes i en diferents regions de la
VEGEU
Russia d'avut.
Es tracta d'Wl documental, perf.l
en el més extens 1 sincer sentU de
~a paraula. Tota idea, propaganda
politica o social està exclosa d'ell:
la. SELECCIO FILMOFONO
així com els vulgars efectismes de
Film heroic
trucatge emprats en els documen·
tals que es presenten freqüentment,
amb
es volen demostrar !'«autèntica» scl·
va africana o les exòtiques regions
cdc llunyanes terres».
L'ambient de fidelitat que es desprèn de tot el documental fa veure
i sentir a l'espectador els enormes
esforços portats a cap per un poble
de 160 milions d'ànimes. que darrera d'un 1deal, lluiten 1 tleballen, forjant lU1 Nou Món dintre de la finida
socletat. ac~ual.
----~--~* ------~---
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CONRAD VEIDT

Novetats. - TN"tl.a. I nit: cLaa chtrlmoya.sJ 1 cLos Inseparables».
Barcelona. - Tarda I nlt: cEl gran
ctudadrulo».
Còmie. - Tarda 1 olt: cLas Vamplresas».
Apo~ló. -Tarda: cEl ¡ultarrlco» 1 o.Sol
en ta cwnbre». Nit: o.El gadltaoo•
1 o.La. del m:\Do1o de J'ORI.5».
Hou. - Tarda: cLI.li, vol viure• 1
o.Mlss- Tberya. Nit: cJwu.r a casats» I ri$, - IEl rey de reyealt I cEl OS..
1 cRelna».
cal vengadon.
Poliorama. - Tarda I n1t: aFannyJt.
Romea. - Tarda l nit: cMorena clara• Kursaal. - c.La.s vir&eoet de Plmpo.
v 1ctbria. - ll'arda: •La Dolorosa», cSol
de llbtrta<l•. Nil•: eL malquerl<UIJt.

I

CINEMES
Amèrica. - eLa DoiOl'OI..ilt I «Juventud trluuia.ntc».
Actualitats. - Reportut¡es Fox 1 BabOOna.
ó
Astkla. - cVaya nlt1a» 1 actuaol versc>Oal de Tluúa 1 DUIC~polo.
Avin&uda. - dll tnu¡o en Bcoodway»
1 cOro en U:mu~~~».
Barcelona. - cM.nrta Lulsa de Austria» 1 o.La. escundra ndelanteJ.
BMO. - cVIva Vllla!J 1 tcedO pb!·
nete•.
BohlfTiia. - cEl &1Jil'llO de la muertn
cEl aba&ndo• l cDama de cabar<:h.
Broadway. - •Des!lle de Prlmaveru
1 cU!pioma.cla. femcnlnaJ.
Capitol. - cLtllemlt.
Coliteum. - c'l"rea lanOeros bellgalleaa
CatalunJa. - cCrwl DlabloJ.
Cèntric CinNn&. - cVUelo nocturno:t,
cEl ma.ndo do la amazona» I cEl N&stno dlabóllco».
C.mèdia. - cAna. Marial 1 cEl crlmen
del sta!OJ.
Comtal - dJarla ~te,., cReceta
para la. tellcldad» 1 cEl terror de las
montafi.as:a.
Diana. - cManos culpablcs:a. cl!:selndalot romano&Jt 1 eLa casa de los
muertos».
Enten.:a . - cPor un solo dcstiu, cM18
la.b1oe en~n» l cl\4aternldadlt.
Espanyol. - eLa TabemaJ, cl!!Va busca papAt.
Esplai, - eLa lsla del tesci'o» 1 rCampeones ohmvtco.s».
Excelsior. - cOapt.uradoa, clJom.bra»,
cOOil veces biJo•.
Fantblo. - cTumndotlt.
F.,tna. - ccua:ncto el nmor mueret
Foo Hou . - c.li:&A:tmo». cHOD<I.oraa de
Inflcrnol 1 eLa Oolorosna,
Goya, - eLa eapta núm. 13• 1 cPor ta
rtda do su rlvala.
l ntim. - cC!oopa~ru 1 cEl crlmen del
VlulJU&:a.
l aietana. - d:. hOra ctt a.znt.mOA
cAmons en HollYWOOd» 1 cCapi\AD
de CXl!ili.C06»,
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Maryland. - cOuillermo Tell».
Metropol, -e Gombole I, rey uerroa.
Mlrla. - cMarta Galaote• I cEl ~~ecreto de la fellclda.cb.
Miatral. - eLa CS!Jia núm. 13lt, d:Juaoo UD mlllonarlot
I.EI rey de lOs
Campos EltseosJ.
Monumental. - cToda una mujen,
cEl rey de I& sue:rte» 1 cQue cala·
ml4ad».
Mundial. - cSinfoulas del corazón» I
cAmor 'I cuartWas•.
Núria. - cCrisie mundlal». cPu4lltl·
\'OSI 1 Noticiari.
Paris. - «La genero.llta», «Romlln%a
rusa» 1 cPor el mal camiDOll.
PMró. - cEl signo do la. muettea,
cNovtazeo por los atreu 1 cDama de
cabaret».
Pathe Palan. - cCapturadON, eHem·
bra• 1 ._,..ocbeS de V1ell.al.
Principal. - cV1va V1Ual» t cCec2o ,._
Bernard Shaw, al Casal del
blnetelt.
Pri11efpal Palace. - cL"IU'IDAtta Azu·
Metge
rra.• 1 cEl collar de eameraldas».
Publi Cinema. - Rcportatves d'actuaL'Agrupació Art!stica del Casal
lltat.
Rambles. - cVIva. Vllla!• 1 «Huyendo del N~e. amb molt bon encert ens
de la q \M!ftlftl.
presenta el dia 28 del corrent, a
Royal. - cToda. una mujcn, cEl les 5 de !a tarda al seu téatre l remundo ee .miG» l .Que
1~.
pel seu eleoc teatral una
Select Cínema. - cTltancs .1 PoiOJ presentada
obra d'aquest autor l'humorisme del
t cSln!onla'! del cotazónt.
Smart. - cSra. casa41a nccesltl:l ma- qual és tan celebrat pels amants del
rtdol 1 cEstaba cserito».
teatre.
Talla. - cEl Club de medla nocheJ,
L'obra es cL'bcnne lles armeu cocEl Último vnla de Ohopln•.
Triomf. - «Amanta (ugltlVOSit, coe- mèdia antiromànUca que a través de
deóD, Tram.pa 'Y Olu l cEl Jardlu del la traduceJó d'En Cartes Soldmta
ena dóna una perfecta idea dc les
Monaster1oa.
Tetuàn. - eLa espia nUm. 131 1 cCrf- deUcres lJícrà,r1es de J orlgtnnl.
1!1'1 mundlab.
Els aocts de rAerupact6 t cls se;JS
UrquinaonA. - cDédb.
Yolga. - cVIva VlUa!a I cntanee del amics que pugui~~ gau~ d 'aquest
e.spccbcl& eSUU'IUl
d Ctiborabona.
Poloa.
Walkiria. - cEl club de medJa nochft puix que l'obra mal .110 ba estat recAst 1& mUJ«J 1 Cll.lllalc:a y mu- presentada en cap teatre de BarcelC?leres».
na és esperada amb anhel pel puX ile. - 'Cbarlle-CbAn en Lonttl85» 1
cOMnpeonea nllmpleop,
bllc Sèleete.

INTER~lACIONALS

Amàlía de !saura va presentar alguns tipus rics d'humor caricaturesc.
En cadascun d'ells, l'artista es fonia
sota el caràcter particular del pers~
natge, i el grotesc de les figures adq:tlria un relleu Insospitat sota el JD&.
tis dclicadissim. Particularment en
una rumba cnb:ln:l rn. dcsple¡:ar, sense csp concessió lnfrn-artística, tot el
sentit insinuant de Ja veu sempre entonada del gest i de l'expressió. Evidentment es tracta d'un dels exponent& més notables del «music-halb
del pafs.
En alternb.ncla amb ella, Mercè Serós i «Ln Yankee» ajuden a donar al
programa tota la seva qualitat. L!s
virtuts del «music-hall.t queden ben
clares. en l'actuació de la cupleti.sta
Serós. car el seu repertori no perd
gens d'mterès. amb tot i ftgurar-hi
composicions com l'indispensable
«Saltiró de la CSrdina». En tots els
cuplets va lluir la seva veu pulcra i
la seya dicció delicad~. i va moure·s
tothora amb la distinció 1 la gràcia
tradicionals.
La presentació de eLa Yankee» fou
també rebuda ben falaguerament. En
poSseSSió d'una figura exceHent i
d'un rostre ple de mallcia 1 d'expressivitat, aquesta excèntrica moderna
sap donar al seu treball ct dinamisme i la simpatia necessaris. Només
voldrlem que carregis lA repetició del
cop amb el palmell de la mà al llarg
de tots els seus n\lmeros.
La parella de ball André and Curtis 1 els Intermediaris Tito i Jaque
ajuden a donar al programa la necessària unitat. Llur act.1ació fou, alxi mateL~. justnmcmt aplaudida. El
«Jazz Palme!'ll va tocar sempre amb
discreció.
Els propòsits mteHigents de la. dlrecció dels «Espectacles Internaci~
nals» ens donen penyora de l'èxit que
tindrà al tentre Tlvoll la temporada
ara inciada de «music·hall:t.

GOVERN GENERAL
El dia d'ahir,
Al Govern General no hi hagUé,

ahir res noticiable, tota vegada que
va celebrar-se el dilluns de Pasqua.
La desammac1ó va esser tot.al. El senyo¡ Ple i Pon no va comparèiXer
pel despatx PrestdenclBL Els per:'>distes no tingueren altra feina que
repassar el «Butlletí Otic1ab que per
cert publicà alguna disposició d'In·
t.erès per la ciutat.

Enmig de la gt1sor que plana en
les &ales de cinema i de teatre, avui
El «Butlletí Oficial»
dia el ~mttsic-hnllll és un dels pocs
En les edicions de dium(;nbe i de
generes que conserven una ben mardilluns, publica entre altres les secada vitalitat Amb rot i això. el «mugüents disposicions:
slc-hnll - ~ clar que no ens re!ertm
Presidència
al :;uiH:muslc-halb que trobem tm
Ordre donant publicital; al D~r.;;
moltes baiTaqlles - és un ¡;ènere poc
del Go\-em de )a República, del 13
menys que oblldat, sense Q'ae Si.gum
del mes corrent, en \1rtut del qual
tingudes en compte les seves enorla Junta Mixta d'Urbanització l A·
mes ~w...slbllitats.
quarterament de Barcelona és aut~
A la nostt,, ciutat hem v\st. que toril.zada per adquirir ten'enys per a
tes les 1.•tnades de cunusic-hnll» que
edificar casernt"S destinades a. la.
s'ban comblrult ban tingut èxit, a
Guàrdia CivU.
desgrat dels alts i baixos de q,lalltat
Ordre nomenant, per les raons que
dels pragrames. Per això no és d'ess'esmenten,
Secretari de l'Escola del
tranyar que la 'temporada que s'ha
Treball
de Barcelona. el senyor Jauinaugurat al Tivoll fos esperada amb
me
Puig
1
Janer.
- Pàgs. 593 i 594.
mterès i que el públic - nombrosis·
Ordre donant publicitat al Decret
sim - no sorUs gens defrauda~ de
del Govern dc la Republlca del 13
l'espectacle.
del mes corrent, en virtut del qual
Com el circ - amb el qual te tanés a.ixecat l'estat de guerrn a Catalutes S{'mblances - el "mu.sic-hallt té
nya
i implantat el d'alarma. -Pàgs.
sempre un caràcter de cosa nova, de
594 1 595.
cosa fresca i ingèu-.:~a, i el públic hl
Ordre donant publicitat al Decret
acude1x, com al circ, amb àmm una
del Gover.n de la República, del 17
mica ~;enz¡IJ, amb ulls una mica d indel mes corrent, declarant en suspens
tant. No res més natural, doncs.
els diversos Decrets 1 disposicions
que el «Teatre di Piccoli-YambOlt
ministerials que modificaren lnteri·
amb les seves marionetes, hagi estat
ns.ment el règim estatutari de Catarebu~ amb completa satisfacció. Les
lunya amb posterioritat al 6 d'octumarionetes són mogudes sempre amb
bre del 1934.
gràcia i amb agilitat i tenen un camp
d'acció notablement mes vast. per
l'encert amb què són mogudes, que
les marionetes que alguna vegada ens
és possible d'admirar.
El bon comerciant
el
Amb la mateixa illusió ingènua són
rebur.s els autòmates del ventríloc
deure d'anunciar als diaris
Balder.
tracta d'un
nota- 1 ,1~:z~V'f-~~;~p&!~·
que pel seu !iratge li ofeble, queEsimprimeix
als artista
seus runots
una innegable vivacitat. Vivacitat
reixen
garantia de difusió
que podria ésser fàcilment augmentada, I d'aquesta manera se'n beneficiadel
seu
article, sense preria l'espectacle, si algune.; vegades
fos donada al diàleg una major rapiocupar-se de la seva ideodesa.
logia.
La sGgona part del programa entra
de ple en el crunp del cmuslc-halb,
i en sobresurt l'actuació inconfunlble
~----------:*----------~
d'Amàlia de !saura. El treball d'aquesta artista no est.à gens basat en
la improvitzacló i en la fantasia del
moment. Les reaccions que provoca
són filles d'un càlcul minuciós. La
I EL DIBUIX EN COLOR,
repetició del seu repertori no seria
.)
DE W ALT DISNEY
rebOda amb menys fervor, car la seva
actuació sembla una creació constant,
TORTOSA
LOS PINGUINOS
filla de la inspiració momentània.
Olis d'oliva
n
Aragó, extra, nns a o·s graus, 25'75
a 26; fdem, bo, fins a 1'2 gr.. de 24'75
a 25'25; país, primera, a l'entorn da
TEATRE NOU
2 gr., 2315 a 24: ídem. bo, n l'entorn
de 3 gr., a 23'50; klem, segona,"' a
l'entorn de 4-5 graua, de 23 a 23'5'o·
idl"m, corrent, fins a 8 gr., de 22'25!
22'75. Tot pessetes els quinze qum,s,
ficat magatzem comprador. Mer&t
encalmat.
>e
O lis de sansa
:>
Obra poemàtica. de gran volada és tot seguit., rs redreça altívola i enèrBase, 10 ¡;raus. S 'ha realitzat aJ!!\¡.
a.questa darrera producció teatral de gica. No; no escoltarà. la veu temp- na venda a. 126-127 pessetes els ceht
l'autor de «Dijou3 Sant». Poema en tadOl'll d'aquell mariner de cabell quilos. sobre vagó aquesta estació, enel qual el paganisme de la. mar llu!- negre 1 dent..c; blanques, que, tot re- vàs no comprès. De 15 a 20 gr., s'ka.
ta contra el crl.stia.nisme de la terra. cordant-li la mar, li !a oblidar el fet alguna transacció a 120- 122 pk.
Una idea simbòlica suaument ex- pobre Daniel, l'enamorat vell patró setes la mateixa base.
l'íu
pre.ssaa.a, sense violències, galreoe are afermat a la terra per una cruel
Sigrona
"1
dila en veu baixa, com musical mur. malaltia. No; no l'escoltarà.. I fuig
De Màlaga, superiors, a 75 pessetes
muri de dolces tendreses. HeuJ ac! a cercar oonsol 1 enteresa a l'ermita els cent quilos.
•
el tema:
que, allà dalt de 1~ serra que domi•
Garrofes
Da.mel, l'ardit patró del berganti na el pob:C i la mnr, humil s'aixeca
De Benicarló, qualitat, a 7 pessetb
«Caro'!lna», després d'haver seguit sempre voltada de soledat.
els quaranta quilos.
tots els amples camins de la mar,
Quan Reina baixa de l'ermlt& ja
Llonguets per a pollets
"
un bon dia reçala al port de Mar- és tota una altra. ¡Ha vist tantes
Llonguets de Dalmlel, a 70 pesset~a
sella i en una de les t&Yernea del coses des d'allà dnlt! I baixa. con- els cent quUos.
Farines do blat
1J
barri maritim coneiX Reina, formo- cirooa, penedida d'aquell fatal insCorrent, mitja forca, 68 pesset.èS;
sn 1 e:>tranya criatura. a la qual l'at- tant en el qu!W pensà fer traïció a
zar - o la fatalitat - ha. endegat Daniel. Pujà a l'ermita gairebé des- forca magna, 74; Aragó, primera, forvers una vida de vici, vida d'amo- esperada. fugint del temptador xiu- ca, 68; ídem mitja forca, 66; idem
roses condescendències amb els ma- xiuelg de la. mar que la cridava, d'a. blanca, 63, 1 fdem CICabezuelu, pririners que van a la taverna a cer- quella mar encarnada per lU1 jove mera, 32. Tot a base dels cent quicar-hi l'alegria que dóna l'alcohol i mariner de cabells negres i blanc los.
Arròs
el goig d'una efím&ra. nit d'amOl'.
dentat bn::ant. Ara baixa de l'ermtArròs zero, 58 pessetes; nümero 1,
Da.Iúel veu en Reina una dona ta amb una nova fe al cor. Una
scnu.iadora. freturosa. d'aixecar el nova fe 1 un nou amor. Ha. oblidat 60; S"~perior, 63; perla, 67; Hèrcules,
vol vets uns nous horitzons alllbe- la mar 1 estima la te-rra. I aci aca- selecCionat, 90; matissat, 59'50; r:naradon. Desitja volar amb el desig ba el poema i comença la. comèdia. tlssat su))f'l'lor, 62; extra, 65; sublim,
què volen les incansables ga.vinea,
Reina e3devé bona minyona i jura 69; Hèrcules, satinat, 92; mitjans d'fl.r
sempre a.<;St'dogades de la blavor del no deixar ma.1 DanieL Es casaran I ròs núm. 1, 42; ídem núm. 2, 40; ídein
cel 1 de la Immensitat de la mar. I, alxf no faran malparlar les dones verds <esquellat) 36; morret, 40, l
clofolla, 39'10, menys Impostos
en Daniel, Reina lú troba l'home desvagades de la vila. Tot el seu arròsTotal
' liquid, 32'50. Tot els cent
que ha recorregut tots els amples afany és ~al!tzar com més a.viat 6'60.
quilos.
camina d'a.queJta mar 'tan anlielada mfllor la seva unió amb Daniel.
Pautes do d1versaa ~asse~
1 pot ésser experimentat guia que
I heus aci com aquella dona que
Patates d'Haro, riojanes, 24 pessela meni cap a. les noves rutes per durant els primers d06 acote:; em tot tes;
d 'Astorga, blanca, 22; gallegues,
ella desconegudes.
·
un simbol- sfmbol de la mar lliure corrents, 22, l tortosines, superiors.
Un 1 altre renten el mt.teix anhel 1 pagana-. era gairebé una tigw-a 28. Tot a base dels cent quilos.
En Darlfel aquest anhel potser h1 és nút.lèa, tot d'una, al tercer acte, esOespullet, quartes I cereals
un xic més prosaic. més utilitari, devé en una dona turmentada pels
Segó de fulla de blat, 38 pessetes;
car de la mar en treu oonsi.derab!es ptóSalcs prejudld.s socials de la t-er- segODet, 35; farinasses blanques, 38;
guanys. En Reina l'anhel hi és més ra.. El mite tenia els peus de fang. pures. sense barrejar, 30; farina d'arpur, més idealista, car eUa en la mar I el cervell, de dona ca::.o:ana, de ròs, 44, i civada. ext.remenya, 165. To~
només hi cerca l'alliberació 1 un es-- dona de llogarret, vulgar, humil, a. base de pessetes els cent quilos;
tètic desig de bellesa.
sense ambiCions. No es pot trobar quartes, corrents, 21; extra B, 22; suI aquella fretura de volar, aqueU un més desconcertant contz-a.st.
perior B., 23'50, 1 g-.¡perlor C, 24. Tot
somni, Reina el veu realitzat. DaUn final d'extremadda unció rau.. ela. seixanta quilos; ordi c<Garca, 17
n1el se l'emporta a bord del a:ca.r~ glosa clou la comèdia o sigui, la se- pessetes doble decalltre (quartera)¡'
lfna)l). I segne1xen tot.e3 les rutts que pm part del poema. Reina, ara. polpes de remolatxa corrent, 9'50,
a la. mar no hi estan assenyalades, dona humil I saturada per santa re- idem superiOl', 10'50 pessetes.
però que fan incert cami cap a les si~ó cristiana, es queixi!. 1 gemellunyan€6 terres desconeRudes - ter- ga perquè no sap resar, I quan algú
rea nimbedes per l'encis de la lle- li fa. a.vlncnt que el resar és C05Il
gendA- i, després d'un llarg i feliç que aviat s'aprèn, exclama, plena de
navegar, una molestnsa tnlllaltla ~ joia:
Daniel els fa retornar al poble na- «Quan sdpfga de cor l'A ve llfarla
diu d'aquC6t. I és ali1. en el viure no s~ntiré mai mb el crit del mtJ.rb
somort 1 Inactiu, viure d'horitzons
I, elit això, el teló cau omb solemMENJAR BE I ECONOMIC
limita~. oo Reina perd la seva ale- nial lentitud.
gria. Aquella vida assossegada de
• • •
Al RESTAURANT
vila oo3tera exiWt. els nervi& óe Rei-~ Alt.rement. l'obra té fragments de
na. Es fa. estranya a tot 1 sent una poesia que fan de molt bon escolrara. repnlsló per k>t el que de la tar. E1 poeta sempre supera. el dratcrra l'envolta. Enyora el mar. I. en ma.turg. Vel'SDS amb belle.s imatges,
la follia de la ~a pi8SI.ó, gairebé ver&OO de sonoritnt mu3icaJ, destraoblida l'home malalt que un dia ment rimats. Versos de tot un serue Ceottray Marle, 11
sabé fer-li conèLxer ltotes les bélle- nyOl' poeta.
CUINA CATALANA 1 ESPANYOLA
;ses 1 tots els seeNts d'aquella JDar
aReinall obtingué Wla molt excelper ella tall enyorada.
lent interpretació. Mana Vila fou la
Torna desprès d'un profitós viatge fntêrpret aiJrmrab1e d'un comp':ex
el cCaro:ina:l 1 tan bon pWlt el val- pt'rsonatge clificll d'enceriar. Molt
Un nou establiment
xcll éê ll.ncor&t resta esvalda la ~ri&- ajU$ta.tll elS senyors DaTi, Gbnbertesa enyorívola de Reina. Ara la se- nat 1 Ventayols. I els altres, més
Si la puixança d'una ciutat s'ha
va alegna l'S i\Ual a I& d'Un Want que dlaa:cts.
àe con~lxer per la importància del
LLUIS SOLER
seu comerç 1 per la riquesa i bona
que ho. retrobat la joguina perduda.
presentació dels seus establiments,
Tot el dia el paJsa dalt dol v'àixeU,
anant d'aci d'allà, de popa a proa,
cal dtr qUO Batoelona ha augmentat el ,seu prestigi, en aquest concepdeo1 pont que &lla en diu de les cançons a la roda del tJ.mó, de dalt Advertiment a totes les Ger- te, de dissabte enÇà i en virtut de la
1naug'Ut1ícló al carn!!' de Fontanea coberta a la profunditat tenebrolla. de «La Llqu\dadoru, comerç desa de la cala. I en hquest.es anAdes
mandats de Catalunya
clicat a la venda de teixits que fins
i viogud.es, en aquest. córrer 1 paH:\vmt a.i-rlbat a coneixement i.:!e a.ra estava establert nl carrer de Verrac-ec, sempre }·acompanya un dels
la
Junta
de
Govern
de
là
Conusstó
gara.•
marmera del c<Jarolina»: el més ~<> ürpn!Uiadora 'éPro Federació i
F~
El aen)or Pau, gerent de la casa,
'fe i bell p:::&l:lt&t de la tnpWacló. ment
MutUansme Catalb, que va. 'rebre moltes ícllcttaciorus pel bon
Aviat el galan minyó creu que Ret- alguns del
elements
Interessats
a
semna és oooa 'fkil 1 soHtdt& e!a ~ brar confusionismes entre les Ger- en.cert. que ha presldit l'execució de
favors. Reina té UD3 moments d'in- manda&a propalen not!clea de cari.c- la nova botiga I per l'èxit. assolit en
deelà6, Pre611iem que I& 11 apropà tèr tendenciós, aquesta OrganltZII.- poes IIDS'S per ü.a UqutdàdOra».
l'històric quart d'hora ,ta.tal que to- ció es veu preciSada a sortir al ps.s
tes los doi!es diu qtJte p&&!lell ; però. d'Sl.questes lnfOI'm!lclons manifestant:
lr QYe no es pot haver donat
LES SARDANES
per sattsfeta davant les explleadons
de la. Federació de Societats de So-A'<11i, a tes lleu d. e Ja vetlla, a la
c.ors Mutus de Catalunya, ja que no Plaça de là 'República, ballada de
lú ba ~ en cap ~t w:¡a re- 5.\rd:l.ncs. lnterprctacló Cobla Barcelació que hagi pogut provocar una lona (oficlBl de la Generalitat).
reunió ent.re les dues entit.its, "'fent
per
tant itn¡jossible l'existêncla de ~~~~~-*--~~~--Un
lc;! esmrntades .satisfaccions.
2n. Que ~ Oom!ssió Organitzad<>.......~r-•"' ra. «Pro Federació i Foment del MuW3lmne C!it.alàll no és deu a altres
obligacions ni c.:mtrau altres comprf>.
mlso.s
els t~ts lle1' les pròadberides a la !!e'"ll

té

Avui, Gran èxit

MERCATS
DE CATALUNYA

REINA, poema dramàtic de Josep Maria
Sagarra

a
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CONCURS D'ARTIClES PER lO·
A V U 1 esfa de I L,.I bre DISTICS
1

Avui, !t!"ta ael llibre.

o s1gw: fes- tenci, sobretot el Silenci, trencat

ta del llibreter. No ens dolgui, però:

cal que el lllbreter, ja que no é3 ~
sible en l'autor, que és qul ho celebra. menys, tlnguJ ta.mbe la seva
festa. Nosa!tres, perè, voldriem, 1 ho
hem dit moltes vegades, que la festa no es celebrés a. darrers de mes,
sinó a primers. Això és molt convenient perquè a Catalunya els qui
compren llibres són els obrers, i el
pressupost dels oi>rers és, a les darreries del mes, una. 0038. molt llastimosa. Aprofitem aquesta ocasió 1
ho repetim novament per si la vambra. del Llibre vol tenir-ho en compte. Cal, només, repassar les llqwdaclons de les festes del Llibre celebrade3 i podrà veure's que cap no
ha. estat superior a la del primer
any, qLle es celebrà el 7 d'octubre.
Olt això, passem al tema d 'aquest
article.
Avui Barcelona es vesteix de festa. Més que amb cavalcades i altres
moixigangues, avui Barcelona es
Vl!'~telx de festa. Les Rambles són
plenes de parades de lllbres. Hi ha
parades de llibres a Sants, a Gràc;a, a Sant Mart!. Hi ha gent amb
llibres a la ma en tots els carrers I
places de la ciutat, que, per aques t
sol fet de dur els seus habitants un
llibre a la. mà, sembla més civilitzada. Les noies apreten el llibre damunt el pit, com si fos un fill infant, 1 semblen més gentils, més boniques que mal. Avui el llibre redimeix la ciutat de tots ell seus egoismes, de totes les seves beneiteries.
A les parades de llibres hi ha els
nostres escriptors més populars que
~gnen exemplars. I hi ha els que
poden comprar els exemplars 1 els
que no poden comprar-los - no hi
ba. treball, la dona malalta, el lloguer del pis... -, però es deturen a
contemplar-lo s amb una. mirada
..vida.
Avui la gent com cal toma a casa
amb uns llibres. Avui qui no va amb
llibres s'hauria de donar vergonya
de sortir de casa.
Jo, però, voldria demanar a tots
els que llegeixin aquest article que
tinguin un record per als que estan
empresonats 1 no poden gaudir Ja
testa d'aquest dia.
Jo conec les hores de presó per
experiència. La vida canvia. totalment en passar les portes de la cella. El. món es redueix a una mínima
expressió: les parets blanques, l'alta
finestra enreixada, la porta per on
sempre temen ésser espiats. I el si-

tan

sols per l'alerta de les sentlne-

Jies. Us vénen a veure amics, en·
cara que hi ha presos oblidats de

tothom, que no reben visites, que
són els presos que inspiren més llàstima perquè e3tan sols amb sl mateixos en un abandó absolut i total.
Penseu en la. solitud d'aquesU!
tristos, en les seves hores de presó,
que són feixugues 1 semblen eternes; penseu que !!ns a ells no arriba cap veu del món que han deixat:
la llar, els amics, les dones, els cafès llampants, els carrers plens de
rialles 1 músiques.
A vegades ens duien nors, ens
duien tabac. Res no agraíem tant
com els llibres. Llavors, a.mb el llibre damunt la taula, la ceHa ja no
ens semblava tan freda 1 tan sola.
Ja hi teniem un amic: el llibre, que
ens feia oblldar la pena i el captiveri.
Penseu, amics meus, en els presos.
El llibre és el mlllor present que podeu fer a l'esposa, al pare, al fill.
I el millor que podeu fer al que viu
empresonat, isolat del món. Compreu llibres, amlcs meus, 1 envieulos als presos. Serà el gest més bell
i més digne de la festa d'a.vul.
LLUIS CAPDEVILA

___________*___________

ECOS
A la redacció d'un diari, hi ha 1m
redactor megalòman. al qual desplau posar-se al telèfon quan sona
el timbre. I el jet és que, de cada
quatre crides, tres el demanen a eU.
Un dia els companys es posaren
d'acrod per a jugar-li una mala passada. Coneixent que el desplau perdre importància, en demanar-lo a
l'aparell, una dama per cert, el que
va posar-s'hi resongué:
-El senyor .....? No ht és. Ha anat a la font a CeTcar un oontir
d'aigua...
L'a!ludit, una mtca més, es jeTeix.

•••
A conseqiiència de la mort de Pa..
naït lstrati, a un altre diari. en
rebre el telegrama de dues ltnies
que 1':.:-zunctava, el director trobant

Parlant amb el doctor Serra Hunter

Fantasia d'actualitat

DE lA CAMBRA OFICIAl DEl lliBRE

Entr~;

els llibres que esperen da- catalans: Llorens i 'lUlro, però esmunt la taula de la nostra Redacció pecialment el prinler d'ells, que és l'ela seva presentació crftlca, figura un vocació històrica d'un moment Cel
de recem del doctor Serra Hunter, pensament ibèric, al qual hom podria
la slgnlflcació del qual dintre de Ja. avui donar un valor d 'act.ualn.a •. Pencultura de Catalunya és de tothom sadors, català un i castellà l'altre,
VEREDICTE DEL JURAT coneguda
1 Justament estimada.
creient el primer 1 racionalista el seEl dimart:; darrer es reuni al docom hem fet amb altres destaca· gon, LlorellS _,!,..;; "-t:l .k1o ._,imbomicili de la. Cambra Oficial del Lli- des personalitats i amb motiu de la litzen una unita~ espiritual que pobre el Jurat encarregat de fallar Diada del Llibre, hem volgut co- driem condensH en dues paraules:
el concurs d'articles period.istics que nèixer quelcom del que slgnl!ica sentiment de la veritat
i sinceritat
convoca. cada any aquesta corpora- aquest tema tan suggestiu de cFI- en proclam.~ r-la ».
Aquest, afegiria. JO
ció amb motiu de la. Diada del Lli- gures 1 Perspectives
t.<
HiStòria encara, és el lema de •.J. comprens ió i
bre. Examlnata els articles que opPensament».
cordialitat que mforma l'actitud dels
taven a premi, el Jurat, fent ús de delAquest
volum
-ens
diu
el
doctor esoanyols amics de les nostres aspiles facultats que 11 atorguen les Ba- Serra- inicia
una sèrie paraHela a la racions autonomlques en cultura. l
ses del concurs, acordà dividir el
premi entre els escriptors següents: de «Els Clàss1cs "'~ la Filoso!la». en politlca.
-Hem observat que cada any i
Enric Navarro 1 Borràs. «Com es
per aquesta d iada, entre eJS llibres
pot ésser enemic del lllbreJ, <La
República de les lletres, de Valènnous hi figura alguna publicació voscia), gener-març 1935, 250 ptes.
tra?: 1930, «Filosofia 1 v ultura»; 1931,
Carles Rahola. cEl gran exiliat 1
«Sòcrates»; 1932, «Filosofia i Cultuel llibre», (L'Autonomis ta, Girona, S
ra», segona sèrie; 1933, cSpínoza»;
d'abril del 1936), 250 ptes.
1934, cSentit i Valor de la Nova. FICarles Bolós 1 Vaireda. El llibre
losofia».
i la lectura», <El Bon Pastor, 15 de
-Efectivame nt -ens contesta el
gener 1935), 200 pessetes.
nostre 1Hustre Interlocutor - en
Modest Sabaté. «Un llibre de
aquesta
producció meva hi ha un
l'historiador Ferran de Sagarra,
cert ritme. Els vol,ms editats fins
(L'Instant, de març 1935). Carles
ara tracten problemes sovint heteroRiba, traductor del teatre grec,
genis, però crec que la unitat d 'in(L'Instant, 26 gener del 1935). Puig
tenció resulta ben palesa: difusió de
i Cada!alch ens parla de la seva
Cultura 1 en allò que sigui possible,
obra «L'arqmtectura. romànica a I
vulgarització. Aquest és el ca.ml mes
CataÍunya», (L'Instant, 12 gener
adequat per tal d'arribar al llibre
1935), 100 pessetes.
cientffic. Entre l'obra estrictament
Francesc Costas i Jové. «L'amor
popular que tracta qüestions d'inteals llibres», (Cultura, maig 1934),
rès comú o general i la que està cle100 pessetes.
dicada als especialistes i tècnicJ, hi
Pere Matalonga. cEl porvenir de
los llbros», (Oiario de Comercio, 10
ha aquelles altres que tot 1 tractant
abril 1935). 100 pessetes.
problemes de selecció espiritual perEls autors premiats podran permeten desvetllar en el poble Inquiecebre l'import de llur preml el pròtuds que l'enlairen i el conforten.
xim dia 30 d'abril al mati, a les ofi-¿I teniu fe en l'eficàcia d 'aquescines de la Cambra. Oficial del Llita orientació? ¿Creieu qué una obra
bre, (Via Laietana, 32 i 34, d'onze
d'aquesta indole pot reeixir definitia una del mati) .
vament a Catalunya?
-Es precís rompre la barrera que
separa les dues cultures, la popular
i
la
científica. Sempre subs1st1r an dique allò eTa massa lacònic, encoma..
ferències de matis -<¡uan no exisOr, SERRA HUNTER
nà a un redactor tove que prengués
teixen per llei de na tura, cada ,,<Jrquatre 1Wtes de determinada Enct- Mentre que aquesta està
constituïda sonalitat les crea-. Però és un deure
clopèdta.
per una sèrie de Monografies dels imperiós dels escriptors que mlllten
El noi ho va ter, amb tota ffde- Grans Pensadors, Ja d'avui ve a és· ideologies avançades d'anar aplalttat. I resultd que, segoru l'Enci- ser el tast d'alguna cosa que encara nant el terreny i fer viable el pas de
més que les
clopèdia, Panaït era doctorat en Ue- d'una. manerafigures genials permet l'una. a l'altra. Quant a les possibisensible i planera te- litats d'assolir aquesta finalitat, els
tres f una pila de coses més que no nir una visió històrica de les dife· fets parlen bé prou al seu favor.
l'ajustaven gem 4 la realitat. Per rents tendències de cada època; els
-¿Voldrieu dir-nos encara algusort, hom ho adveTti f no va apa.. panorames 1 sobretot els relleus ideo- na cosa respecte de les vostres actilògics.
Vitats futures com escriptor?
rèú:er la biografia. •
Dels quatre assaigs que integren
CoUegues, maljteu de les Enctclo- l'esmentat volum, vull d::tacar-ne
-De moment us dire que em pr~
els poso
acabar les dues sèries ·~iciades.
pèdfel.
dos que fan referència a pensadors
Després ja veureu. Possiblement posaré mà a una obra del terce- grup
que assenyp t
' nrindpi r'~ ~ ·10Stra conversa en la qual es conjuguin els problemes pròpiament filosòfics i l'expressió 1 terminologia ¡;enu'inament catalanes. Ara que alxò
com ja podeu suposnr òPnèn de mole
tes circumstàncie s i aquestes no :,~ ..1pre poden encadenar-se a la voluntat
dels homes.
A Catalunya -afegeix- hem de
mantenir el nivell en aquells gèneres literaris que han reeixit plenament i hem de procurar aixecar-lo en
aquells altres ( did~ .ica ), en els
quals es més difícil de plasmar l'ànima nacional per tal de tenir arrels més tandes i per tant més untversals. Per tal d'aconseguir-h o, 1 3
de violentar el pensament o el llenguatge, sinó copsar l'esPontaneïta t
de la producció. mental 1 dirigir-la
pels nous viaranys de la ciència l
de la tècnica. Posem-hi tots Ja nostr::L voluntat i el nostre esforç...

esta iJies ta

BU EN
Memor ias de D.•

entee o:
Un volumen con 36
ilustraciones
En rústico : 10 ptas.
Encuoder. : 15 ptas.

VIDA OFICIAL E ÍNTIMA DE LA FIGURA
MAS ROMÀNTICA DE LA HISTORIA MODERNA
AGUAFUERTES DE INTENSO DRAMATISMO

Grueso volumen
ilustrodo
Encuoderno do en
telo • 25 ptas.

Una grandiosa novela del ganador de)
premio Nobel. La vida pasional de la sociedad
inglesa en los comienzos de nuestro siglo

Un volumen
Cartoné
flexible : 6 ptas.

Magistrales retratos de Venizelos,
Lloyd George, Briand, Mussolin i, Stalin
y otros famosos personajes
Un nuevo libro de Ludwig, un gran libro

Grueso vofumer.
lujosoment e
encuoderno do
20 ptas.

Ex-Infanto de Espoño

MARIA ANTO NI ETA
por STEFAN ZWEIG
Troducción de Romón M. Tenreiro

s

LA DAMA GRISA

Crónica de E$paña desde la primera a Ja
segunda República. Intimidades de la corfe
madrileña y de otras cortes Europeas

EULALtA DE BORBÓN

MA

LLEGINT...

LI B RO

aq,.Ú algu nos, /atno sos en
.

,

ALLA

por JOHN GALSWOR THY
Troducción de M. luz Moroles
0

ADALIDES DE EUROPA
( Oibujos del noturol )
por EMIL LUDWIG

,

CARTAS DE NAPOLEON .
A JOSEF INA
Crftito y comentorios de MATILDE MUROZ

I. A HISTO RIA

DE SAN MICH ELE
por AXEL MUNTHE

LAS PALABRAS MAS APASIONADAS
QUE HOMBRE ALGUNO HAYA DIRIGIDO
A UNA M'UJER

¿Autobio grafia? ¿ Memorias de un médico?
El eminente autor dic~ de su obra :
•Ellibro de San Michele es ellibro de la vida•

Encuadra con extraordinaria fidelidad
E DUA R ,DO VI I
Ja época en que destaca la interesantísima
y s u E PO CA
personalidad de este rey, mundólogo
por ANDRÉ MAUROIS

v diplomatico

Troducdón de Jorge Arnal

I·

EL GRAN VIAJE DE 8181

La simpatica Bibt continúa hacienao travesura s.
Viajando con su abuelo por Alemama,
escribe cartas henchidas de aleJ;Zría y de encanto

por
KARIN MICHAELI S
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Un volumen
Con ilustrociones de
lo época
En rústica : 5 ptas.
Grueso volumen
Encuodern odo

20 ptas.
Un volumen
En telo
15

ptas.

noveHa d'HE R MA N N SU·
DERMANN. CoHeccló «A tot
vent», Badalona. 3'10 ptes.

Aquest nom à .fiermann Suoermann a vu1 tal vegada el veiem enfosquit pel temps, llimat per la distància. Això passa sovmt: escriptors
que han tingut epoques que han brillat molt, després, morts o bé oblidats arreconats per les noves promocions, pels nous gustos del públic.
s'eclipsen. A vegades, quan l'escnptor te una vàlua autènt1ca 1 positiva
1 no és un sunulador qualsevol, l'eclipse és tempora.l i una revisió lnteillgent i justa torna el seu nom a
la llum.
Aquest és el cas d 'Hermann sudermanni l'home de lletres alemany,
tan popu ar un temps. Durant la primera dècada del segle, les seves
obres1 algunes de les seves obres. es
popwaritzave n a Catalunya i a Espanya. Josep Maria Jorda traduia
«He!mar» -o sigui «Magda»-, de la
qual feren dues magnifiques creacic " Margarida Xirgu i Enric Gimé~ez. Manuel de Montoliu tradu1a
cGlUck im Wlnkel», o sigui eLa felicitat en un recó». «Magda», que té
mes nervi, mé::; gruix, obtingué tlll
èxit. «La felicitat en un recó» deliclosa. comèdia plena d'una LÍltima.
tendresa, d'una Intima amoroSitat.
però menys de públic que cMagda»
passà desapercebuda . Mentrestant
casa editorial Sempere, de València
publicava algunes noveHes del ra~
mós escriptor alemany.
Es llàstinla. però, que no hagi estat traduïda al català la seva obra
cabdal: «L'honor», que en castellà
mutilà un senyor cZeda», critlc i
traductor menys que mediocre.
Ha fet bé el senyor Josep M. Cases
1 Homs en traduir eLa dama grisa».
Ha fet bé Edicions Proa d'Incorporar
eLa da~ grisa• a la seva Collccc1ó
cA tot vent».
Rellegint aquesta novella hem pogut veure com era Injust l'oblit amb
què hom té a Sudermann. eLa dama
grisa• és una noveH& que s'aguanta
ferml, que no s'ha tomat rància. Els
que avui llegeixen els moderns noveHlstes alemanys -Helnrick i Thomas Mano, Feuchtwanger , Hermann
Kesten. Klabund, Glaesser, Hessepoden llegir, encara Hermann su:
dennann. Sobretot en una traducció
tan reeixida com Ja que de eLa dama
grisa» ha fet Josep M. Cases i Roms.
Feu la proo,;atura i no us doldrà.

1a

o.
Ed. lujo con 120 grobodos en negro y
8 en color : 8 ptas.
Ed. con 120 gra bodos
en negro : 5 ptas.
Ed. lujo, gron tomo·
ño, con profusión de
lóminos en negra y
color : 15 ptas.
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AUTOOH.AFS, DIBUIXOS
AQUAREL-LES
1 el més important assortiment
de OR A V A T S de Barcelona
Exposició I venda a preus In·
versemblants a
METROPOLITA~ A
Llibreria vtlla I Nova
canu~, 31 <baixos Sala

Mozan'

El crorusta porta quinze dies ha·
vent-se-les amb editorials. amb autors, amb llibreters, amb poetes,
amb contistes...
Volums, notes pregades, cops de
telèfon, Invitacions a lectures, han
deixat anar damunt d'ell com una
allau, de les que aplanen el qu~ troben. I, naturalment ha romàs aplanat.
Ell voldria, veureu-ho tot 1 saberho tot, com l'antiga. «Revista Pathé». I, encara, llegir-ho tot. Peró.
avui com avui, mentre la ciència
no dlsposl el contrari, els redactors de cllibres», disposen d 'un sol
cervell, gros o petit, de d<>s ulls-,
(quatre, amb les moJSpensal:llP..l> Ulleres> - i d 'una exceHent voluutat
que els faria multiplicar-se, si poguessin. Però, no poden ...
I alxJ, en aquesta wt que prec,edelx la gran Diada el q•te això escriu
se n'és anat a Jóc, amb les facultats esmerçades per 1 excessiva tensió 1 amb un bleix tembl.! de coses
a. la memòria, <· 1 entel~ i ment i a la
VC\lvntat. En r,qut>:.tes CQ•ldicwns. na
hagut d'adormir-se, mentre
al
lluny, escoltava €ls cops dt martell
deiS l~taHad 1rs de pa.adcS...
No sap de cert si ha dormit poc
o molt. El cert es que, Jtt ue !'lath1ada ha. sentit enrenou. Ha obert els
ulls i s'ba esverat en adonar-se que
no era pas a la seva cambra smó
dintre una mena de núvol blavós
com el fum d'una pipa. Una claror Incerta, de to esblal.mat, ho embolcallava tot... I una música surrealista, de cop de martell 1 .te r ia lles, d 'esgarips i d 'burres, de clàxons i psalteris, percudia les oïdes
del pacient, és a dir, del sota-signat.
Sobtadament, una visió grattsslma.
Dues noies, molt xamoses, encara
que completament diferents, s'han apropat a nosaltres. Eren boniques.
Abans que m 'hagués refet de Ja sorpresa., Ja primera, donzella, ferma,
resolta, homenesca i femenina alhora, m 'ba dit:
--Sóc Vànla, eLa primera nola».
Bogdànov us ha parlat de ml a vós
i ara cal que vós em féu conèixer

pulsor de 1 acciO dlrectJ.
nina alemanya, veurà <.Xha1 la do¡~
edicions a què, respectiv llrldes -1:8
nen n~.::n ...
ament, cio:
A tot això el mar d
.
contreu o es dilata 1 e ·•U\ols
tonalitats diverses.•\ lav~;dqu~~
no se'ns ta dificil llucar rt!..~lat lf
m~ns. i enmig una «Illa ~""" 11n.
D aquesta illa, però, en 0 ~rauaa,,
secret mancomunats , P~ciene:Xen
e¡
rora Bertrana, dues priJne , e I Au.
de la nostra literatura. ·~s figure.
Més enllà... «Màs allàt John
worthy ens asst>nvala fites InlsGal$.
tertGo

.JOHN GALSWORTH Y
(Premi Nobel de Literatura)

ses. Caldrà seguir-les, llegint. r ,
continuació, captenir-nos davant d'll!l
triomfal equip que vesteix els c0¡
011
d'«Editorial Joventut», abasta titola
com aquests: «Adalides de Europa¡·
«Rondalles de Grimm», cOLres com:
pletes d'Ignasi Iglésies» i noms CODI
els de Maria Antonieta, Napoleó 1
Josefina, Eduard VIIè. associats als
de Ludwig, Zweig, Maurois, Carles
Riba, M. Luz Morales, Matilde Mu.
ñoz.. .
Presidint-los tots, un home amb
ulleres 1 barba acompanyat d'un mJ.
co, una oca, diversos gossos 1 una
petita òliba. Gran figura, d'aquelles
q~e n'apareix una cada segle... Ea
d1u Axel Munte 1 ~s autor de ~~~
història de Sant Mlchele» ...
Ara ens cal descobrir-nos. L'o:nbra
augusta de Francesc Macià, s'ha dlg.
nat deixar l'Empiri, per tal de d.~
nar la seva benedicció laica a l'obra
«El fet del dia», del seu magniflo
secretari Alavedra ... Un calfred d'o.
moció ens posseeix davant del plora*
Avi. Acotem la testa. Quan l'aixe.
quem ja ha desaparegut.. . bns queda,
però, al dit, un preciós anecdotari.
-Political Political - semblen e!cridassar-se les formes indeciSes que
poblen l'espai. Com responen a aquest
crit, s 'obre pas una restellera de U·
BOGDANOV
tols i cobertes que s'adiuen a la slg·
nificació d emanada...
al públic. M'interessa que el món
«Catal unya 1932-1934», d'Alexandre
burguès rectifiqui el concepte que té Deulof
El
·'·
dels sentiments d'una noia soviètieu; « 6 d'oc t u bre:t, de LI\,..
ca....
A,ymamf; el «6 d'octubre» de Pen
Havent dit això, la gentil figura Foix i el «6 d'octubre» de Costr. J
ha saltat dins d 'un vaixell de vela Deu-Sabaté; «14 d'abri!J., de Fran.t. t
•
Madrid ...
e1 qua1 h e ident I Ica • tot seguit com cesc
En aquesta visió aHegòrlca no ~
el que serveix de distintiu a cCoHec- mancar-hi el pensament. El doctor
c1ó A Tot Ven t»... Els tnpulants l'ha- serra Hunter, curarà d'explicar·n~
vien guamit
«Algues roges» 1 1 Hi tò i
el vaixell s'haamb
endinsat en la
fosc.a, a
s r a com e11 sap f h am.~
llibre responsable, pleer-deo, sub!segulnt «Camins de nit». Ara bé, «El un
tància, «Figures i perspectives de la
Camf», el determinarà, Andreu Nin història del pensament»... Assolit en
un exceHent pilot. Duia sota el braÇ un replec de núvols, lluquem un altre
«El moviment d 'emancipació nacio- lllb
M teri
na!», 1 dialogava en frances amb Jacre « a
as de Investigación o
ques Duboin. Aquest, estintolat en Debate>>, de Jaume Ruiro Busquets,
Puig 1 Ferreter, esguardava, pe"'•ft. sobre el qual no ens atrevim, encara,
u
...,.. a opinar.
u eLa gran revolució que ve»...
Una aam a crepuscular, d 'esplèndl·
Els he perdut de v1sta Han fet d '-~n
rumb núvols enlla a les parades de a """ esa, proj ecta en la nostra vitot Barcelona. Aleshores m'he ado- sió una claror que, simultà.nia.men~
d
apar serena i apassionada.
na t e 1a singular bellesa de la ,;,:. se'ns
«Julia de Lespinasse», de la qual Dja
gona noia,. «Hilde», filia espir1t•Jal hem parlat en les nostres notes, aild
del bon anuc Baptista Xuriguera. Jo
voldria fer-vos-en el retrat. i..!l se- com d e1 «Rictus d'amargura» de l'ova psicologia és, encara, més :.nte- brer Cartada... Més enllà, dos llibres
t
lnteressanttss ims, eLa BurgesetaJ.
ressan que e 1 seu fis1c. Caldr1n c¡1.0e de
Navarro i Costabella i cUna. nJtJ,
hi entaulessiu coneixença a la Pri- de Domènec Guansé, somriuen, a la
mera parada de llibres qu., trobeu
bestreta, la satisfacció de veure's ex·
Inopinadamen t, una faràndola de haurides, avui, diada del llibre, allb
personat ges dels mes diversos, Irrom- que resta de les respectives edicions..•
peix davant dels meus ulls. La seva
cndòna m'eixorda i els seus gestos
Un home amb cabell gris, clou Ja
act1tuds, adés em fan riure, adés em1 desfilada. Damunt el seu ull esquerra.
fa
1
llueix
el vidre d'Un monocle. Es, com
n P orar... Desfilen, tumultuosamateix confessa, un cex-joveJ.
ment, sota les ales d'un àngeL cL'àn- pell rta
gel Bohemi» obra de Domène
o
a la mà una. obra d 'envergadu·
Bellmunt que deixa petita toti
~- A cua d:UU lle¡:iu el titol: cHomt
propaganda. A continuació, ,111 ro- 1 ~~'è~t ~ed avegtura:t. Ll asseguren
1
~~~nte~g~av~~nÍ deh~~~~=nlê ~e A tot aix6',e~·~"fet de dia. Sense
ca en l'espai, comandat per éo~ 1 saber com, ve~g esvair-se, paulatina·
Buhigas, assegut a Ja «Proa»
ment, les panc10ns que m'ban emUn rostre d'home barbut
plenat aquesta alba assenyala.dlssiJD&.
ulls penetrants i l'expressiÓ dec!~!~~ ~anmaiteió xd, el que he vist, no~
Es el nostre vell ami
B k
·
gurac
'Una ment enfebrida. vv«Edltorial Atena» li fac d~nfr~nh~: neu un tomb per Barcelona i, de psra 11. poques
uc o- rada en parada, podreu
te~dra coH
passes «Manucla» la el que jo he vist augmentatreconstnllf
amb cen1
de l'anterl;?,~ ~afeg~:~e l~ufaass~: rnars de dotzenes d'altres coses que
Rambla i a tot arreu, el tel'rible pro- o no be vist.
F.
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Assagistes polítics de NordAmèrica

GlANDSDORFF, LERNER I lA
DEMOCRAGIA

que no ens trobem davant de pres-

ses de poder C3poràdlques 1 anor·

.mals, sinó davant de l'essència de
tota la nostra època. Sembla que hàgim penetrat en un periode des!>Ò'
tic. El despotJsme del qual troba la
seva forma arqueUpica en la dicta·

dura fel.xlsta. Cosa que signltlcar!,l
que l'C3tat liberal democràtiC - elS
Màxim G.and3dortf, Max Lemer 1 fonaments del qual !oren posats en
altres assagistes politics, nord-ame- les llwtes constitucional s d'Anglaricans 1 europeus, consideren que Ja terra en el seg:e dlsse,tè, i que a~
democràcia sortirà transformada de segul les seves mé3 eSC:atants vtcwla prova que sofreix sota la pres3ló ries en les revolucions americana
de la dictadura. Consideren neces- francesa, I que arriba a la seva for·l
sària aquesta transformac.ió perquè ma clàssica en el segle dinovè - Ja
creuen la democràcia a Ja fi del no és posible en aquella matell1
seu desenvol.upa.ment. Per a Giancts- forma. Per això GJarudorff, .Lertler
dorff, la caracteristica dels governs i altres propugnen una democràcia
da"lllCràtics moderns és Ja manca els representants de la qual
de cohesió 1 d'estabilitat de les coa- sln poders ext:-aonlinar.s , tlllgu~
dicta slicions governamenta ls. De totes ma- rials, tot 1 de continuar essent l'f
neres, ell no creu pas que l'estabi- ponsables davant dels electors. t.
litat sigu1 patrimoni d'un règim d~
¿Però aquesta crisl és, rea.!mrnH
terminat de govern. Creu, més aviat crisl de la democràcia? ¿No és ~,.
que tots en són capaços, però qué aviat una crisi moral, crisi de ''~
sofreixen, inevitablemen t, una me- tut, que diria Montesquieu? fFOU t~·
na de desgast que els posa, tard o bell espectaclc-<li u, de fet, Mon_
<l'hora., fora d'estat de prossl!'guir qulcu de:s angle:;os del segle dl~
llUr mlssió. Per dir-ho altrament, tè-<!é veure els esforços impot~te
els sistemes de govern semblen al- dels ang!esos per a establir .!" d
ternar en la historia de manera que ells la democràcia. Com que e..
l'un succeeix l'altre en el moment prenien part en e!s afers no ter~~
en què aquest darrl."r ha recorregut gens de virtut com que llur a~
tot el cicle de la seva evolució I ten- cló eJtava irrÍtada per l'èxit •·es·
deix a disgregar-se, sia perquè els agc..arat (Cromwel!), i com
que
governs es considerin una casta su- puit d 'una facció no era reJl e1
perior 1 s'i3olln de la societat o bé més que per l'esperit d'una altfl!• tl
perquè s'encarreguin d'algun Ínteres Govem canvla.va in~t.ruent. et·
particular 1 es deixin dominar per poble, sorprès, buscava Ja de:e~ n.
ell
ela i no la trobava w!loc.
nU•
Per la seva banda, Max Lerner dCl;prés d'una pila de mo~gUrce
creu que són igualment equivocats de xocs i de sotragades. cu •x c::%8
els punts de vista d'aquells que con- posar-se en el Govern mate·- s ~!s
sideren l'extensió del virus dictato- hom havia prescrit.
rial com Wla afecció pa:;.satcera, com volgué tornar a Roma. la de reels d'aquells que hi veuen él va-l-tot, Ja no estava en cond1c1gns
~
la 11 del règlm del democràtic. Tots ))re-la: no li quedava mes q~js. ~e
dos s'han de rebutjar- diu-, però mica. de virtut; i, com que ellOC dt
una cosa si que es pot assegurar: ga.da. en t.cnia menys. en

?
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la humanitat

•ATS 23 D'ABRIL DEL 1931
pl....
'
rtar.oe de.,-·prés de Cèsar, Tibe- les són ben actuals, 1 es poden ..pU- cara ben Viu aquell esperit curull de
d~ udi Neró 1 Domicià. fou cada car a la situació present de la de- rebeHie. 1 escepticisme que féu lm·

si. e~;és ésclava; tots els cops apun- mocràcia. El pr:lnc!pel retret que 11 mortal Joaquim M.a Partrina..
coP • oQntra. els Urans, cap contra fan els seus enemics fil<>-!elx1stes és
,Editat amb tot& cura per LlibretaV¡fran~a. - Els politics grees que el que en el règim par\amentari tot ria Central.
111 · en el Govern popular no rer!vi~en altra. força que el pogués
~enlf que la de la virtut. Els d'aso:¡ dia no ens parlen més que de
VU uraetures, de comerç, de finanJllall de riquesa. de luxe 1 tot.»
cesóom es pot veure, aquestes parau-

se'n va en vana oratòr.IL PeTò mentre que en aquell règim ets lliure
d'escoltar o no l'oratòria bu1da, en
un règim dlctator1al et veus obligat
e. empassar-te-la. do¡màUce.ment,
com una cosa dlvina.

Diada del Llibre

teories polítlqu~s. El maquinisme, ela
ferrooarrlls, ela telègrafs, els pro¡r~sos bêHtcs, han promogut l'organ1tzacló t augmentat el poder d'aquells
que posseeixen el domini econòmtc
t polltlc. Pierpont Morgan l Guillem
n. l'ndien diri¡1r l'energia humana
m~s directament l poderosament qu<'o
no Serzo 1 Napoleó o qualsevol altre
gran home del passa~. Però el pensament pol!tic efectiu no s'acordava
amb la creixent concentració de l'autoritat: la teorle., quan podia l :carnar-se en les Institucions, estave. <..ncara dividide. entre la monarquia I
la democràcia liberal, la primer& essenclalment pre-industrial, I& segon'\
apropiade. únicament ala estudis més
Inicials de l'lndustríalisme. La plutocràcla -que és la forma. de govern
dels paï«os d'occident- no tenia un
reconeixement explícit l s'amagava,
tot el possible, als ulls del públic. La.
part més efectiva del credo liberal
era el principi de nacionalitat, que
gradualment es difongué per tot
Europa I va inspirar els motius més
importants de reivlndice.cló polftica.
Però succeeix, amb el temps, que,
prenent una forma sempre més definlda. 1 autònom&, el nacionalisme es
va emancipant en gran part de l'esperit liberal i aliant amb les noves
forces de l'organització industrial 1
de la plutoèràcla. Més ben dit, el 11beralisme !ou rebutjat de l'interior
de les nacions vers els confins externs, e. les relacions de les nacions
entre elles. D'aquesta. manera es produ1 una sfntesi sinistre. entre els mots
d'ordre de les diferents escoles P<>lltiques. Competició, si, però entre
les nacions: cooperació, per contra,
a l'interior de les nacions. Interès
evri·•- ...er la. nació com un tot, sacriflci per part de l'individu que no
participa al robatori dels plutòc:-..:_s.
Aquest fou el credo prevalent en el
món civil abans de la guerra, i tam.

- Les «Obras M&e6tra.a de la Literaturu. El fascicle segon d'aquesta
publicació és, pel seu valor Uterari 1
e.rtistic, digne del primer, l'aparició
del qual es ressenyà oportune.ment en
aquestes columnes. El text, continua.s. c!ó del de la. «<llada», començada en
,.
aquell, captive. pel seu interès 1 amenitat, pel fet d'ésser una. hàbU condensació del text original d'Homero,
segons el pla general adoptat per la
qase. Segui, està. excemt de les dlgres&ons 1 detalls secundaris, no semP:e oportuns, que fan pesats &quests
generes literaris 1 fadiguen el lector.
La iHustració conslstel.% exclusivament en reproduccions de pintures de
Canova i Bologne., formant un bellisslm conjunt molt important pel seu
Constarà de quatre volums de mes de mil pàgines
a les seves parades, installades e. la Rambla dels Estudis, davant
valor documental.
•
I és un indubtable encert de la
pltal. posarà e. la venda els 30 números d 'obres escèniques que porta
Van publicats el primer, segon i tercer volums
Casa Edltorlal haver elegtt aquestes
el carrer canuda i a la Rambla de les Flors, enfront el carrer Hasobres mestres de l'art plàstic per a
publicats. Adquiriu-ne a 75 cèntims, menys el 10 per cent de desiH.ustrar el text de les obres mestres
compte
de l'e.rt literari que donen nom a la
nova publlcacló. La coberta del Jascicle segon conté una. formosa repr<>per tal de commemorar la Diada, els autors signaran els exemplars
ducció del cèlebre grup «Parfs 1 El&:
na:t, de Lluís Davld.
- «Bibb, de Karin Mlchaells, fou,
juntament amb el «Pinotxo», de Collodi, el gran llibre per a tn!ants de
Han de comprar-lo tots els que vulguin escriure amb
la Diada de Reis de l'any passat. La
història de la noieta. de.nesa, que viatja pel seu país, amb uns ulls oberts
perfecció l'idioma català
Edicions Proa, per a commemorar els anys anteriors, establirà la pèrg<>- de bat e. bat, l conta les seves periel Oia. del Llibre, he. llançat al mer- la de la seva afirmació republicana 1 pècies amb un llenguatge ple de sugt tres nous volums.
laica, augmentant les seves publicacaoos d'ells inauguren 1& nova Bl- cions amb dues obres del senyor DubllO~ cEl Caml:t. que dirlgeix An- rany i Bellera, el «Manual del pendreU Nnln 1 que es proposa d'omplir dol!sta:t, amb artfstiques mostres caDemaneu~lo
el buit existent a la nostra bibliogra- llgrà.!iques, 1 «De la. Monarquia a la
fia catalana en allò que es refereix República», procés del 14 d'abril del
a les qüestions econòmiques 1 S<>- 1931, amb la narrac10 històrica de
Salvat Editors, S. A. •• Mallorca, 41-49 -- Barcelona
tan memorable data, illustrada amb
s.
~¡)areixeran: cEls moviments d'e- gravats referents a la revolució de
roanc1pació na.cional:t, per Andreu Jaca 1 la proclamació de la RepúbliNin. ¡ l'obra de l'eminent politlc fran- ca a Eibar, Barcelona, València 1
que Tomàs Roig 1 Llop posarà a la parada seran destinats a un fi becès Jacques Duboin. «La gran revolu- Madrid.
venda el dla del Llibre. Li augurem nèfic, 1 la Comissió prege. a tots els
A més de la bonificació al públic del
ció que ve.. .», traduïde. per J. Puig i
bona. e.oceptació per part del públic, socis de l'Ateneu i &ls que simpatit10
per
100
es
destinarà,
com
en
anys
Ferreter.
no sole.ment pel contingut, sinó que zen e. l'obra cultural que aquest
«El caml:t publicarà, amb un criteri anteriors, un altre 10 per 100 a benetambé per la seva acurnde. presenta- realitze. visitin la seva parada.
AIGUA ••• GAS ••• ELECTRICITAT
ampli que exclourà tot sectarisme 1 ficència.
-Avui, de dotze a une. del migció.
Quedeil inVitats els senyors mestres
InstaHacions
l repe.rnclons - Casa fundada el 1867
dia,
Vicenç
Coma-soley i Tomas
- cPoeste. 1925-35» és el delicat v<>laics de Catalunye. i simpatitzants a
lum que ofereix e.l públic Josep Marle. Roig 1 Llop, a la Llibreria Verdapresidir l'nrtfstice. pèrgola de l'Escola
López Picó. Es una. antolo¡ia que su- guer, Rambla del Mig, 5, signaran Muntaner, 28
BARCELONA
Telèfon 30902
Cervantlna.
pleix amb avantatge la publicada el les seves respectives obres «Cactus»
- Entre les novetats que es prepa1931, puiX que, e. més de contenir une. i «Ronda d'històries» a tots els cbmren per e. la Diada del Llibre haurà
tria de tota. la. producció de l'esmen- pradors que les adquireixin.
de cridar l'atenció dels aficionats e.
-Ei literat 1 periodista Carles
ES POSA A LA VENDA EL
ta.t poeta, hi be. comprès, augmenta.t,
la bona literatura, dues obres que ofede PERE FOIX
tot el volum «MuseU», que s'exhauri Capdevila, pronunciarà. una confeFORMIDABLE
LLIBRE
SIGUI DEL LLOC QUE SIGUI, ENCOMANEU LLUR GESTIO
DE
rirà al públic Editorial Apol:ló. Una
en pocs dies l la ge.lrebé totalltat de rència. pública al local de l'Ateneu
DE COBRAMENT A LA
d'elles, cEl hombrecillo de los ganés el llibre que avui, Diada del
«Variacions Líriques», premiat amb Enciclopèdic Sempre Avant, RI ego,
2, 1 Sants, 50, sobre l'interessant teSOS», és une. acurada traducció d'ael
Premi
Folguere.
d'enguany.
Llibre, heu d'adquirir
Teixeira de Pascoaes:
ma: cEl llibre i el periodista». L'acqueixa cèlebre novella. del genial es- Amb motiu de la Diada del Lll- te començarà a les deu en punt de
criptor alemany Jacob Wassermann,
bre,
avui
apareixerà
el
primer
l'Organització fundada el 1932, 1 que pot oferir-vos referèÓctes de prirner
volum
le. vetlla.
Narracions emocionants i és tinguda per una de les m1llors
dels poemes de Josep Carner cAuques
-L'Ateneu Enciclopèdlc Sempre
ordre, que garnntel.x la. seve. seriositat l exacte compliment
de
l'època
actual.
Correspon
e.
la
colde les jornades d'oc- lecció de grans noveHes, el primer
i ventalls». En contindrà. el text defi- Avant, tindrà. installada una paraCONSELL DE CENT, 269
TELEFON 20690
nitiu,
considerablement
augmentat
da
de
llibres
a
la
Plaça
d'Espanya.
volum de la qual, «La monta.ï1a màtubre, a Catalunya
amb delicioses vinyetes barcelonines, El benefici que reporU la venda, segica.», de Tbomas 1\iann, fou el lli1 la mena. d'auce. en vers heroic «Tl· rà destinat e. la Biblioteca per a
bre que aconseguí un més gran favor
rallonga. dels sisos i els asos d'aquest l'engrandiment de l'esmentada En·
del públic en ocasió de la. Diada del
món». Ens congratulem de veure ini- titat.
.
Llibre de l'any passat.
-Avui, Festa del Llibre, serà pociada tan bellament la demanadissiL'altre. obra que posa a la vende.
ma edició de la tasce. poètica com- se.de. a la venda 1& intere&:antlssi- Central I ~,..,., carrer Santa Rosa, 18 al 22 (Gràcia) • Telèfon 7502:t
a tots els quioscos 1 llibreries
la dita editorial, és «San Pablo» del
(Junt e.l cr.rrer Salmeron i Metro Fontana)
pleta del Uric eminent de les «Coble- ma novel:la. de Pere Cartada, «Rictus
D'AQUESTA
OBRA
HA
DIT
pensador i e:~:cels poeta portugués Teltes del conco de vileta», la «Recança d'amargura», la qual no dubtem que Podeu utWtzar els seus serveis a: carrer Salmeron, 18¡ Verdi, 29; Avinguda
de Pascoacs. Ni es tracta d'una
Miquel de unamuno: «RACE
assolirà
un
bon
èxit.
Els beneficis, per als xeira
montsenyencu
i l'Auca. de la coblebiografia pròpiament dita; és, sense
Avalen aquesta. obra un pròleg de República Argentina, 16, entresol (inst.a.Hació provisional cle la Sucurse.l
MUCHO TIEMPO QUE NO HE
jadora», que e.ra ens vagarà de relleapartar-se de la història, una novella
presos de Catalunya
gir
en
aquesta
exquisida
sorpresa de Maria Luz Morales, i un epUeg d'E- de la Plaça Lesseps): Saragossa., 11>9; VIllarroel, 153; Sant Andreu, 181
RECIBIDO
MAS
FUERTE
IM·
i un poema. Es comenten en aquest
duard Marqu1na.
la Diada d'enguany.
LA MAXIMA PERFECCIO EN ELS SEUS TREBALLS
PRESION A LA LECTURA DE
llibre que Miquel de Unamuno ha dlt:
-.Dues noves coHecctons: Nova J<>-La Comissió de Classes de l'A- ventut
«i Cómo pasa San Pablo como una
que publlce. «Gotims de Presentant aquest anunci, els lectors de LA HUMANITAT obtindre.n un
UNA OBRA ASb
amb el propòsit de fornir una. docu- sambra viva y engendradora de somLlUIWl, dc Joan Janer, amb pròleg
10 per 100 de descompte en tots els treballs
mentació sòlida l seriosa, les obres fo- bras por las apretadas y encendldas
de Salvador Perarnau, i L. E. D. A.,
que posarà e. la venda: «Miratges a
L'obre. que més es vengué
namentals, indispensables a tota bi- y estremecidas pà;:inas de este Ugestió 1 de sorpresa, té ara uno. conCiteres» de Salvador Esprtu. Aquest
per 1&
blioteca, i les consagrades als proble- bro!:t
volum anirà illu.strat per Grau Sala.
Poques vegades una època i una fi· tinuïtat meravellosa en el cGran Viatmes més pa!Jl,ltants dels nostres
ge de Blbi.:t, que e.caba. de publicar
-cNoveHa. Extravagant», de Joatemps.
quim
Maria de Nadal, és un recull
Editorial
Joventut,
amb
motiu
de
la
I dins la Biblioteca «A Tot Ventlt,
de
contes que no dubtem cridarà.
Diada
del
Llibre.
El
contingut
del
lli·
Venda de materials «Pif,a.rrita» - Fàbrica de plegadora
la noveHa «Camins de nit», del fort
del
193-t,
fou
l'atenció. D'aquest llibre se n'han
bre, les delicioses iHustraclons. l'inh~·
l original escriptor s. Juan Arbó. A·
«Catalònia» - Màxim& qualitat
tlrat deu exemplars en paper Jl\pó,
rès de 1& narració l l'edició magnlliquesta obra, a causa. de les discus1 vint-i-cinc en paper de fil Guarro. Sant Andreu, 350
ca, fan d'aquest& obra un llibce ln·
sions suscitades pel Premi Crexdls
BARCELONA
A.
Domènech,
S.
Telèfon 52913
en
C.
-Un llibre d'humor: cHumor
fantil de primer ordre. Dels «OOntes
d'enguany, es troba. je. envoltada.
Muntanyenc•,
llibre
prolpgat
per
J.
de
Grimm:t,
traduits
al
català
per
d'una. a.tmosfera de curioSitat tan
Casa fundada l'any 1835 Carles Riba. 1 illustrats, en negre 1
Dtaz Duque .M. Rabanos J J. M Banys de cromoníquel - Niquelalts i restauració de metalls
apw.slonada que no és exagerat d'aRambla del Mig, S • Tel. 18164
O ullera.
en color per Artbur Rackmann. el mefirmili que constituirà l'esdeveniment
de Thomàs Mann
-cDcsprés de callar el canót. de
ravellós dibuixant anglès, l'esmentada
del dia. Arbó és admirat per les seLluis Elies el qual ha deixat de banEditorial Joventut acaba de publicarves obres anteriors, sobretot per «L'i·
L'obra que es '>endrà més
da un xlc les seves activitats teane, també per e. la Diade. del Llibre,
núW combat», que el revela com un
trals, i ba corregit la present edició
per le.
una edició en castellà, de presenta1O per 100 de descompte ció
-Tres llibres d'estudl, els qual3 Londres, 171
Telèfon 72039
BARCELONA
idèntice. que la catalana, traduis'han
de tenir en compte, «Nous asDIADA DEL LLIBRE
da amb aquella. graciosa perfecció a
Gran assortiment d'obres
pectes
del
problema
català»,
de
J.
què ens té avesats, Maria Luz Moracatalanes
Ha sortit la nova obra de
Garrige. Massó: l'«Organi~zacló ecodel 1935, serà.
les, la inoblidable traductora del «Penòmica a la Rússia Soviètica», de
ter Pan», de Barrle, també publicat
LLUIS CAPDEVILA
Josep M. Tallada amb pròleg dl'
gura han estat c-:ocades amb una ma- per aquest& edltortal. Recordeu,
GRAEIQUES
M. Vidal 1 Guardiola. t «Perspectl· ARTS
doncs.
les
dues
edicions
d'aquest
111·
jor intensitat.
ves econbmlques, de Vicenç Berna..
Impressos moderns - Mostraris - Marques - Relleus - Dibuixos
bre
imprescindible.
des. amb pròleg de Carles Pi I suLa traducció espanyola d'aquesta
- El VIII.è «Llibre de · RitmeSll,
originals
Capses de luxe - Reclams - Calendaris - Pay-Paysnyer.
obra és esperada amb enorme inte- d'Agust1
Esclasans,
acaba
de
posar
..se
de
Jakob
wassaman~
ambdues
Entrades patentades mare& «STUDIO:t, per a Cinemes 1
-Pere Benavent. el conegut arrès.
1
a la venda. Serà una. bona adqu1s1pertanyents al caulec de
quitecte publica «Homes homenets
- Amics de la Biblioteca, d'Arenys
Tee.tres - Embolcallats de luxe - Producció essencialment
1 homenassos». llibre de costums t
de Munt, enUat exclu.sivament cul- c1ó avui, Dia del Llibre.
moderna. 1 d'e.lte. qualttat
(Memòries d'un ex-jove)
Dos
llibres
selectes
per
al
caràcters
Dl&
barcelonins.
tural, dedicada al desvetllament de la
-Recordeu «Els nostres poetes»,
cultura del poble, per mitjà de con- del Lllbre: Manén, «Notes sobre LiteP. Català Cald és
en les vostres compres en la Diada
ferències, Visites instructives 1 adqui- ratura Estrangera», i Serrabima, cAsTelèfon 52988
BARCELONA
Saló Garcia Hernàndez, 142
del Llibre.
sicions de lllbres amb destinació a le. saig sobre la novella».
teneu Enciclopèdic Popular, celebra
-Avui, e. dos quarts de vult del
-Voleu obsequiar els infants? Lola. avui la Feste. del Llibre
Biblioteca Pública. Municipal, captinlnstall:.nt
1 al local de «Studl Club».
guda de l'oblit amb què aquesta ba. Anglada: «Contes d'argent». No cal una parade. e. la Rambl& ce.ntonada vespre,
(Laietana, 37), el senyor Enric Roig
restat des de la seva inauguració en fer l'elogi d'aquest llibre, l'autor n'és al carrer del Carme.
Es ven en quioscos,
professor d;Història d'Art, parlarà
el que !a referèncie. al necessari e.ug- una. garantia.
llibreries i en aquests
Tots els beneficis que s'obtinguin sobre el tema: «Les roses triomfals»
ment del nombre -dissortadament
administració
- El conegut escriptor Com& 1 S<>- en la vende. de llibres d 'aquesta (definició de l'artista>.
migrat- de volums que posseeix 1 lei. e.utor de les interessants novel:les
SASTRERIA
desitjont commemorar d'una. manera «Foc i estopa» l «L& Totó flirteja»,
Militars 1 paisans - A terminis i al compte.t
digna l eficaç alhora, 1& Diada del acaba de posar e. la vende. une. n<>Llibre, que es celebrarà arreu de Ca- vella de costums de societat, titulada
Fiveller, 53, pral., primera Telèfon 12900 BARCELONA
ELS LLIBRES
LES IDEES
talunya i d'F.!J)anya el dia 23 d'abril cCactus:t.
de cada any, he. acordat obrir una
- «Ronda d'Històrleslt és el volum
subscripció, en llibres i en metàllic,
Avui, DIADA DEL LLIBRE, adper tal de veure si és possible d'aquiriu-lo amb el 10 per 100 de
crè~xer, amb l'esforç de tots. la quantitat d'obres amb què actualment
descompte
compta la seva biblioteca.
La liberalitat de què sempre be. d<>Amb aquest titol, el famós filòsof I a una fi desastrosa, degut al confilcnat mostra el poble, ens he. impulsat
Barcelona
Telèfon 19339
anglès Bertre.n Russell acaba de publl to entre la tècnica industrial I les Ronda de Sant Pere, 6
.AoveH!.sta extraordinari. En cCamins e. soHlcltar el seu ajut, segurs que
compreu els vostres llibres
de nlb, diuen que s'ha superat. Es tothom voldrà. contribuir, en la mesugle comprés
1814-1914.
car
un llibre entre
en el els
qualanys
estudia
el e..
natural que la seva obra sigui espe- ra de les seves possibllltats, a l'èxit
Rus.sell ha la història de l'evolució
l'ada amb eT.'")CCtació
de l'obra que patrocinem.
polltlca
europea
1
americana
durant
En aquesiS instants en que la
- Un altre llibre per. a la Diada.
e: segle XIXè, intercalant le. na~
SUPèrbia per a governar ha frenat La X edició del famós llibre del gr!ln
(davant del carrer Canuda on
c16 dels esdeveniments històriC~> méS
la marxa laïcista de Ie. nostra Repú- pensador i poeta reusenc Joaqmm
trobareu totes les novetats en la
importants d'aquest oeriode amb l'esbl;ca, l'Editonhl de l'Escola. cervanU-~ Marie. Bartrina, cAlgo:t, es posarà
tudi de les personalitats més • ~pre
na es manifestarà en la reste. del Lll- a la venda a. vui, dia. 23 del corrent
sentattves que han canalitzat el l rs
bre amb tota la claredat de les seves mes, Diada del Lllbre.
d 'aquests mateixos esdevenunents.
activitats pedagògiques.
En les pàgines d't:Algo:t, escrites fa
cMr. Russell exceHcix -escriu EdA. la Ramble. de Canaletes, com en més de cinquanta anys, batega engar S. Furniss a cThe Yale Revlew•
<primavera 19351- quant tracta de
les personalltats que apareixen. durant aquest segle, com a líders del
pensament o com a promotors de
canvls socials. Les caractcrlstlQUCJ;
PRO·PÀl
t.'aquests homes resten marcades, en
el ~nsament del lector, amb paraucultura
les que resten a la memòna. Karl
Moderna
Marx hi ap:¡reix com un ITJdlvldu
eo
molt humà ..,o1t inclinat a queixar~ropa
S(! de les seves dissorts i
e escrúpols de \iure a l'esouena dels seus
amicsJ I al.xi. per l'estil, ht són retratats Maltbus. Jeffcrson, Carneggie, Rockefeller, etc., etc. Furnlss ta
del llibre un curt capcrçu:t elogiós.
Per contra. eLa Critica», de Bcilcdetto 0roce. l'ataca sèriament, 1, sembla. amb rnO. segons ella, el lab<>rist.a Russell, «"VOldria. demostrar que
h crisi que clogué el segle XIXè,
deriva del contrast entre l'esperit 11·
beral I l'esperit d'organització que.
nascut de la indllstria, S'ha anat ele\'ant. a poc a poc, una :fOI'DUl com11
1
p1etll de vida. Pe"Ò no sembla el mlllor mitjà per a fer ressaltar un con·
trast, el de rebai.Dr un dels termes.
Ru..~ll no parlll nl del liberalisme
11
francès dal segle XIXè, ni de J'itallà, Cora de quan es referel.% e. Maz..
zini. ni de l'anglès de Cobden. Alxi
Aurora Bertrana : Pe i kea, Princesa cantbai.-X. Be~uerel : La vida d'Olga - J. Ciervo: Fortuny Cassal¡ cri·
é.3 com passa per alt tots els esfortlto-biogràtlc>. - B. xuri¡uera: Hltd& (1& tragèdla seJo."Ual de la joventut) . - Llufs Cnpdevlla: Home
ç~ que ha. fet el pensament. liberal
per tal de l'U""r&r l'extrem lndtvltl'l.mor 1 d'avent ura <noveHa biogràfica). - J . M. Bartnne.: Algo. - Greta Schuarcz: Pro-Pu Cultura
1
duallsme de la. fase manxcsteri:lna. l
Moderna en Europa. - J . Ri.ur-6: Materlas de lnvestl¡;actón.--J. Solé: Los 2.400 mejores platos de coclna
per a acostar-se. dins dels limita de
'
IM ~es possibllltats. a les no\es neNou llibres formidables que es ¡posen a la ,·enda a~'Ul. Demaneu-los a totes les llibreries 1 qu~os. amb el
cessitats de l'organltzacló econbmlca
lO per cent.. NOTA: A.l nostre Stand de la Plaça de cat&lunya eo.IroÓt B&nca Arnús sl.gñaran aq tests
Uca.
Les ~
de c?recdom
llibres els a ut ors respecttu.s
''ersu..c l'!"'anizaUon:t
per cert que
eLa CriUcu transcriu malament. el
títol; posa cFreedom and organiza..
tiont, oue no és p8S .el mateix-, s6n.
però les de la rnnrl • Ió. cEl segle
XIXè -diu Rl.lS-~11- lta esta por at

Diccionari Enciclopèdic
de la Llengua.Catalana

DIADA DEL LLIBRE
«e l nostre teat re»

ES INDISPENSABLE ATOTES LES BIBLIOTEQUES
ES INDISPENSABLE ATOTES lES ESCOLES
ES INDISPENSABlE ATOTS ElS ESCRIPTORS

Noticiari de la Diada del Llibre

Avui

DIADA

Es ven al comptat i a terminis
a. totes les llibreries

~~-------------------------l
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Sl TENIU COMPTES IMPAGATS

RED INTERNACIONAL DE ACREEDORES

«San Pablo »

•

Quatre pessetes

es-

est
tf.

slg-

~
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J

TINTORERIA GUILERA

JOSEP BATLLE

Diada del Llibre.

lliBRERIA VERDAGUER

1

JAUME LLAMUSI

DEl

WJe

bé, després de la guerra. Organitza...
cló acreix el poder estatal, I la potèncla exterior s'ercel.x solament amb
la guerra o amb l'amenaça de guerra. l'augment de l'organització naclonal no pot fer m~s que auamentar el
desastre, quan té lloc 1(1. guerra. I
mentre que el perill de la guerra él
un terror constant, 1& lllbertat e. l'in·
terior de la nació es sentida com un
perill. Acceptant l'organització naclonal dels socialistes i le. llibertat
internacional dels liberals, el món
està e. ount d'arribar e. una situació
que amenaça l'existència. me.telxe. de
la civ1Utzació. L'organització, amb lll
tècnica · rnorlt•rna mdustrial 1 clentl·
nca. ,.. h<:lt•O#>n~hl,.. rt'alt.ra banda.
un cert grau de llibertat és condició
necessària de felicitat 1 de progrés¡
però I& completa. anarquia és tambe més perillosa entre nacions molt
organitzades, que no pas entre indlvldus a l'interior d'una nació. El
segle XIXè ha. !et fallida perquè no
ha. creat una organització lnt.emaclonal
La conclusió que hom pot treure
de les paraules conclusives de Ber·
tran Russell, és que només el triomf
complet de l'esperit d'organltzaci6
podna ésser un remei eficaç per als
mals presents de la humanitat; és a
dir, que le. llibertat hauria de desaparèixer també de les relacions entre nacions talment com va desapareixent e. l'Interior d'elles. No abste.nt, com hem subratllat, Bertran
Russell reconel.% que un «cert grau
df! llibertat és condició necessària.
de felicitat 1 de progrés'>. I és que
Russell segons «La Critica», no s'ha
plantejat bé el problema. No es tracta. pas d'un& altematlve. entre dos
principis, sinó, més aviat d'un pr<>blema de fusió 1 d'atempeMent d'aquests dos prlnclpls.

LA MONTANA
MAG IGA

FRANCESC MIRET

Diada del Llibre

1

TECNI-STUDIO

El HOMBRECillO
DE LOS GANSOS

HOME D'AMOR
I D'AVENTURA

Editorial A POL O

sPtes.

CENTRAL MERCANTIL

I

------------------*---------------

GENT
D'ESQUERRA
al quiosc FfMINA

.

Diada del Llibre

Llibertat contra organització

REPARTIM ETS

ARCO S

•---------------------------------------11111!1!111!(
EDICIONS

PRO

Per a solemnitzar la

Dia a
tlel I~libre

LLANÇA AL MERCAT

••catnins de nit••

de S. Joan Arbó, dins la «Biblioteca A tot
vent», que ofereix al lector català els
«millors noms» i les «millors obres» de
totes les literatures, i

ADQUIR~U.

ELS SEGUENTS LLIBRES!

Eis moviments d emancipació nacional
d'Andreu Nin

gran revolució que ve

Ciutadà: Avui has de comprar quan menys un llibre!

de Jacques Duboin, dins la nova Biblioteca d'estudis econòmics, polítics i socials
«El Camí»

Dimarts, 23 d'abril del 1935

Barcerona - Any IV - Número ~
~

Un terrible seisme,.a 1illa Formosa, ocasiona- entre morts i ferits ·més de deu mil víctinles
1

o

MES ENLLA DE L' EUFORIA

¿On

Pic 1 Pon,
alcalde?
vd

EL «BUTLLETI» PUBLICA UN IMPORTANT DECRET MUNICIPAL
SOBRE SUSPENSIO DE SERVEIS TRAMVIARIS A SANT ANDREU, SUBSTITUITS PER AUTOBUSOS; URBANITZACIO (?)
DE LA RAMBLA DE CATALUNYA PER COMPTE DE LA COMPANYIA DE TRAMVIES; CONCESSIO D'UN SERVEI D'AUTOBUSOS
SANTS - RAMBLA, ETC., ETC.,
Tot a formalitzar en vuit dies

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Els danys materials són incalculables ••· HI fLER I LA PROXIMA CONFERENCIA DE ROMA
Han quedat destruïdes unes vint mil cases
EL VOLCA. ASSAMAYAMA,
EN ERUPCIO.
Toquio, 22. - El volcà Assamaya-

Edificis totalment destnüts, 7.165.
Edificis parcialment destruïts,
17.257.

MES
ma s'h aposat en erupccló sobtadaDETALLS
DEL S
ment.
DANYS CAUSATS.
La. lava que despedeix ha destri.Ot
Toqulo, 22. - Les informacions
diverses cases 1 boscos de la regtó que es reben de l'illa de Formosa
de Karuizawa.
relatives al terratrèmol que isolà. el
diumenge són molt confuses, espeFEIA TRES ANYS QUE cialment en el que es refereix a la
«DORMIA».
xifra de víctimes.
Toquio, 22. - Es coneixen detalls
La. ciutat més castigada pel movide l'entrada en erupció del famós ment slsmic ha estat Tai-Xu.
volcà Assamayama. que cdormla» des
Les autoritats declaren que donade feia tres anys.
da. la. manca de comunicacions és
L'erupció s'inicià sobtadament i lògica la temena que la xifra de
amb enorme violència. Del cràter víctimes sigui molt més elevada.
del volcà i de les seves crestes sorA les províncies de Tai-Xu i Xinogiren enormes columnes de flames Hiku el terratrèmol ha destruit
i fum, al temps que es formaven 2.791 edificis 1 ha produït danys dc
torrents de lava.
consideració en diversos milions.
Durant alguns minuts tremolà :a
Es declara que ha estat el terraterra a diversos quilòmetres al vol- trèmol més fort que s'ha. registrat
tant.
des de fa una generació, a la costa
Els torrents de lava han incend1at oriental de l'illa de Formosa.
els boscos i alguns edificis propers
a les estribacions del volcà.
MES DE TRES MIL MORTS
Taihogus, lla de Formosa, 22. EL SEISME A L'ILLA FO R· Les últimes noticies que es tenen
MOSA OCASIONA TERRI• del terratrèmol ocorregut ahir, inBLES ESTRALLS.
formen que s'han enderrocat més
Toquio, 22. - Gràcies a la ràctio de 10.000 cases.
es van coneixent detalls de la catàsEl Governador general informa que
trofe de l'illa Formosa, ja que les fins ara se sap que han mort més
comumcacions telegràfiques i tele- de 3.000 persones.
fòniques estan destroçades aixi com
Els perJudicis ocasionats pel moles ferroviàries de l'interior de l'illa.. viment sismic ascendeixen a 10 miEls moviments sismics començaren lions de iens, dels quals, 6 corresa. les sis del mati del diumenge. ponen a les cases destruïdes 1 els
Totes les sotragades foren molt in- altres quatre als ferrocarrils.
tenses i aconseguiren quasi tota l'Illa, però especial els districtes de
LA PRODUCCIO DEL SU·
CRE NO HA ESTAT AFEC·
Taichu i Shinchiku. Una bona part
dels pobles propers a aquestes dues
TADA PEL SEISME.
localitats han quedat totalment desToquio, 22. - Les noticies que es
truïts.
reben de Formosa. indican que, la
El pànic entre els supervivents es principal indústria d'aquella illa, la.
gran i la major part d'ells han producció de sucre, no ha estat amarxat a les ciutats abans esmen- fectada per terratrèmol, puix que les
tades en demanda de socors. Les car- plantacions 1 molins de canya, han
reteres estan congestionades per les quedat fora. de l'àrea destruïda pel
caravanes, que marxen en recerca. seisme.
d'auxili. Es veuen nombrosos ferits
Les tropes enviades amb queviures
que són transportats en cam!lles 1 medicines van arribant a la zona
improvisades 1 als quals volten fa. afectada per terratrèmol 1 procedeimiliars i coneguts.
xen a la distribució de socorsos a
Com que els hospitals són insu- les víctimes.
ficients per a mantenir tants ferits,
El ministre de Marina. ha enviat
no hi ha hagut necessitat d'habili- ràpidament, a. les costes de Formosa
tar aquells edificis que encara ro- el destròyer «Shimakaze», amb un
manen en peu i que no ofereixen carregament de medicines 1 queviucap perill d'enderrocar-se.
res i equips de metges 1 infermers.
A alguns ferits se'ls ha hagut
d'operar als mateixos llocs que foOFERIMENT DEL GOVERN
ren trobats perquè el seu estat no
ANGLES.
permetia el trasllats als improvisa1s
Toquio, 22. - El Govern japonès
hospitals.
ha. rebut del Govern de Londres un
Forces de l'exèrcit marxen als llocs oferiment d'enviar tants vaixells de
més afectats pel terratrèmol per tal guerra siguin necessaris a algUes xide prestar auxili a les víctimes i per neses, a fi d'ajudar en els treballs
a registrar les runes enderrocades, de socorsos a. l'illa de Formosa.
ja que foren moltes les persones que
El Govern japonès ha. contestat a
quedaren sepultades.
Londres, agraint.li l'oferta, però deLa majoria dels morts i ferits són clinant-la per creure
que, per ara,
obrers xinesos.
no és necessari l'ajut que Anglaterra
Ara existeix un altre perill ja que ha
ofert.
s'han incendiat els pous de petroi1
de Beyritzu i les flames del material
COND OL
DEL
GOVERN
que es desborda amenaça els petits
FRANGES.
pobles propers a aquesta zona eParis,
22.
El
Govern
francès ha
trolifera.
tlegrafiat a l'Emperador del Japó,
La. Creu Vermella està. desenrot- per
tal
d'expressar-li
el
sentiment
de
llant una actitvitat extraordinària
per la catàstrofe ocorreguda.
en la prestació d'auxilis no sols als aFrança
l'illa de Formosa, per terratrèmol
ferits, sinó als supervivents d'aques- d'ahir.
ta espantosa catàstrofe.
HA E S TAT L'ERU PCIO
Es lluito. amb la manca de llum,
MES IMPORTANT DEL 1183
ja que les fàbriques d'energies elècENÇA.
triques també han quedat destruïToquio, 22. - Es reben nous dedes en la seva majoria, i aquelles talls
de l'erupció del volcà Asamnyaque no s'enderrocaren no poden ma,
que s'inicià poc abans de l'esprestar servei pel seu mal estat.
pantós terratrèmol de Formosa.
Les laves incandescents han encès
SITUACIO
GEOGRAFICA
grans boscos de la regió de KaruiDE L'ILLA FORMOSA.
Loncti·es, 22. - La gran illa òe zawa.
L'erupció d'aquest volcà és la més
Formosa, castigada pels terratrèmols
d'ahir diwnenge, es troben a la mar forta registrada des del 19 de setembrt!
del 1929.
de Xina, davant les costes del FuEl volcà Asamayama es troba en
Kiei, del qual el separa l'estret d'ala gran illa d'Rondo, a 136 quilòmequest nom.
Formosa pertany al Japó des del tres al nord-est de Toqulo. El seu
Tractat de Shlmonosekl, que posà cràter té un diàmetre de més de
terme a la guerra xino-japonesa. Té 300 metres i s'eleva a. 2.514 metres
una superfícia de prop de 36.000 qui- sobre el nivell del mar.
L'erupció més gran que es recorda
lòmetres quadrats, amb Wu'l. població superior a 4 000.000 d'habitants. fou en el any 1783.
. ~ volcà Asamayama està en acELS TREBALLS DE SAL- tiVItat amb gran freqüència. Les seves darreres erupcions es produiren
VAMENT.
Toqulo, 22. - Es van rebent de- el 27 d'abril del 1922, el 13 d'octubre
talls sobre el terrible terratrèmol del 1927 i el 12 de juny del 1930.
que ha isolat l'illa de Formo~a.
TROPES JAPONESES CAP
Els habitants dels províncies al!'cA FORMOSA
tades pel moviment sísmic del diuT_ai Xu, 22. - CJmplint ordres wmenge figuren al camp preses d'espant i han hagut de passar la mt penors, han sortit d'aquesta poblacl)
última noves hores d'horror per ha- 50 esquadres de soldats de la seva
ver-se registrat una nova sotragad,t. guarnició, amb direcció a Formosa,
de terra de gran vio'èncla sob¡t! per tal de contribuir als treballs de
una superfície de tres quilÒmetres d_is~ribució de queviures en la Z0:11\
quadrats.
sm1strada.
En el mati d'avui el temps és magnífic i afavoreix els treballs de •alL 'AUXILI DELS DAMNIFIvament.
CATS
Han arribat nombrosos hidroTcx¡.uio, 22. - La Municipalitat de
avions amb personal i material sa· T~u~o
ha acordat obrir una subsnitari, i s'espera d'un moment a
a benefici de les víctimes del
l'altre l'arribada de nombrosos vai- crlpcló
terratrèmol
de Formosa, la qual ha
xells de guerra.
Se sap que, afortunadament. PI encapçalat amb 20.000 yens.
El ministre de l'Interior ha orde·
terratrèmol no ha. afectat la zona.
petrolifera, la qual cosa hauria en· nat als governadors de les províncies
grandít les proporcions ja terribles l'organització de recaptació de .bais
amb destl a socorsos per a les víctide la catàstrofe.
mes del seisme de Formosa.
Per la seva part el ministre C.! 1PRIMERA
RELACIO
DE
VICTIMES.
nances ha concedit també crèdits per
Toquio, 22.
L'Agència oficiosa a la reconstrucció de la zona siRen~o comunica aquest maU que nistrada. Els alts funcionaris è cl ~~
les ultimes dades sol>re els terratrè- nisterl de l'Exterior també realitzen
mols de Formosa. són els següents: treballs de recaptació i lliurament d ~
Morts, 2.750.
socors. Els periòdics japonesos l.::tn
Ferits greus, 768.
obert també subscripcions amb el
Altres ferits, 5.348.
mateix objecte.

El «ButlleU de la Generalitat» soHir.1tarà de l'Autorit!lt correspod'ahir publicava, en el seu apartat nent, amb el suport de l'Ajuntament,
corresponent a AdminiStració Muni- la deguda autorització.
clpal, un dC'Cret de l'Alcaldia de
Sisè. - Tramvies de Barceloaa,
Barcelona que diu, en la. seva part S. A., s'obliga. a no reclamar a 1 Adispositiva, i en les clàusules més junt~ent els perjudicis que pugui
importants:
ocaSlonar la pèrdua de tràfic de les
«Aquesta. Alcaldia., en Decret del Unies que passant avui per la Ramdia d'avui, ha tingut a. bé disposar bla de Catalunya. siguin desviadts
el següent:
al carrer d'Aribau.
Primer. - Que s'aprovi l'adjunSetè. - Tramvies de Barcelona
ta propo~ta d'estipul(l.ció d'un con- S. A., s'obliga a. suprimir l'actuaÍ
veni contractual ·entre l'Excelentis- servei del carter de 'Bilbao, al qual
sim Ajuntament de Barcelona i les efe~te de111~narà, amb el suport de
Empreses de Tramvies de Barcelo- l'AJuntament, l'autorització campena, redactada per l'Agrupació dels tent.
Serveis Tècnics Municipals de Via.Vuitè. - No podent encarregar
litat.
se l'Ajuntament de Barcelona de
Segon. - Que es doni a l'eSlnen- l'explotació de la línia del tramvia
tat projecte de contracte la trami- número 1, de Sants- Rambla, que
tació que assenyala l'article 153 i reverteix el 24 de maig d'aquest
concordants de la Llei Municipal de any, i a. l'objecte de no deixar desCat:..lunya..
atès el servei de trans1,orts urbans
Tercer. - Que pe1· tal de procc- d'aquella barriada., la Companyia de
dir a l'atorgament de l'escriptura. Tramvies de Barcelona, Societat Anòdefi.nitlva de cònveni, després de nima, s'obliga a establir i explotar,
complir- se els tramlts previs que a partir del primer de novembre
procedeixin segons la legislació vi- del 1935, fins a l'any 1966, un ser~nt, s'interessin de l'il:lustre senyor vel d'autoòmnibus per si o per mltuegà del Collegi Notarial de ca- jà d'una altra. empresa., però a restalunya la. designació del Notari al ponsabilltat seva, amb les mateixes
qual correspongui per tora autorit- tarifes aprovades per les concessions
za.r l'eSlllentad.a escriptura.
de la línia. de tramvies afectades,
La proposta. aprovada. és del con- als carrers següents: Coll-Blanc, cartingut següent: _
rer de Sants, Creu Coberta, Plaça
PROPOSTA
d'Espanya, Avinguda Francesc Laid'estipulacions d'un conveni contrac- ret, Avinguda. Mistral, carrer de Tatual entre l'Excm. Ajuntament
marit, Ronda de Sant Antoni, Pede Barcelona i les Empreses
layo, Rambla, Hospital, Sant Antade tramvies de Barcelona
ni Abat. Manso, Borrell, Tamarit i
4.ntecedents
retorn. Mentre no estigui en explotació la dita línia. d'llutoòmnibus, la
p l·mer
r
a
d't
Tenint l'Ajuntament de Barcelona 1 a lin Ia d'auto òmnibus, Tramvies
el propòsit de modificar el tràfic de ~arcelona, S. A., ve obligada a
urbà. en diversos carrers de lA. ciu- ¡ contmuar explotant ~1 servei de
tat, es va adreçar a les Companyies tramvies de la línia numero 1.
de Transports Urbans de BarceloNovè. ;- .Tramvies de Barcelt?na,
na afectades per aquestes modifi-1 S. A.! s obliga a arrenca; les m~
caclons, interessant -los que s'avio- tallac10ns de les Hn~es 1 explotació
guessin a les transformacions que de les quals es supr1meix J?el prel'Ajuntament desitjava i havent ex- sent conveni, amb excepc1ó dels
posat aquestes els greus perjudicis t!ams corresponents que . siguin u_ti1 les dificultats que l'accedir als de- ~ l~tzats per una alt_ra ~ír:ua tramvlàsigs de l'Ajuntament els reportava, na que no es supnm~1x1 encara, les
s'iniciaren unes converses entre els quals podrà seguir uhlltzen~ l!l dita
representants de l'Ajuntament i les Companyia fms a.l termlm de les
Empreses afectades pel que es refe- respectives concess10ns, sense pagar
relx als problemes de carà.cter tèc- peatge ~er elles ol per les vies del
nie 1 juridic que l'esmentada trallli- carrer d Aribau.
formació representava, i s'ha arri- , Els trams de nova . construcc10
bat a Wl conveni entre l'Ajuntament s e_nt~ndrà que substitueixen els sui les Empreses afectades, en mèrits pnffilts i, per tant, fo!maran pa~
del qual, cercant mútues compensa- lntegr~nt de les concess~ons resp~ct 1cions han pogut arribar a un acord ves. L Ajuntament no vmdrà obhga.t
' t d ·
• a pagar peatge per les noves linles
que es ra ue1x en el present, con- en el cas de reversió d'algunes de les
veni, 1 per tal de portar-la a I efec- afectades.
tl':'itat, és atorgada la present esEls materials procedents de les mscnptura.
Segona
taHacions hauran d'ésser transportats
Tramvies de Barcelona, s. A., en fora de lloc d~ l'explotació supri~ida
nom de cada una de les Compa- a compte i nsc de ~a Companyta. 1
nyies afect.ades i propi s'obliga.
quedaran, per conseguent, de propte.
•
·
tat d'e questa.
~nmer. A suspendre els serTercera
vets tramv1arls a.. Sant Andreu, ancom a compensacions de les obliticl,pant la reversió de la dita. iinia gacions contretes per Tramvies de
a 1 Aju_ntament dintre del teriilllU de Barcelona, s . A., i per tal de dovuit ~es a comptar ~e la Slgnatu- nar satisfacció completa al tràfic de
ra de l escnptura publica, en el tram viatgers de la Rambla de Catalun~a.
comprès entre el carrer de V1lanova l'Ajuntament concedeix a Tramvies
1 Sant Andreu.
de Barcelona, S. A., perquè explotí
Se~on. Tramv1es de :f3arct1_o- per si o per una altra Pmpresa que
na, Soc1etat Anòmma, per Sl o nut- tingui per con\'enient, però a responjançant ~a altra ~presa, però a sa_b ilitat seva, fins l'any 1966, època
responsa_bi!ita.t sev~, s ~bliga, dintre l ffiltjana en què reverteixen les límes
el term101 de vwt dies,, a comp- de tramvies, una línia d'autoòmnibus
tar d; la Slgnatura de } es~riptura que, partint de la Plaça de la Bonafins 1any 1966, ,a estab~ 1 expio- l'ava, segueixi pel Passeig de sant
tar un~~; llrua d autoòmrubus de la Gervasi, carrer de Balmes fins a La
plaça d Urqumaona fins a la pluc;.a , Plaça de la Molina Via Augusta
del Comerç de Sant Andreu, amb Rambla de Catalunyà, Plaça de ca~
les mateixes tarifes ap~ovades per Catalunya, carrer de Fontanr lln fins
les concessions de la lín1a de tram- al final de la Via Laietana, tornada
vies de Sant Andreu.
pel mateix carni, substituint. però,
Tercer. - Tra~vles , de Barcelo- Fontanella per Jonqueres. Plaça urna, Societat Anòmma, s obliga. a fer qulnaona i Ronda de Sant Pere. La
el n~cessari _per a la supresSló del tarifa màxima quilomètrica· serà de
serve1 tramV18ri de la Rambla de sis cèntims de pesseta per viatger i
Catalunya i a l'arrencament d~ les quilòmetre, calculada en forma que
vies 1, a més a més, 1:\ urbamtzar el quilòmetre començat s'entendrà rela dita Rambla exclUSlvament pel corregut i les fraccions monetàries
5eU compte segons els plans apra- s'arrodoniran per excés
vats per l'Ajuntament de BarceloTambé en concepte dé compensac1ó
na. Es reserva, però, l'Ajuntament, l'Ajuntament concedeix a Tramvies
1~ fac~ta.t d'assenyalar altres obres de Barcelona, s. A., el material mod urbamtzac1ó que hagi de realitzar bil de les Unies els serveis de les quals
pel se!-1 compte la Company¡a dt es suprimeixen, alxi com també reTramVIeS en lloc de la de la Ram- nuncla rebre els elements d'explotabla. de Catalunya, o, a. més d'ella, ció a. què pogués tenir dret per la re5empre però, que el cost total vingui versió de les Unies de què es tracta.»
comprès en el càlcul de valorac10ns
A continuació segueixen diversos
que s'ha tingut en com¡>te per a apartats, que concreten: qualltat del
formalitzar les presents esupulacioru,. material mòbil, horaris, tarifes, anunLes obres s'hauran de començar en eis en els vehicles, etc., etc.
el terme de vult dies a comptar de
Va. signat per l'alcalde gestor, sela data de la signatura de l'escnp- nyor Pic i Pon a 11 d'abril del 1935.
tu ra.
q o::; o..,.,... --.,.,.~~--~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quart. - Tramv1es àe Barceloua,
Societat Anònima, s'obliga a fer les
següents lnstaHaclons, que tenen per
objecte la substitució parcial dels
serveis de la Rambla de Catalunya i
a. procedir pel seu compte exclusiu
a. l'arranjament dels paviments en
les zones corresponents:
a.) InstaHació d'uñ tram 1le via
recta. al carrer del Consell de Cent,
entre Rambla de Catalunya i Aribau.
b) InstaHació d'un tram de via
recta al carrer d'Aribau, des del carrer de Paris fins a enllaçar les 'ries
de l'Avinguda del 14 d'Abril
c) Els enllaçaments al carrer d'Aribau a Consell de Cent, Paris i Avinguda. del 14 d'Abril.
dl Els enllaçaments corresponents
per a unir les vies del carrer d'Aribau amb les del carrer de les Corts
Catalanes.
Quan la present estipulació representi modificacions de concessió, es
soHicitarà de l'Autoritat corresponent, amb el suport de l'Ajuntament,
la deguda au toritza.ció.
Cinquè. - Tramvies de Barcelona, Societat Anònima, s'obliga., per
tal de millorar els serveis de la barriada d'Horta, a efectuar pel seu
compte exclusiu les obres següents:
a) Construcció d'un enllaç lUllb
tercer carril al carrer de Consell de
Cent, entre el Passeig de la República I el carrer de Roger de
Flor.
•
•
b) Construcció de doble via en
els trams corresp_onents entre el carrer del Dos de ' Maig 1 el P asseig
de Marllgall, 1 seran a. ~rec de
l'Ajuntament les expropla.Cl.OD!I quo
pucruln ésser necessàries. ~ ee

I

La pau armada d1Europa

Des del Tractat de Locarno a la Conferència de Stresa
Perquè Polònia es
sumà a la condemna de França
El
rearmament dels que mancaven
La
presència d'Alemanya a Roma --- Situació econòmica interior d'Alemanya
Els únics que guanyen
Un possible
recurs per a Hitler
Mal com a.ra no havia estat tan
evident la. «paU» armada. d'Europa.
Cada conferència internacional va
precedida d'un augment d'elements
bèHics en e~ països que es reuneixen per a. trobsr fórmules que evit4n la crisi. Des del Tractat de Loca.rno - 16 d'octubre del 1925 quan semblava que el Continent
europeu començava. una època d'es1oe.bllitat 1 en d:1r dels optimistes

formalitzà un pacte de no-agressió
germano-polonès 1 les relacions entre tots dos països continuaren desenrotllant-se amb més cordialite.t
que no pas abans, la república del
general Pilsudski ha estat recolzada,
en aques~ últims anys, pel poder
financer de França. Per l'abril del
1931 un grup parisenc concedi un
crèdit de mil mllions de francs al
Govern polooès per a complew la

La tràgica dlsfresia

l'ambient emanat de la. petita. ciutat suïssa saturava totes les cancelleries, fins a. les converses d'Stresa, les indústries mllitars han funcionat en ritme progressiu. El rearmament d'Alemanya, fet sensacional pel missatge de Hitler el dia 16
de març passat, era ben sabut a Paris, Londres 1 Roma. La. dec-laració
del Reich havia. de fer-se un dia o
altre. El seu apartament de la. Lliga. de Nacions 1 els propòsits tantes
vegades ma.nife3ta~ pel dictador nazi en relació amb el Tractat de Versalles, no deixaven entreveure cap
altra alternativa. I més encara tenint en compte que la posició de
Hitler, davant el criteri dels grans
intereSSO& que el recolzen per motius purament econòmics i davant
l'opinió patriòtica del «vell esperit
de Postdam», surt beneficiada amb
el gest de rebeHia 1 protesta que,
automàticament, és interpretat com
una victòria. Les clàusules humUiatèories de Versalles, que el conegut
economista anglès J. M. Keynes volia rectificar un any despré3 de signades. concebudes a «cops de sabre»
1 plasmadores de la pitjor tàctica
diplomàtica que es recorda en la. història, han proporcionat una de les
bases més sòlides de la demagògia
hitleriana. Si Olemenceau visqués no
conservaria. l'optimisme que traspuava. la seva lletra a Tardieu, amb
motiu de publicar aquest, pel març
del 1921, el seu llibre «La veritat sobre el Tractat de VersaJles».

La conferència de Roma
La Conferència de Roma, fixada
per al dia. 20 de maig, ha estat retardada. fins al 10 de juny. La. primera data coincidia amb la reunió
del Consell de la Societat de Nacions. Mentrestant, és gairebé ~egur
que hom signarà el pacte francorus, amb el qual se solidifica. el cèrcol d'Alemanya, i, per tant, s'accentua. el seu i;;olament, agreujat amb
l'actitud de Polònia que, com és sabut, s·uni a la condemna del Reich
per la seva deolaració del 16 de
març.
Era lògic que Polònia es sumés als
països que aprovaren el document
condemnatori llegit per M. La.val.
Encara. que pel gener del 1934 es

construcció del ferrocarril de l'Alta Silèsia-Gydnia, a. l'oest de Dan·
zic, convertit avui en pròsper port
de mar capaç de donar abric a. cinquanta vaixells 1 dotat d'un trenceones de més d'onze qui:lèanetres d'extensió.

Influència econòmica de
França
La. influència econòmica. de .Fran-

ça &ebre Polònia., semblant a. l'exer-

cida damunt Txecoslovàquia, ha estat inspirada directament des del
Quai d'Orsay, sabedora, com els Estats Units al Sud-Amèrica, que les
inversions de oa.pital «ben» dirigid~.;
con&tituei.xen un ajut inapreciable en
el joc de la. política internacional.
Alemanya, en una. situació més desavantatjosa que França. en matèria
econòmica, no ha pogut emprar res
més que l'oratòria conciliadora de
Hitler per a atraure les simpaties de
Polònia; oratòria que assoli el seu
màxim de.3enrotlla.ment en les manifestacions del Führer aol correspon&aJ a. Berlin de la «Gazete.-Polska», el dia 26 de gener passat. Però
els francs dels b&nquers parisencs
han demostrat a Ginebra. que el
Govern del seu pe.is no anava equivocat en recomanar l'emprament de
milions per a coHaborar al desenrotllament polonès.

El rearmament dels que
mancaven
En la Con!erència del dia 10 de
juny vinent a Roma 1 d'acord amb
el comunicat tlnaJ de M. La.val a
Stresa., s'estudiarà. l'estatut mllitlll·
dels països afectats pels Tractats d~
Saint Germain, Trianon 1 Neullly,
o siguin, re3pectivament, Austria,
Hongria i Bulgària, amb assistència
de França, Anglaterra, Alemanya I,
naturalment, Itàlia.
Les tres nacions esmentades, subjectes a restriccions militars, volen,
en síntesi, reorganitzar llurs exèrcits. Dona<ia. la seva. posició geogràfice., sorgirà immediatament el conflicte amb la Petita Entesa, que veu-

TAMBE A EUROPA HA FET MOVIMENï
LA TERRA
L 'EPICENTRE DEL SEIS• rebut, retardades per la censura porMES DETALLS DEL MOVI· tuguesa. noticfes donant compte que
ME ESTA EN LA ZONA O- en una. gran part dei territori porRIENTAL DE LA MEDI· tuguès es regostraren moviments sis·
TER RAN I A.
mies.
A Lisboa i Oporto, la batzegada.
Londres 22. - L'Agència Reuter

diu que ei passat divendres fou particularment senyalat per les sèrif's
de .. moviments sismics que es produlren a. diverses parts d'Europa·
però particularment a. Ja zona mC:
diterrània.
L'illa. de Malta ha estat una de
les que més han sentit els terratrèmolts, 1 s'han registrat danys de
molta consideració.
A Florència. es sentiren batzegades
durant dues hores.
L'observatori de West Bronnwlch
diu que l'epicentre de tots els moviments sismics del divendres està.
a la zona oriental de la. mar Mediterrània.

de terra causà danys materials de
molta consideració I es produireu
escenes de gran pànic durant les
quals s'hagueren de lamentar diversos ferits.
ME DETALLS DEL MOV~
MENT S I SMIC A EUROPA

Roma, 22. - Els moviments ::.is·
mies registrats pels observatoris europeus ho han estat principalment
pels italians.
A Catània, fou tan fort que la
,població, presa de pànic, abandonà.
les seves llars 1 passà la. nit al camp
A Florència, els moviments sUmies han tingut conseqtièncles catastròfiques.
El fenomen ha tingut el seu uriTAMBE A PORTUQAL l 'HA gen
a la costa alricana de la. ~dt
FET S ENTIR,
terrània., no lluny de Tripoli o ArLondres, 22. - Des de Lisboa. s'ban gèlia.

rà en els propòsits dels
les ambicions territorialsseus vel!J.,
Tractat de Versalles molt Clue el
trari del que creia
al COa
aconseguí esfumar. Per ·aq~llson, ~
el panorama europeu no és~ Part
I tots els factors a la vlste,fal~er
que tendiran a celebrar
5ernbla
Conferència, de;;prés de la : a altl¡
que tracti de COOrdinar els ~
de la. Petite Entesa amb la «statu;
dels Tractats que afecten ~
Hongria. 1 Bulgària. En l'a ~UStt'>a,
amb t<>t 1 la. densa trama ed alita~
tes, tractats 1 convenis que fu lllle.
gairebé totes les oapitaJs
gue:¡
és mQ!t significatiu que Ieseu:~
clons internacionals de Vien !iga.
dapest i Sofia no tinguin ca a, B;;.
ció amb Praga, Bucarest 1 BJ~
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La presència d' Alema.
nya
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A part dels esdeveniments
produeixin en la. pròxima
Que es
la Societat de Nacions 1 e~ló de
sibllitat que Alemanyà faCI a pos.
1 tes més ucclaracions que comP~bJt.
el seu ja famoo missatge del
març, constitueix una note. d' 6 de
rança el que el Reich es trobi espe.
sent en la Conferència de RJ>~
invitat oficialment pel Govern nta,
Mwsolini. Allf es veurà si Al de
nya desitja aprofitar els
de Stresa. Al cap 1 a Ja !1, és ntta~
diflcdl que s'exigeixi una dismin
d'armaments a. Alemanya. Les Ucov
clons retltlides a Isola. Bella CO!Jlt~~
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(Foto, Keystone)
nen, en el fons de llur3 consciències, que el Tractat de Versalles ha
es.tat vulnerat per tots els que el
signaren en allò que respecta a la
clàusula que prometia el desarma.
ment paulati dels Aliats fins .
u
al mateix nivell de l'ex-imperi germànic. D'aci prové la. força argumenta.tiva de Hitler, a trave.; de la declaració aJ.J.udida anteriorment. Però, com ha. dit MacDone.ld, «la por·
ta de la. pau-3imboliS111e que no vol
dir, alegim nosaltres - ha. d'estat
oberta. fins a l'últim moment; i sl
és tancada. per algú altre - afegj
e1 «,Jremler» ex-«>eialista - cal que
això es faci en plena caa.redat, per
tal que se sàpiga de q·ú és Ja responsabilltat .»

t:a pedra de toc
E3 Alemanya la nació de la qual
depèn la. resposta a. l'anguniosa pregunta: Guerra o pau? L'experta di·
plomàcia. de M. Lava! ha sabut fer,
ajudada. per l'actitud de Hitler, que
aquest es vegi coHocat davant l'op!·
nió mundial com l'àrbitre de la mag
na. qtiest;ió. Ara. bé: ¿convé al dictador nazi un conflicte armat? No
hi ha. dubte que fins ara ha jugat
amb avantatge amb el tòpic de la
inferioritat alemanya. El fervor pa·
triòt.lc desvetllat en les classeS elevades del pa.is ha servit per a sobreportar les rea.lltats poc agrada·
bles d'una situació eco::o.:::úee q;.'8
no millora, amb tot 1 les prometences electorals del ._. uhrer. Les llldllY
tries pesades <s'h<~ 1 beneficiat inten·
sament, mentre que les lmportllci~
de productes dedicats al COOSUIII
ciutadà han estat reduïdes per •
permetre la compra. de primeres matèries que directament o imtrect&meot es àiXilo..¡utn .. • dorçar la p<."
sicló militar del Reich.
Els Ingressos veritables de ras..:a·
larlat a. Alemanva han vïngUt dlSminuint a mesurà que els preus ~
pujat. Per exemple, des d.l setelll es
del 1933 al mateix mes del 1934, 111
patates ban augmr,· n• el .;eu pre'd.
en ·un 53'2 per 100; la carn en
6'1 per 100 1 les prendes de ~
en el 53'3 per 100. Es de notar ~
l'standard de oonsum fixat per f()U
efectes d'estadisUca des de Hi25 _ t.
canviat en octubre de l'a!~Y ~..
P'acord amb els promedu
;¡e
el pressuT)()St d'un trebailadO(os qde
li permetia conswnir 40 QUI • un
pa al mes. ha estat redutt a 30.etc.
quilo de be, a. la meitat, etc:J¡ b•
La. classe nútja t la campero "t de
vist rebaixada la seva ca.Ppodacl!r td·
consum en disminuir el
¡;.s
qui31tiu de la gran massa ob~a.-all
únics que han guanyat 1 S J3.!cro"-.er
-escriu l'economista. Pau1 ~
en un estudi de l!l sltuat;ó filllllll"
mica a Alemanya-. són e.:s uè no
facturers d'armaments, perq.,_"!llt $
hauran de sofrir pêrduel! d ·a c¡!lt
m·
de primere_c; mlltèrJeJ, Jrtadó
el Govern afavoreL~ la impO per •
dels material que es necess 1 t~~ls qut
fins militars, a expenses f~'"-'cai:ió
són necessaris per a la
·
d'articles de consum• Its als lfJ'"
Tots aquestE .fa:t... ""· un.,
a~s
vlm~nts obrers que ex;:•·f que no
de l'adveniment de Hiur • reJll'l-shan de.<!a.parcgut amb tot I ~ nO
sió vio;enta excrctda pc.:Jança.r-:e •
són precisament. per a
e 8 Cl)llll•
una. orova<:aoló ¡ruerrera ~uenlr<'~
ria, tal com ho ha dcb:c Üna dt!'
re el general Blcmberg. e~~ o'*tr'
feta dels e:~tèrcits a!crr:!~Jer no
banda, és sabut que .D.l ~ .,...
solucionat ro-g del; prv'!l~
1
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