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Fou molt comentada la nota que fixa les condicions a base de les quals es confi a a l cap radical el mandat de constituir nou ministerL- A dos quarts d'o nze
de la nit Lerroux reuní al seu domicili Gil Robles, M. de Velasco i M. A lvarez
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Repetides vegades h em hagut de queixar-nos -quan ha estat possible, en públfc; quan no, particularment- del rigor de la censura, que si
a tota la República s'exerceix d'una manera. severa, a Catalunya devé
excepcional, no volem saber per què. No podem fer res m és que això:
queixar-nos. Els arguments 1 les indignacions salten de la nostra. ploma
-1 quan sovint inútilment! -Sentim el batec de l'ànima. ciutadana, i
voldríem traduir-lo en paraules sobre aques~s pàgines nostres. Cada. dia
nous fets s'acumulen, en la cinta alliçoni\Dt i amarga. de la realitat, sobre la raó del nostre passat I del nostre present.
El procés de les crisis últimes; la sortida. de la C. E. D. A. del govern
després de tres mesos que costaren un enorme trasbals. La joia
l'alegria -a. la. nostra manera. de veure, excessiva.- de les forces republicanes, com ~ s'haguessin lliurat d 'un perill amb la solució donada a.
l'última crisi. El crit de Lerroux -«VisCa. la República!»- en donar compte de la. constitució del nou govern, a primers d'abril. El «present i en·
davant!» de Gil Rebles, 1 les amenaces del lfder vaticanista. El silenci
hostil de la seva Premsa 1 dels seus organismes en la commemoració del
14 d'abril. El curs de la. vida politica a. Catalunya, amb la Llei conculca!l~t : l ll\t
da, 11 1 tiiiU~I tt "''~I e , l l U U l ! 11\ t i d la l d

etre a S. E. alguns petits assumpLerr oux al m
tes de tràmit 1 donar-U compte de
les darreres impressions.
-He aprofitat l'ocasió per a. ratiPalau Nacio nal
ficar la meva opinió i la del partit
Mtl.drid, 4. - A dos quarts d'onze radical. Aquesta é3 que es formi un
del mati arribà al Palau Nacional el Govern en el qual prenguin part les
Cap de l'Estat. Deu minuts després forces que constituïen l'antic bloc goacudi el cap del Gabinet dimlssiona- vernamental.
-¿En proporció quantitativa o
r!, senyor Lerroux, que es limità a.
saludar els periodistes. Pocs minuts qualitativa.? - preguntaren els peestigué a. la. cambra. presidencial el riodistes.
-Res de frases - respongué el sesenyor Lerroux conferenciant amb el
President de la República. A la sor- n yor Lerroux-. Ha estat tal com us
tida manifestà que havia anat e. sot- he dit.
El

Comencen les consultes
data. tinc citats, com ja. sabeu, tots
Es el primer cons ultat els diputats.
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Per què continuar? Tot això, l'esperit, la força, la irradiació, l'impuls
dels nostres gestos 1 dels nostres drets, l'acusació a l'adversari, en nom de
Catalunya 1 en nom de la democràcia rep~¡blicana, i els postulats del 14
i\
·3\oi
d'abril, tenen una tribuna. en la. qual la. censura,
Intervé, però que l'opinió pública, amb la seva aguda percepció de la. r ealitat, no desconeix ni oblida.
Les posicions són clares. Ho són les d'ahir, les d 'avui 1 les de sempre.
Hem fet el que crèiem el nostre deure i estem disposats a mantenir-nos-hi
costi el que cost!, calguin els sacrüicis que calguin. Ens és !gual tot.
1 la lleialtat a. les seves aspiracions fonamentals i a. la solució dels seus
1 la llialtat a les seves aspiracions fonamentals i a. la solució dels seus
problemes bàsics. Que no són ni poden ésser altres que aquells pels quals,
amb fina percepció, es llançaven al carrer les multituds ciutadanes el dia.
14 d'abril.
I bé. Som davant d'una altra crisi ministerial. N'hem vist les primer es incidències. Tots la sabíem latent des de fa un mes. El mateix dia. dç
la solució d'abril s'anunciava l'inici de les gestions encaminades a refer
el famós «bloc:t, per tal que el govern trobés les assistències parlamentàries que havien d'assegurar-li, constitucionalment, la vida. A última hora
s'ha prescindit del Parlament. Durant el dia d'ahir s. E. efectuà. les consultes previstes. A l'hora d'escriure aquestes ratlles no hi ba solució en·
cara.
Per raons comprensibles, el lector sap que no podem entrar en un
anàlisi a fons de la. situació polftica plantejada. Però hem de remarcar
un fet, dolorós i expressiu: el desencant i la indiferència. amb què les
masses ciutadanes segueixen el curs dels esdeveruments. Les primeres criSis de la República, produïdes al voltant de problemes vius, vinculats a.
la mateixa entranya de la. ciutadania republicana, es produïren entre l'apassionada expectació de l'opinió pública. En la vida del règim que el poble s'havia donat, es dirim1en problemes i posicions que a tots interessaven perquè tots s'hi sentien solidaris ! responsables.
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E l segon, és l'ex-pr esi-

b ra, senyo r Alba

dent de la C a mbra se·
nyor Besteiro
Madrid, 4. - Poo després d 'evacuar la seva consulta el senyor Alba.
al Palau Nacional, fou l'ex-President
de les Corts Constituents, senyor Julià. Best.elro, el qui passà a la cambra. presid~>ucial a evacuar la seva.

ment, ja. hem vist com s'ha perdut inútilment un altre mes. Pagarem
.Iols
cara. aquesta. llarga. sèrie de mesos saldats en pura pèrdua, du 11:

Barre r a a la
Lle giu ca da di a LA HUMAN IT AT
N\oncloa
.o. El pals sap que l'Estat necessita Pressupostos i no en té; que

necessita. treball i hi ha set-cen~ mil obrers en atur forçós· que ha. d'ex•
.
portar productes sobrers 1 li tanquen les fronteres, que ha. de comerciar,
i produir, l comprar i vendre, 1 les indústries es paralitzen; el país sap que
1 .t 1 l' l. 'E
14 Constitució li garantia el respecte a. la seva. voluntat
·
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masses obreres, per
...«. ,. sap queleslesseves
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Madry~. 4. - El conseller de la
troGenerautat, Martf Barrera, esMonba ;a darrera les r eixes de la
cloa amb el mateix esperit serè i
optimista de sempre. La seva salut
és perfecta i la seva moral, r !!Ior.
Barrera va arribar a la Presó el
dilluns a la nit, o millor dit, el dimarts a la matinada. Des de l'estació tou conduït a la Prefectura de
Polida, on els agents de Barcelona
feren lliurament als de Madrid del
conseller català. Els seus compan:vs
l'esperaven a la Presó estran:¡¡ats
que no arribés. A les dues es trobaven tots reunits. Unes abraçades i
uns minuts de conversa. La presó
de Madrid en tanca un altre dels
nostres. Un dels millors. Un home
la gestió del qual al Govern de Catalunya ha merescut l'elogi de tots
els sectors socials.
Mentresta11t ..•

~,¡¡-. •

majoritàries 1 per millors, trobarien cana.litzades
,
justes en una legislació adequada,
sap que un dret legal havia de garantir-U la lli-. "' &
bertat de consciència 1 que el sectarisme r eligiós envaix novament la superficia material 1 mora.! de l'Estat declarat constitucionalment laic; sap
que els pobles de la República havien de gaudir de llibertat autonòmica
Heus ac! la realitat. L'úmca, la tremenda, la gravissima. realitat, que
ni pot expressar-se en la seva traglca extensió.

Heus aci la realitat. Una crisi més. No som ru més ni menys pessimistes que en la crisl de fa un mes. Per nosaltres el problema és clar. Els
seus termes són els següents:
T e legr ames a la Presó
Restituir íntegrament l'Estatut al nostre poble català.
Tramitar ràpidament els processos en els quals estan encartats els
d e Ma drid
h omes que intervingueren en la. protesta rebel d'octubre.
Convocar immediatament eleccions, amb totes les garanties constitucionals en piena vigència.
Això és tot. Sabem el que això s!gnl.Iica 1 les conseqüències polft!ques
que comporta, en ordre al Govern que hauria. de constituir-se. Confessem
que som perfectament. escèptics i que, tal com estan plantejats els factors
del problema, no creiem en cap solució satisfactòria. Si es produeix, honradament, honestament serem els primers d'aplaudir-la. Estimem massa
la Reptiblica per no supeditar a la conveniència de tots l'aspiració d'una
força politlca. Però repetin1 que ens sentim incrèduls i escèptics per estimar justUicada aquesta posició nostra.
Amb motiu de la Festa del Treball
Ens aconsola únicament la nostra fe absoluta, cordial, inalterable en
la. vitalitat de la democràcia republicana 1 en la clara. direcció del destl el conseller Sr. Comorera ha rebut un
extraordinari nombre de telegrames
d'un règim que, Passi el que passi, té una missió històrica a complir.
d'organismes 1 persones del seu partit en els quals li renoven l'adhesió
1 trameten un salut als altres comTambé han rebut telegrames els alcatal anes ac t uaven dictatorialment panys.
1 que ara accepten partJcipar en ~
Consell governatiu de la Generali- \r<1 1 cau)·llers, 1 el President, a
tat amb l'Estatut suspès 1 amb Pio mé:~, rebé uns plecs amb més de mil
í Pon de governador-president-alcal- signatures, recollides pel company Pi·
nart al peu de la. tomba de l'Avi gle>de, etc., tot !nteri
riós.
·· ·
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eLa Veu:t ens ba dit, sovint, que · ~' l/ • .' • >, ·: ', f_.. ' ~~~ • • ~
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1 "'. pl!car a l'afirmació. No farem més
que de.mana.r a la direcció del diari I ~ I . ·"¡ • ., . • ••• ~ ·• '¡• \
de la. cLl!ga:t que repart en les mu- t - ~ . 1 r',- -. . . - -.-, ,9:. -/,. ,¡
.• . ·
1 .. •1 A
tilaclons - visibles - del n"'"'-e edi( •
l' •
-' '·
ò:. ....s "' ·
' • ·"" -"""'"'
~
en Parà- veSl després
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r6s el collega. «La ~
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e!s qua•grafs
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- 1 no pas per e!ogiar-la - a l'actl- que no és cert que LA HU:\!Alo.'lMadrid, 4. - En els cercles potitud po!itfca de Lliga. Catalana 1 dels TAT no pot. expressar d'una mo).~eus inclits representants sensors nera. clara el seu pensament, pot tics s'ba. dit. que el diputat \11le 1clà
conUnuar. Allà el cllari de la Ll.ga senyor Sigfrid Blasco ha fet. gesquè COnsideraven que les esquer..,.r:-s amb el concepte que té de la decèn-l tlons per al seu ingrés al partit ~ue
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al Palau Nacional el senyor Ricard
Samper en la seva. qualitat també
d'ex-president del Consell de ministres. El senyor Samper, sense fer
cap ma.nUestació als periodistes, passàal despatx presidencial. A la sortida, el senyor Samper lliurà una
nota als periodistes, que deia el següent;
«El Govern que ba dimitit, en termes generals fou ben a.colllt per
l'opinló públ!ca 1 prometia per la.
seva encertada compo3ició exceHents
frUits. Es sensible que &'hagin vist
malmeso.CJ pel partidisme po!ft!c.
Com que les circumstàncies no han
canviat he reproduït l'opinió que
valg tenir l'honor d'exposar a S. E.
el mes d'abril passat, a. saber: Es·
panya. necessita en els actuals moments una política d'obra. fecunda 1
de consolidació r epublicana. que superi els antagonismes entre dretes i
e&CtUerres. I com que aquesta polltica solament està en condicions de
realitzar -la el partit radical, és a
aquest, per mitjà del seu cap, senyor Lerroux, al qual ba. de confiarse la. formació d'un Govern on predomini inequívocament la. seguretat
de tal política.»
Els periodistes preguntaren si creia
que la solució seria breu 1 respongué que a judici seu si. ,
-Però vós ¿sou optimista. quant
a la. solució?
-sempre ho sóc.
- ¿Cr eieu vós que la. solució serà
concordant amb el vostre criteri?
El senyor Srunper quedà uns moments en etlenci 1 d e3prés respongué:
-Tinc els meus dubtes.

Gil

Rob les, p er la C e d a

Madrid, 4. - A les 11'40 arribà
al Palau Nacional el cap de la minoria Popular Agrària, senyor Gil
Robles, el qual passà a. la cambra.
presidencial sense fer cap manifestació als periodistes.
El senyor Gil Robles sortf de la
cambra presidencial al cap de deu
minuts i digué als periodistes:
-He reiterat al senyor President
de la. República. la meva opinió exposada en la crisi pas~ada, amb tanta mé3 raó ja que existeix una coin·
cidència en els grups que formaven
l'anterior bloc governamental 1 que
tenen majoria a la Cambra.
El senyor Gil Robles no volgué ésser més explfcit amb els periodistes
l a. preguntes d'aquests digué que
amb el que havia manife3tat ja era
suficient.

Ll eg iu ca da dia LA HUMANITAT
- - -----*
Ja veurem com anirà produint-se el curs d'aquesta nova crisi. De me>- -
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Madrid, 4.-Conforme e;tava. anunciat acudi a. primera hora a evacuar
la seva consulta. el President de les
Corts, senyor Santiago Alba, el qual
arribà a.! Palau Nacional a un quart
d'onze del mati i romangué amb el
senyor Alcalà Zamora fins a tres
quarts d'onze. A la sortida el senyor
Alba digué als periodistes:
-Breu 1 concret com sempre. He
repetit a S. E. el consell que vaig
exposar en la. criSI última i he reiterat una vegada més el desig que es
constitueixi un Gabinet competent i
eficaz, per damunt dels partits, les
converses dels quals no han cessat
en els darrers mesos, ja que el que
necessita el pals és una solució urgentlssima, però una solució de mals
que no admeten ajornament. Crec
que el major dany que e3 podria. Inferir als interessos de la. República
seria el d'estar tots contemplant
l'atur obrer, la crisi del camp, les dificultats de la nostra Hisenda i tots
i tants mals públics, sense que el
Parlament ofereixl amb pressa, més
d'hores que de dies, una ràpida solució.
Un periodista 11 preguntà ~ creia
que la crisi seria. llarga, i el President de les Corts re3pongué:
-Segons el criteri que crec que té
S. E. el Govern quedarà constituït
de seguida per a. presentar-se a les
Corts el pròxim dilluns, per a la. qual
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consulta. Conferentlà amb s. E. durant quinze minuts l, a ia. sortida, digué als perlcdistes:
-Com que la crisi actual és de ca·
característiques anàlogues a. les de la
crisi anterior, el meu consell h avia
d 'és;er forçosament igual que el que
vaig donar amb anterioritat. Naturalment hi ha un factor que jo desconec i és el relatiu a. la conferènc-ia. que han ce!ebrat els quatre; però
el meu consell ha estat idèntic. No
es pot donar un pas més cap a la
dreta en la. solució de la crisi. S'ha
d'evitar que l'anomenat partit d'«Acción Popular Agrario:t pugui terur
funcions executives ni directives.
-¿Aneu vó3 a la. reunió de la minoria socialista? -se 11 preguntà.
y-No, ara. valg a la. Facultat.

L a respost a del senyo r
Azaña
Madrid, 4. - Com a ex-president
del Consell havia d'evacuar també
aquest mati la seva consulta el senyor Manuel Azaña. Segons les noticies que hem pogut obtenir, el senyor Azaña ha. tramès a S. E., per
m ediació del seu secretari, una carta. en la. qual, segons sembla, ratifica. els termes de la seva. anterior,
on deia. que per la seva situació de
suposat responsable en actes que
s'han considerat delictius no podia
acudir a evacuar la. seva consulta.

cana»

« Un ión

Republi·

Velasco

1

_e _v_a_c_u_a__a_ _s_e_v_a__c_o_n_·
sulta pels agraris

E l S r. Martínez Barrio,
per

de

Mart ín ez

Madrid, 4. - Mentre estava evacuant consulta el President de la
República, acudi al Palau Nacional
el cap del partit agrari, senyor Martinez de Velasco.
En sortir aquest d'evacuar la seva
consulta, digué el següent als perlodistes:
-M'he limitat a reiterar a S. E.
el mateix consell que li valg donar
en ocasió de la pas~ada crisi i que
dono per reproduït.
Un periodista U preguntà sl aquesta. tarda. acabarien 1~ consultes 1 el
cap del partit agran contestà:
-Jo crec que després de dos
quarts de set de la tarda hauran
evacuat les seves consultes totes les
persones que ban estat citades a
a Iten enbIa que
Em osem
f er-ho.vult
a fcompletar
per en
deu
cara
aquest tràmit. També crec que a
primeres hores de la nit S. E. cridarà la. persona a la. qual confiarà
l'encàrrec de formar Govern.
-Però ¿quina és la. vostra. impres&ó sobre la marxa. de la solució de
la crl3i?
-No en tinc cap.

Madrid, 4. - A les 10'50 del mat!
arribà al Palau Nacional el senyor
Martinez Barrio, el qual sortf quinze
minuts de~prés i lliurà als periodls·
tes la següent nota:
«Des del 16 de de;embre del 1933,
en què es constitui el primer dels Governs sostinguts per aquestes Corts,
s'han tramitat nou crtsJs amb el rellevament consegüent de con5ellers
i l'est.nlll Inevitable d'orientacions
ministerials distintes 1 àdhuc cont.nldictòries. Seria. censurable que el
problema polltic ara plantejat tingués una solució que perllongués tal
e~tat de coses inconsistents i sota
tots els aspectes interines, màxim
quan l'opinló pública assenyala Ja
necessitat d'Wl11. polltica que abasti
i resolgui els probleme3 fonamentals
del p:ili. pmeg d'aquesta política
ba. d'éS~>er necessàrianient una. nova
Retardar-la reconsulta electoral
j
presentaria ma ors dificultats 1 ris·
cos que reals i aparents beneficis,
siguin quins siguin els càlculs que
la comoditat traci al jud!ct present
T ambé
és
consultat
que de la voluntat popular es fixi.
Em pronuncio, doncs, per la formacló d'un Govern de concentració
~ el quíades A Iv a r e z,
republicana que, previ el re&tabli·
ment integre dels drets constituc!op e ls liberal-dem òcrat es
• trannals i de te·., situacions 1eg;us
b"
A 1 11'50
d •
adr
....
la
dls:;olgul
ruspeses,
s!tòriament
arrt ... al
es
¡ .... ¡u
Cambra i faci la corresponent con11partit
su!ta a. la nació, flxant alx.i les nor- Palau Nacional el cap del
beral·demòcrata, senyor Melquiades
mes de l'obra pollUca futura.:t
Alvarez, el qual passà e. evacuar
consulta sense fer cap manifestació
L 'ex-president del Con- als periodistes.
El senyor Alvarez hagué d'esperar
que sortissin e1s senyors Gil Robles
11 senyor Sa
1 Martinez de ve:asco, que havien
mper
Se
arnbat abans.
A tres quarts d'una abandoni\ el
Mc1dr1d, 4. - A....u.... a .....cuar la
s~va consulta. l'ex-president del Con-

La nota de la Presidència d e

la República
(C rònica del nostre redactor a Madrid, Alard Prats)

Madrid, 5. (Per telèfon, 1 matinada). -També el signe que ba presidit la segona jornada de la crisi ba estat el de la desorientació. Mentre.
una vegada. més, al Palau d 'Orient s'efectuava. la desfilada dels greus
doctors amb els seus consells, els seus dictàmens 1 la. seva. roba negra, en
els medis politics es feien els comentaris 1 les càbales amb sordina. Escassa animació en els passadissos de la Cambra. Els diputats dretistes, no
refets encara. de l'estupor que els produi la. inesperada incidència d'~
anaven de bracet amb la cautela i extremaven la. discreció en els comen·
taris. P er altra part, al carrer tampoc la. er~ no era. comentada., fins a l'ex·
trem que la gent està més interessada en l'elecció de Miss Espanya que
en la nova elecció de president del Consell.
A mesura. que el dia acabava i rribava al seu termini la. desfilada
dels cridats a consulta començà. a cotitzar-se l'immediat encàrrec de for ·
mar govern al senyor Lerroux -.-;.......... ·; A un quart de deu, en efecte, l'anunci. El senyor Lerroux sorti de la. Cambra presidencial i notilicà la mis·
sió que acabava de conferir-li el President de la. República. De seguida, els
optimistes de la dreta donaren per realitzat el projecte que han vingut
preparant 1 pulint durant un mes per a. començar a desenvolupar-lo en
aquest precís instant.
El senyor Lerroux s'ba dirigit al seu domicili. No ba anunciat que
anava a meditar, sinó a començar les gestions a l'objecte d'enllestir-les
com més aviat possible. No obstant, potser en l'evacuació de conferències
per telèfon i en les converses dels que ban anat a visitar-lo, haurà dt&¡:osat d 'algun temps per a meditar. Sobre el possible repartiment de
carteres? Hi ba una qüestió prèvia: la nota de la Presidència. El seu text
és digne d 'estudi pel seu contingut, per la seva forma i per la. seva procedència. Una preocupació s'endevina en ella: la que el gabinet de possible formació no es limiti en la seva representació, a. les forces que in·
tegren el bloc que es pretén reconstruir i posar altra \·egada en funció
de govern. Amb quins elements es podria dur a terme aquesta. ampliació?
o millor, quins elements es consideren com imprescindibles d'incorpora.·
e ió al nou govern? «Que la mayoria. sea. extendida en la amplitud que es
conveniente» diu la nota. Aquest és un dels seus aspectes més importants
i de difícil precisió, quant al seu abast i limit. Per altra. part, l'extrem de
l'encàrrec relatiu a. la necessitat del plantejament davant els partits
de la majoria, com a qüestió objectiva i prèvia quant a. llur actitud sobre
la reforma constitucional mereix també ésser meditada per l'especlalis·
sima conjuntura en què la qüestió es planteja.
S'entreveu, en aquesta. part de la nota, una creència de darrera. hora.
a les altures, que ve a reconèixer que els partits que ban vingut parlant
aquests últims temps de llur decisió d'anar a la. reforma constitucional.
no la volen de debò i que l'especial situació del país no és la més adaqueda per a. plantejar, fins i tot dintre del termini de què s'ha. parlat, un nou període constituent. Sinó, ¿a què vénen llurs intransigències
de base partidista i llurs actituds expectatives quant al repartiment
de carteres 1 exclusió de les solucions que proposen tots els republicans,
per molt conservadors que siguin?
Encàrrec dificil és el que ha rebut el senyor Lerroux. I ho ha reconegut, de manera ben explicita en afirmar que havia mar..festat al Pre·
sident de la República que com més difícil el considerava. r.1·s honorable.
Es coincideix en l'apreciació que no és el més aj ustat al~ plans i a les
mesures del bloc. Es resignaran els animadors de la formació d'aquest
quadro politlc a descendir de la seva tendència. d'acaparament de la governació del pafs, per a fer viable una altra. solució que faci factible la
convivència normal d'altres grups polftlcs !, en general, de tots els espanyols?
No és fàcil que aquesta nit s'hagi avançat gaire amb les reuniona
celehrades al xalet del cap radical, per la. solució de la crisi. El text de
la nota 1, sens dubte alguns escolis sobre el mateix que, més o menys di·
rectament haurà. pogut captar el senyor Lerroux, sembla indicar que les
pretensions del bloc no estan madures. Es nota que, llevat de Gil Robles,
Martinez de Velasco i Melquiades Alvarez, totes les altres consultes han
reconegut Ja necessitat que no s'extremin les exigències partidistes i que
es faci el possible per a la conciliació nacional, a part dels camins que
cadascú ha assenyalat per a. arribar a aquest fi. També aquesta preocu·
pació s'acusa en el text de la nota.. H1 ba qUi dedueix del paràgra.t que
cita l'article 125 de la Constitució que, pràcticament s'ha. encarregat a.l
senyor Lerroux de formar un govern que representi o aconsegueixi la col·
laboracló dels dos terços de la Cambra. Els dos terços són 303 diputats.
Per a. reunir aquesta xi.fra serien necessaris tots els cedistes, radicals, agraris, liberals-demòcrates, Lliga, Independents de tota. mena, progressistes, maurtstes i fins les hosts del senyor Martínez Barrio. Sumats tots
ascendirien a 299. En mancarien, per tant, quatre.
La interpretació de la nota en aquest sentit, sembla que té excessiva
subtilesa. Però aquest altre aspecte de la mateixa. no deixa lloc a dubtes
que l'encàrrec no és precisament a. la mesura de les exigències dels quatre del bloc. S'assegurava que la crlsl es resoldria amb gran rapidesa. fins
al punt (l.e prometre govern nou per a avui diumenge o de~à. dilluns. Les
coses aniran amb més pausa. Poden ocórrer, molt bé. incidències imprevistes. I fins es parla que el senyor Lerroux arribi a. declinar l'encàrrec
de formar govern. També es recomana que no es perdi de vista.t la. figura
del senyor Portela Vallada.res s1 les coses arribessin a tals ex rems que
es fes inevitable la dissolució de les Corts. Però és molt possible que els
del bloc no donin lloc a tot això i afluixin una mica en vista. del punt on
ban arribat les coses no certament favorables per a llurs pretensions.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•
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En representació de l'Esquerra Catalana,
el senyor Marial diu que representa un
sector d'opinió i un país que aquestes
Corts han posat fora de la llei de la
Constitució
Madrid, 4. -Prop de la una arrl· dar que representa. un sector d'opi-

per aques~s
que !ora.
un país
bà al Palau Na.clonal el diputat se- nió
i de
de la lleiCorts
posats
ban 1estat

nyor Marial, que ostentava la representació de l'Esquerra Catalana. Manilesta el senyor Mairal en entrar
que acudia a evacuar la con.~ulta.
perquè es trobava fora de Madrid el
cap de la. minoria, senyor Santaló.
En abandonar la cambra. prest
·
dencial minuts després, el senyor
sela.
periodistes
als
lliurà
Marial
güent nota:
eLa minoria. d'E..<querra Rep:.:bl!·
cana de Catalunya ba acudit e. la

la Constitució. El problema previ,
dFcs'~Úma tota. obra que tendeixl
a res b · ent de la. concòrdia PD*
litlca, ba d'és....o:er la restauració de
actuals
l'Estatut de Catalunya. Les
Corts s'han de dil¡:;oldre per haver
demostrat. la seva. ineficàcia. 1 ha de
confiar-se el Poder a un Govern
d'à.mplla. concentració republicana
que vingUi a. reparar amb a.tany de
concòrdia liberal els estralls produits pels darrers esdeveniments po!
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Aques t numer o

•

ha estat v1sa·t per . la censu ra

la humanitat

PREUS
FARINES
Aragó

60
64

•t~"Tnn-. ,,,, , , , ,,,,,, L•

Caat.olla (corrent) ..... .
ld.
(ntra) .... ..
Porca ••••. •••••• •._ ••.••. ._•••••
lJocal. corrent
Idem eKtra •••••••••••••••

tiJ

css
/1

/0
8C

u·•········

115

64

65

lO

69

(;lj
lte¡tO ...._,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,
Pre\UI en ptea els 100 \.IWlos.

60

BLATS
6(¡
A.r8.aO ... _,, .,.............;'-''''
Castella .................... .
5(¡
Eztremadura (corrent)
b(¡
!dem
(cruber)
Mancna .................... .
Iii.
Navarra "'''''''''''''''''''''
Peneóés
................... ..
t1rae11 •••••••••••• , •••••••••••
Preus en ptes els 100 Quilos.

:

....
I

............... ._.
.~············,···
.................
....................

._

Marroc ••••······-·········
!4exscana
................., •.
Palous ...................... .

I t

AnOIUUBIIl .........

1:&
130
61
U4
¡O

ldum Mallorca ........... .
Favons Andalusia ......
ldem E;xtremaóut·a "'"
Veces Anóalusla .........
ldem estrangeres ..... ..
Ers pals .. .. .. .. . .. .. ..... ...
lóem estrangers .. .. .....
Oulaea .......................
Pésols estrangers ... .....
ldem pals ................. .
Uentllles Andalusia ...
ldem Salamanca

65
48
o2

100
Ull

¡5

b4
b8

b8
62
liS

Preus en ptes els 100 QUilos

28

~tJM INOSES

tUi

Ba.uo .... , •• , •••••••••••••••••

PREUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL CE·
LLER DEL COLLITER
Peneaé.!. blanc, 1'65 ; td.1 negre. 1"75; fd., rosat. 1'115.
Camp de Tarragona, blanc, 1'85; fd~ negre, 2'00; id., r06at, 1'8!1.
Menuts pr1ma ..............
18
19
Seaonet .. ... .. ..............
11 fL
?8
Conca de Barberà, blanc, 1'50; rosa~ 1'50,
Priorat, negre, 2·60.
seao
-·······················
11
18
Preus
en raia la Quartera óe
7U Utres
VUa.nova I la. Geltrú, negre, 1"70.
ORDI. MORESC I CIVADES
Igualada, blanc. 1'65; negre, 1'65.
Clvaóa Edremadura ...
~
Martorell, blanc, 1'80; negre. 1'85.
I dem Mancba .... .. ......
119
Aragó. negre. 2'20.
Moresc Plata, dl s pon....
~o :>~.
MAncha, blanc, 1"70.
lóem pals ..................
~a
Ordi, Urgell ...............
~s
44
MiStela., blanca, 2'90; ld., negra., 3.
62
Escaiola. Andalusia -··
61
Moscatell. S'PO.
~

1

Núm. ' ,,,,.,,, .. ,,,,,,,,...
2i
Preus en Ptes. ela 60 QuUoa.

i''O.VCS

CIGRONS
,,,,,,,,,,,,,,,,._.

20

I

MONGETES
Castella (corrent) .... ..
ldem (selecta) _, ...... .
Eatraogerca ............. ..
Matiorca .................. ..
Prat ........................ ..
Valéncla .................. ..
A.ndalusJ.a .._..... , •••••••• ,,~.

:<4

22

I

I

1

ARROSSOS
Bomba ...................... .
lóem Calaapar _, ....... .
Bell-llOO O . ............. ..
Floret ....................... .
GranJa ...................... .
Selecta ..................... .
Trencat ................... ..
Farina d'arròs ........... .

11 representa una aportació en el negoci d'un fort capital. com que aquest
industrial té la primera matèria comprada. per a. la seva fabricació, maQUinària, etc. se ll diu & seq_ues: v ostè des de demà n o podrà vendre el
seu prod~,Jcte, i 11 ho diu quan està casualment a. la m eitat de l'anyada;
si s'hagués donat un marge d.i screcional, com diem anteriorment, fins el
prim¡ r de setembre, aquesta. indústria en general per a l'any següent.
proveiria molt menys 1 no se'ls hauria perjudicat en la !onna que s'ha
fet en aquests moments.
Dintre aquesta. impressió hem cregut un acte d e justícia. en ter esment de la. situació que es troben en aquests moments els fabricants
d 'alcohol de brisa.

PREUS
DESPULLES
Seaonea u ..........,........ I 29 6\.1
Terceres - . •• ••• •••••••••• •
21
Quartes ................ ,....
18 5t
Núm. a .....................
28

ldem Extremadura .....

fO
4/

GUES

Ff,RM

48

41

48

611
42
42
42

IIC

destruïdes totalment amb

IL!.

au

PALLA I ALFALS
llltBII 2.•
•. .• ..................
.................. J 5ti
AhalB
Palla ó Or¡ell ............
2 :.t.
lóem curta ...............
bo.
Preus en ptes els 40 QUilos
CARROFES
<.:astello, nel!'ra
6S
Eivissa ......................
28
Mallorca ............ ........
•8 tK.
Matatet·a, Del!'ra .........
~1 b\.
~oJa ..........................
8(¡
Vlnaroç, negra ............
88
Preue en rals ell! 4:.1 Quilos

w.........

51
t1

50

100

I

30 ef s.

Amb suplement de 16
-'(tines novel:la ..........

40 ef s.

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

Na .•••••••••.•••••••••••••.••••••••,

trametent per (Dfr postal-segells) pessetes ..................

ss
:a

de Laboratoris Agro Pecuari
Industrials, S. A.

•••••••••••••• •trnport d6 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...
Les aubscrlpctona a .Barcelona ea cobren, al ea deslLJa. per
mesos. a re.ó óe 1'00 pesseta mes. - Amb augment. setmBnal
de 16 pà¡rlnes de novel:la. 1'40 pessetes - Fora óe Barcelona:
lill1. 14'00 pessetes; Semestre, 7 '60; Trtmestre. 4'00. - Amb suplement de 16 pàgines de novel-La. augmenta 1'25 pessetea tri·
mestre.

Da·. ltJa¡•tí Julià, 4 eot¡•esol segona
Telèfon 10522 • BARCELONA

Fer les comandes per telèfon trucant al número 73256

LLOCS DE VENDA: Uria.ch i C.a - Comercial Anònima. Vlcenç Ferrer - Drogueria. V1da.l i Ribes - Dalmau Oliveres Boià, S. A. - Soler i Mora - Fill de H. Ma.rsa.l, S . A. - Capdevila l Jordi, l tots els establiments importants.

fbarra y c.a, S. en C.

<1150

3~

Oli
:sO bll
~

5\1

TORTOSA
COTITZACIO 1\UTJANA DELs
PREUS DE LA SETl\IANA
Olis d'oliva. - Aragó, extra, !i
0'8 graus, 25'75 a 26; 1d., bo, ~
1'2 gr., 24"75 a 25'25; pa.is, Prilnera,
a l'entorn 2 gr., 24'75 a 24:50; 1d bo
a. l'entorn 3 gr., de 23'75 a. 24; !de~
segona., a l'entorn 4-5 gr., 23'25 a
23'50, 1 pafs, corrent, fins 8 gr, de
22'50 a. 23.
'
Tot pessetes els 15 quilos, ficat
magatzem comprador. Mercat Poc
animat.
OUs de sansa.. - S'han realitzat al
gunes transaccions de 120 a. 122 ~
setes els cent quilos, sobre vagó ._
questa cJuta.t, envàs no comprèS
a classes a l'entorn de 20 gnui 'I\.
pus de baixa acJdesa, amb poè ~
terès comprador, base 10 gr., dil!.
climent aconsegUiren comprador a
paritat 125, les mateixes condicione
esmentades, n1 amb prou feines eX!s.
tèncles disposades a cedir-se a. aquest
preu.
Garrofes. - De qualitat, de Be!llrarló, a. 7 pessetes els 40 quilos.
Slgrons. - De Màlaga., superiors,
a 75 pessetes els 100 quUos.
Llonguets per a pollets. - De Da¡.
miel, a 65 pessetes els 100 QUilos.
Arròs. - Arròs zero, 58 Pessetes·
número 1, 1'60; superior, 63; perl~
61; Hèrcules, seleccionat, 90; mau.
sat, 50'50; id. superior, 62; extra ss·
sublim, 69¡ .Hèrcules, sa.tinat, 92; ·mi~
jans d 'a.rros, número 1, 44; id. núme.
ro 2, 42; 1d. verds (esquellat), 36 1
morret, 4.0. Tot a. base dels 100 qÚi.
los.
Farines de blat. - Corrent, mitja
forca, 68 pessetes; forca, magna, H;
Aragó, pnmera, forca, 68; id., mitja
forca, 66; id., blanca, 63, i td. Cabezuela, primera, 32. Tot a. base dels
100 quUos.
Patates. - De Haro, riojanes, ~
pessetes; Astorga, blanca, 22; gaUe.
gues, corrents, 22, i Tortosa, supe.
riors, 28. Tol. a. base <iels 100 qltilos.
Diversos cereals i despulles.-Begó
de fulla de blat, 38 pessetes; sego.
net, 35; farinasses blanques, 38, !d.,
pures, sense barrejar, 30, i farina
d'arròs, 46. Tot a. base dels 100 qUi.
los. Quartes corrents, 21 pessetes,
id., extra. B, 22; id., supenor B, 23'60,
1 td. superior e, 24. Tot els seixanta.
quilos. Polpes de remolatxa., corrent,
9'50 pessetes; 1d., superior, 10'50;
ordi comarca, 18 pessetes doble de.
calltre (quar tera), i civada. extremenya., 15 pessetes fd.

pe';

Bar Petit Miramar
casa recomanable pel seu 11$lx
freso I menJars d'encàrrec

Unies regulars de grans vapors per a ls destins
que es detallen

MERCAT ·D'OCASIONS
COMPRA·/ VENDA I CANVI
DIS MOBLES. PlANOS, RADlOS, CAIXES DE
CABALS. MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE 00
SlR. MALETES, DISCOS. etc.

•

TOT D'OCASIO ...

'-

CORTS

.

CAT ALA~JES,

~J4

'·
•

I

BARCELONA

Telèfon d0422

t>l!lHVEl RAPto i!òNTHB l:iAHCELON.& ¡ .BILHAO
Sortides tots els DIMECRES a ta nit cap a València. AJacant MAiaga
SovWa. Vl¡¡:o, VUlagarcla Coruny~ Muset. Santander 1 Bilbao '
Altetnant-ee lea escates ao:
•
1'arra¡ona. Ceuta I Huelva caaa óuea setmanes
San~ Carles I Ferrol cada dues setmanes
SERVEl CORREN'! ENTHE HARCELONA 1 BILBAO
cacta ducs setmanes.
60rt1dea elS DIVENDRES a la olt. cap a Tarragona. sa.nt Carles ~
V10aroc;. VaJéncla.. CUllera. Alacant. Cana¡¡ena. A¡rullaa Almer1a. MeUlla, Motrll, MJua¡a, Ceuta. CàdiZ. Sevilla. Huelva Vlio Marln VI·
Ua¡rarela, Ferrol Corunya, Avlléa. Musel, Santander: Bllbào t Pa.Sa.Jea
t>EHVEl EN1'RE BARCELONA. SETE I MARSELl..A
Sort.lóes Qutnzeoal8 elS dl,loua eap a t>éte 1 Marsella
Servei QUio.zeOAI cap ll OENOVA
La Càrrega ea rep rl Ttn¡lado de la Companyia MoU ue1 Rebal::a
Teléton 18585
'
·

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES
PEL•LICULES
PATHE BABY
FONOGRAFS DE TOTES MENES

MAQUINES
DISCOS, eto.

RELLOTGES · OBkCTES DE PLATA

JOIES- BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

CASA BAGUES

ANUNCIS
30 PESSETES eetmanals tot estar. Dr. Dou,

12. 1cr. 2 a.

2 AMICS tot estar, talten. Alt de St. Pere, 17
2oo.. dret& (cosçat, Or-

feó

Catal~).

EMPRESA MARES, fa.,;lllta ¡ratis pensions I
b!l.bltaclons. Rambla de
tea Flors, 30, l er. 2.a
HABITACIO amb mobll1ar1, Uo¡o a senyor
amb b. relerèuclea. Urgell, 118, 3er. 1.a.

(prop ltambles)

Tel. tU3l

B AR C E L O N A

PER PARAULES
6 DUROS dormir esACADEMIA Font SS..
pléndlda sala. Tallers, 29, baté. Sollet.a, teoria, plaSer. 2na.
no, b.armonia, contrapunt, !up, compoatcló.
DESITJO 1 o :i amics Taploerta, 1, pral.
sol8 dormir, únics. vua.domat, 69, Sé. 1ra.
VENC AUTO ó ocaatO
lU HP bOn estaÇ I COO•
SENYORA cedelx ha.- ólctons lmmlllorablea
bltactó dret. cuina. Roca- Escriure a LA HUMANI·
tort, 15, pral. 2na.
TAT num 161
CASA
PARTICULAR1
XALET mouero, espa.
1 o :a amics t. estar 'i tOs ¡nrdt l llorta. a ~6
pessetes diàries, tot com- mlnut.s PIBça Cat.aluora.
près. Pl. Llibertat, 13 2on. Venc o 11080 lmmlllo~
(0,)
blea condicions. Dlr1glrI'O a
LA
HUMANITAT
HABITACIO >entllada, llUm. 1S3.
so ptes. Pl. Letamendl,
26. 4rt.

CASA
PARTICULAR
llop l'lal11tacló. amb penMERCAT DE VINS
PENSIO, 6 a 9 pessetes sió o sense. EscriUre amb
diària.;, tt.xos des de 150
a LA HUMAEn el butlleti de preus de la present setmana que ens ha. facilitat l'As- ptes. mes. tot contort. - re!eréncles
NITAT núm . 208.
sociació de Magatzemistes de Vins de Barcelona no hi ha cap variació Pl. ll.lacià, 18, pral.
PcNSIO MARTA. A~
important. la. qual cosa vol dir que el negoci segueix de la mateixa maHABITACIONS dormir,
habitacions, coru.tot estar. Pa&satge Ber- dables
nera que el deixàrem la. setmana passada.
tet.
b. Pr1mer Maig, 11,
lllU'dlnO, 6 Ser. 1ra.. Enpral.
El mercat segueix quelcom desorientat, pu.ix que amb tot i les me- trada carrer Huspl tal.
sures preses no remunten els preus. Ja férem constar en una. de les nosCEDEIXO habitació 1
tres impressions ant.eriors que sl no procuren vigilar bé. la puja del v1 sala b. carrer Ar1bau, 46. DIVERSOS
serl.a un mite. Tornarem a repetir que l'alcohol de melassa. és un com- pral. 2na.
VIAT.IANT
a·oterol:a
pettdor de molta cura en contra de l'alcohol neutre de vi.
ARC ST. RAMON DEL per a Catalunya ram
Ara hl ha un problema molt digne de tenir-lo en compte i aquest és CALL, li, 3er. 2na. desit- do tel:a!l.a 1 gèneres óe
Jo jove solli dormir.
punt
Amb bones rataen la situació que queden en aquests moments els fabricants d 'alcohol
clON ell en tela. Esc.:rl uFALTEN
1
o
la
joves
de brisa, que com diu molt bé el diputat d'esquerra senyor Mangrané, tot estar. Sta. Rosa, 81, re a LA HUMANITAT
nOm 150
pral. 2DA. Orlcla.
no s'han d 'abandonar de cap de les maneres.
Ens trobem que ja s'ha. dictat una Llei sobre els alcohols, la. qual no
MODES, contecdò acu.
,JOVE, IOla dormir. Rie- rada
de \lestlta I abrlce
hl ba dubte que perjudica els fabricants d 'alcohol de brisa.. Creiem que ra Alta. 61. 3er. 2na.
per a sen10ra I Dena •
el ministre d'Agricultura del Govern que es constitueixi, ja que en
RocaDESIToi O hostes a tot Pre\UI moderats.
1aquests moments està en crisi, tindrà cura d'arranjar el problema d 'a- estar. Diputació, 139, pral Cort. 164, pral., ta.
primera.
' quests Industrials procurant I obllgan~ que la «Campsa» compri els alVENC BOTIGA com~
IJbles amb babltaCIO. bOcohols de brisa que es fabrlquln fins a. 1&. nova collita, o sia fins el dia
TAMARIT, 70. 1er. 2.a. nes
condicions. per no
habitació per a senyoreWt.. poder
atendre negoCI.
1 de setembre.
Diem això perquè creiem que mirem pels interessos general, ja qu\} CEDEIXO habitació IOls Escriure LA HUMANl·
TAT
oum.
203
no s'hi val que un industrial que paga la contribució rellgiosament, el dormir. Fraoceec Lalret,
188, entresol. 2na.
dia que va establir el seu negoci era un negoci Uclt; i amb l'agravant
ANGEL MARTI. l'llUer
PENSI O tot eatar o IOla c1'enquadernadó tMartJ.
que ara aquesta indústria es troba que en dos mesos ha de eoo1prar tota donnlr.
Hospital, 11)1, en- oea de la RoBa. 17. l'ola \>rimera. matèria per a poder fabricar durant tot un any, la qual cosa tresot.. 2~
lé!on 71\.~2 · Barcelona)
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Compreu solament
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RAPJO CAP AL HRAStL. PLATA
per moto-transatlàntic. correu.e espan;vola
SOrtJaee U:aes cada :u <lles
Cap a. SANTOS, MON.fEVIDEU I BUtNOS AIRE~ sortirà el dia
21 de maig del 1935, la magnifica motonau

«CABO . SANTO TOMÉ»QUO ae1metra passat~~:ers 1 mercaderies
càrrega es rep Uns la vetlla óel c1la de sortida, al tln¡lado nOm. 1
del Moll de Balears, Teléton 18274
VlA LAIETANA. 1
TELEFON 2:.1067
Conal¡oatarla:

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VlA LAIETANA. '/

TEl.J!lFON :.r.lU57

Bons Barrets?

LLUCH

Frodotles Uolmi[S HiS]Janu LobnynlM
BADALONA

*
VIES URINARI
ES
L>EFEGTES SEXUALS

FARRE PIJUA N
Metge especialista
RAMBLA CANALETES, 11, 1er.

RAMBLA. CANALETES, 5
BONS lMPERMEABLES?

Carrer de Sant Pau, 6

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

ExquiSits plats de popets com
enlloc més de Barcelona
Gran terrassa per a banquets
I festes
-PASSEIG NACIONAL, 62 Barcelona.
Telèfon 19235

Sl!:HVEl

La

Si no amb més animac1ó. almenys amb més fermesa, es cotitzen els
olis d'oliva, tant els corrents com el fi, extra. l extra-fruitat. P el que es
veu aquesta. puja és deguda. que el mercat italià és comprador i això és
una. de les causes primordials que fa que s'hagi iniciat l'esmentada. puja.
Als mercats internacionals, sl bé es nota. una. major fermesa, també
hi ha mercats que estan molt encalmats i. amb tot l això, trobem quelcom estrany que la puja Sigui tan conseqüent quant les arribades són
importants i el mercat per al consum està su!!cJentment proveït.
Els olis de pin)'Ol segueixen sostinguts I amb puja. els de baixa acidesa., els quals han augmentat dues pessetes per cent quilos.
Els olis d e llinosa., degut a la fluixedat que es nota. en el mercat internacional d'oliS industrials, no hl ha dubte que el nostre havia. de resentir-se quelcom d'aquesta fluixedat 1 s'anoten unes dues pessetes de
pèrdua. per cent quUos en les diferents classes de l'esmentat oU aue f\S
çOtltzen en el nostre mercat.

•

carrer •••••.•••.•••••••••••••.,

núm . ........., població ............................ es subscriu a
LA DONA CATALANA, començant en ........................,

4

MERCAT D'OLIS

PREUS A L EN GROS - OLIS D OLIVA
Corrent, 176.
Superior. 183
Fi, 198.
Extra-fruitat, 226.
Preus per 100 quUos.
ARRIBADES DE LA PRESENT SETMANA
Estació Morrot: Oli pafs, 10 vagons; fdem., andalús, 2 vagons.
Port: Oli andalús, 830 bidona ; ídem., pafs, 16 bidons.
Camions: ou pafs, 55 bidons.
OLIS DE PINYOL
(Sense envts)
Color verd, de pnmera, a 126; de segona, de 120 a 122.
Color groc. de primera, Aragó, blanc, 130
Preus per 100 quUos.
BaiKa acidesa, 136 a 138 ptes. els 100 quilos estació Barcelona.
OLIS OE LLINOSA
Cru (sense envàs), a 148.
Cuit, a 158.
Incolor, a. 113.
Preus per 100 quilos

catalanes! compreu 1 propagueu aquesta. revista. El número
de la present setmana conté el següent sumari: Portada en color •
Reportatge gràfic de l'elecció de la «PubWa. de Catalunya 1935J.
De l'elecció de la. «Pubilla», per M. C. N. • La dona infermera,
reportatge lHustrat per Maria del Carme Nicolau • El turisme I
11.' dona, per I ruretagoyena • Dos cupons per a. prendre part al
nostre concurs d'endevinament. Premis a.ls guanyadors - No ens
podem queixar, per J. M. T a.rrldas - Els Jocs Florals de la. Ginesta.
d 'or a. P erpinyà • Bocins de la. vida., per Pietat Fabra - La. masia. de
les roses (poesia), per Manuel Serrat l Puig - Confessions discretes, per un català, fill d'Alcover • Models de ganxet - Cuina. catalana. - Consultori .femen1 - Modes - Bellesa - Labors • La. meva. :r:ina
(cançó). lletra de Joaquim Delclós l música de J. Font Palma.rola •
Entre nosaltres, preguntes 1 respostes - P àgin& infantil amb boniques historietes rnustrades • 26 figurins de darrera novetat 1 ensems d 'elegant i practica confecció - Quatre pàgines de dibuixos
per a. labors 1 brodats - Quatre pàgines de la novella. «Temptació
de dona» 1 setze pàgines de la novel:la «Sirena. de Carolina. Invern izio» (suplement) .
LA DONA CATALANA és la. revista. p er exceHència. de la. llar
que no ha de faltar a cap casa. La primera. 1 única escrita en català. Compreu-la!
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MERCATS
DE CATALUNYA

LA DONA CATALANA

Cupó especial per a les lectores dt LA HUMANITAT

Ha. seguit bastant animada. la. contractació de grans en el nostre
mercat de Llotja. i ha. segui~ la tendència de puja. de moresc, ordi, civada., escaiola, faves, lleguminoses 1 altres gr:>.ns, el punt de conreu dels
quals són les províncies d'Andalusia. i Extremadura, províncies perjudicades per la sequedat 1 la. plaga. de la. llagosta. i que els agricultors ja
demanen ajut al Poder Públic amb la finalitat que en cas d'ésser posr¡ible remeiar els estralls de l'esmentada pla.ga, j a. que la sequedat és dilicil d'evitar si els núvols marxen cap al Nord 1 no volen baixar al Sud.
Això ha fet que les collites de moresc, ordis i civades es vegin reduïdes, però després dels primers moments no creiem que la collita. sigui
pèssima; que quedarà reduïda a la. meitat i això és molt factible, però
persones que ens mereixen confiança. t que durant la. present setmana.
han recorregut aquelles comarques per afers comercials. no creuen ni
molt menfl> que el cas sigui catastròfic. El que passa. és que degut a la
JnQnca de neKocis s'han tirat les CAmpanes al vol com vulgarment es sol
dir per veure sl l'element comprador reaccionava. i sortia de l'estat letàrgic que feia. mesos estava abandonat.
Veritabl~ent en les primeres nov.es de sequedat hom eomençà a notar una major concurrència. de compradors i s'ba aconseguit que el mercat reaccionés potser massa. sobtat, la qual cosa pot portar algunes fluctuacions pròpies del comerç normal, ja. que feia. molt temps que el mercat de Llotja. era. un veritable avorriment.
En quallta.t de blats segueixen les ofertes i la. collita. propera. es pre·s enta. bona, la qual casa acabarà d'agreujar el problema 1ntrinca.t del
blat, amb les seves intervencions, gules, etc., etc.
Les farines completament encalmades l només es fan operacions per
al consum.
En qualitat de despulles segueixen amb sosteniment ja. que les exi&tències s'exhaureixen i porta. una major .fermesa. en .els preus i, ensems,
sembla que . surten alguns compradors dels que s'abstenien de comprar
esperant algun retard momentani.
Els arrossos ferms i .segueixen el curs noxmal, però, més a.via.t amb
tendència a pujar. Ja férem constar que sobre aquest gra podia inflUir
bastant si venia. Una. puja. tna.ssa sopta.da. amb él mo-resc.
Els cigrons no han tingut cap puja. de moment degut que encara
hi ha. fortes existències, però hem de !er constar que l'esmentada mercaderia també sortJià bastant castigada en l'actual collita., pu.ix que no
sem pas molt abundosa., per la qual cosa. hem dc fer constar que no ens
estranyaria. gens si en un moment d onat obtenia. un r eviscolament en
els preus l'esmentada lleguminosa..
Les mongetes, sostingudes, més per la. tendència general del mercat
de lleguminoses en general que pel que hom podria. dir per la tendència
de les mongetes, puix que hi ha. grans existènclas emmagatzemades i d
consum d 'enguany ha batxat en un 60 per 100, segons càlculs fets per unl\
persona. que coneix a fons aquest negoci. En general el m ercat, aquesta
darrera setmana, ha estat d e fennesa.
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CAMISERIA

Ferrer
Batlles
36, Soqueria, 38
Especialitats - Camises &
mlda. - Adam 1 model RAGLAN (patentada.)
MITGES «FERRO»
<ae ga.rant1a.)

PREUS BARATISSIMS
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VENDA I CLI NICA
L>'ENCENEUORS

CASA SUBIROS
Hospital, 42 . Tel. 13651

I
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OFERTES
i DEMANDES

MOSSO O COBRADOR.
óealtJa ()()COCilcló 46 ann
bones referènCies ~
crlure a LA HUMANlTAT num r>3t .
1

MODISTA a·oterel:a a
casa 1 a domlclil. PreU&
economtce RocaCort. lM
praJ 1..
SENYORETA t&Qulm•
cauò&rata amb conet:a•
menta d 'urtelna c1omtnant
catslà 1 castellA. a·ocerell
Eacrture a LA HUWANt.
TAT núm 162
oJOYE. sabent catau 1
castellA s•orereu per a
de&D&t:a. ma&auem o ~
brador. Esc. LA HUMANITAT num . :WS
VESTITS, comptat
termJnu. Com~ Sobr&dleJ, 1. pral..

CERCO crl&da. no.pt.

tal. 67, 1er.

F ALTEN
maQ uln1stea
sabateres. R: Sant& Eugènia, 15

PRECISA cuinera aense
preteiU!Ions. Satmeron, 75.

PAOOVCH O! LA&ORATORII FAf iXIN!T
•AJI I If Ol IAH .JOA/1.12f· 1'CL 7t+4) IAJI< HON•

la hmndnitdt

f')IUM ENGE, 5 DE MAIG DEL 193S
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LA. PREM S A

t:l cas d e la Univer sitat de Barce lona

Prieto Bances i a 11Ceda''

l:iedncciO 1 Admlotstracló

RONOA UNIVERSITAT

f 41• ton
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Un magnífic article

~?1'17

Lm prem ta:
L L t R S
H O M
Tel6ton 14446

CAT AL UNYA DE SPRES CEL

PREUS OE SUBSCRIPCIO
l '50 ores
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1'50
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«Todos los politicos espnño!es, y
muy especialmente los gobernantes
de la Repúb:ica, cuale;qu!era que
sean, debeo tener en cuenta, al adoptar sus act.!tudes respectivas ante el prob:ema catalàn, un hecho de
fundamen~al unportancia. Es ést.e:
nada esenctal ha cambiado aqul de.spués del 6 de octubre de 1934. Han
caldo unos hombres, se han tram!tado c-eotenare; de procesos, se han
ecl!psado las instituciones semiautonóm!cas del Estatuto y ee està lm«CUADRO DE HISTORIA
plantando, con esfuerzos asmàtlcos,
Napoleón antes dol dos de mayo»
(De «Politica»)
un régimen transltorio. Pero, por dehajo de loJ cambios de la super!lc!e,
subsiste y resi::te en su lnt~:;rldad el
doble ideal cata:anlsta y democràtica de nuestro pueb!o. Este Ideal es
el alma misma de Cata.luña, un alma hecba por los s!glos. ¿Cómo va
a camb!ar en un dia adver30 o en
una noche tràgica?
Cataluña. es la mi~ma antes y después del 6 de octubre. Qu!enes esperen conversiones, c:audicaciones o
simp:emente rec,l!icaciones en Ja posic!ón espiritual de lo; catalanes o
en los principies directives de su polittca, sufriràn un desencanto. Qu!enes pretendan obtener de la caida
«MAYO FLORIDO
de la Generalidad provechos persot Clavel tJoble; 'l, Enredadera; 3, LI· naies o de partldo, ha.bràn de limi' Ja; 4, Glrasol; s, Slemprevlva.>>
tar su disfrute al perlodo breve de
(De «La Libertad»)
la lnterinidad en que e:>tamos.
1 El ideal de Ca.ta:uña no ha cambiado tampoco el estada de espfritu
de los catalanes. Ni siquiera han
camblaò.o el arralgo y la fuerza de
los part!dos pollticos y dc los núcleos sociales. Hoy, como ayer, existen en Cata!uña una predominante
y sòlida. izqu!erda repub:icana, una
!mportante dcrecha, que fluctúa, y
una ultra-lzqu!erda obrera, que ;e
pierde por las obscuras fendas apolíticas. Lo otro es poco màs que nada. Las recientes sucursales cata!anas de las agrario; populares y de
:os no populares son estableclmlen·
tos sin raiz, sin vida y sin porvenir,
que seràn liquids.dos en pura pérdld41EDO JUSTIFICADO
da tan pronto como el e!ectorado ca.¿Llevarà dentro algún expio- ' talàn sea llamado a expresar su voIIVO?>>
luntad. El lerrouxismo no saldrà ya
(De •El Liberaa)
nl con la ayuda de las apoteosis eléctricas del señor Pich y Pon, de la
condic!ón a que le han llevada los
años: la de reslduo. Los grupos soclales no stndicalistas carecen, hoy
por boy, de influencia dec-isiva sobre
el proletarlado.
A través de esta. per~istencia uel
ideal, de la voluntad y de la estru~
tura social y politica de Cataluña,
vibra con lntensidad creciente el anhelo de: resta.blecimiento del Estatuto. El error màs grave que pudiera
cometerse es el considerar que el 6
de octubre ha de l!eva.r conslgo un
r etroceso en el grado de autonomia
que el Estatuto representa. No vay'\
a estrecharse mà; un cauce ya de
maslado estrecho. En las altas esLA SANTA PROPIETAT URBANA feras del Estado hay qu!en conoce_ Volia pintar un sant Andreu 1 nos co~sta-los aC?ntecim1entos _irm'ha sortit un sant Gervasi
landese_, de los últimos deceruos
- Millor home· alxl podrAe fer- ¿Va_ a deparane al Estatuto de Ca.no pagar ~ésl
'
"'
taluna Ja suerte de aquella ley famosa de «Home Ruleu, que se hlzo
•De «La Publlcitat»)
vieja al nacer? Picnsen todos los
hombres de la polltica española as! los que estàn hoy en Ja3 alturas
como los situades en los valies bajos de la opoficlón - que el 6 de
octubre fué tma consecuencia, no de
la supuesta amplitud del Estatuto.
sino de su estrechez, aprovechada
imprudentemente por el Tr!l:.unal de
Garantias, esa lamentable lnvencióu
que fué a nuestro entender, el màximo error de !as Cortes Conftituyentes.
• • •
Hemos dicho que, después del 6 de
octubre, nada escnclal ha cambiado
en Cataluña. Esta es la verdad escueta. Hay que subrayar, con todo.
el vocablo «esenc!a!». Porque es cierto que en lo accidental han camblado muchas co~as. y es de desear que
camblen muchas màs.
Ha cambiado, o va cambiando, el
régimen interno de algunos partldos
cata:anes, en particular el de mau¡ TODO LLEGA!
yor empuje: la «Esquerra RepubliCuarta etapa Lerroux. Tlempo in\fr- cana». Este partldo nació en c!rcustldo: trelnta y dos di&'S»
tancias especialef, en la vfspera del
cambio de réglmen. Su !ormactón
(De «La Nación»)
!ué torrenciaL Entraran en él elementos de dist!nto y aun contrapue3to caràcter. No llegó a la necesarla
cohesión. No clasiflcó con suflc!entc
acierto a los componente.s por sus
cualldades y sus aptitudes. Y en el
momento de con;t!tuir aus equipos
para la lmplantación del Estatuto,
cayó en desaciertos que perjudicaran
la gran obra Y dieron a veces pretexto a las rencorosas o!ens1vas de dentro Y ruera..

A Fran ci~co Macià, hombre de caraz.ón y de lntulclón, no podia. exiglrs~le el domi~io de los p~oblemas
técrucos y cot!diancs de gob1erno; y
entre los hombres que tuvo a su 1;¡.do los habla excelentes y los hab1:1
mediocres. Por otra parte, el funcionamiento viciosa de a lgunos rodajes
del mecanismo del partido - mecanismo dema;iado compllcado qu!zàdió ple, en determinadas ocasiones,
al encumbramiento de personajes
que, aun poseyendo algunas cualida1 des apreC'iab1et:, est.abnn faltos de
¡ otras que son indispensables a los
homl>res de responsabl:ldad. En los
meses anteriores al de octubre de
11934 se habla hecho un loa:.J:e esfuerzo para reajustar el partido y
! para mejorar los procedim!entos co-
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lectivo3. Pero la grave amenaza,
creada. a la autonomia por .as elecciones de! 19 de noviembre llegó a
ser una pl'eocupación obseslonante,
y el problema interior del partida
no hab!a llegada a ~er resuelto cuando sobrevino, en la noche del 6 de
octubre, el estrépito de los disparos.
Esta tarea. de reaju;te y de acoplamlento, que el pres!dente Companys habla ya propulsada, se encuentra boy en p!ena act!vidad. Hase
confiada p'inclpalmente a Carlos P1
y Suñer, poHtico prestigiosa, espiritu recto, hombre ponderada y ecuànlme. Hay motivos para creer qu~
al inaugurarse la segunda etapa de
la autonomia, la3 lzquierdas catalanas contarà.n con una organ!zación eficiente y con una preparación
adecuada y completa.

• ••
Si no actuaran sobre Catalufia o-

Ituro
tros factores que los lnternos, el !uno nos causaria inquietud run-

guna. 0a.s1 todos los catalanes S<ln
republicanes, y la gran mayor!a de
éJtos son izquierd!stas. El c.:..rer!smo
apolitico, en su forma local,
un
product.o exótlco, hljo del desoarajuste crónlco de la polttica central
en los t!empos de la monarquia. Los
tra.bajadores catalanes, or!entados
según su propia 1mpiracl6n, sc::~an
un refuerzo y un estimulo para la
acción lzquierdlsta de los Goblernos
de Barcelona y de Madrid.
La inquietud de los catalanes-dlgàmos!o con sinceridad - es deblda
al curso de la polft!ca general españo:a. Sabemos lo que nos ha sucedldo ya y lo que nos sucederà
todavfa bajo la influencia de las derechas de España.
,
Esta inquietud, de la cua! fu,é el
6 de oc·tubre una manl!estación explosiva, pone una sambra en nuestros ojos. Catalui'ía quiere vivir autónoma. Es izquierdlsta, y deEea que
en España goblernen las izquierda.s.
hermanas suyas en lo; !deales huma- ·
nos. Pero ademàs de e~ta tncllnación
impuesta por sus s!mpatias ideológicas, Cata~uña. slente la amenaza
de las derechas de Espafia, que la
odian por dos motives: porque es
republicana y porque es catalana,
con un republicanismo izqulcrd!sta. y
con un catalanl:irno nacional.
Por afinida.d de ideas, por sentlmientos de solida.ridad humana y por
instinto de conservaclón, Catalufia oe-upa su puesto en la lucha común
de las democraclas hiEpànicas contra el pasado, que quiere volver, que
ha vuelto ya en parte. Para. el dia
no lejano, en que la suerte de la República se decida en un nuevo 12
de abril, los republicanes y obreros
españo!es puedan contar con Cataluña. Les fa:ta sólo contar con ellos
mismos. Y esto lo a1canzaràn por su
unión ante el temible enemlgo que
a todos nos acomete.»

e:s
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No s'han guardat
les formes

nlones dispares, pues mientras hay
quienes lo ven llano y ya casi resuelto, otros lo suponen de desarrollo inextricable y solución premlosa.
Creemos, bien que por meras apreEl corresponsal de La Vanguar- ciaciones personales, que los pr!media a Afadrtd, escriu:
...
ros estàn màs cerca de la verdad
La reserva - ya vencida - que 1que los segundos y que la crisis no
ofreció esta tarde el presldente t'e durarà mucho, a pesar de que se va
la Repúbllca para aceptar la d!ml- ya haciendo corriente la pràctica de
sión del Goblerno proclujo en Ma- dilatar exces!vamente estas negocia.dr!d unos indescriptibles mementos clones. Y creemos en la solución fà.de confuslón y casi de asombro. Y ell porque tenemos la impreslón de
sin embargo, la actitud del jefe dei I que los interesados en ella la deEstada tenia una lóglca indudable y sean y en el momento decisiva toera de absoluta correcc!ón constitu- 1dos transigiràn para. lograrla.
clonal. Porque los problemas polit!Des de luego, de esta batalla no
cos t!enen un camino, y, en c!erto creemos que saiga vencedor alguna,
modo, una tramitación formularia, 1 y en camblo es posible que todos va·
per,o indispensable, para que no se I yan perdiendo un poco. U nos porque
r estenta la seriedad de la fanción verdaderamente habrà.n de ceder parde gobernar, Y a ellos hay que ate- te de lo que tienen, como lo.:; radlnerse si es que en realidad se desea cales, y otros, como la C. E. D. A.,
etBECQUERIANA
que
el juego politico de los part!- porque no lograràn por entero lo
¿Volveràn las «obscurasu golondrl· dos no
degenere en juego de com- que buscaban y que tal vez hubiese
nas de tu IMllcón sus nldO'S a colgar?» padres. Toda.
la pública negoclación alcanzado en otra ocasión con menos
<De cHeraldo»)
de dos cuatro» es clertamente tm riesgo. Y habrà también qulen projuego politico, pero el desenlace jus- bablemente, como don Melquíades
to hubiera sido seguir el camino que Alvarez, nl ganarà ni perderà nada,
marcan las pràctlcas consuetudina- salvo el ver clertas lluslones nuevarias y dimitir en el Parlamento. No mente desvanecidas y haber malgashubiera sido preciso para ello un de- tado y hecho malgastar el tiempo.
bate politico agrlo y destemplado.
Hubiera bastndo con ;mas breves pa-

«ESCENAS DE ce LA VERBENA>>
- Va estamos frente a la crisis,
ahora, ¿qué Vl a pasar7>>
(De «La T!erra»)

I
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Goblerno. Este, sln tener que espe-

rar otra cosa, _pudo haber d!mitido
entonces sin màs tràmite, y las formas se hublesen salvado, y con las
formas y el ritual se hublesen puesto también a salvo otras cosas que
l:.l::iTOMA O 1 U.l.t.til'U.,;,
int.eresa a todos manteher prestlgtadas.
DIABETIS - ALBOMINU·
Los acontecimientos qulsieron, sln
RIA - INFANCIA
ETC'
embargo, que la crisi tuviese el planteamlento marcado en el primer lm·
CARRER LLURIA, 62
pulso, y asf ha sldo. J.\.fafiana habrà
ya. consultas y empezarà a vislum- (entre Consell de Cent i Aragó>
SALMERON, 222
brarse el fondo del problema. Sobre la tramitación de éste corren opi· MANSO, 7'l (davant del Mercat!
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• EL PUEBLO CON SU ORUZ
DE MAYO»
(De «El Solt>

El Liberal demana un Govern
sense Ceda,
Corts.

6 D'O Cl UBRE
El nostre il:lustre coElaòorador .1.
Rovira i Virgili ha publicat, amb
e! titol que encapçala aquestes
ratlles, un magniJic anicle a Po!!tica, de Madrid.
Ens piau reproduir-lo a conttnuació:

Quines coses
de demanar!
amb

dissoiució

de

«Lo.s periódicos de anoche recoglcron de labios del Sr. Lerroux ma.mfestaclOnes que anunciat:>an para hoy
el aconteciimento politico.
El jefe del Gobterno pondrà hoy el
asunto en manos de su excetcncia el
presidente dc la Repubuca.. Tendra
que dar caràcter trrevocab:e a la climísiòn del Gabinete, porque de otra
manera, el jefe del l!;stado !e rattflcaria la confianza y le mv1tana a
pr&entarse a. las Cortes, ya que a
cnsis resuelta el 3 de abni està todavia pendieme de ese ú!umo trJJmte ...
Y no es correcto, ni stquiera regular, producir una crisis dentro de
otra. ...
Damas por supuesto que la dllmslón es w1 hecho consumada y que
su excelencia tiene que acep~arJo co
mo tal.
Ya està abierta la crisis. Con consultas o sin ellas, ya. està encargado
de formar Gobierno... ¿Quién sin decreto de disolución?
¿Cualquiera. de los cuatro, segun
ellos mismos acordaran en la. famosa
conferencia? ¿No se puede romper
el cerco?
Sm decreto de disoluciOn, cualqulera de los cua.tro. Con decreto de disoluctón, quien libremente designe la
primera magistratura de la Repúbl!ca.
Vamos a seguir supor.!endo, como
posicíón polémica, que es uno de los
cuatro, y que entre ellos, por ser el
màs indicado, don AleJandro Lerroux.
¿Està ya de acuerdo con el Sr. G!l
Roblcs y con el Sr. Martlnez de Velasco en lo que a la proporcionalidad
aritmét!ca se refiere para el reparto
de las carteras?
Pues la designación presidencial a
favor de don Alejandro seria nula,
porque Ja dirección de Ja pol!tica. a
desarrollar, especifica de la. función
del jefe del Gobierno, no corresponderla. a éste, s!no a las derechas del
Bloque, que dentro del Consejo de
m!nistros tendr!an mayoria ...
¿No es el encargado de la reorganización minister ial el Sr. Lerroux?
¡Ah! Entonces todo ha camb!ado
hacia la derecha. Han trlunfado los
que produjeron la crisis votando contra los indultes. No se ha ejecutado a
Gonzàlez Peña; pero sl a don Alejandro Lerroux y al part1do ra.dtcal.
La curva en este caso se habria tornado con tanto riesgo, que seria
Irnpos!ble, por lo menos muy difícil,
salvar el abismo. La República quedaria en manos de las derechas, y
la transformarian en lo que es la de
Austria...
De no ser irrevocables las dlmisiones, una ratlficación de confianza. llevaria el asunto al Parlamento.
Y alli veriamos cómo se producian
los diferentes grupos parlamentaries
y qué opclones se daban al jefe del
Estada en caso de que las Cortes
negaran su confianza. al Gabinete
actual. Allí veriamos cómo la conformidad en lo fundamental tenia menos lmportancia que la d!screpa.ncla
en lo accesorio; cómo suscribiendo un
programa de goblemo se niega asistencia al Gob!emo m!smo; cómo r l:lminando de la politiqueria., de partido se adoptan las supremas resoluclones por part!disrno, y cómo, en !in,
por servir el interés de la apuesta,
un empeño de amor propio compromete la vida de las mismas Cortes
que se quieren conservar.
Seria muy interesante la posición
de la Ceda en el debate parlamentario1_ después de las declaraciones y
noLBS del 3 de abril, de los acuerdos
de la. célebre reunión de los cuatro y
de todo cuanto hemos visto y oldo
en la sema.na pasada.
Y no hay para qué declr cuàn tnteresante seria tamblén la poslc!ón
de los otros grupos parlamentarios
ante la iniciación de una politica en·
caminada a reconciliar y pacificar la
democracia española.
No hay derecho a privar a la opi·
nión pública de tan !mportantes elementos de ju!cio a la hora de tomar
supremas resoluciones.»

Crisi, no: un episodi
més de la crisi
Heus a-"'i com enjudicia La Publicitat la present situació política:
«De fet aquesta dimissió és un

episodi de la crisi provocada per la
rampelluda intransigència del senyor Gil Robles el 29 de març. El
seny--r Lerroux ha cregut convenient
no interrompre la lamentable sèrie
de crisis de cambra que el pals ha
de presenciar d'ençà que es constitul el primer Govern de la coalició
radical--cedlsta. Els Governs del biennl caigueren al Parlament; les dre·
tes, JUgades amb els radicals han
trencat aquella tradició, que és l'única que escau al sistema parlamentari.
Esdevinguda la crisi l'endemà de
la jornada del primer de maig, transcorreguda sense pertorbacions ui
alarmes, posa el senyor Lerroux en
situació evidentment favorable, perqu~ la serenitat que han demostrat
els interessats de la !esta del treball és un argument de pes contra
el criteri de severitat que determinà la ruptura momentàD!a del bloc
governamental amb motiu dels indults, de manera que el senyor Gil
Robles reprèn els compromisos amb
els seus ex-coalitzats en una situació personalment ben modesta, sobretot si es té en compte que en
aquesta batussa ha prevalgut el parer que «El Debate» exposava la
vfgtlia de Ja cris.l, decididament contrari a la deserció dels llocs de govern que ocupava la Ceda.
Avui començaran les consultes, l
sl bé no preveiem quin serà el desenllaç d'aquesta erts! al marge del
Parlament, sabem l'acord pres en la
conferència de::.S quatre de mantenir
la cohesió de les forces que han de
constituir la ma~oria. Possiblement
Ja solució no oferirà cap sorpresa,
perquè a despit de tot el terrabastall
oratori que la Ceda ha fet durant
aquest intermedi, ja es donarà per
ben satisfeta sl es refl'l de les pèrdues que li infligia la crlsi de març.
No haurem d'esperar gaire a conèixer el resultat final d'aquesta
peripècia. començada un mes enrera ; dubtem, però, que el senyor Lerroux per aquests camins pugui eixamplar gaire. la. b~ de la República. Més aVIat dinem que totes
aquestes <Uversions polítiques la depauperen, perquè com a republicà
perilla de quedar mediatitzar per les
dretes que contenen la min!ma. dosi
de .republicanisme possible dintre
les naturals exi~ències del règim.
El primer de maig que tant l'ha satisfet pot servir-li de tema de reflexions en altres sentits, reflex.lons
que segurament el portaran a la
conclusió que com més dòcil serà
amb els seus coalitzats més enèrgica
serà la reacció que ell voldria evitar.»

S 'ha parlat aquests dies de les ma- : part dels que volien dignificar l'ea.
nht!S..SClons fetes pel ministre d'lns- StUyament a Catalunya: quan era
~rucc1o r'ublica, senyor Pneto B::.n- wu1~.>~>au va parlar prou clarament de
ce.s, en les quals acusa les mstttu- l'abandonament lamentable en què
ctons d'ensenyament de Cataiwtya l'.t:;stat havia tingut les seves mstitud·naver tet politica partidista, des- clons de cultura. a casa nostra.
pres de ter-ne w1 gran elogt 1 de Llegiu L A H U M A N IT A T
tecune1xer que tots eis part1ts cala.
laus hav1eu sabut collaborar awb
Recomananem al senyor Pneto
eutustasme 1 establir un camp dt Bances que medités el cas VillalobJS
tteva quan es tractava de cultura. 1 Ja seva f1. Amb la Ceda de ,JOC
bn que quedem? ¿Treva 0 polltica serve,lX aquesta doc1htat. Quan ja
partid!stn 1
no e.s Slgul mdtspensable no li tln•·COMEÒIA POLITICA
.b:ll comentar les declaracions del dran cap consideració i caurà com
¡Tras de muchos •.plazamien· mmtStre tothom rebutja l'acusació va caure Villalot>c;>s. sense que U
tos y dilaclo~, se ha logrado una 1 remarca que si el que s'anomena servlS ~avant de 1oplnló au~ntica
unión cordial entre Lerroux y Gil pohtica partidista. és haver-se ms- ment hberal l rep?bl1cana 1 càna:t
Aoblcs .1>>
p1rat en Ja. necessitat que les us- !mal a honor de 1 ensenyament dó
(De cA B C11)
tres mstltucíons siguin la llar de l'~tat 1 de la Republ!ca que ~ll
tormac1o de Ja. cultura catalana fou el pnmer a desnaturalitzar.
que na de tenir evidentment un Totnom hi va veure una maniobra
·pRINCIPAL A
seu~1t cat:ua la qual cosa no vol dir un per a recollir el que encara es poantagonisme amb les altres cultu- gues deis electors republicans 'ie
res espanyoles, igualment respecta- 1 baJamanca _1 _Vlllalobos serà. record~t
bles), l'acusació es converteix en el com al anmstre _que parah~ .a
maJor elogi que es pugui fer tels J>?llllca de la ~publica al Mimstert
homes que regiren dites institucions d Instrucctó Publica, més perillosa.! dels partits que saberen recolzar- ment enca:ra que Pareja Yébenes,
les, respectant Ja seva autonomia.
pt.lx que ~~ aquest no !eia res, ·arn·
L'actual m!nistre es lliura als ¡>e- poc desfeta i, en canvi, VIllalobos
rillosos jocs de paraules del seu .n- a~ una aparença de dinamisme i
tecessor, senyor Villalobos. Amb :1- et !ntel:hgencJa preparava el ~to!D
quel:a sorprenent lògica que carac. a la S1tuac1ó vergonyosa del 1lnJStentzava Villalobos, després de teri en temps de la. monarquia.
fer-ne un elogi 1 de trobar-ho tot LJ~;;QIU LA H UMA NI TA
be, en treu la conclusió que Lot s'ha
Altra cosa havien merescut catade capgaar. EI senyor Prieto ue lun>a 1 els seus homes que s'havien
havia estat w1 bon sots-secretari en lllw·at en cos i ànlma, amb ·na
temps dc Madaf!aga l en els pz:¡- abnegació que mai no serà prou ponmers mesos de Villalobos, que bav1a. derada, a la tasca reconstructora
«LA HORA DEL RE~AkiO
- Ahora lo que
haca falta es s~mblat veure amb afecte les !ns- no sols de catalw1ya, s!J¡ó de ..ot
acar~r con las cacharras que nay tltuctons de Catalunya_1 el seu es- Espanya i que lleialment es nantinpent 1 que mal no havta. manllestat gueren allunyats d'aquest partidisque dejar en cada puerta.l>
la seva dlsconfonnltat amb aquest me del qual els acusa el senyor
IDe «Ya»)
ni amb els homes que l'enc~rnaven; Prieto que un temps collaborà. amb
de sobte, quan Villalobos d1gué que ells 1 que es deia el seu IUD.Ic. Afeia temps que prepa~ava_ la des!e- quells catalans. malgrat la o:cap1tis
ta de les nos~res instituc!OI?S autò- dlminutto>> a què en matèria de
nomes o sennautònomes, vmgué a cultura ens sotmeté l'Estatut, 1 ecolBarce1ona a. regir-les com a "..orniS- zats pel Govern de la Generalitat
sari, in_augur ant la prodigiosa con- que hauria pogut desinteressar-se de
centració de funcions en tm ~Jl o- les institucions de l'Estat ¡ fer a
me a la. qual després ens hem nnut part la seva polit!ca de cultura .::a
acostumant 1 d'una plomada ho des- front d'aquell es llançaren a er
~n·i tot. No eblidem que ell . fou reviure l'enscrÍ,vament de l'Estat, .n
1 instrument de la Ceda I de Villa- molts casos com en el segon ¡ en el
lobos per a suprim!r el Patronat es- primer ensenyament sols a profit
colar de Barcelona i eis Consells d'ell 1 fins a l'últim moment no ,IJerregionals de segon i prim~r ensenya- deren l'e!!perança d'arribar a ~olu
1 ment 1 per suspen<!-re 1 autonomia clons harmònlques que l'Estatut ~:ni
de la nostra Universitat que ha vis- vers!tari 1 els decrets dels Consells
cut des d'aleshores en plena anar- regionals facilitaven. El !'CSultat .;;1
qula Tot això, certament, amb molt reconegué el senyor Prieto: Ja Untbones paraules i amb maneres bri- versitat autònoma en un any féu el
tàn!ques,
que no havien assolit totes les "'nl~
Quan era sincer el senyor Prieto? vers!tats d'Espanya, e1 consell de se«LOS HEROES DEL 3 DE MA'rU ¿Abans quan afavoria ~es institu- gon ensenyament en els pocs r:esos
- 1Ah, s li LGs capitanes Lerroux, clons catalanes l simpatitzava amb que pogué actuar lliurement estigué
Gil, Martlnez y el tenlente Melquia· el seu sentit català o quan les des- a. punt de transformar de soca !U'truel.x 1 conspira per l'absorció dels rel el nostre batxillerat tan !amendes.»
òrgans de la nostra cultura per a- table el de primer ensenyament,
(De «El Debate»)
quest nou Estat centralista i unitari que no aconseguí ni tan sols veure
que es va creant solapadament al aprovat el seu reglament, treballava
m_arge de la Constitució de la Re- amb ingènua bona re preparant
publica democràtica, liberal 1 fed e- plans ¡ reformes el Patronat escoS
JOC 1 rabie?
,
lar de Barcelona anava a resoldre
Creiem que 1 explicació del seu def!nltivament el trist problema deL.;
canvi d'actitud i de la 1ncongruèn- milers d'Infants sense escola de la
segMonads~~ colrretsponsal l' cia de la seva con~ucta i de les nostra ciutat· altres ciutats catala.d.'EHleuDsilac~,
UVIO a
• ""• e s r es va. seves paraules la temm en el pàruc
11
' tit ir p t
ts colors en ioc de la crisi:
de la Ceda de la qual és presoner ~1 r::s.~o 1etor~~seu capa gr~r~tla .per
«Los tres valores en juego de or- I govern, I en la ,por que te_nen tots part de l'Estat,
den principal sobre los cuales gira 1 eis ministres d aquestes Sttuacions
no ens donava
la crisis ya no son un secreto para mediatlt?-ades
tan sols els diners que el ) ressunadie: la prerrogativa presidencial
Creiem Pl nl
ens consignava, no parlem ja
por una parte: el articulo 75 de la senyor Prieto prou 1nteR!gent per a post milions
que esmerça en altres
Constitución por otra, y, finalmenta, saber observar i per a comprendre. dels
regions.
el micdo común a una disolución de ell que és professor i àdhuc profesCortss. Sobre estos tres extremos ~e sor competent, que la raó està -i~
"'tU
LA HUMA NI T AT
basan a tiempo que se obstaculi2.a "'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!
hurtando el cuerpo al Parlamento
::
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EI tres vaIors en .

La extrañeza
de los jefesante
de las
derecha.;
gubemamentales
tos
escrúpulos del presidente de la República de aceptar la dimisión del
actual Goblerno, provocada de tan
peregrino modo, que obligó al señor
Lerroux a meditar por unas horas
el paso que por f!n ha dado, pone
el dedo en la llaga y demuestra hilSta qué punto el concll!àbu!o, el manejo se halla.ba concertado. El detalle culminaba en una conferencia
de trece personas, que ' no ha llegado a celebrarse, pero que tenia todo
el carlz del equipo gobernante apetecido por el anttguo bloque. ¿Pero
el preJidente de la República que
pintaba en ese caso? Aparte de la
incorrección que esto supone pa.ra la
màs alta magiStratura de la nación,
entraña un procedimiento tan arbltrario que repugna y recha.za. el sistema democràtica pardl.mentarlo en
que descansa el régimen. No hay nada. preceptivo, ciertamente, que obllólle a un Goblemo a presentarse
a las Cortes para que se le derribe
sl de antemano no cuenta con la
aslstencia de una mayoria para poder vivir; pero hay una !unc!ón de
étlca politica que inclina a no rehusar la func!ón parlamentaria y
sobre tooo el respeto mà.x!mo al Poder jeràrquica de la Repúbllca. Este
espcclalmer..t ha fa:lado por todos
los cuatro costades y es lo que nos
importa consign!lr e.l nuestro cotldiano comentaria.
El señor Lerroux, ante la actitud
de las derechas, lla presentada la. dimis!ón. Ei presidente de la República se la ha aceptado, no sin poner a
salvo el de:seo de qt:e el p!eito polit!
co ce sustanciara er pleno Parlamento.
Mañana se abrirà el perlodo de !as
consultas con t1 reiterada propóslto
de solucionar la crisis en el m!smo
dia. Ya ha.biamos a:Junc!ado que !a
cri3is, tal como venia, llevaba en el
seno de ella un arma de dos fllos.
Pudicra ocurrlr que, ante la inminencia de que descargue su golpe a
las derechas, éstas se replleguen cautas y temerosas.ll

Les dretes i la crisi
Cànovas Cervantes, des de La

T!erra. les veu així:
cEl hombre cde orden» està formado en España de w1a mezcla especial. En primer ténruno, representa la clase màs desordenada 1el
pals. Su actuación ha producldo durante màs de un siglo la mlseria, la
incultura y la. degeneractón de la
raza. No han dado al pueblo nl ali·
mento espiritual nl material. Son
mezqulnos e ineptos y el motor que
mueve sus pasiones es el màximo
odio a todo lo que sea es!uerzo personal e int~ligent~. Lo m.ismo en la
monarqrua que en la Republica, su
odio al pueblo les lleva a los mayores excesos. Hablan constantemente
de España y sólo afuera. «Por enclina de Espalia ~ecia. Gil R<>bles
un dia-, està Dios», que quiere declr,
el Vatlcano enclavada en un pals
extranjero. «Por encima de Espatla- contestó eLa T!erra» a la. frase
de Gil Rob!cs- no està nl Dios».
Las derechas son católicas, apostólicaJ y romanas. Las lzquierdas son
en Espafia universallstas de la <.lvi·
lización ibérica. Derechas es extranjerlsmo. Izquierda.s, nacionalisme.
esta divlsión es exacta. Basta estu·
diar a los bombres de a.mbas tendencias para observar que estamos ante
un fenómeno racial de un intéres suprema. La supremacia de las derechas signüica tristeza, miserla, l:undimiento de lo nacionaL De a.qui que
el paJs esté tan interesado en que no
tengan preponderancla las derechas
en la crisis politlca que se ha tn1c!ado hoy.»

La cr"sl·
I J altra vegad

~
c._¡a:quier manera es oporttu.Js:ma esta primera lnlciación oficial :16
que no ban pasado lnadvertidas !as
Aquest és el titol d~ l'ed1loríal !rregularidades con que se ha llede La Veu de catalunya. I CU]uests vado basta ahora el proceso de ~sta
són uns tragmen~s de l'editorial
cru,l3, Importantisima s!n duda 'ICpara el 'Xlrvenlr lnmediato da
«Torna a reproduir-se avui una si- sible
la.
República.»
tuació semblant a la de circ ·· ~ lllil
nes enrera. Podríem reproduir literalment el que diguérem aleshores
sl el lector no ho recordava exacta ~------------~
Representant amb cotxe propi
ment e3 pensaria que el comentari
bones relacions fàbriques tel·
era inspirat per l'actualitat present
xlts s'associaria persona ma·
Per molta que sigui la nostra mo
dèst!a, 1 la contemplaci0 ••
· l:-lfo
telxes oondlolons o acceptaria
de!s esdeveniments ens obliga a. ;a
representació Important, de pre·
modèstia, no podem deixar de senti·
ferènc la filats seda o llana. Te·
que les nostres ob3ervacions ere!"l
lèfon 81521 o escriure a LA HU·
congruent!: amb la rea.lit:u, 4 .
MANITAT, núm. 209.
veiem que els rets confirmen cad:.1
dia el que hem vingut dient d'e~cà
que es constituïren aquestes Corts.
Hem dit i hem repetit moltes
gao. _ .~"
1vern q._.., governi, un govern que re~pongui al
t.; •.!nement, gairebé a la necessih t
fisio!ògica. que senten n:a.'<>es enormes de ciutadans espanyols
"e1
governats com exigLl>. la rea:itat -..:
la situació universal i la realitat ..:~
la situació espanvo:a. Hem et
.m
repetit que els governs que no reunissin aqu.:stcs condicions no 1- )·
drien realitzar una tasca fecunda 1
CAUSES QUE S'ARXIVEN
efectiva. I els fets 1 les crisis, m
En rebre, ahir, al migdia, els pedia l un altr<! dia, durant un any i
m1g, han vingut a donar-nos la ._.J_ riodistes, l'auditor accidental, senyor
La cri3! ara oberta. tindrà una so- Grau Singla, eb manifestà que s'arlució anàlOI'fl a la que han tingut xivaven les causes número 501, conles anteriors? Això podr!:J
>t.r u·~ tra Ramon Aguilar, 390 contra. Frandesenl!a.ç però no seria una solu- ceso Duase i altres, 231, contra. Joació, 1 la crisi continuaria latent, per quim Llorens, 1 181 con•-a Baldomer
a esclatar dintre de breus s~ .,..'ln ~~ Vi ves I altres.
amo
. ~'l de temps i d'ene-ia que
el Jl'lL ncce3sita per a la seva paciAL SUPREM
ficació espiritual ¡ la seva ·"""ns- · Digué, també, que per haver dfs.
trucc!ó econòmica.»
sentit de la sentència recaiguda en
el lÀJI~.>eti de Uuerra cett:lll-at darrerament, havia pas3at a la Sala Slsena del Tribunal Suprem la causa
núm. 180 per a ''\ seva. cassació, havent denegat al mateix temps la
condemna co:'1:ilclonal.

JUSTICIA
MILITAR

Maniobres
en l'ombra

Etts referim - s'hi refereix Rf:A VISTA I SENTENCIA
raldo de Madrid
a les de :e1
Han
pa..;.:;nt
a -nya:ament per a .a
dretes, el regne de les quals és
vista i sentència les ca~e3 lnstrul·
sempre l'ombra.

«.El señor Lerroux !:a pre;entauJ
esta tarde al jefe del Estada la dimlsión del Gob!erno. Su exce:enc1a
le ha manifestado su criterio favorable a que la situación politlca se desarrolle, en el sent!do que sea, parlamentarlamente. El jefe del Gob!ern~
ha contestado que se tomaba unas
hora.s para reflexionar.
Era diflcll durante ese tlempo ~
vadirse del secuestro del a.sombro
Un !enómeno politlco tan import3...TJ·
te como unn crisis se estaba tramitanda a espaldA> de los dos Foderes
ante los C~Ja!es ún!camente deb1a
plantearse 'S reso:verse. Se daba h
paradoja de que las mlnorias qu ,
proclamaban pub:!camente que no
apoyarian al Gobierno se afanaban
subreptlciamente para no verse en
el com!)romlso de cumplir sus rotundas a!irmac!ones. Se pretendia, en
fln - contra la res!stenc!a !ndudable del je!e del Gobiemo-, llegar
un buen dia al Palacio Nacional con
la lista de un nuevo Gabinete.
Se estaba. dando un caso un!,o en
los anales parlamentarlos d :l Mtm
do entera: una Càmara que no sób
no prote3ta. de que se le hurte u .
dc sus fundame.L.,,lc;s prerrogativas
sino que bace todo lo posible por qu~
un nuevo Gobierno no se pre,;ent-!
ante ella.
Tanta confuslón, tan!· paradoja
tenian que tropezaron al fin con la
barrera del buen sentid<>. No .sabcmos, naturalmente, bada que rumb.>
se ballarà la soluclón de la cris!s

des contra Francesc de Francisco 1
altre.:; d~u
'
, Go

LA CAUSA CONTRA ELS
SENYORS ESPANYA, DAR·
DALLO, ETC., A PLENA RI
Alegi, el senyor Grau Sing!a, que
havia elevat a p:enan la causa contra Josep M. · · pan:¡.a, Joaquio. Dardallo, Daniel D. Montserr. I un altre, que té el núm. 2"?.
APLICACIO DE L'AMN ISTIA
Ha estat aplicilda l'amnistia en
la causa núm. 51 contra Maria Pérez, que fou condemnada a dos anys
de pr~ó en Consell de Guerra celebrat fa unes s!s setmanes a cau3a
d'haver agredit uns guàrdic.s civils
a Sallent. Per tal motiu serà pose:ia
en ll1bcrtat.
A LA JURISDICCIO ORDI•
NA RIA
L'audit<;. de la Divisió, ha. de::ldit
el pa.ss! a la jurl~dicció ord:nàrla de
la cau:>a inslruïd:l contra I>i"'"ns
Gonzàlez 1 altres.
REQUISITOR IA
Suàrez ¡
Bravo, que viu al carrer de Paris, 71,
compareixerà davant del capità de
caval~cria , jutge permanent, senyor
Enric Aguadé Cabeza., que té la sev~
re¡,idència a Dependències Militars,
per tal de prest.u d~~ era{ "i en un
exhort.
El so~dat d'aviació, J~.

la humdnilal

•
Julià Beste:ro, acadèmic, pronuncià un
bri lant discurs sobre 11marxisme i antimarxismeu en ésser rebut a 11 Acadèmia de
Ciències Mora s i Politiques

I

t!l.tS. ~ >t carnctentz!lr-se com una re- condicions indispensables perquè la.
volucló soclnl.J
realització del socialisme sigui possiEstudla a continuació alguns dels ble; és a dir, la consideració del procasos típics que o!ereL'C la politica blema de la fusió l de la síntesi de
mundial. Di detura en els Estats la passió alliberadora de les masses
Units per a assenyalar l'evolució que i dc la c1èncla.. Aquest és precisaamb Wilson inicia el liberalisme ment el tema desenrotllat en el curs
nordamerica. i que s'accentua en el de tota una vida ínteHectual laboperiode presidencial actual, que és riosa per al gran pensador rcvoluquan Roosevelt, emparat en els prin- cionari Carles Marx.>>
cipts liberals tratlictonals, comba.t la
injust.ícia i la tirania i declara la
LES CRITIQUES I LES OB·
guerra. a les oligarqui~:s financeres.
JECCIONS A L'I DEA RI DE
<<L'experiment americà. és, tal reCARLES t.1ARX
pa
za T ·
t tetc•
• gada, el més complicat de tots els
L'orador tracta a continuació de
~¡yo · O•B ttlques s.
.s, q¡ue son experiments econòmics l socials que la critica del marxisme. Diu que no
ts per a reJ ar a¡¡; o et poò e fins ha emprès fins ara la política dels di- n'hi ha proo amb abominar les tenara ./!CJ.Vien. ta,ncat lu por tes dé l'A- versos pobles del món. El mateix dències antlmarx!stes, sinó que és
caaeuua a1s wmes que els porta- grau de desenroU!ament a què en prccfs per a evitar-les o dominar-Ies¡
ven. lJesteiro tren'a aquesta tradi- Amèrica. hav1en arribat la. gran in- coHocar-se en una posició menta
ctó. I aíxó, naturalment, representa dústria i el capitalisme és el que dó- que facillti la comprensió dc la seva
un esàelJeniment. Besteiro succeeiX na a la politica de Roosevelt una gènesiS
w~ tnonll.rquic conservador - Buga- gran complex.itat. L'experimt:nt nordA aquest propòsit, fa. història. del
llal - t en aquen !Jais cle mlint!s i americà no és un experiment rudi- revisionisme i la. seva. superació, i diu
de tradicions, ea quelcom importQ.nt. mentari; po:tricm dir que no és un que avui l'esperit de Carles Marx baNo .Ta uaires diu, encara, anw 1TW-' experiment d'economi.:l, de socinlogia tega en el taller i en els claustres
ttu dlf la diada del Pri-mer tfe '11Utig, i de polftlca elementals. Aquesta com- universitaris, s'agitA al cauer 1 lapo{,IZ:Crem t•ev.. eu UlL dwn consu- plexltat de la politlca dtrlg!da ¡:er bora silenciosament en el retir de
vaàor de Barce!01Ul, sota la fign~ Roosevelt és un senyal de fortitud.
l'home d'estudi. per la qual cosa no
tura d'Ull periodista à'e¡cs'Ulo1, que
Aquesta estranya ¡Y.Irticularitat de és estrany que en tals c!rcumstànmo:l cap socialista. no arribava a líOC$ l'experiment de Roosevelt suscita la cies els mateixos critics de Marx
com. el que ara OCll.pa Besleiro, i tit- consideració d'un !et més general 1 adoptin els seus propis mHodes l
llave~ tot:r el& SOCialU.tes, absoiuta- no menys estrany; és a dir: que ho- se sentin lnfluits per les seves docment wts, de gent meàiocre. Per mes d'Estat í de partits que no es trines.
aquesta. menG. de gent, Weüs é:t 11 n reconeixen a. sl mateixos t..'Om a geEstudia. després i les classüica.
.IULIAN BESTEIRG
med;ocre_, com ho éa Sh«w, com ilo nuïnament socialistes -i encara que d'Wla manera sistemàtica i objecsón Lenm, De Man, Bemsteüt, Jaa.. proclamen, .com a for;ament ~e la se- tiva, les objeccions fetes en diver- de 'les teories d'Engels ¡de la seva inrél, Marx, stalin, Araquuta!n, 'J'roi,¡- va cancter1tzactó, p~n~clpls, smó o~ ses è~oques a. ~es teories marxistes. fluència en el marxisme, i passa. a del llast <M l'experiència. 1 massa
ki, P.rCTUdhon, Ka.tlis'k.i, etc.
sat.'3,. d1ferents del soetalismtr- hagm La mes gener~lltzada són e!s retrets estudiar el materialisme de la. Histò- víctima d 'Wl defec·te comú a molts
At 1w&tre pa.is n.t ha una mena re!llitznt una obra de govern qu.e c.:Jn- que s'han dir1git a. Max 1 al seu ria i la lluita de classes com a. doc- judicis constitutius de l'anomenat
de periodistes que S'han aco3 tumat • trasta,. pel seu. rela.tl!;! atrenmcnt, eminent collabm·ador Engels pet les trines cientifiques i diu que aques- coneixement pràctic, que en realia cscri'Ure a S01L de Ro-m,a t de Cam- amb alfunes t1m!dcse... de les quals seves incompletes prediccions revo- tes, en general, contenen fets com- tat no són judic.Ls pròpiament dits,
bó i que, 0 tan el ridíCUl senu ado- frcqUen ment se senten assaltats de- lucionàries.. Tals censures perden provats i fets suposats, car prccl- sinó expressions d'estats emocionals.
ncr-se'n 0 lw fan per le.s peuetes terminats governants EOc~hstes.»
La idea que el repartiment equivalor si es té en compte que per al sament en aquests caràcters es foque t'aiÍw els do a a f' de
Del fet Roosevelt, l'orado~ en treu desenvolupament de tot un procés namenta el valor d'una teoria.
tatiu de la. l'iquesa ha d'anar acoma dir nicie~es a~b w:a la m¿¡~r una deducció: la cp.1e doctnnes i or- I històric és dificlllssim fer càlculs de
Darrera d'unes escaients observa- panyat d'un augment progressiu de
ocupació del món
e- ga~it.zacions po!ftic¡\les clarament ··t-- temps, que en general han de resul- clons de caràcter científic
1 !üosò- la. riquesa. total, si aquesta. idea no
1
0
Bcsteiro acactè~ic pronlfnc· ·
fit ~dj.s com a. d~P.rents o~ades Po! tar fallits.
fic, el nou acadèmic diu:
ha de tenir una realitat purament
brillant dl.scurs :tol:ffe dia . la u~ soc~.a .i!mle. no an pogut defugir la.
«Per altra banda. aquests errors
Suposem c¡ue s'arribés a demos- negativa. i destructora, és ja. una
al1ti7aarXisme» Un hD1nc Jexzfr:e t seva milltracló. ó
de precisió, considerats en el conjWlt trar plenament que el materialisme idea bastant vulgaritzada, sense perun militant dèl social;......
a enl, 1 lA colia.bOlaci del socialisme amb de l'obra, lluny de rebaixar-la la va- de la. Històr;a 1 la. llul'ta de classes, judici que amb freqüència se la des.
~"oco espa.nyo ,
a burgP.sia en W\ll. obra concreta de Ioritzen 1 l'eleven No é¡¡ W1 êas pri~
q~d ~ls sagratans ru;u JWstre país ~r,,. r.1. és c~udlada se¡zuidamcnt cer vatiu dels escritS de Marx i d'En- com a hipòtesis i com a. principis conegui i se la. neguL:t
VO• nen veure. ~ ell t els snts com- Julià Beste!ro i parla dels casos Mac gels Es W1 cas general ue es r~ metodològics, no es poden aplicar
L'orador segueix, bo 1 utilitzant un
parrz¡s a preStdl. o al ce~entiri, ja J?o~tald 1 Snowden dient .9uc a.qt r st senta en el curs de tota qla his~na amb èxit, almenys tal com els va- pla. metòdic d'admirable correlació,
una ~ttr~da brillant a ZAcadèmia ultun en el perfode 192J-31 no va literària Els errors de detall contin- ren concebre Marx i Engels, a l'ex- el desenrolliament, en els diverros
de C1e1!czes M_orals i Polítiques, al- canvinr, car les que varen sofrir can-¡ guts erÍ els lllbres que més han plicació o a la descripció de grans països del món, de le.s Idees hostils
menvs tan òrula11t com la del més vis notables fnren les Clrcumstàncies: resistit a l'acció del temp. 1 que periodes de la històlia. humana -per al socialisme 1 particularment al
tnteltlgent dels .acadèmics.
ll'opmió en ge11er~l, .l'actitud d!!ls més han iulluït en el pensatrient hu- exemple a la història de l'Edat Mit- marxisme. Fa nombroses citacions de
No vol~t prwcr ~s nostres lec- banquers i les MP!l~CIODS de 1a. C~ty mà, són els que consagren les cir- jana o a la història de l'Imperi dels filò~ofs, escriptor3 1 savis de tot el
to~s à~ lzmportant .dzsCfCTs de Bes- fC?ren les ~u~ ~xxmmentaren vana- cumstàncies individuals i socials en Faraons, tot i que les descripcions món, que des del temps de Marx han
tezro, tllcm tradzm mtegTe, taltl per c10ns sen~tbl.,s, 1 les no"Yes tendències què aquests llibres s'han pensat 1 bíbliques de les plagues d'Egipte, sentit les inquietuds suggerides pel
les ensenrances,. que conté C07'T!- en 1 hav1en d ~sser recollides per gover- s'han escrit; són els que donen a model d'un tipus d'estratègia. prole- socialisme 1 la incrementació dels
homenatge a l t!lustre e::t-president ¡ nants. pcrsplCa.ço~ com Snowden per l'obl'a. literària i centifica un arn- tària encara en ús en algunes na- problemes que planteja 1 que els imdel, Parlament çonstituent.
a Sllttsfer necess1~ts "de la r_na353. bient històric i hwnà, els que la do- clons i en alguns medis sindicals-. pulsa. a. les més profundes 1 consRPus aci el dl!curs:
treballadol'a, fins alc,horcs U1llca- ten d'un interès en certa manera Però, encara suposant-ho aixi, això
ment compreses, però no oo~Terttdes dramàtic, que uugmenta els seus no podria significar sinó que les tants especulacions científiques i a&EVOCACIO DEL SEU AN- en retvindicacions urgents. L apare..."tt 1 quilats e:;;tètics a. mesura que trans- grans hipòtesis metodològiques que cials.
TE CE SS~ A A L~ACADEftllA paraU.ox!!; de la. cond~cta de Snow- I corren els anys. ¿Què es diria d'un conceberen Marx i Engels necessiEL FEIXISME, EL COMU•
• Co~ença la b~1llant d 1ssertació de • den no es tal, smó nullor un exem.- crític que repudiés les obres fona- taven ésser enriquides, o completaI iHu:;tre ex-pres1dent de les Corts ple.
.
, .
.
menLals de Kant perquè en elles s'u- des o reformades, com han necessitat
NlSME PRIMITIU I LA
Consutuents estudiant Ja. f1gura i l'o- . «La penetrac1ó de. ~ c::;pet:it .1 de sen exemples per a aclarir les idees ésser enriquides, completades 1 reforBURGESIA
bra d:l seu antecessor a l'Acadèmia, 1 ideari propi. <lel SOCIRlJsme es Ja t~ tilsi.ques de la flloso!ia critica de mades les grans hipòtesis inicials de
don uabmo BugalJ.al i assenyala les gra.n, que fms els ~nate1.xos mov1- l'idet~lisme transcendental 1 de la la Q~mica. ~ la. Biologia, sense que
Contra. la ideologj.a. democràtica 1
seve:; mtervenc10ns de més relleu en m!!nts contrarevoluc10nans. per a significació de l'imperatiu categòric per aUtò hngm perdut, no ja la. seva la marxista, s'han aixecat a Euroles act1v1tats políti!¡ues, econòm1ques t~10mfa~. !fodoptcu Cormes d'apanè~- a totes llums incongruents amb leS signüicació històrica., sinó tan sols pa. diversos moviment:; feixistes, que
1 culturals de la seva època.
Cta soqa1.1sta.. El .«auce» proced.elX ad:..,uísicions més vul ritzades avul la seva força real en la sit11ació i Best.eiro considera engendrats a lmFou ~noné.rqmc en el concepte de· dfl soc¡allsme ltalia, I el «fuhrE'fl) di:l per la MatemMi;:, per la Físi-len el progrés actual de la ciència.
pu!sos biològics o estats d'emoció 1
mocràt1c 1 par!amentan, i encara que a en1atl.Y, aquesta estranya persona- ca 0 per la Ciència dels costulllS?
En realitat, hi ha un gran nombre que van encaminats a lmpos.sibi11tar
la D1ctadura va despullar d'aquest.s htat, barreja de qualitats secundà- ¿Quin
grau de madllresa . t ll
d'adversaris del marxtsmc que no so- el desenvolupament de les organitatrtbut.<s la monarquia espanyola, ~es d[ ¿:or~· d~èrd!Jles 1 de l'ar- tual revelaria un juttador d~ ~~ lament e¡nJ;>r~n en la pràctica el mè- zacions socials.
el Se11yor Hugal!al va seguir amb la b nge b
d 1que •. l~posat a aca- curs del Mètode» que • UO sabés apre- tode matenalmta de la Història i reAquest caràcter biològic, emocioseva 1e en la instituc1ó monàrquica
ar am .
1 ra. SOCJB 1sta, s'acull a ciar l'encís ue dón."l a a.oue t r
coneixen l'exiStència de la llU1t:l. de nal, passional, és el que fa aparèi1 va lluitar per a recobrar per a ella u~ part1.~ que per a adqum.r una
t d
'èn ·
• s . g an classes, sinó que consideren que l'e- xer el felx1sme com una nova maun .matis constitucional que ja. no va trmta -1 cal esperar que passatge- ~~e~ril~ta. ~t et!/ l~e i:V~~~~ !tement dinàmic del ma.rxlsme lla. es- nera de romanticisme, que, com en
arnbar a tenir.
~- popula11tat, ha hagut dc bate- funcÍitat
tat el que ba donat al moviment o- el segle XIX, en exaltar el desen1
1
. El nou l;lCadèmlc, galantment, re- i~'tse amb el nom de na.cloooJ;.socia- el fet q~m~~e:C't~~~l~~
brer tma direcció segura. l eficaç 1 volupament del sentimentalisme i de
g¡stra. un mgèmt optimisme de don
Qa.
ts
ell la circulaCió de la san<> com l'e el que l'ba dotat de les capacitats la pas:;:ió, hom arriba a dotar d'Una
qabrno Bugalla.l. El seu parlamenta.- pot uap aquests fe tees produei¡enhés recte de l'elevada temperatura qu~ constructives gràcies a. les Quals ha valoració estètica les formes més
rmme cncès va produir e;n el seu es- mnnft;~~~v:~seavum~ qtt~J u- adquiretx en el torrent cirêulatori p~~t assolir les seves millors vic- violentes de l'emotivitat l obre W1
pent 1.a parad<;>xa de lluttar per l'a.
.
. ~
pe
e re- en arribar al cor?>>
ltor1es.
segur, èxits immediats i !àcils.
nullaaó de la mvlOjQ,l>Uitat dei legis- volucuman caracten~at com una reD'altr
b
La sola. possibilitat d'tma. explica.- camí
El crit passional de rebeH!a. del
lador, «perquè la perfecció dels ano- voluclo soCial en la qual s'accentua litzades es ó o {ecclons molt len.era- ció racional dels triomfs ¡ dels fra
romanticisme del segle XIX, igual
m~na.ts POders el!;ecutlu i judlcia? ~o ~~fst::ada més una orientació so- a la ma~c~ ct·~~e~~:ctgs d:el;:e~'h~ c~s del socialisme, al.x1 com de Je~ que
el de l'anarquisme i el del fei!~a presl:lnúr que aquests cometessm
. L'ORIGEN I EL SENTIT macions de Marx a les circurnstàn- ,trag¡ques - I a la meva manera. de xisme, podrà, en un sentit historia ~oaè m coacciOns conto la indeCIENTIFIC DEL SOCIA- eles acLuals; però aquelles s·esvaei-lv~e inestables- victòries dels mo- cista, restaurar el passat o podrà exipen ncia. del diputat.»
LISME
xen fàct;ment, sl, com és necessari ~ents anttmarxlstes, bé mereix la gir la demolició abSoluta. de tot ço
• re1teració d'un esforç, encara que no existent, empès per la tradició. En
EL MOMENT ACTUAL, AMB
El senyor Besteiro dedica ara uns
.
sigui més que amb la finalitat de
LES SEVES MISERIES 1 paràgrafs a t:xplicar el procés que
suscitar altres esforços més afortu- • 1uests casos, amb llurs crits de
.
GRANDESes
.
s'inicia amb l'aplicació de la ciència
nats, i M mereix a més els perills r ebellia contra tot l'existent, no poL or~dor posa ~e telleu 1 comenta -la. F1sica 1 la Mecànica principald'un fracàs personal, que per és3 er dran menys de trobar rem en les
d~prcs els pnnctpals fets oconeeuts meni.- a la indústria, de !'&plicació
purament tal en res no compromet multituds torturades per les imperfeccions del règim social; aquestes
d !!nçà que Bu~allal va. retre el seu de les quals socgeixen els conflictes
cap classe d'interessos coHectlus.l>
tnbut a la mC?h, el mes de maig del socials que creen el soci:\11~. Ciènmultituds que malgrat els progres1932: desapartel6 de les lDStitucions cia i socia&me van junts, I la funció
sos cientiflcs del nostre temps no
tradicionals, vertiginosos C&IlVi& subs- erealiora d'aquella dóna origen a. les
LES REACCIONS I ELS MO- estan suficientment immunitzades
tancials, canTis d'act1tud de la jo- lnquie.uds i a la reahtat d'aq>.lest.
VIMENTS ANTIMARXISTES contra aquesta mena de contagis pslventut d'un sexe i raltre, acceptació
«Aquesta obra d'identifit.:acló del
co:ò;Pcs, impropis de les possibiliCom a contrapès de les afirmacions tat;, puix que no de les realitats,
de noves normes morals ... , trànsits social.Jsme I la cièncta no pot ni ha
ideològiques fetes pel scm()r Besteiro de la humanitat actual, però que
bmscos que han c~eat una. nova opi- pogut é;;ser realitzada. per un sol h()en la primera. par~ de la seva mag- engendren veritables estats d'aHuciruó, un nou espent, w• nova socie- me, smó pel tl'eball perseverant d'una
tat, un nou pats, afanyós de marxar sèrie de generacions humanes. Es
nifica dissertació, passa a estudiar nació i de deliri coHectius, semblants
amb el ritme deis temps.
les assistència que el pensament con- als que es produïren en alguns motracta. no de portar a la vida el so«Eis nucliS socials <familiars. na- ci.alisme en una mena de creació mà.temporani, tot i estar impregnat de ments dels segles mit.ta.ns 1 la. nacionais, internacionals, continentals), gica. Si el socialisme és una. nova
socialisme, ba proporcionat a la re- turalesa dels quals, en les circumsno poden e.-tpenmentar una pcràlissi CiVIlització o la. cocxlstènc..a. de diacció i a. l'antimarxisme, i les situa- tàncies normals de la vida moderen la seva transformació constant versos tipus de cultura humana., bo i
cions engendrades en l'ordre econò- na,
ens costa molt poder ooncebiren la seva evoluct6 contínua, senaé fent compatibles 1 com.p!ementàries
mic i social per a. l'evolució del capiexposar-sc al més greu de tots eis tendències culLurals que només que
talisme per a desviar les masses del la.
perllis: l'endarreriment. la degene- esbor~des- avui dta. nparebi:en com a
seu carni alliberador ¡ causar episòExplica. com entorn del !elxlsració 1 àdhuc la. mort, almenys com a cont.Í'adictòrtes i abocades a. U!'la llt.:tdiques desarticulacions en els p:u- me s'ha. creat Wla literatura. de motits socialistes.
sale i que, com a oposició al marntlCllS socials representatius d'un ti- ta. cle vida o mort; st el triomf del
pus cultural.
soctalísme en aque:<~t sentít genuf és
En ~rlar de la distribució equl- xl.~e. està mancat d'Wla obra sisEl canvi tumultuós és sempre pre- el Lrtomf de la pau i dc la llil:lertat
taLlva 1 de la quantificació de la l'i- tematitza.da. que podrta servir de baferible a l'estancament, i en deter- sobre la guerra i l:l ~!rsnia, es comquesa diu que no es pot dcsconè)- se per la comprensió de la seva. csminades circumstancies h1stòrloues pri:n clarement que al més que poxer que el princip¡ del repaftlmffit tructura p.sicològica 1 mental.
el canvi tumultuo:; o almrnys acèele~ den 11~pirar les generncíons humanes
representa un paper important en
Naturalment que hi haurà. moltes
rat ~ l'úntc possibie si es vol man- forJadores del socialisme és a estal'econruwa moderna 1 en la hi3tòria persones que com jo pensa.ran que
tenir la vida. Ht ha moments crítics blbtzar aquelles condicions na.ciodel SOCialisme contemporani.
el trionú del feixisme a Alemanya,
en què a les acc.etats se'ls plantegen nal3 i Wlivcrsels quo pot!on permme
«Es veritat - din - cme el socilt- la nació dels grans filò:;ofs 1 dels
MARX
pr~blemes de vida o mor~ que requeais ho.nes l'elaboració progressiva del
llsme eientifíc 1 el rocl;¿isme mili- grans poetes, representa. una enorreu;.en soluciOns peremptònt:s que no nou esperit.
es poden ni eludir ni ajornar.
Poc a poc, la. mentalitat contem- es reconeix que lt:S circumstàncies tant han hagut de combatre amb me dcsgdcia. per Europa 1 per al
No crec que hi hagi exageració a porànin s ba. anat acoStumant a la actuals no exlstien en l'i:lJOCa en q11è freqüència, en les seves propagan- m'.)n. Per al qui vulgui saber el que
des davant les mn.sscs, la idea del ~¡lgni!ica el feixisme, l'emtència del
af1nnar que en un d'aquest.~; moments idea que aquestes concncions prèvies Marx va escriure les seves obres.
Aquest gène1e d'objeocions és al- repartiment com una !dca massa feixisme a Alemanya. f&cllita el pr()crttícs es troben avui rots els pobles que és precis dc prodwr 1 consolidar
del planeta que ban arribat a un per al desenrotllament del socialis- gunes vegades preferits pels espe- simp~ta que, convertida en prln- blema d'una manera ex:traordm.àrla.
En el cas del feiltisme, Alenmnya
grau estimable de c1vilit.zació. Es dub- mc com a esperit i com a cultura sl- cialistes; però no pot passar-&! per cipi tàctic, origina una deformació
tóS que h1 hagi coilectivitats huma- gui possible, són condicions cconòmi- menys que considerar amb tot el purament sentimental del soclai.ls- ha. procedl,, d'acord amb les pròpies
respecte que freqüenl.mcut, n1ès que me i desperta en e&perlts cntuslàs- cancterúUques del seu geni .slsten~. per apartades que es trobin del
ques.
corrent general, que puguin considec.
La humamU\t a través de les jóma- una manücstació valuosa de «doc- tics, però no suficientment preclars matiW!.dor, i aixi, encara que la uarar-re comple\ament imreumtzades des més brillants de la Reva història ta. sa.pientia» const.itueix una lluncn- lliusions f~es i enganyoses, origl- turalesa. mateixa de l'ideari feixista
contra l'acció del vertigen caracte- ha caminat com absorta en la con- table ostentació de «docta. ignorau- nàrles de tnstes decepcions.
fos refractària a la s!&tematitzac16,
risttc de la vida conte¡nporània.»
templ.a.ció d'una estrella que havia tia>).
Tot 1 això, la i"Aa del reparti- eb ca¡x¡ del feixisme no han pensat,
IEL MATERIALISME OE
""
sens
dubte, que podien dispensar-se
A
Reconeix després que la humanitat d'orientar els seus passos envers l'~
HISTORIA t LA LLUITA :JE ment equitatiu de la riquesa no so- de ronnmentnr llur actuació polltica.
travcs.'lt1 moments eminentment re- soliment de la fraternitat i de la pau
lament
ba
C3tat
una.
Idea
propulsoen
\Ull\
concepció general històricaCLASSES
volucu.marrs, i es pregunta si per als universals. Les relig'lons han cocoEl senyor Besteiro s'ocupà a -.oa- ra i origillàrla del soclali~mc. sinó mo;òfica. que gaireW presupo.sa. una
homes que vivim aquests temps, amb manat als seua déus l'assoliment de
la seva ¡¡randem i la seva mi.stria, tals béns, segons sembla inassolibles tinUD.etó del materiali me de la :ús- que en realitat, enca.r& c:ollocada eu visió t.otal del món i el seu gènere.
Pa esment al di$cw'S que Hltler
constttuelX una grati sort o un privi- per mitjans hun1ans. i cada una de tòria. 1 de la lluita de clasces 1 diol alguns moments a. segon t.enne, ha
le&i enveJable. A aquest intcrroga.nt les confesmons religiose5 ha esperat Que en el pen.'IBment de l\I&n: s6u exercit una influència constant dn- pronuncià el dia 3 de setembre <tel
munt
d'ell,
i
està.
probablement
ert,_
f
es contesta dient que al seu judici, l'assoliment dc la felicitat. del tciomf dues c:oncepclons insepa¡ables • do~ dada a exercir ,~ft infiuènCl·a ~-•a 1933 • i content a ,_
""' so...,.mnea onnaper n un home d'esperit ha. de coru;... definit.iu de la seva !e. Per la seva sislemea c1'idees múwamcnt cond1· vegada més pos1'ü;a i més ~e- clona de les miUciea
del feix en el
tituir un tunbre de glòria t:l viure en banda, els grans fUòtors han cercat. cianats, que consUtue1x cad~ 'ln
voooi Congrés del partit naclona1-30Clallsta
aquesta edat dilicll i grandiosa de la en la regió serena de les idees pures d'ella una suposició dé l'altre, 4.UCI- ta, a ~sura que el """'islisme
<1WV'
...,
ò.'Aiemanya, i passa tot seguit a. ocuHistoria i contribuir a la solució dels o en la intuïció directa de realitats com a1xi com sl Ja lluna t!e cl&&- efcc:Lin.ment pa~an\ de la rtdn a par-se del comiudsme pr1mltlu, bagr:u•s problemes plantejats, no amb inllnutnbles l'a.lliberament dels anta- ses fa. una mena d& corolsri lndis- l'acció 1 es vagin de5Cn.-ot!lant els &e de l'estudi que Marx ra de la gèafanys mesiànlcs, sinó engruixint les fon!smes propis del móc dela sen- pensa.ble de l'afirmació del mal.erill pla.Dti cocstruct.tus de 1a Do\-a cstruc- ne&l de l'Estat.
tura econòmica. de Ja socletnt.
lisme de la. HJ.stòria.
gmr.s masses humanes cridades a
its.
Reconeguda, doncs, la lmport.AnAssen)-ala les dificultats que ofeED \.ractar de la burges1a, diu que
preparar noves edats de la vida huAlld com els progressos de la clènmana.
cia constitueixen -des de Gtüileo reix l'exposició explicativa ò.'a:r.bdós cia de la idea del repartiment equ!- per al naclonal-soclallsme el burgès
finS als nostres dies- un llarg mar- conceptes amb un perfecte tigor 1~ tatlu 1 lgualitan de la riquesa, no ~ l'hOme vulgar, el fllL'"teu, a l'esLES PREOCUPACIONS SO· tirologi, atenuat en els ú!Ums tempsÍ gic, pel fàcil que és d'incórrer en de- hem per alxò de negar-nos a lld.me- perit del qual hom no pot conflarCIALS D'AQUESTS TEMPS el socialisme també va recorrent a formacions dc la seva pròpia rnt~  tre que aql..le3ta idea, almenys en li mal cap fUnc!ó de caràcter direcFeta l'afirmació. düícilment refu- llarg del cami de la. humanitat 1a ralesa.
els seus efectes, ha. aparegut. anlb tiu. b
'l f
..
ND obstant, l'lHustre professor , •. freqüònda
ta.ble, del cari.d;er revolucionari de seva t.rajectòria de martiri.
com una idea cont.radic- Alo mo. a reql!cncla. s'ha dit, per
l'època present, el senyor Besteiro reDe la mateixa manera que les clèn- gueíX la. gène.sls d'ambdues concep- tòria, a Ja vegada allada i ene'mlga part dels adv~rsarís, que el socia_,._
llsme, en fomentar lo. lluita. de clasconel.x t examina la multiplicitat de cies ma~màtlques, que la. mecànica., cions a través dels cscnts de :"4ar:t, d 1
ten1ènc.ies per les quals s'encarrila QUe les ciències fisico-qu1mlques, ban si bé és cert que en elles no es tro- ~ rocha.u.~we, lnsp!rado~ dels més ses, fomenta l'odi de classes. Tal
purs
entu.&lasmes
democràt.ie!!
1
encom alguns comprenen el soclalisl'esper!~ humà. Tots aquests mo\'i- assolit resoldre molts problemes in- ben deflnictODS clà.ss!eament ¡:er!eements i inquietuds, o gran part d'ells, solubles per a la Metaffslca 1 la Teo- tes del cmateriallsme de la r'lstò- cobridora dels ~ lamentables pro- me, en no saber-lo Tefutar, és pos.~·
pàUts demagògics.
ble que &lgui odi de c-lasse.
es desenrotllen a l'entorn del socia- Jogia, es pot esperar amb seguretat ri» i de la lluita de ciass2s.
Probablement aquests efectes eonD'això se'n dedueix que ¡ynbdu~
Jo no puc negar que en els co!!sme: uns, per a proclamar la seva que l'Economia assolira resoldre proa!lnnació pels camins mes diversos; blcmes socials que els esforços més concepclens no poden deflnh-se nl tradlctoris no poden ntribulr·rc al mençaments del mo\·iment pro!etarl
d'altres. per a. dificultar-lo o negar-lo. ben mtenclanats anteriors han dei- e lassific:ar-se segons les cattgarl.:l!. fet que en la 1dea de la lgu3Jtn.t 1 e..~ílllment en a!guns moments
fUosòfjques tradicionalment ex: e~· eoonàmlca de tots els hcl!W> exis- critl::s de ~a seva història la. psl~
<<Si~ la seva tendència afirmativa xat sense solució.
o tÏegutiva. progressiva, retardatària
La ~ no és fàcil, però no. é5 sades pels termes materialisme 1 tei.xi una. CODtrnd.iccl6 interna, slnó llogia dcl ressent.iment. hagi pogut
ldea.llsme.
Es a dir, que el pensa. més a\iat que aquesta idea, trans.. ésser un factor que hagl exercit una
0 regressi\'& la lluita de les tendèn- lmposs1ble, l les decepcions lne'fi~
cies i dels pÍ!.rtit.s volta a l'entorn del bles no han de portar el descoratja.- men~ de Marx es mou en un món portada a. les reg¡ons de l"Econgil1J.a influència més o menys important
que aspíra a élaer completament des c;tel món dels conceptes 1 <1cls en els esdeveniments. El que &i puc
socl&lisme, l per tant, aques~ tipus ment al nostre iUl1m..
.
de revolucló contemporània, enmig
lm aquestes clrcumstàncles s'im- diferent del món dela C<lUept~ '.e judlw propis de l'Et!ca, é.> una Jd
afirmar és que.. la influènda del marde la seva. ~ varietat de modall- posa de nou la conslderacló de les Ll me~sk;a 1.lnperlalJsta o ldeallst& massa. ab&b'acta, DlaSSQ mAUCI\da xisme ba estat Preclsamen\ la Q,Ue,
Per primera w:ga<Ja, i' Acac.lèmia de
Ciències Morals i Polztiques rep u1•
socialista.. Fins ara wlament havien
/ur ma.t part de la docta corporació
lunnCfi consCTVGdurs i lib!!rals de diversos m.atuos, peró 11tai cap &ociaZista müitant no havia estat rebut
a l'Acadèmia de Ciències Murals ¡
Polítique.,,
Ara é11 académic Julià~ Besteiro
Fernimdez, el p;esidari del 1917, el
persegait del 1919, el C07Upirauor del
19::0 ¡ més tarcl pre~ldent. àel Pari~
mc11t constitw;:nt de la R:: ••wlica es-
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en tractar de de3pertar en la massa pr.:>!etària la consciència d'Wla
missió històrica. ha contribuït a alliberar-la. de passions inferiors.
L'important no és que l\Iarx admeti o no l'existència d'Wl comunisme primitiu El que es important
és que Marx admet no la la pos~
bllitat, sinó la necessitat histèf'ica
que l'evolució econòmica del capltallinne, mitjançant l'acció de la massa proletària, que el mateix capitalisme faci possible l'arribada d'Wla
soc1ctat en la qual la producció no
estigui rcgularit:&llda com e. un privilegi d'una aristocràcia capitali3ta,
sinó que sigui funció pròpia d'una
democràcia organitzada en el domini de l'economia.
El feixisme empra soYlnt :u parau.
la revolució en la propaganda. Sl
s'amida la pro!Wlditat de les revolue<lons pel sru grau de violència
no hl ha dubte que el felxisme és
W1 moviment eminentment revolucionari Si, al contrari, s'amida. la
importànc1a de Jes revoiucions per la
transformació que susciten o aspiren a suscitar en l'estructuració de
les societats, el feix.lsme, com a moviment revolucionari, no pot camparar-se amb el marxisme.
LA DICTADURA DEL PRO·
LETARIAT I LA JNTER•
PRETACIO DEL PENSA·
MENT MARXISTA
Entre e..:; COllil.lilll>Lt.:; Ut..S llOStres
dies i ll.dhuc entre els socialistes demòcrates, és frequent considerar que
el moment en què actualment es
troba la societat, auneny3 en els pobles en què s'ha. assolit un grau considerable de desenrotllament, és el
moment de la trans1c1ó entre el capitalisme 1 el socialisme. La di1erència es produeix en tractar de determinar quina. ha. d'ésser la. manera
d'a.ctunr de13 partits socialistes en
aquest moment de transició: l'acció
pollt1ca dictatorial proletaria, segons
els comunistes; l'acció politica proletària dins el marc de les institucions democràtiques creades per la
burge&a. amb el concurs del proletariat, segons els socialistes demòcrates.
Fe1xisme 1 comunisme tenen W1
punt de contacte en preconitzar la
dictadura: eis CólOWlistes advoquen
per la dictadura prc:etaria contra
la democràcia burgesa, 1 els feixistes, la dictadura. dels elements heroics per a mantenir l'essència. del
regim capitall3ta i ofegar amb la. VIolència. la lluita de classes.
Aquesta. coincidència dictat{)rial
no és estrany que contribueixi a encendre l'hostilitat i la violència entre els dos bàndols coincidents. En
mig d'aquesta lluita, el socialisme de.
mocràtíc és combatut per uns 1 per
altres contendents. Es clar que al
socialisme democràtic no se li pot
assenyalar cap PWlt de coincidència
amb el fe1x!sme.
Un altre tema que preocupa eis
teoritzants en la interpretació del
pensament de Carles Marx és la naturalesa del Govern capacitat per a
la transfonnació socialista.
Bestelro, parlant de !es formes de
Govern, llegeix 1 comenta. textos dc
Kautsky, Lenin, Trotsld, Engels 1
altres.
Parla. de l'a3saig rus i diu que el
bolxevisme s'ha vist obligat a crear
dictatorialment rm capita:isme d'Estat, base, segons Lenin, d'un socialisme estatal que prepari el terreny
per al veritable sociaHsme, tasca
ingrata i pesada, al concepte dc Besteiro.
Si una. lnspiracíó marxista poguéssim adaptar, sens dubte ens decldirlem per la. solució que representen
Anglaterro. I els països ~candinaus.
Però l'opció no està pennesa als pobles sinó en un gran molt restringit.
La. psicologia de les masses 1 llurs
elements direct!us, la c!arivtdència.
l'elevació, la fermesa de voluntat,
poden influ:r. Eens dubte, en els desUns d'una nació. Però a.lli on les
condicions econòmiques no siguin favorables, és de témer !'empre un d.esenvolupament anormal del:; esdeveniments, 1 all! on les classes del capitalisme ma:'lqlP'I d'una proflmdttat de visió de la realitat o de la.
suficient elevació d'""Perit per a. poder posar-se per damWlt de l'in:;:tlnt
de conservació de privilegiats insostenibles; alli on els directors del capitalisme tinguin la debllltat de posar llur salvació en mans de règims demagògics i clarament o encobertament de~pbtics, en aquests
paisos el restabliment d'Wla. relativa normalitat en el llarg període de
transició, s'hauran de vèncer dificultat.'! tal vegada insuperables.
Atent a. evitar els inconvenients
del socialisme utòpic, aliè a tot desig de profecia, Carles Marx, en
això com en altres casos, fou un
veritable profeta. L'enct>rt de les
previsions de Marx ha d'ésser per a
tot socialista l'cstimul que el mogul
e. cercar en les obres del geni, els
consella 1 les suggestions útils.
LA POST-GUERRA, EL CAS
ALr.MANY I LA SOCIALDEMOCRACIA
Besteiro fa W1 estudi de oom les
POS31bil1tat.s del feildsme han estat
creades pel desordre econòmic i la
gran crlsl que la gu-erra N€à arreu
de¡ món. De no haver exiStit tot
aquest desgavell social, el fei:\il':ne
no hauria reeixit. Ha estat la crH!l
de la postguerra, que ha donat facilitats al feixisme. que ha pennèa
condensar l'abnosfera ideal, precuraora de la l'eQccló po;ttlca i SOCial en
un ideari aproximadament coincident a tots els partit~ fel.'ÒStes.
La crisi de Ja. postguerra ha. e:ttnt
i és una crisi social, política 1 pslcològ1ca; però per damunt de tot
i abans que tot. crisi econòmica.
La guerra. dels 1914-1918 contribui a. arcélerAr vertlg-.nt>sa.ment el
procés \'Ïtal del capitall.sme.
El ~;!mptonm més do!orós de tots
els que de!nten la gravetat de la
cr.l.si mandil).}, és l'atur forçós. Al
principi els Governs tractaven d~

r emeiar la situac!u
u.:rers sen
feina per mitjà del suè<!:ii· PerÒ
F augment. constant de~ obre'r8 en
atur forÇQi augm~t:1va tamte le>
càrregues de l'Estat 1 no ha estnt
possible e' _.nuar amb el eU\JS!:ti·
no és tma solució.
•
La crisi es manifestà en ma 'or
violència. a Alemanya, on el prob'e..
ma. de l'atur obrer té un a sitrnÚt
cació concreta 1 c.ara. L'atur forçó:
a Alemanya no solament afecta 1'~
brer manual, sinó que aixi 1natetx
sofraixen les conseou !1CJes de 1
crisi altres activitats lnteHectualsa
les quals sofreixen grans privacion·:
d'ordre material i mornl.
•
Aquest fenomen social Car¡
Marx el va preveure l e! qua !in es
com una comeqiii'ncm inrntab!e ~
procés de d!!senrotllament d"l r~
gim capitalista.
'
Explica l'orador com tots e!s remels emprats n Alemanya frac~sa
ren 1, rom a. conseqüència, &QuelÏ
pals t"S trobava preparat per al fel
xisme. Alxò repr~enta una derrot ·
per al socialisme alemanv t
e~
tant, per a la Internacional Obr~ra
una. pèrdua molt dolorosa, encara
que no Irreparable.
L'ocasió és admirable perquè els
adversaris del socialisme puguin
concebre l'esperança. de la derrota
completa del socialisme. Però basta
estudiar la història de la Intern
clonal per a com'lrenclle Que aques~
auguris tenen totes les probabilitats
de fallar. Record!'s que de totes les
grans derrotes, el socialisme n'ha
sortit més enfortit. Una prova. e!oquent està en el venciment de 1
Commune.. De la derrota d'aqueti
grau mo'llillent de Paris el SOCi
llsme internacional en va' sortir ena.fortit.
•·
Per al socialisme de tots e:s par.
sru. el cas concret de la. soctal d
mocràcia. alemanya és especiaJmet~
1
di~me de con~ideració.
En p~ràgrafs eloqilents, l'lliustre
ex-pres1dent del Par ament can.stt
tuent fa la història de la. RevoluCiÓ
al~lanya, dels ~nys de Poder de la
.soCial demccràcta que per les seves
febleses aplanà el calni al feixisme, avui triomfant momentània.
ment a. Alemanya.
•
Un partit sOCialista en el Pocterd.iu-que per les circulll8tàncies que
s1guin no pugui emprendre la SOlu.
ció dels grans problemes econòmics
amb la. seva pròpia orientació, està
en el perill de desdibuixar-se i de
con!ondre's amb la p~;icolol!ia i els
hàbits d'acció propis dels partits reP_rcsentants de la bur6.,sia intervenClorusta 1 reformadora. I W1 parttt
s~lalista forn del Poder que accentul el culte a. la violència, però que
no tingui cura de construir a la
manera. dels laboristes angleSos, un
programa. madurat de pol!tica g0 •
vernamental que comprengui punt.:;
essencials, tals com la socialització
de les principals indústries i les
g~a~s explotacions agrícol<lS, la S\>cmhtzRció del transPOrt i dels es,.
tabliments de crèdit i de les funcions principals c!el comerç, pot ücilment degenerar en un refermis·
me revolucionari i violent. de psicologia 1 d'actuació molt semblant a
la del feixisme.
Ja. sé -exclama. l'orador-que és
difícil ço que esmento. A la humanitat, nou Edip, 11 ha sortit al cam1
l'esfinx que volta ppls =ps de Tebas. El dilema és fatal: o el caminant desxifra l'enll!ma. o es veurà
devorat pel monstre.
Entre els caminants de la vida
actuJl. els més oblieats a. preocupar-se oor aquest~ problemes s611 els
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Bl BLIOTECA PER

ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS
Del subscriptor de LA HUMANITAT J . U. hem rebut quinZe volums:
uFrulta Verda11, de J. Millàs-Ra.urell.
«Les presons ImaginàrieS», de Pere Coromines.
uEI fet del diu, de J. Alavedra.
uEI eternQ marido», de Dostoievskl.
«Fanny», de Carles Soldevila.
«Després do callar el canón, de
Lluís Elies.
ccCanCó de Nadaln, de c. Dickens.
uQuan mataven pels carrers)), de
Joan Oller 1 Rabassa.
«La sonata a Kreutzcr», de Tolstol
«L'home Invisible)>, de Wells.
ccEdmon», d'Alfons Maseras.
«GIHrra I PaU>> (quatre volums),
dc Tolstoi.
Dc BERNAT GAMISANS hem rebut cinc volums:
•M6nita Nereta. lnstrucclones reservadas de la Compal\la de Jesúsn.
«Setonta dlas en Rus la; to que yo
~tlenso lJ, de Pestañ.a.
aRepre.slón mental en Alemania,.,
del Doctor Diego Ruiz.
uBollnr el llbertador», de M . vaucaire.
«La novela hlstórlca de castilleJos», d'A. Riera.
Aportacions a la nostra Redacció:
Ronda Universitat, 25.

Ha mort, a Bilbao, Pacllhdo Perezgua, vell militant del 50Cial1smc
basc, conegudiss!m a Bilbao per Ie·
seves lluites a favor dels ideals o'>rertstes. Darrcrnment, per motius dP.
salut, estava aliWlyat de tota. a.::tu••
ció pvlitlca, però en els seu.s anys
donà molta feina a. la polfcta. 1 la
c!nsse patronal de Bilbao on sempre
actuà Pcre?.gua. Péu la seva. educació EOCialJ...,ta a. Madrid, al costat de
Pab1o I¡lesias i anà a. Bilbao en trobar-Ee a 1\i'ndrld sense feina de mol~
jove. Asooli la. màxima popÚlaritat a
Bilbao en p!ena. Joventut. Naturalment, rom t{)t h<lme que porta ~~
vida activa, 1iotri a:guns errors; un
d'aquest fou el donar prc..."tigi ;:¡. oscar Pérez Solis, més tard com~t!\
per tant cs.:.!lflonl>ta del Partit ~
f clnllsta de Dllbao, despr~s convertit
• al catollc!sme «enraaé».
Amb la mort ll h~n perdona• a
q ue.sts petl~s e:rur!, cis seus .,onlpanys de Bilbao 1 UIU\ bona pro;ha esta~ la gran manifestncló de do1
que nmb mouu dt>} seu cnterram~l t
h~ tingut l!oc a nquelia. poblacl>.
Més de ti\."11ta Soc:lcta ts O!lreres -i"'
la. U. O. T. 1 gr:m nombre de corones 1 ramells dc flors d'entitats i
nulitants .scctal!stes, han cobert la
tomba del tm:! truanyat mirrta.TJt del
90Cial1sme b!ltmi.
Repoei en pau el ven lllubdor de
la classe obrera bílbain11

t
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Penseu que totes les crisis econòmiques són propicies als a~aigs més
o menys afortunats de dictadura. Estic segur que la intellectualitat espanyola no desertarà del seu lloc.
1 acaba el seu important discurs
amb aQuestes para.ule~;:
«Per la meva. p!lrt, començant per
reconéi...~r 1~ modèstia del meu concurs. m·a~lxo a reclaMar un lloc
en !a gran empresa. Animat Pl'r
aquest esperit, m'acosto a. la portalada d'aquesta. ca..c;a. acollint-me a la
generosa ho<pltalitat que m'baveu
ofert 1 amb la. qual m'heu honorat,
1 amb lo. meva ànima convalescent
de les meves passades lluites, però
amb la integritat dels meus convenciments, cm dil'poso a coH~horar en
els vostres nobles treballs.»
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ELS CONTRASTOS DE l'ANIMA RUSSA

El místic Tolsto i i el rebel Bakunin
Tenfem escrit, i a punt de com- que és subjacent en H ad{li Murat, rò d'una faisó irregular, polifacètica.
per a aquesta. edició domi- una novelia curta que és una obra Allò que en Lleó Tolstoi, militar, ternical un ampli comentari del llibre d'art del millor que Tols':ol ~crl~é ratinent 1 fill de nobles, va. provocar
una reacció evangèlica 1 contemplacBakunftt», de Viatxeslav Palonski,
tiva, una santedat rústica 1 sublim
quan ens arriba un article del r.osalbor&, en Miquel Bakunin, fill d'hitre co!labcrador «S», que glossa d.::sendat amo de serfs, d'educació conterminats aspectes de l4 vida i l'obra
fessional 1 militar també als seus ortde Tolstci.
gens, dugué com a resultança la seva
Hem dubtat sí donar l'un o l'almetamòrfosi successiva en l'home
tre a les linotips. No acabàvem d_e
d'acció per antonomàsia. Un mateix
decidir-nos i, per fi, se'ns ha acudtt
foc inicial va encendre en Lleó Tolsuna solució intermitja; donar-los tots
tol els ciris de la beatitud i en Bados i posar atxf, davant per davant,
lrunfn la teia de la rebeHla.
dues figures representatives de. l'esBalrunfn va néixer el 1814, cent
perit, per a molts de nosaltres. tnacanys abanS del monstruós camatge
cessible, d'aque~t pais que algu anodesencadenat
pel règim social 1 ecomena l'Eurasitt, on tal vegada l'enòmic que ell volia enderrocar. La senormitat del paisatge és propicia
va joventut, amb els fets assenyalats
perqu~ lz.i neil:in i creixin el.t caires
que anaren a plasmar el futur llUimés contraposat.! de la passió místador els relat& Volonski de ma
tica. El lector jutjarà si hem fet
mestra. fent-nos viure els avatars
o no hem Jet bé en procedir aixi.
d'aquesta vida inquieta, que d'un
~re,

Diu l'amic S., referint-se a. Tolstoi:

e
a

a
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Tolstol no abandonà l'art després
te la seva conversió. El que abandonà fou la mena d'art que ell creia
incapaç de tranrmetre sentiments
morals desitja~les, és a dlr, un art
que no era èUc o que era d'un baix
valor ètic. Ell creia que el m..i.ssatge
de l'artista. ha d'ésser entenedor a
tota la .soc~.etat, no als e~pecialmem
educats; 1 no ha d'ésser carregat
d'ornaments romii..ntics 1 irracionals,
n1 de detalls realistes superflus. Tot
en aquest art ha d'ésser senzill com
la història bíblica de Josep, que esdevingué, per ell, el model del gran
art. Es Eabut com Tolstol portà
aquests punts de vlsta. fins al dogmatisme, com arribà a negar Wagner 1 Shakespeare.
Després d'Una confessió, Tolstoi es
posà a escriure amb aquest punt de
vista sobre l'art de noveHar. Amb
tot, la. diferència de l'art de Tolstol, abans 1 després de la. conversió,
és menys fonamental en la pràctica
que en la teoria. Només el seu poder d'observació intensament realista esdevé més C8$t 1 disciplinat per
tal d'aconseguir fins preconcebuts.
Cosa que li permeté d'aconseguir
una profunda influència moral a:nb
les seves noves novelles. El missatge de l'artista continuava essent nu
i dominant, però la força que el
conduïa. depenia enterament de l'acumulació espontània ~el detall, caractertstica. del seu art no regenerat. Quan, el 1886, Tolstoi pu!:llicà
La mart d.'Ivan Ilit:c, el públic lector de R~ia respirà satisfet i
agraït. No hi havia dubte sobre el
caràcter categòricament reli~ós de
l'obra; com tampoc no es podia du~
tar de la transformadora experiència espiritual que Tolstoi havia sofert. Però, per a la. majoria dels
seus lectorE>, que havien començat
a témer que la seva conversió no
1mpllqué.s un allunyament de la lite¡·atura 1mag.lnativa, llevat de la
dels Contes populars, la cosa important era que Tolstol, com a artista.,
no havia. perdut res del seu poder
creador inigualat.
L'interès autobiogràfic de La 1ncrt
d'Iuan Ilitz no és fàcllment destriable del seu mèrit literari. Però una
lectura. de l'obra avUi dia, després
de cinquanta anys que fou escrita
i de vint-i-cinc que Tolstoi és mort
deixa la Impressió que no cal d;
nar gaire importància al que hl ha
de subjectiu en la psicologia de l'obra. Com tota gran literatura- 1
l'obra és entre les coses més grans
que Tolsto1 escrigué-, é.;, en substància creativa, del tot impersonal.
Per més que entrés en el designi de
Tolstoi, en escriure !van I!itx, la
contemp1ació de la pròpb mort i el
terror de la. incomprensió davant de
la mort, el resultat ens porta molt
més enllà de la llinda de la seva experiència personal. Aquest home.
més aliat vulgar, de quaranta. anys
-significativament, és jutge-, que
està. a punt de morir, i els turments
del qual ' només són alleujats per
l& bondat activa del seu criat, és
una figura simbòlica d'humanitat,
vista. a través de l'idealisme semiracional, semi-mlstlc, de Tolstoi. Fou
a través d'un terror semblant al que
sofreix Ivan Ilitx que Tolstol arribà
a. veure la llum, i ailó, a escriure
una obra. en la qual el terror de la
mort és vençut per lo. llum. Però
mentre llegim no pensem en la visió consumada; és l'experiència mortal d'Ivant Illtx, la seva agonia mental i espiritual que-amb la pròpia
frase de Tolstoi-, ens «infecta». Reconeixem l'autor per uns quants preludlcls caracterist1Cl!, pel seu menyspreu pels metges 1 la ciència en general, pel seu Odi pels sistemes legals. Tota. la resta, no obstant, té
la universalitat de la. creació artistica.
El terror de la mort és també el
tema d'Amo t criat, que segueix en
el present volum 1 el qual no és pas

*- - - -- -

A FAVOR DEL SECRETARI
GENERAL DEL C. A. D. C. I.
El sojorn en el sanatori de Puig
d'Olesa. del secreta.rt general del
C. A. D. C. I., Joan Ferrer i Alvarez, . afectat d'una. penosa malaltia,
ocasEs1ona
despeses extraordinàries.
. prega a tots els que vulgwn contribw.r a sufragar-les i especialment
als treballadors de comerç, tècnics
de la indU.stria, Banca, Assegurances 1 Ofícinea i Auxiliars de Farmàcia, passin per l'estatge de la Federació d'Emplets 1 Tècnics de Cataluoya <F. E. T.), Ronda de Sant
~:Jae, nfun. <i, primer,. on companys
or·ctne
Oremls de Major, Detall, Film i
1
s 1 Magatzems de fàbrica,
rebran tots els dies feiners de set
~ nou del vespre els donatius des..nats a aquest objecte.

Associació de funcionaris de
la Generalitat de Catalunya
Aquesta Associació posa a conelde les senyoretes tempore~ '!,~miadades de la Generalitat,
r ..,.. obert un concurs per a la.
~Visió d'una plaça vacant en la
L!'ttarla d'aquesta entitat.
cla&a~o de sollieltuds quedarà
co
e proper dimecres, dia 8 del
cr~t mes. Per a detalls a. la Selliunera d e l'Associació, Portaferrissa,
zetnent.

o 13, Pral.

• • •

50~uesta entitat convoca tot el perllend~;~baltem de les diferents del'euruó es de la Generalitat a una
l
que per a discutir esmenar
t.a~~nr sobre ranteprojecte d'EsPtope
FunCionaris es celebrarà el
a les r ddilous, dia. 9 del corrent mes,
liOciaJ eu de la vetlla, r. l'estatge
Illa • Portarertssa, 13, pral. Amb el
llab~ mouu, L per al dia 11, dlsl oe& ·~les deu de la vetlla, es con~n
el llersonai docent.
F.s &m~laobn. mestra del conte.
consciència de la mort

1

T OLSTOI

abrandament religiós hereditari i del
culte al tsar -el monstruós Nicolau
I- deriva, paUlatinament. a les doctrines més enderrocadores. Però, enderrocar és bastir, proclama. el formidable capitost amb fe messiànica. I
allò que de jove s'havia assimilat dc
F!chte i d 'Hegel -especialment d'Hegel- fermenta dintre d'ell d'Una manera inopinada. Sl el Mal no existeix L tot allò que s'esdevé és Bé, ensulciar per la violència tot l'edifici
social, no pot ésser més que Bé 1 no
Mal.
Volonski segueix Balrunfn en les
seves anades i viugudes per Europa,
arreu vigilat, exiliat, perseguit. Ell,
que d'antuvi es va sentir patriota eslau, i fins paneslau, acabà per situar-se en una posició obertament
contrària. A Paris, visqué en contacte amb els polonesos que conspiraven per la independència. de la seva
pàtria i assistí a un banquet, on pronuncià un discurs que va escandalitzar l'Ambaixada. Aleshores hom emprà contra d'ell la més innoble de les
armes, la calúmnia. El pintaren com
un agent tsarista I això l'enemistà
amb els polonesos. El mateix dia del
banquet. fa. constar Volonski, Marx
pronunclaval a. Londres, un altre discurs sobre et mateix tema, en termes
absolutament distints, que BakunJn.
Començava de dibuixar-se el dualisme entre tots dos.

de.~prés de la seva conversió. H1 trebailà. pertinaçment, encara que lleugera, del 1896 fins al 1904; no es
publicà fins un any de:;prés de la
seva. mort. La novella pot servir d'exemple de l'ideal novel:listic de Tolstol, desposseït de tota matèria estranya, de tota de~cripcló o detall
psicologic innecessaris. Versa sobre
una. de les fases més celebrades de
la conquesta lenta del Caucas pels
russos i de la resistència que els oferiren les tribus de la muntanya sota el seu cap mllitar 1 rel1g16s, Xamil. Hadgi Murat, un capità que es
baralla amb Xamil, es passa als russos i cerca el seu ajut contra Xamil i intenta. rescatar la seva. Ir.milia que està en poder de l'Iman.
Can~at d'esperar, Hadgi Murat fuig
dels russos 1 troba la mort a les seves mans. Tolstoi conta la història..,
evocada per la vista d'un &cardot
al mig d'un camp llaurat, directament I amb una viva simplicitat, per
damunt de tota ponderació. Es, tal
vegada, l'exemple ~uprem de la seva novellistica. racionaatzada, almenys de la. mena no religiosa. Hadgi Murat és alhora noble i traïdor,
un home apaSSionat 1 bàrbar, heroi
i vulgar argila. L'el:cena final, quan
ell I quatre seguidors ¡eus són voltats per una. peUta. host de russos
i muntanyencs, té una magnlficèncta en la qual, realment, la mort
apareix com el coronament final.
El terror de la mort - com hem
vist-, l'obsessió de la mort (vegeu
Memòries d'un foll, no traduïda encara al català). el problema. etern
de la mort dels ésser.> i de les coses
(com en Tres mcrts, que no tón sinó
tres temps d'un mateix relat: la
mort d'una. vella senyora, la d'un
mugic i la d'un arbre). lliguen en
una Idèntica unitat aquestes històries, que, segons Xcstov, constitueixen la clau per a. penetrar tota l'obra de Tolstoi De fet, en l'obra tolstoiana no hi ha contradicció essencial. Uns quants temes-i el de la
BAKUNIN
mort és un dels més forts-perduren del començament a .1~ fi. <Con-~ Endinsant-nos en la lectura, el llltrastant amb altres escnpwrs russos bre se'ns va. fent més interessant a
que s'amaguen totalment darrera cada. pàgina, per tal com, de la mà
dels seus pertonatges-, què sap un de l'autor, seguim punt per ,PUnt tohom, per exemple, de Turguénev, de ta l'evolució esplritualildeolOglca del
Dostoievski ?-, Tolstoi es prerenta rebel errant. De fet, ens famillaritoom un exemple únic en la història zem amb un aspecte nou del romande les lletres. De la primera a l'úl- ticisrne de l'època, que determlna en
tima de les seves obres, gairebé to~ Bakunin, «l'amor al fantàstic 1 a 1l'exés autobiografia; i sense tenir en tra.ordinari» -són paraules sevescompte les lletres, els relats i els i l'horror als horitzons limitats. Es
rec:lrds dels con' ,,mporanis, l'autor ben segur que els dies més feliços
mateix ens in!orma, de l& manera de la seva vida foren els que visqué
més precisa, del Eeu procèl; co1nplet al costat ~els revoltats del 48, embriad'evolució; ens dóna compt-e de la gat de tnomf, de sung i de pòlvora.
més minima idee. que arriba a pas- El poltre sal...atge estava engegat. Ja
sar pel seu cervell, de tots els can- ma1. més durant molts anys, res no
vis que es produeixen en el Eeu in- haVIa. ~e ~eturar-1'?. Presoner ..a
terlor o exterior. La seva obra és Chemrutz, d e~c!ó en extradició
l'autob~a la més extensa que . es anà a parar a 1 hornda fortalesa de
coneix. To!stoi parla exclusivament Pere 1 Pau. ~. per salvar-se, redacd'ell mateix: un parell d'e:;bossos \ tà. una humiliant «Confessióll, a.dreuna. novella. llarga. són les úniques çada al d'8;re» Tsar. Ell aflrma qu~
obres en les quals ei senyor d 'las- trac:~ d ensarronar-lo. Potser Sl
naia. Poliana es mantó en darrer ter- -«~ . lo sà?._, Un esclau «pur
me: Irteniev, Nckhludov, Olenin,
es sempre una calX3. de sorLevin, no són sinó disfresocs del Eeu
El fet és que vingué com a mal
jo, ~ins que deixà. tota mena d'en- menor, la seva deportació a Sibèria
cobnment 1 aparegué davant del Jec- -TonlSk, Irkust-. Allà va casar-se
tor amb les RCVC'S confe~,clons, idees El 1881, va fugir al Japó, i d 'all1 a
I croade" religioses.) El que és sor- Nord-Amèrica. No va trigar a desemprenent, inaudit, quan hom abasta barcar a Londres. En aquell moment
tota la vida de Tolstoi, é;; de veure anava a deixar d'ésser un obscur
la seva ànima, a la fi dels seus dies, conspirador mdividual per a devenir
acarada als mateixos prob:emes que el cap vis~!~ l'home sfmbol, d'una
el turmentaven en la .seva primera tendència pouerosissima, dintre el
joventut. Es d'adv"r~: r. de '!Jas~ada., nou-nat redreçament del proletariat
que Narci3 Oller mateix incèogué en universal.
la. seva traducció d'Ivan Ditx, any
Esvaït un fugisser període de «bon
1897, un tros d~ls seus re1a.ts de Se- sentit» -remarca Volonskl-, Bakubastopol La mart al c:zmp cie bata- nin es llançà. de ple a la propaganda
lla, una de les seves primeres obres, inte~va. de l'anarquisme d'acció.
escrita l'any 1855, quan tenia vint- Funda una «Germandat Internacioi-cinc anys.
na!.» i va atreure al sen camp hoLa traducció d'Ivant llitx (pub!1- mes. com Reclus, Rey, Jacliar i Facat en la secció d'històries curtes> nell!.
com la d'Hadgí Murat, estan a l'al~
El capi tol, nové,, és, fins . a cert
tura corrent en les Edicions Proa, punt el rovell de 1 ou del llibre, per
que compta. en la seva ccllecció les tal c_om copsa_ magis~ralment les conmillors traduccions que existeixen a. cepcwns teònques de B!lkunln. «En
la penínsUla d'«Anna Karénina» 1 el paS?at. l'esclavatge, ~n l'esdevenide «Crim i càsti:p. No cal dir com dor, 1 alliberament, i 1 estat actual
la. primera supera l'antiga de Narcis no és sinó un periode transitori de
,
,
lluita per aquesta llibertat futura»
0 11er, tot 1 e 1 nota,ble va..tor
d aques- Acl teruu una síntesi breu 1 clara. ·
ta.. I és que la de 1 A tot vent é3 !eLa negació de Déu arrll>a. a. ésser
ta directament del ~ per un co- un principi bàsic de ia. Ideologia baneixedor profund d aque6t 1d1oma. kuniniana.. La defensa. amb tanta
el. senyor France~ Pa.yarols. El ma- d'energia com Tolstol, afirma. tot el
te1x trad_uctor rerx en la. tasca, no contrari. «Déu ho és tot!», per l'un.
gaire fàcil, de donar en català l'aus- «Déu no és res!J, per l'altre. Cercant
teritat colloqulal merave!lo.>a d'Had- els origens de l'esclavatge Balrunin
gi Murat.
• • •
que n'ha trobat un. Déu, en troba. un
altre, l'Estat. I proclama. indlspcnsaDiem, arai nosaltres:
ble la destrucció objectiva de l'Estat
Bakunin, 'home de l'acció dlrccta 1 la. destrucció subjectiva de la. idea
paladi gegant del concepte mes de Déu. No predica, però, l'annrquisagressiu de l'acràcia, és, en certa ma.- me solitari: eLa llibertat -escrlunera, un precursor de certes modall- no és un fruit de l'isolament, sinó
tats de lluita social, extraordinària- de l'acció reciproca.»
ment arrelades als nostres climes. El
Allò, tal vegada, més interessant
temperament d'una. massa considera- per a les joventuts estudioses, és lo.
ble dels obrers catalans o residents facilitat que aquest llibre els dóna.
a Catalunya, oposa serioses dificul- d'assabentar-se, amb luxe de detalls
tats a convertir-se al SOCialisme de del procés que va seguir el destrta.!
precisió, raonat 1 ctentllic de Karl ment de la primera Internacional en
Marx 1 accepta, en canvi, a. mans les dues cone~des tendències, soclabesades els mètodes més grats al «de- lista i a.narqw.sta, representades, resmòcrata furiós», com ell mateix pectivament, per Ma.rx i Bakunin. La
slu~via anomenat Bakunin.
reflexió i la intu!cló, la ciència 1 el
D'aquesta enorme figura revolucic> misticisme, la revolució 1 la rebeiDa.
nàr!a. acaba de publicar-se'n una exClou el llibre la descripció sòbria.
celient biografia., obra. de Vtatxeslav i objectiva del que podrtem anomePolonski. N'ha tingut cura l'Edito- nar el capvespre del «demòcrata. turial Atena i la traducció Impecable, ri® davant la influència. creixent
ftdelisslma, de prunera mà, és degu- del soclallsme materialista de Carles
da a la competència i preparació del Manc. No cal pas ésser marxista. n1
nostre bon amic Andreu Nin. I bé, bakun.lnLsta. per a recont!ixer l'alt
la lectura de la. vida i miracles del valor documental d'aquest llibre. per
més turbulent dels agitadors de mas- a la comprensió de tots eh fenòses, ens posa. davant per davant d'un m ens socials del divuitè i ¡ran part
producte e,peclfic de l'll.nim& russa, dels que r.vui presencia 1& humanltan complexa, tan susceptible de re- tat, adés bostu, adés lndifer11n t, &dés
flectir la. llum de la raó sota. les for- entus1.asta. Qualsevol que sigu.l la pomes més n.riades i antagOnlques. sicló o la manera de perusa.r de caL'ànima russa del vuit-cents -sosp1- dasctl. el coneixement 1 meditació
tem que a 1& RúWa actual ha na&- d 'aquest cBakun1m, de Vlatzeslav
cut. 1 creix una ànimA nova-- era Polonskl, revesteix una capital lmpropensa a l'abrandament miatic, pe- portància..

=:s.

«CATALUNYA-COMPANYS»,
LLIBRE DE PALPITANT
ACTUALITAT
Bon punt coneguda la. imminent
aparició d'aquest llibre de Gómez
Hidalgo, són infinites les persones
que se'ns han adreçat demanantn os dades 1 antecedents, ja. que, el
simple anunci de l'obra, ba. tingut
la. virtut d'excitar poderosament l'atenció pública.
Ara. com ara, només podem fer
que ratificar-nos en les nostres primeres apreciacioncs, suara publicades. En les pàgines del llibre de
referència la vida de lluita 1 sacrlflci
de Lluís Companys apareix tan íntimament lligada, a. la polltica de
Catalunya i Espanya., en tot el que
portem de segle, aix1 com a. les convulsions d'ordre social que registra
l'actual període històric, que pot
dir-se que, a. través de Lluís Companys, el veritable protagonista és
la. lluita. per la Llibertat 1 per la.
Justicla.
El pròleg d'Azorin, hi afegeix encara un major interès, per tal com
és coneguda de tots l'oposició tancada del gran escriptor a prologar
obres. Quan s'ha decidit a. prologar
aquesta, els motius que l'han impulsat són d'una envergadura, patriòtica i humana, immensa.

ELS JOCS FLORALS

Salvador PerarPer
~au, guanyador de nou
la Flor Natural
Una vegada més, Salvador Perarna.u, l'inquiet poeta de les ansies populars, ha assolit la. més preada distinció en un certamen literari. Amb
freqüt!ncta, la seva poesia. càlida 1
humana ha merescut premis de cntegorta, i els seus versos han estat
triomfadors en multitud de certàmens de Catalunya. Enguany és
Barcelona, la seva gloriosa Institució
dels Jocs Plorals, la que li atorga la
qualificació màxima. i l'eleva. a. la
categoria de cavaller de l'Amor, ja
que aquesta vé a ésser la significació de la Plor Natural barcelonina.
Aquesta flor, tan desitjada, que l'es-

LLEGINT..•
¿ Y AHORA QUE ?
noveHa d'HANS FALLA DA.
Editorial Juventud. Barcelo·
na. 6 pessetes
Un llibre de tres-eentes seixantaquatre pàgines, encara que hom no
vulgui, inspira un cert respecte, un
cert recel. Aquest respecte, ac¡uest
recel, s'accentuen quan el llibre port-a un titol tan simple com aquest
de Hans Fallada. -1 am què?- que
resulta. terriblement expressiu quan
s'ha llegit la novella, però que abans
de llegir-la diu ben poca cosa.
El cas de Hans Fallada ens recorda el d'un altre novel:lista alemany de gran 1 ràpida popularitat:
Remarque, l'autor de Res de nou a
l'oest. Hans Fallada, com Remarque
en publicar Res de nou a l'oest, en.
un escrlptQr inèdit, comp!etament
desconegut. Una sola. novella, com
a Remarque amb Res de nou a l'oest,
ha estat prou perquè el seu nom
pa3Sés les fronteres 1 adquir!s una
ràpida popularitat.
Val a dir que aquesta popularitat
és ben legitima, 1, per tant, ben guanyada. I ahcra qué? es una gran
novela, una magnifica novella. Peta
molt que una obra literària no ens
prenia amb la força que ens ha
pres aquesta.
I ahcra qué? és una novella d'Una
enorme, d'Una terrible densitat humana. Sem!)la mentida que amb tan
poc artiflcl, d'una manera. tan simple, el seu autor pugui donar-nos
una impressió tan viva, tan real.
Aparentment, gairebé no hi ha ofici, no hi ha. tècnica, en la «manera»
d'ésJer escrita aquesta magnifica novella. No obstant, són molts els moments acomeguits d'una. manera tan
esplèndida, tan perfecta, que se us
fa dif!cil pensar que Hans Fallada.
fa amb aquesta obra les seves primeres armes.
La gamma noveHesca. és rica 1 variada com la mateixa vida: l'amor,
la maternitat, la misèria, l'angúnia,
les llàgrimes, el somriure. Tot això,
tant de cada dia - llastimosament
- pren un relleu extraordinari en
ésser vist i tractat per l'autor. I pel
seu art ~ue és una pura emoció
humana-, la vida. del pobre empleat sense feina pren proporcions
d'epopeia.
L'èxit d'aquesta. bella novella no
obeeix a una moda literària; no serà.
breu i fugisser, com p~a amb altres noveHes aparegudes entre res~lendors apoteòsic3 1 oblidades al
poc temps d'una manera. definitiva
i total.
I és que Han:> Fallada no ha escrit una noveHa. més: ha escrit la
noveHa de la nostra època, amb totes les seves inquietuds, tots els seus
neguits, totes les seves miEèries.
C.

ECOS
Un amic nostre, professor de Ciències Naturals, donava ahir classe de
la seva especialitat a unes formoses
sen71oretes
El professor féu una Uarga dissertació, per tal d'explicar q1U! cosa és
un cos orgànic í un d'inorgànic. A
continuació preguntà a l4 ·més deseU;ida de les belles deil:ebles:
-Aquesta taula és cos orgànic o
inorgànic?
-Inorgànic.
-Per què?
-Perquè no es belluga.
Aleshores el professor, féu ballar
el progra1na que tenia al dits i preguntà:
-1 aquesta?
-Orgànic. Féu, sense torbar-se, la
xicota. Està clar, com que belluga..
va ...

•••

En inaugurar-se, a Frcmça, el bU$t
de Chateaubrianà calgué retardar la
cerimònia. Hom va adonar-se a temps
que la vlaca que havia de figurar-ht
duw la inscripció :«Alfons de Cra..
teaubriand».
corn que l'autor del «Gent del
Cristianisme» es deia Francesc René, calgué ajornar la inauguració
i refermar la placa. El marmolista
autor d'ell4, hat'ia de tenir al cap
Lamartlne, el rival de Chateaubriand, i distretame--t, va esculpir
el seu nom en lloc del del vis-comte.
De no llucar a temps l'equivocació,
Lamartine, com el Cid, hauria gua.nJiat una batalla després de mcrt.

j a s'ha posat
a la venda la
SEGONA EDICIO
de

Rarulona. ~ ~'~Ullllre
de PERE FO IX
Lea comandes rebudes per a
aquesta nova edició fan pr..
veure que S'ESGOTAR A NO·
VA MENT

Adquiriu-lo de seguida
a.1 Y"OStre llibreter

4 PESSETES EXEMPLAR
Comandes:
Societat General de Llibreria
Barberà, 14 I 18 u Barcelona
Per la. nostra banda, en atre\'ir-nos,
a. aixecar una punta del vel espès que
sentant el parallellsme entre els dos
grans místics que varen ésser T olstol i· B&kunin. hem cregut contribUir
a aixecar una punta. del vel túptt que
ens oculta l'ànima russa, als occidentals, que no n'hem conegut eh maUaoa tan de prop com el m ertt1sslm
traductor del llibre de Polonsld.

P.

SALVADOR PERARNAU
posa del Poeta i reina de la. Festa
diposltarà, solemnialment damtmt
tomba. de Macià...
• • •
Cal donar una cordial enhorabona
a l'amic Peramau. Primer, perquè é3
tot un senyor poeta. Segon, perquè
és nostre. No trobem gens malament
l'associac1ó estreta de la Festa dels
Jocs, amb la sotana negra. d'aquells
admirables capellans-poetes, que mal
no hi manquen. Però també ens plau
que de tant en tant, un dels nostres
s'aboquin al finestral de la inspiració, en copsin les belleses, i jú~
papers triomfals, els poetes populars
1 esquerristes, com Salvador Perarnau, que estima els pobres i els inf~. la seva joventut. Perarnau va
ésser vuit anys seminarista. Però el
.
semmari
no és, com algú ha procla.mat aquests dies, una Escola. de Belles Arts. Quant més, és un graó per
al coneixement dels clàssics llatins,
d'on pot venir com en Peramau 1
1. .
Gasso1 t el desvetllament poderosissim
d'una anima de poeta. No existeixen,,
fins avui, escoles que ensenyin d'ésser
poeta. De poeta se n'és 0 no se n'és.
I que Perarnau és poeta., en donen
fe, ultra l'indiscutible valor de totes
les produccions que li coneixem, els
cent vint--i-cinc premis que porta
conquerits en certàmens m~rar15 . El
1929, va guanyar, a Barcelona, l'Englantina. Enguany, la Flor Natural
Un premi més 1 serà un dels mestres
en Gai Saber més legítims de què
podrem enorgullir-nos.

Ja

• • •

Peramau ha comptat per èXits les
seves edicions de poesia. Recordem
«La rel» 1 aquelles «Cuques de llum»
de les quals en un any se'n varen
vendre més de 3.000 e.....emplars. Ha
conreat, amb brillantor i profit, l'assaig 1 la. novella. Però una. de les
seves activitats més simpàtiques són
les seves roltdalles per a infants, en
vers o prosa. o:Les aventures d 'Enrlquet Patll.fú, són modèlliques dintre
el gènere.
• • •
Avui, diumenge, tindrà. lloc la bella Festa. de l'Amor i la Poesia. En
aquests moments de depressió de l'ànima catalana. davant el ressorgiment de coses que semblaven mortes,
cal desitjar que tots els catalans no
veiem en els Jocs altra cosa que allò
que tenen de redreçament de l'es
pirttualitat pàtria. I que prescindint
de petiteses partidistes, acceptem el
valor de sfmbol que enclourà en
aquests moments la Flor Natural que
un poeta de Catalunya dipositarà a
la. tomba de l'Avi dels catalans, l'obra. alliberadora
del qual
també és
com
una Flor Natural
1 Immarcescible.

~LA

CULTURA •

!agra), en la qual prendran part:
Doctor G. Marañon: :«L'ambient
cienWic de Gaspar Casal; els seus
amics el P. Feijóo i el P. Sarmiento».
Doctor J. A. Collazo: «Gaspar caDesprés de laborioses tasques de sal i la. moderna. vltaminologia».
Clausura de la sessió pel prest
preparació, ahir tingué lloc l'elecció
del nou Degà de la Facultat de Me- dent de l'Acadèmia.
dicina, per la Junta del Claustre de
la pròpia. Facultat.
NOTICIARI
L'elecció recaigué en el doctor PeCurs mitjà de c~talà. - Demà,
re Nubiola. Segons es dleué, alguns
catedràtics, a. l'bora del sufragi, dilluns, dia. 6, a les vuit del vesprf.
es donarà la segona lliçó del cura
s'abstingueren de participar-hi.
mltjà. de català que dóna a la «Protectora» la professora senyora. CarCURSETS
me Rigau de Farran, els dilluns J
Seminari d'Estudis Politics. - La dimecr~. de vuit a nou del vespre.
primen. lliçó del curset que professa
El3 que desitgin inEcriure•s poden
el doctor JoaqUim Balcells sobre el fer-ho abans d'aque.•;ta lliçó, després
tema «L'individu i l'Estat en la Cons- de la qual quedarà definitivament
titució Pol!tica. de Roma», que havia closa la matrícUla, al local de la
de donar-se el passat dijous, dia 2, a Pro~··ctor.?.. Cllrrer des Arcs, 1, pral.
les set de la tarda, fou ajornada fins
Cun d'esperanto. - La societat
el vinent dimarts, dia. 7, a l'esmenta- esperantista. Institut Zamenhof <Sitda hora.
ges, 3, pral). prop del Bonsuccés, fa
Les següents ll1çons continuaran
que el dia. 9 del corrent quedonant-se tots els dijous, a les set públic
darà tancada la inscripció al curs
de la. tarda com s'havia. anWlciat.
gratuit d 'esperanto que explicarà els
dimarts 1 dijous, de 8 a 9 del vespre,
el
professor senyor Francesc GorCONFERENCIES
En defensa. del gos. - Avui, a les gues Torredeflot.
VIl Congrés Català d'Esperanto,
onze del maU, a la. «Societat Pro- - XSegons
comunica 1
•n..o
tectora d'animals i plantes de Cata- dels Jocs ens
Flora
e secre-...
Internacionals,
lunya•. el Dr. Josep Riera i Mayne- que es celebral"a.a lsa Ripoll,
conjun.
gre, donarà una conferència pública tament amb el XVII
Congrés Catasota el següent tema: «Perquè els là
d'Esperanto
que
tindrà
noc
els
pobles civilitzats han de defensar 1 dies 9, 10 1 11 del
pròxim juny, s'han
protegir el gos».
112 treballs, d'Un valor lite-Carles Soldevila a l'Ateneu Poly- rebutremarcable.
Això demostra. una
technlcum. - Dijous vinent el se- rari
vegada. més l'interès que desvetlla., en
nyor Carles Soldevila encetarà el el
món esperantista internacional, la
curset «La p:ot' .....ó literària» que tradicional
festa catalana, incorpoha de donar a l'Ateneu Polytechnl- rada
per la Federació Esperantista
cum. Les tre.> lliçons de què consta Catalana
al
moviment espPrantista.
aquest curset van encapçalades com
Dintre POCs dies es p bli à e1
segueix:
veredicte emès
u car
!.-Condició social i econòmica de
l'escriptor. Breu idea del qoo ba es- dent del qual és~!~!~ .i~J>{~
tat. Assaig sobre el que és avui. ~n~ ~~~~~enyor J. A. de SalL'escripwr 1 eJ.S prob.emes coHectius
Curs de català. - Es posa. a coIl.-Que és i que no és la litera- neixement
de les persones a les quals
tura. Perquè s'eEcriu. Perquè es lle- interessi
assistir al curs mitjà de cageix.
que l'Associació Protectora. ha
m .-<:om s'esdevé escriptor. Voca- talà
organitzat per als dilluns 1 dimecres
ció i preparactó. Imlta.cló i originali- de
vult a nou de la nit, que la matat. Ex:lt i fracàs. Psloologla del li- tricUla
continuarà oberta durant toterat.
ta aquesta setmana.
Acadèmia dit Medicina de Ba rcePer a. detalls, al local de l'Associa.
lona. - El dimarts vinent, dia 7, a cló Protectora de l'Ensenyança cadoo quarts de set del vespre, l'Aca- talana, carrer dels Arcs 1
I
dèmia de Medicina celebrarà sessió
L'Escola del Treball. :._ i:l~ti-ec..
pública extraordinària. en homenatge cló de l'Escola del Treball ra saber
a Gaspar Casal, de Girona, amb mo- que encara queden en poder seu al•
tlu del Segon Centenar! de la des- gunes llibretes de la Caixa d'Estalcoberta del cmal de la rosa» (pel- vis, dels anys 1929 a. 1934, corresponents a. alumnes que en aquelles èpoques mereixeren premi o devolució
de l'import de la matrícula 1 que no
AMICS DE LA POES IA
s'han presentat a reclamar-Ies. I adverteix, com a últlm avis, que els
Maragall
interessats han de passar a recollirles precisament dintre el termini
i Manuel de Montoliu
comprès entre la publicació d 'aquesTalment com es porta anunciat ta nota. 1 el 18 del mes actual. Pasdemà, dilluns, a un quart de vuit sada aquesta data, les llibretes tordel vespre, tindrà. lloc a la Sala de naran a la Caixa d'Estalvis 1i queConferències de la Llibreria. Catalò- daran anuHades.
nia, la XIV sessió dels «Amics de
la Poesia» en la qual sessió, com ja
- ------~*~----------é.s sabut, l'lltustre critic literari se- --nyor Manuel de Montoliu parlarà
sobre «Maragall teoritzador de la
Poesia».
La r econeguda. competènc's del
conferenciant i la novetat del tema,
titot fa. esperar una sessió interessanssima, ja que gràcies a l'indiscutible autoritat de Manuel de MontoAUDlENCIA
llu, es posarà de relleu i cobrarà
El nomenament de jutges munlcl•
actualltat aquest aspecte de la perpals. - Durant tot el mati d'ahir
sonalltat del gloriós poeta català.
Per a Inscripcions es precís abans estigué reunida la Sala de Govern.
Estudià
les ternes presentades per al4
adreçar-se al domicili social dels
nomenaments de jutges municipals
«Amics de la Poesia», Joieria. Su- de
Catalunya.
nyer, Corts Catalanes, 660.
Podem assegurar que no se n'estudià cap dels jutjats de BarcelonaHa mort, a Màlaga, el poeta ciutat.
Festa. - Segueix la tasca de desNarcfs Díaz de Escobar estorar,
per la qual causa ahir a
A l'avançada edat de setanta. • qua- l'Audiència fou com un dia. de festa.
tre anys ha mort, a. Màlaga., el poeta ASSENYALAMENTS PER A DEMA
Narcls Dtaz de Escobar, el qual tant
Primera Secció. - Dos orals per
havia. exceHit en les cantúries de estafa contra Josep Cftadros 1 San·
catre popular. Malagueny de raça, t1ago Amat. Dos orals per furt con.
va viure sempre allunyat del món tn. Isidre Yarto 1 Jaume Caballero,
literari i de les seves trifUlques i
Segona Seocló. - Quatre orals per
la seva ànima va. trobar expressió Imprudència, e s ta f a, usurpació 1
en els vells «Cantares», que ban con- danys contra. Marian Sala.drigas
trtbuit més que r es a fer-Io famós. un altre. Pere Jorba, Antoni Galle-1
Poeta popular, va. tenir sempre com mi i Manuel Sebastian, respectiva-a orgull aquesta qualificació 1 a. ella ment.
va consagrar per complet les seves
Tercera Secció. _ Dos orals per
admirables dots.
furt i aixecament de béns contra
La. seva. .ambició més alta. fou Miquel
Justa 1 Josep Ribera, respecaquesta: copsar l'ànima del poble 1 tivament.
retornar-li feta poesia.
Divorci:
Tanmateix fou volgut 1 conside- na Pons. Rupert Sàncrez contra Anrat de l'element inteHectual 1 tant
Quarta Secció. - Dos orals per
aquest com el poble que ell tant vn
contn. Constantina Rojas i A·
estimar seguiran avui entrlst1ts el furt
madeu Cortada. Dos orals per amefúnebre segUici.
naces i homicidi contra Francesc
Reposi en pau Narcfs Diaz de Es- naces
1 homicidi contra Francesc
cobar, poeta del poble.
Carrillo, Josep Segui 1 d 'altres.

fi ha estat elegit el
Degà de la Facultat
de Medicina

*

La Justícia
*

PETERSON ESCRIVIA NOVEL•
Per una «Bernat Met- LES D'AVENTURES, PERO
ge» popular
A!~~~o. ~~EScar~~~~rso!~~~~
Una lletra del doctor
Leandre Cervera

Hem rebut una. afectuosa lletra del
nostre amic doctor Leandre Cervera,
en la qual, declara la seva cordial
i sincera. simpatia, per la suggerència de «F», però, malauradament, la
mancança absoluta de temps 11 priva dedicar-li l'atenció i l'activitat
que caldria.
En lfnies generals, coincideix amb
les apreciacions d'Antoni Rovira I
Virgili, sobre aquest particular, especialment en allò que estima utòpics, avui per avui, els mecenat.,~
coltectlus.
profundament, en nom de
Agra,._
..... ,
«F}), la. Sincera i cordial resposta
del doctor Cervera 1 el fet que conSideri bona la seva idea és prou per
a emplenar de satisfacció el nostre
company.

CURSET DE LITERATURA
La Residència Internacional de

Senyoretes Estudiants (Institut d'Ac
ció Social Universitària i Escolar d;
Catalunya.) ha organitzat un curset
de literatura. India, a. càrrec del Professor senyor canedo, de les Unlversitats de Gotinga 1 de Barcelona.
Tindrà. lloc els divendres dies 10, 17
2-i i 31 de maig a un quart de vuit
de la. nit, a. la Sala de Conferències
de la Llibreria Catalònia, segons el
programa. següent:
_
1. La Literatura Védica., el Bud
dhismo Y la Filosofin.
:t cLtteratura épica.: El Mahabharata, el Ramayana y los Puranas•
3. «La poesia épico-Urica., gnómica, la. hlstQria, el cuent.o y la nove-

~·.

cEl ~atro indo•.
Aquest curset anirà seguit de la
festa de Clausura del CUrs al Teatre
Grec de Montjurc, en la qual s'escenillcaran fragments de Sakuntala,
Pan.xatantra.. Rama.lana, del Bhagavad Gita 1 danses indes. HI prendrà. part la. Banda Municipal.
La. matricula resta oberta a. la
Llibreria Catalònia, a. l'Institut d'Acció Socl.al Universitària 1 Escolar de
Catalunya <Urgell, 187, Un!versitat
Indust.rtall, de deu a. una 1 de qua.tre a vuit 1 a la Reslci!nda (Palau
de Peclraibes).

anys d'edat, conegut autor de noveHes d'aventures, ha confessat a
la Policia que ha calat foc a prop
de 50 ediftcls de cases de llogaters.
Ha iHustrat la seva confessió amb
retalls d'un diari de memòries de
3 ooo pàgines.
Peterson és fUl d'Un acabalat fabricant i ha reconegut que recentment va incendiar OJD edifici, en el
qual sinistre va morir, cremada, una
dona de 72 anys d'edat.
Darrerament Peterson fou reconegut per una dona., que digué que
l'havia VlSt quan corria d'Una ban·
da. a l'altra. dels pisos que cremaven, amb la cara com un diable.
Peterson ha declan.t que, en etect e, no P odia a ll unyar-se d'aquells
llocs, com si hag-.1és estat posseït
d'un mal esperit. 4tNo podré oblidar
¡ l'
ió
ti
ma
enorme emoc
que sen all.
Ha. mostrat les mans en dos dits de
les quals té encara 1oen visibles les
cicatrius de fortes cremad~. cVatg

*·-------

Les Arts
1.

LES EXPOSICIONS DE LA
S ALA BUSQUETS
Un gran moviment de curiositat
!ranca. admiració s'ha despertat al1
voltant de l'artista Josep Ventosa, lea
Pintures del qual, presentades per la
Sala. Busquets, han e:;tat una revelació per al gran públic.
Es~ve Vicente amb els seus dibuixos supersensibles, també expo.
sats actualment a la Sa.1a Busqueta,
evidencia una nova dlmensió del dibuix, fins ara no aswUda, que contribueix a elevar aquest art, digne
de les millors colieccions.
Seguiran a. continuació, a. l'esmentada s ..!a, <LUes exposicion3 molt interessants, la de Franceso Serra, un
remarcable pintor de figura que ca.da any perfUa més 1 més un temperament dins dels motllos de la
pintura. catalana modema, 1 la de
Jaume Bas:>a 1 Ribera, un pai3atgista. de visió molt pcrwnal 1 acurada.

=~~~~~txò•-

ha dit mosUn eminent psiquiatra, el doctor
Harry Boffman. ha dit que Peterson constitueix un curiós cas cllnlc,
particUlarment pel diari de les seves
memòries, en el qual descriu totes
les reaccions per ell sofertes
«Possiblement aquest d1ar1 constitueix la major contrib;u:ió clínica.
en la seva classe de què podem disposar els met¡es des de fa molts
an~» l'alludit diari hom descriu la
primera vegada en la qual Peterson
es va sentlr Impulsat a. provocar un
incendi 1 els esforços realitzats per
a. desfer-se d'aquesta aberració.

%LLJ H B ES%

._
,- AOTOC.lKAPS, UlBOlXOS.
AQOARElrLES
1 el més Important. assortiment
de G RA V A T S de Barcelons
EXPGSICIO I venda a preua lo
venemblanta a
M ETR OPOld TA N A
Llibreria vella I Nova
can.-, U U)IILixOI Sala Mor.an1

I

Sales d'Art

I

Galeries Laietanes
Corts, 613
Anna de TUdela
Pintura
Montserrat Alberlch
Treballs
artístlcs mecanogràfica
Enrlo Ochoa
Pintura
.1. Ferrer Carbonell
1
Enrlo Garsaball
1
Exposició d'a quareHes de l'Agni•
pacló d'Aqua reHistes de c a ta·
lunya

SYRA
Diputació, 26l - Telèton 18710
ART I ORNAMENTACIO

OBJECTES PER A PRESENTS

Pintura
Miquel VIJI1
Cl"'na el dia 17 de maig )

la humanitat
LA DIGNA PROTESTA DE LES
ESQUER RES CA TALANES

DfUM E NGE, I DE MAI8 ltEL " '

INFORMAC IO DE L'ESTRANGER

Els Ajuntaments populars de L'Hospitalet,
Sabadell i Badalona contra les disposicions
governatives
L'Ajuntament popular de L'Hospitalet ha fet pública la següent Interessant comunicació, que ens plau
de transcriure:
Els Consellers i suplents que sotasignen, elegits per la. vol-.mtat indiscutible dels ciutadans de L'Hospitalet del Llobregat, segons escrutini del dia 14 de gener del 1934, posseïts de tots els drets morals i polítics que el roble els atorgà, 1 en
virtut dels propis drets, es creuen
en el deure de manifestar la seva
protesta davant la disposició governativa inserida al cButlleti Oficial»
del dia. 28 d'abril del 1935, que tracta. de retornar a la normalitat els
Ajuntaments de Catalunya. bo 1 recolzantrse, en canvi, en la hñpopular itat 1 lliegalitat del seu contingut.
Comencem per no reconèixer dret
legal i popular als decrets del Govern de la República dictats des del
6 d'octubre del 1934, que tendien a
regular la vida interna de Catalunya, per tal com cap d'ells no anava encaminat a afavorir la rapidesa
del traspàs de serveis d'acord amb
els preceptes constitucionals i les
Corts, sinò que, ben al contrari, tots
els esmentats decrets han servit per
anullar capriciosament molts serveis
traspassats i negar la personalitat
del nostre poble, bo i postergant la
voluntat dels comicis, desfent el Parlament de Catalunya, etc. Els quals
decrets, doncs, no podien tenir cap
licitud ni validesa, ja que no portaven l'aval dels veritables representants afectats.
Altrament, una sèrie de contradiccions entre els diversos decrets esmentats ens donen a comprendre que
la seva concepció no ha obeït pas
un pla legal establert, sino a desigs sense raó i, sl més no, completament confusos 1 mancats de lògica.
Aportant proves a les anteriors
manifestacions, diem: Que la llei del
2 de gener del 1935, en la qual es
suspenen les facultats autonòmiques
de Catalunya, ve modificada pel decret del 21 d'abril, en el qual es
tracta de retornar alguns serveis;
ambdós, però, mancats de sentit jurídic 1 viciosos d'origen.
Però si la confusió no fos prou patent, existeix encara un altre decret,
el del 28 de febrer, en el qual
es concedeix una elasticitat inconcebible per a la composició dels
Ajuntaments afectats pels fets uel
6 d 'octubre, elasticitat que vol ésser, no res menys, que una comoditat
a. favor del governant i un veritable
propòsit de mantenir -.ma supremacia pròpia.
Seguint el curs de les contradiccions, arbitrarietats
i desconcerts
que s'han anat creant arribem fins
a la darrera disposi ~ió governativa,
de data 26 d 'abril passat, en el text
de la qual disposició es nota amb estupor el desconeixement absolut de
la Llei Municipal Catalana, i que ait al desconeixement si no existis faria
convertir el judici en imprudència
amb què ha estat dictada la referida disposició.
L'esmentada disposició comença
dient que... ((creient que ha arribat
el moment de restablir a la regió
autònoma de Catalunya la nonnalltat de la vida Municipal aplicant estrictament el que disposa ta Llei Mu·
n iclpal Catalana en tots els casos i
situacions que pogué preveure ... », etcètera.
Segons es llegeix en aquesta disposició, a jutjar pel seu començament, sembla que es va a procedir a
normalitzar la vida dels Municipis
d 'acord amb les lleis establertes. Repetim que solament el desconeixement absolut de la Llei Municipal
Catalana, o bé propòsits que ignorem
poden haver conjuminat el text esmentat i la forma de proveir els
Ajuntaments com s'anava a. fer.
La Llei Municipal Catalana fixa
clarament quin ha d'ésser el procediment a seguir q-..1ant a l'elecció i
r enovació de càrrecs municipals, 1
qualsevol incompliment d'aquesta
llei, ha d'entendre's com a ignorància, burla i susceptible de recurs.
El nomenament de les Comissions
Gestores, acceptl's, sl per cas, com a
tals, però no es pot acceptar de
cap manera que els nomenats vulguin
tenir un caràcter simpàtic, 1 menys
encara, força i raó per a governar,
ja que l'elecció popular no els ha
duts als llocs de govern, i si afgun
Oels gestors fou alg-.m dia conseller
o suplent, per voluntat del poble,
avui, en no respectar la Llei que
aquell poble
creà, abandona per
complet l'aval democràtic que li atorgaren els seus electors.
Entenem que el governament de la
cosa pública sempre h a. d'ésser per
mandat popular, i qualsevol que infringeixi aquest mandat es situa fora de la legalitat. Per això solament
en la illegalitat es pot portar a terme tot el que legalment no podria
acceptar-se, 1 és aixf que velem com
en la lllsta de senyors gestors que
integren el nostre Ajuntament n 'hi
ha que no tenen cap mena de força
ni aval popular que els empari, ja que
mai no han acudit als comicis electorals amb personalitat pròpia.
Per tot el que acabem d'exposar,
els consellers i suplents que sotaslgpen, elegits per sufragi popular, posseïts encara, segons la Llei Mumclpal Catalana 1 la Constitució de la
~epública, de totes les facultats ..n1 ~
la voluntat del poble fa prevaler, integrants de la majoria anomenada
d'Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Nacionalista Republicà
d'Esquerra. i Partit Republicà Feder al, en l'Ajuntament de la ciutat de
L'Hospitalet del Llobregat, declaren:
a) No reconèixer en nom del po)lle que representem cap valor legal
a. les disposicions dictades i que :.1tuen al marge de la Llei Municipal
Catalana.
b) No reconèixer cap valor popular als senyors integrants de la Comissió Gestora, per tal com són elegits governativament i sense votació prèvia, tal com preveu la - JeL
c) Manifestar la. seva estranyesa
per la informació que serenament
s 'ha fet com a conseqüència del 6
d 'octubre, informació de què parla el
decret del 28 d 'abril passat, i que
\facta de responsabilitats o simpaties dels consellers i suplents vers la
r evolta.
d) ~rotestar de l'alludida informació, que afecta tots els consellers
1 regidors, processats o no, que hagi tingut caràcter secret, per tal
com no s'ha sabut la seva existència
fins a la publicació del decret del
28 d'abril.
e) Desautoritzar per complet 1
considerar-lo exclòs de la susdita
majoria tot aquell element que collabori o passi a integrar la CoDlilr
sió Gestora !.le l'Ajuntament.
f) Presentar en el seu dia el recurs que la Llei empara 1 que 1.~
desviacions, errors, illegalitats i SIStemes antljurfdics, r eclamen de fer
p úblic.
Les precedents manifestacions són
subscrites íntegrament pels que constitueixen la majoria illdiscutible d 'aquest Ajuntament mentre una n ova
Elecció popular no els revoqui dels

seus càrrecs, 1 per la importància
que mereixen les nostres declaracions
esperem que siguin anotades i llegides per qui calgui i davant qui calgui, per tal que ningú no pug-.U allegar desconeixement i ignorància.
L'Hospitalet del Llobregat, 30 d'abril del 1935.

De l'Ajuntament popular de Sabadell

Possible adhesió de Polònia al Pacte --S'intentarà la inclusió d'Alemanya, Txecoslovàquia i Països Bàltics
LA PREMSA D'EXTREMA
DRETA CONTRA EL PAC·
T E : : «L' HUM ANITE» L'E·
LO GIA
Paris, 4. - La firma del pacte
franco-soviètic segueix provocant extensos comentaris i minucioses interpretacions de tota la Premsa.
Excepció feta de «L'Action Française», ((Ue Journal des Debats» I «Le
Quotidien», que segueixen sostenint
que l'acord amb els Soviets serà el
punt de partida de noves complicaclons, tota els òrgans d'opinió consideren que el Tractat d'assistència
mútua entre la República francesa i
la Unió de Repúbliques Soviètiques
reforça de manera decisiva l'organltzac!ó de la pau a Euròpa.
Un dels periòdics que amb més
entusiasme defensen la politica de
cooperació franco-soviètica és «L'Echo de Paris», considerat com a la
tribuna habitual de l'Estat Major
francès, i que, en tot cas, és el portantveu d'un sector considerable de
l'alta burgesia catòlica.
«Quan s'arriba fins al fons de les
coses -diu l'esmentat diari- s'adverteix que la llnia de demarcació
· i
· d e1
ent re e ls a d. versariS
part·d
I ariS
Pacte amb els Soviets és aquesta:
l'aproven els qui pensen que el desenvolupament del pangermanisme
constitueix una amenaça greu per a
Europa 1 que per a conj urar-lo és indispensable la par tic!pacló de Rússia en el joc _politic. Desaproven el
Pacte els qui, contràriament, estimen
que no cal recórrer a Rússia. P odrà
plantejar-se, evidentment, tota una
controvèrsia històrica; però, a fi de
comptes, el perill és massa urgent
per a desestimar en nom d'una teoria el pes fonamental que la Rússia soviètic pot posar en un dels
plats de la balança.»
A «L'Humanité», òrgan comunista
del diputat del partit senyor Per!,
que s'ocupa generalment de Qüestions
exteriors, diu:
«Els comunistes saluden l'esdeveniment diplomàtic del 2 de maig
com una victòria i un estimul per
a. l'acció. El Pacte testimonieja la
fallida de la polltica criminal que
fou la de la burgesia francesa contra la j ove revolució bolxevic; posa
també de relleu que aquesta revolució ha estat la més forta i hom no
ha aconseguit acabar-la, 1, per tant,
avui s'ha d'admetre que, sense ella
l'organització de la pau seria impos~
sible.»

ceptlble d e les més perilloses Interpretacions. Afegeix que el món civilitzat ha de deplorar aquesta aliança entre la més lliure democràcia
europea i el règim dictatorial bolxevic de Rússia.
«L'Oeuvre», que és un dels diaris
francesos que defensava la conclusió
del Pacte, diu que ha estat redactat
en termes poc clars.
«Le Figaro» diu que el Pacte admet diverses interpretacions.
((Le Petit Parisien», contràriament,
diu que el Pacte franco-soviètic és
un model d'habilitat i utilitat.

Els qui subscriuen consellers de
l'Ajuntament de la ciutat de Sabadeli, el domicili dels quals consten
al peu d'aquesta instància, s'adrecen
a vós per exposar-vos:
Qué són consellers de l'Ajuntament de la ciutat en virtut de la vo!untat popular maJ.lifestada en les
eleccions del 14 de gener del 1934.
Que d'acord a la Llei Municipa~
catalana tenim la Comissió de Govern Municipal i la majoria consisLA PR EMSA ANGL ESA NO
torial de Sabadell,
FA COMENTARIS
Que com a conseqüència d 'un estat que podríem nomenar d'ocupaLondres, 4. - La Premsa anglesa,
ció militar, en data 8 d'octubre dd
en general, no dedica comentaris al
1934 se'ns privà irregularment de
Pacte russo-francès firmat ahir a
l'exercici de les nostres funcions
Paris.
m unicipals,
. ((E} .«The Times» diu que el Pacte
Que semblant privació fou igualdtfereuc molt poc d'una aliança mim ent acordada contra els altres conlitar, amb tot 1 que té més caràcter
sellers que constituïen la minoria
defensiu que ofensiu.
dita. dc «Lliga Catalana»,
Que l'acta que s'aixecà d'aquesta
CAP A UN PACTE TX ECOresolució militar - i que obra a l'arRUS
xiu municipal- no esmenta directaPraga, 4. - El ministre txec de
ment
ni mdirectament res que es
l'Exterior, Dr. Benes i l 'ambaixador
P ugUi atribuir com a acusació ni
dels Soviets a Txeéoslovàqu!a, Alesospita, en dany de la nostra legixandrosky, començaren ahir diventinutat de dirigents de la vida mudres les negociacions per a la connicipal sabadellenca,
clusió d'un pacte d'assistència múQue no hi ha cap llei que autotua entre Rússia 1 Txecoslovàquia.
ritzi la destitució d'autoritats muSegons la nota semioficial que donicipals sense prèvia formació d'expedient,
na _compte de la inlc!ació de les neQue la nostra pre~sa destitució
gociacions, aquestes continuaran per
la via diplomàtica.
no té a l tre va1or legal que el d'una
circumstancial suspensió, ja que l'au
¿S'A OH ER IRA POLONIA
toritat militar va atribuil·-se faculAL PACTE FRANCO·GO·
tats que cap llei no li atorgava,
VIETJC?
Que des del dia 8 d'octubre fins
a la data no hem estat objecte de
Moscou, 4. - S'ha anunciat oficap mena d'acusació ni procés,
ci_alm~nt que és probable que PolòQue hem romàs en si.enci esperua. s adhereixi al Pacte de mútua
rant que el retorn a. la normalitat
assiStència que Rússia signà, ahir,
portaria legalment 1 necessàriament
amb França. També s'ha anunciat
el restabliment de la Llei Municique
Rússia. està tractant d.'atraure's
. di t d
Alemanya per tal que entri a formar
pa1 ca tal ana 1 1a nos t ra m seu i a
1 indiscutible continuació.
part en l'esmentat Pacte, aixf com
Tots els motius d'aquesta exposiTxecoslovàquia i els països Bàltics.
cló són ferms i us consten: uns,
com a ciutadà sabadellenc i català
UN ARTICL E DE L'« IZVES·
capacitat; els altres, per la inforTIA»
mac!ó legal que pel lloc on se us
. Moscou, 4. - El periòdic «Izvesha coHocat haveu de posseir.
tla», comentant la firma del Tractat
Per tant, per tots ells, que són
f~nc?"soviètic, diu que l'objecte
certs 1 jurfdlcs, afirmem i recor·
prmclpal de l'alludit Instrument es
dem:
el
mateniment 1 seguretat de pau
·
·
t
ts
¡
ls
Q ue eI s unlcs represen an
ega
per tal d'enfortir la Lliga de Na~
de l'Ajuntament de Sabadell conclons.
tinuen essent tots aquells que no
;Af~geix que el fet que França i
havent estat separats dels seus llocs h~<Lp~eii~ftl~~»rid~gcci~óeml emt¡·ècutodloseaqdueel Rte!s1a,
a desgrat del seu diferent
per manament judicial, resultaren
elegits per voluntat popular el 14 Pacte, 1 que ha estat lenta perquè règrm social, han firmat un acord
d'assistència
mútua, prova que ambde gener del 1934.
calia puntualitzar degudament alI havent-nos aSEabentat que con- guns extrems molt delicats. «No és dós països són grans defensors de la
trària.ment al restablimep.t de la estrany - afegeix- que la signatura pau.
normalitat a Catalunya -reitera- del Pacte hagi estat acollida amb saTITU LESCU TOR NA A RO dament anunciat pel Govern cen· tisfacció a les principals capitals euMAN IA
tral- es tracta ara de substituir- r opees. No resta ja res dels temors
nos en els nostres llocs de l'Ajunta- que algú tractà de suscitar a proParis, 4. - El ministre d'Afers Esment, cedint-los a un AJuntament pòsit d'un acord que no es coneixia trangers de Romania 1 president de
estrany de constitució antljurfdica. ni en el seu esperit ni en la seva la Petita Entesa, senyor Titulescu
PROTESTEM, davant vostre, que lletra. Es molt significatiu que avui ha sortit avui de Paris cap a Buc~
sou el qui amb més autoritat podeu reconeguin a Berlin que França ha rest.
avalar tot quant aduïm, i, que per vetll~t amb especial escrúpol perquè
A l'estació fou acomiadat pel mihaver-nos encarregat la convocatò- qued1n_ salvats els compromisos in- ~istre senyor Marfn, un representant
ria de l'Ajuntament irregular, teniu t erna01onals contrets anteriorment. ael senyor Lava!, l'Ambaixador dels
a la mà, l'execució de l'arbitrària Aquesta és la prova més gran que Soviets a Paris i nombroses personadisposició, protestem, diem, de l'a· l'acord signat ahir enrobusteix la litats de la política, així com també
tropell jurídic que es tracta d'infe- consolidació de la pau 1 constitueix representants de la Petita Entesa 1
rir a la Llei Municipal catalana i una garantia de la seguretat gene- de l'Entesa Balcànica.
als nostres drets de consellers de ral.»
.
l'Ajuntament de Sabadell. sense
A ju~1ci de «L'I nformation», el sisperjudici, si no se'ns escolta, de re- I tema d acords als quals la solidaritat
córrer en el seu dia, davant del Tri· anglo-franca:ltaliana aporta un conbuna! competent a interposar recurs. glomerat sòlid, .troba ara, en el PacPer al cas de consumar-se l'atro- te franco-soviètic, un suport preciós.»
pell, des d'ara avencem que totes les j . Sego~ el corresponsal de ((Le Peresolucions tant de l'Alcaldia com tlt Pan s1en» a Moscou, la firma del
de les regidories aixi com els acords Pacte ~a prov_o cat gran impressió a
de la Comissió de Govern i dels la capital sov1ètica. De manera ge:'~ U ~P~~ A
P lens municipals que s'adoptin du- neral -diu l'Informador- aci hom
rant el temps d'excepció; no tindran pensa qt;e el Tractat és el començatornarà ràpidament 1 sense peen el seu dia per a nosaltres nl ment d una estreta amistat entre
rill amb PERLES FEMI
pels sectors polítics que represen- França i els Soviets 1 que atén esProducte modern d'acció segu·
tem, validesa de cap mena.
senclalment a conjurar el perill d'ura ¡ no perjudica la salut
I sense ànim d'amenaces, si no na guerra.
tiebutgeu Imitacions sense re·
simplement amb el desig de preveLa c:oHaboració de Paris 1 Moscou
nir ulteriors confl!ctes, ens veiem -contmua-, desitjada per la Petita J suitats positius. De venda: Se·
obligats a recordar-vos que la Llei E.ntesa 1 l'Entesa Balcànica, i ben
galà. Or. Andreu, etc.. etc
de 5 d'abril del 1904 declara que 1 v1sta a Londres i Romà es converteix
e·J; funcionaris civils d'ordre go- e_n .un element important de l'equ!- • ' - - - - - - - - - - - - - - - - '
vernat!u, qualsevol que sigui llur llbr1 de les forces a Europa.»
classe i categoria, des de ministres
fins a agent de l'autoritat, que en
CONTRA LA PROPAGANDA El Govern del Perú posa enl'exercici de llurs càrrecs 1nfringeiCOMU NISTA
trebancs a l'exportació de la
xin, amb actes o omissions, algun
Paris, 4. - De bona font es sap
precepte legal, l'«observància del que durant la seva estada a Moscou
plata
qual hagi estat reclamada per es- , el s~nyor Lava! gestionarà prop de
Paris, 4. - Des de Nova York cocrit» estaran obligats a respondre Stalin i Litv!nov perquè els Soviets
al reclamant agreujat dels danys 1 s 'abstinguin de propulsar la propa- muniquen a l'Agència Econòmica I
Financera,
haver-se rebut en dita
1 perjudicis causats per tal infracció gand.a comunista a França.
ciutat un cable del Govern de Lima
legal; i que igual responsabilitat serà ex1gible als que exerceixin fun- 1
MES CO MENTARIS auunciant que queda prohibida l'exportació lliure de plata. El cable
clons municipals o provincials.
Paris, 4. - El periòdic «Ami du de
referència afegeix que també ua
Es prou coneg!lt el criteri del Par- 1 Peuple» diu, comentant la firma del estat
prohibida l'especulació sobre
lament de Ca.alunya contrari a Pacte franco-soviètic que la
monedes
de plata en el interior del
tota suspensió de les funcions dels redacció és tan confÚsa Que é seva pals.
regidors 1 consellers del territori de
s SUS·
la regió autònoma; però el projecte
de llei en què es mantenia aquest
criteri no fou aprovat 1 en defecte
de la llei especial cal aplicar els
articles de la Llei Municipal de ~
d'octubre del 1887.
R EBUDES LES DAR RER ES NOVETAlS PER A LES fEMPORAOES OE
Els articles 189 1 190 de l'esmenPRIMAVERA I ESTIU
tada Llei impedeixen que se'ns deixi
Uaru1sea ónrret Wu<lel. wuleccluna.oes lmnllllurnt:Hcmen~ es~lJ
en la situació que es pretén i és aamericà, obertes - Corbates m1t¡ons. cinturons. pt¡amca 1 bar·
questa la que us recordem a vós pel
flUIIIIOI! de ~tran mOóa EzceHeut assortiment de ¡énerel' oer a
present acte als efectes de la Llet
CAMISES A MIDA
de 5 d'abril del 1904 precitada.
cau. :so, Pta71 Repubt:ca a
Per tot el que s'exposa, els qUi
Telet . 19 873
BARCELONA
subscrivim,
US PREGUEM que us serviu tenir per presentada la present protesta al nomenament illegal de l'Ajuntament anunciat o de qualsevol designació que fa el Decret del Go- és completament arbitrari que es
altre, 1 pel mateix requerida la nos- vernador general de Catalunya, del considerin inhab111tats els vint-i-quatra reposició als llocs que legitima- dia. 28 d 'abril passat, els .ootasig- tre conseller3, efectius i suplents,
ment ostentem 1 també per assaben- nants, consellers municipals elegits que formaven la llista que obtingué
tat del refús de validesa de tots els legalment el dia 14 de gener del el major nombre de vots, prenent
compromisos que de prosperar l'ac- 1934, creient complir un deure deri- peu en una suposada informació
ció antijurldica projectada pugui vat del mandat popular que en privada, i establint aix1 un procediprendre l'Ajuntament.
aquella d ata reberen i al qual no ment nou, desconegut en el règim
Doneu-vos per advertit, ensems, poden ni deuen renunciar, es diri- republicà.
de l'obligació personal de respondre geixen a vós per tal d'exposa.r-vo.;
Sense perjudici de presentar al
dels perjudicis que ens caus! l'capll- el que segueix:
degut temps el recurs correspocaciót de l'atropell projectat als
La Llei Municipal Catalana, apro- :;eu
efectes de la Llei de 5 d'abril del vada per unanimltat al Parlament nent contra aquests nomenaments
de vulnerar la Llei Munici19~ .
català, estableix clarament que en pel fet
com també pel d'emanar d'un
Visqueu molts anys.
el cas de produir-se vacants al Con- pal,
Governador
general que actua en
Sabadell, 2 de maig del 1935. sistori aquestes han de cobrir-se
Senvor Alcalde governatiu de Sa- amb els consellers suplents elegits. virtut d.'una Llei, la del 2 de gener,
que ha estat denuncil!fda. com a inbadell.
L'esmentat decret del 28 d'abril vul- constitucional
pe!s representants del
nera aquest precepte en nomenar Parlament català,
sotasignants
persones que no han sortit del su- en aquest mo:nent 1els
pel present dofragi popular.
ooment fan constar la Eeva prote>ta
A l'Ajuntament de Badalona no 1 disconformitat en nom propi i dels
calla fer nomenament de cap mena electors, la. majoria de la ciutat, que
perquè, 1 sempre referint-nos a la els donaren el vot.
'
Llei, no s'ha produit cap vacant. I
Badalona, 1 de maig del 1935 ,

I

L!

CAMISERIES

Un interessant escrit
de l'Ajuntament popular de Badalona

DiJous passat, i signat per la majori& d'esquerra de l'Ajuntament que
fou elegit pel nostre poble el 14 de
gener de l'any passat, fou lliurat a
l'alcalde gestor , senyor Borràs, el
següent escrit:
«Abans que tingui lloc la constitució del nou Ajuntamen~ governatiu d'aquesta. d utat d'acord amb la

R ~~ (~L .t

DEUI OFEU

LA SIGNATURA DEL PACTE FRANCO-SOVIETIC

1Flandin s'ha trencat
un braç
Paris, 4. - S'han rebut notic!
que l'automòbil que conduïa el ~
nyor Flandin i la seva esPQsa se.
Yonne, per tal de votar en les e' a
clons municipals de demà, ha sor~
un accident.
••
El cap ?-el Govern francès ha .
tat conduït e. una clínica d'Auxer:
on s'ha pogut apreciar que sor . •
la fractura d'un braç. La senyr~
F landin ha resultat ille&a.
ora

DETALLS DE L'AC CIDENT
Paris, 4. - Es tenen algun
talls de l'accident d'automòbil ~e
regut al cap del Govern •enyr.
Flandin.
' ~ or
Aquest, acompanyat de la seva
posa 1 de dues filles, s'encamina';
avui a. Denecy-sur-Mer, de la
a
pobla.C'ió és alcalde, per tal d'em~~~
el seu vot en les eleccions Inllni~~
pals que tindran efecte demà
·
L'automòbil del senyor FÏandJn
topà amb un altre que venia en
recció contrària 1 quedaren run~
vehicles completament destroçats
El cap del Govern sofreix la frà
tura d'un braç, a més d'altres
des i contusions. A la clinica on
estat internat han manifestat ~
metges que, fins que no hagin ret
un detingut examen del ferit, no Po.
·DIJous a la tarcia t ingué -iiOêa'l ouií-o •orsay"{Parls) ta signatura dél <iran publicar un butlletí sarutart.
pacte entre França i la Rússia Soviètica - M. Potemklne, ambaixador de
la u. n. s. S., a França, signant
(Express - Foto.)
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ElS NAZIS CONTINUEN ELS
ATACS CONTRA ELS CATOUCS

EL JUBILEU DEL REl JORDI V Avui

I

es celebraran eleccions
a Iugoslàvia

LEs FEsTEs n E LoNDREs
Londres, 4. - A 48 bores de !es
Belgrad, 4. - Es preveu que !es
grans festes del Jubileu Reial, la ca-¡ eleccions que es celebraran demà, dia
pita! ofereix un aspecte magnífic 1 5 de maig <avui), a Iugoslàvia es .i~
està. endomassada per complet.
senvoluparan en un ambient de gran
El tràfic és immens i han arribat parcialitat a favor de la candidacentenars de mils de viatgers pro- tura governamental.
cedents de tots els països del món.
Especialment a Crà.cia, les coacS'ha presentat a les autoritats un clons del Govern són formidables.
paorós problema davant l'embotella- Ahir, a la nit, una. multitud de parment d'autobusos 1 automòbils que tidaris del llder croata oposicionista,
es produeix als principals carrers i doctor Machek, victorejava entusiàsprovoca estacionaments de trenta ml- 1 ticament a. aquest, i la policia internuts.
vingué en forma brutal, donant diDurant la passada nit s'efectuaren verses càrregues contra els manifesles proves dels r eflectors gegants que tants. A conseqüència de la represhan d'illuminar els principals cdi!1- sió de la policia h a resultat mort un
eis de la capital britànica. A les im- manifestant i ferits uns vint més.
mediacions del palau reial i de la
Les darreres noticies declaren que
catedral de Sant Pau existeixen for- gairebé tots els candidats del partit
midables cues per als actes del di- croata, la llista del qual l'encapçala
lluns.
el nom del doctor Machec, han Clïtat
detinguts.
L' HOMENATG E DELS SIO·
LES LLIST ES QUE ES PRE•
NISTES A JORDI D'AN·
S ENT EN A L'ELECCIO
GLATE RRA
Londres, 4. - El rel Jordi ha llCBelgrado, 4. - Demà es celebraceptat l'oferta que ll ha estat feta ran
a Iugoslàvia les eleècions legispels sionistes anglesos, els quals ~~ latives
per al nou Parlament, en les
a manifestar-li llur devoció 1 lle~.al quals participaran
més de tres mitat, amb ocasió de le~ noces de pla- lions d'electors.
ta de la seva ascens1ó al tron han
Enfrontaran
la
lluita
quatre llisdecidit crear un bosc a la munta- tes, úniques que
han estat aprovanya d.è Na.zareth, a Terra Santa. el
des pel Tribunal de Cassació de Bel·
qual portarà el nom d.e ((Floresta cie! grado:
jubileu del rei Jordi V.è». El oosc
Llista encapçalada pel nom del secostarà 100.000 lliures esterlines • <.s- nyor
Jevtich, president del Consell
tarà format per més d 'un milió dc i ministre
d 'Afers Estrangers. Ofepins i xipres de Palestina. D'aquU>reix
un
de reconstrucció
ta manera es r ealitzarà el més im- nacional, programa
polftica
econòmica i social
portant esforç po=tat a. cap fins to.l a basada sobre la lntangilitat
del rrinper a la repoblació forestal de Pa· cipl de la unitat de Iugoslàvia.
lestina.
Llista encapçalada pel doctor v.
Machek, en coalició a mb els a~tics
demòcrates de Liuba Davidovich, els
musulmans de Mehemet Spaho, ala
esquerra dels agraris i alguns dis!ELS BOLIV IANS HAN OBTINGUT dents de l'antic partit nacional-iuUNA VICTORIA
goslau. Es. la primera vegada que
La Paz, 4. - El Comandament Su- aquests elements tornen a l'e:cena
perior ha comunicat que la batalla política des del 6 de gener del 1929.
de Cambeyti, desenrotllada en els úl· La seva preponderància, espec!9.ltims dies, ha acabat amb la victòria ment la del doctor Machek, és gran
aconseguida per les forces bolivianes. a Croàcia, però haurà de lluitar
Informa que la vuitena divisió para- amb l'enemiga de tots els crganisguaiana fugi i s 'internà en un bOsc mes estatals.
La tercera lllsta és la de l'ex-mi1 que el destacament Duarte Sosa i
el regiment Cerro Leon foren esmi- nistre de Justícia senyor Liotich, l
la
quarta encapçalada pel senyor
colats. Afegeixen que recolliren tres
morters, sis metralladores pesades. Maximovich, antic ministre en el
quaranta-dues petites estacions de darrer Gabinet Uzunovich.
A aquestes llistes s'hauria d'aferàdio, centenars de cavalls, mig miler de fusells i nou camions. Foren gir les que foren suprimides pel Tribunal
de Cassació, que són les llisidentificats morts el capità Albert
Gardel, comandant del regiment de tes socialistes i la del Partit c'opuDuarte, tinent primer Vargas, tinent lar Iugoslau. Els de la primera vosegon Falset!. Els presoners captu- taran, segurament, pel c,nvern o
mentr e que els de lJ.
rats sumen quatre-cents seixanta-clos. s'abstindran,
votaran per la llista que llHi ha, encara, el tinent Ramon Zu- segona
capçala
el
doctor
Machek.
bizarreta, els tinents Miquel Rios
En definitiva es pot dir que la
Melgarejo, Càndid Bogado, Ramon lluita
de demà es redueix entre la
Ayala Dominguez, Joan Simbron i llista del
senyor Jevtich i la del docnou sots-oficials. Hom comenta el fet tor Machek.
que el tinent Zubizarreta és fill de
Jeroni Zubizarreta, actual cabdill
del partit liberal paraguaià, ex-canceller i ex-delgeat a les conferències
NOTES POLITIQUES
de Buenos Aires de l'any 1928.

I

La guerra del Ghaco

Les eleccions municipals de Acció Catalana Republicana
tramet un important misFrança
París, 4. - Demà., diumenge tin- satge al President de la
dran lloc a tot França les eleccions
República
municipals.
Existeixen 450.000 llocs de consellers municipals, pertanyents a
38.014 municipalitats, que s'han de
cobrir en l'elecció de demà.

EL CONFLICTE
!TALO-ABISSINI
!\lES TROPES ITALIANES
Nàpols, 4. - Han salpat amb rumb
a l'Africa Oriental italiana els pailebots «Monte Cesio» i «Conte Blancamano•, els quals porten a bord 2.200
soldats i 800 especialistes.

A França, ha mort un refugiat d'Astúries
Dieppe <França), 4. - lia mort en
aquesta ciutat el president de la Federació de Joventuts Socialistes d'Asl'fies J oan Antoni Suàrez, de 33 anys
d edat, el qual estava refugiat a França des dels successos del passat octubre.

Berlin, 4. -; L'a~ència. oficiosa comunica que 1autontat s'ha lncautat
de les Setmanes Religioses catòliques
de diverses diòcesis alemanyes entre elles la de Berlin.
'
De~ara la. policia que aquesta confiscació ha. estat motivada per 1a
publicació d'una carta pastoral dels
bisbe~ catòlics de Prússia en la qual
es cr1ticava «de manera intolerable.
la mstitució nacional-socialista que
ordena que a la sortida de les escoles els j oves escolars romanguin
un any al camp sota «l'exclusivu
inspecció nacional - socialista.
Sembla que la pastoral dels bisbes
catòlics de Prússia protestava de
l'apartament dels nens de llurs ra.
milles 1 la manca d'instrucció reU·
glosa durant la permanència al cam·
pament nacional -socialista.

•••

Berlin, 4. - L'organització nacional- socialista Landyer, criticada en
la pastoral dels bisbes catòlics, que
ha provocat la recollida. per la policia de totes les publicacions catòliques, és una institució per la qual
s'envien els escolars d'ambdós sexes
als districtes rurals a. treballar com
a grangers per espai d'ull any.
En la carta pastoral hom exhortava els pares perquè demanin escola
catòlica. per als fills. En referir-se
a l'organització Landyer, la pastoral
deia: . «Sentim una gran inquietud,
especialment en el que es r efereii
a l'anomenat Landyer, pel qual nens
de 13 i 14 anys d 'ambdós sexes, que
aquest any han pujat a. un total
de 30.000, s'hostatgen junts en .l.nstucions en les quals no s'estableix
cap mst!tució religiosa.»

. ..

Roma, 4. - «L'Osservatore», refe·
rint- se al fet que entre els periòdics alemanys que hauran de cessar
llur publicació figura també el «Germania», diu que a ell no correspon
responsabilitat- moral i civil si els
atacs neopagans no poden respondre
amb valor. S ((Germania» no h a pogut dir més, ha viscut prou per a
dir el suficient i per a. protestar,
encara que a mitja. veu, de l'arbitra·
rietat estatal. Es un abús i una violència inaudita el que es fa. El periòdic catòlic està condemnat a morir perquè Déu ha demostrat que és
preferible la mort al silenci.
A més d'això, diu que continua. a
Alemanya la confisc¡tció dels butlletins eclesiàstics diocesans i que es
preveu una propera suspensió de tots
ells. Els articles «culpables» són ex·
clusivament religiosos i combaten, segons el periòdic del Vaticà, amb veritable esperit cristià. l'ateiSme, el
panteisme I el fetitxisme dels antics
bolxevics, empeltats actualment d'ui·
trapatriotisme.
«L'Osservatore» esmenta, com a
exemple, la confiscació de la «C.'hi·
chenzeitung», de Treveris, que demostrava com dav¡mt l'Església i
l'autoritat estatal, fundada sobre el
cristianisme positiu, no existeiX ni
pot existir cap contrast. El periòdiC
del Vaticà. comenta. com aquesta con·
flscació viola el pacte concordatorL

Una nota del Partit Republicà
d'Esquerra

El Partit Republicà d'Esquerra ba
fet pública una nota en la qual afif·
ma que, contra les manifestacions ~>
flcials els Ajuntaments del nostre
pals estaran regits per comlsSiOOS
gestores de caràcter governatiu; que
aquest fet és contra la IJel Munl·
Entre els acords adoptats pel Con- cipal catalana; que no s'ha d'anar
sell General d 'Acció Catalana Re- a la constitució de gestores mentre
publicana celebrat diumenge darrer no es reposin els regidors elegits per
figura el segUent:
' sufragi popular, etc.
«Adreçar un missatge al President
Nota oficiosa del Comltll de
de l_a República Espanyola, com a
maglStrat al qual principalment in- vern de la u. o. de c. - Rebem "'
nota
segUent: ((E} Comitè de Govern
cumbeix la salvaguarda de la constitució, recordant-li que Catalunya de la Unió Democràtica de Cat~ÜU·
des de fa més de sis mesos, viu fora nya, davant del fet de la constituciÓ
de tota constitucionalitat, sota un governativa de comissions gestorf
règim d'excepció, sense Parlament amb la finalitat de regir els munl~
1 sense Consell de la Generalitat que pes de Catalunya, fa avinent als se
representi la majoria. de Catalunya afiliats que en el seu dia foren..~~;
organitzada en partits politics i de- vestits de la representació popw::_
manant, per tant, l'immediat 'r etorn que llur intervenció en aquelles 11
a la legalitat derivada de la vlgèn· de quedar llmltada a la fiscalltlaC
ela de la Constitució 1 els Estatuts del govern municipal, però sense
prestar-hi cap altra collabOració 1
exterior i interior de Catalunya.•
amb referència als altres afiliats<~~;;
El Consell Executiu d 'Acció Ca- sense l'aval popular, poguessin
talana ha donat ja. compliment a la nomenats, no creu convenient ~
llut
resolució transcrita enviant a l'Ex- participació.•
cellentlssim Sr. P resident de la República el missatge acordat. Aquest
escrit, en el Qual es posen a la consideració de S. E. les infraccions de
El Balneari de Tona
la Constitució 1 de l'Estatut que han
comès el Parlament l els Governs
S'ha
del càrreC tent·
de la República prenent com a pre- poral depossessionat
director dels BalneariS
text els fets del 6 d'octubre, va Tona, el nostre
amic doctor aose
sortir ahir de Barcelona. El signen
els senyors L. Nicolau d'Olwer i Ramon Peypoc, president i secretari
del Consell Executiu d'Acció Cata-

er.

te

L'ACTE D'EN"T ERRIUIENT
D!eppe, S. - S'ha verU!cat l'enterrament del president de les J oventuts Socialistes d'Astúries senyor SuàLlegiu L A HUMA N AT
rez. Presidi el fúnebre acte l'ex-mi- lana.
nistre senyor Indalecio Pr!eto, acompanyat del diputat senyor Amador
Fernàndez, el president del Comitè Fàbrica de xeringues, mesures sistema decimal, per a Jlquids I àcidS de Refugiats Espanyols a Paris se- Aixetes metall bla no Inoxidables, I tota mena d'objectes
PASTISSERIA « EL I DEAL »
d'estanY nyor Tollos i el secretari de l'es~en
Llauna. lla utó I alpaca - Servei especial per a taulells de lleterieS
tat Comitè senyor Rod.rigo. També
figurava a la presidència el senyor
CASA FUNDADA EL 1834
Benardf Tomàs.
Els partits comunistes i socialistes
A. AQUILINO MAGGI ··- Suc. de Lluís
de Dieppe varen trametre
Salmeron, 207 ( G.)
BA R C E L O H A
Te!Uon 73175 francesos
corones lgualmen~ que els refugiats Ample, 21, I Plata, I
Telèfon 20901
polltics de P A.ris.

MIQUEL ALVAREZ
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· LA TRAJECTORIA DE LA CRISI MINISTERIAL

La reunió dels 4 tindrà una segona part avui al matí
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nota del President de la República .
Existeix una gran desorientació en quant als resultats de l1encàrrec formu1at a Lerroux
(Ve de la pàgina primera) nar solució eJ.s problemes més elementa~ 1 urgents plantejats Einó
P alau Ne.cional el senyor ~elquia~ un QQvern autènticament republicà,
al
naixement del qual seguiria la
des Alvarez l digué als penodist.es.
-Molt breu, be r atificat a S. E. diSsolució de corts, que convoqués
la meva opinió de la passada cr~i. el Cos electoral i inspirés e~ seus
Com que el bloc s'ba reconstrwt, actes en aquestes normes:
a> Restabliment immediat de la
els partits que l'integren tenen majoria. al Parlament i entenc qu~ ~ plenitud de dret 1 garanties constiel bloc que ha de governar, ~;~-ss1stit tucionals. Alliberació dels milers de
des del Parlament, l que doru. solu- presos arbitràriament detinguts. Reció als problemes, tant econonucs integració als Municipis de~ òrgans
com socials, que reclama . 9:mb ur- legitims, 1 gestió 1 acompliment de
gència el pals, fins que arnb~ la fór- la legislació &oc!al.
b) Ordenació de manera que permula adequada que diSsolgm aquestes corts que serà quan la Cambra meti enjudiciar amb peremptorietat
tots e~ representants de l'autoritat
abordi la reforma ronstltucional.
A preguntes de~ periodistes digué que hagin comès delictes aml? moque en cas que aVUi rebés l'encàr- tiu de la repressió del movunent
rec la persona que hauria de for- d'octubre.
e) Adopció urgent de les solumar el Govern, seria. a darrera hora
de la tarda, puix que quedaven per cions més meditades 1 aptes per a
enriquir
l'economia nacional, mobl·
evacuar moltes con3ultes.
Utzar-la. ràpidament 1 absorbir la
major quantitat po3sible de la mà
El senyor Cambó, per d'obra
aVUi en atur.
El retorn al QQvern de les forces
que en la passada crisi en sortiren
la Lliga
per defensar absolutament la peno.
de
mort ho jutgem tan incongruent
Madrid, 4. _ A les 12'50 arribà. al
P alau Nacional el cap de la Lliga. amb les ànsies nacions.~ d'aquestes
Catalana, senyor cambó, el q.ual ~o hore3 que no considerem necessari
jmangué a. la cambra presldencu!.l analitzar-lo. La hipòtesi significaria
'fins a la una. A la sortida, el senyor el triomf de tot el que ha. fracassat.
La minoria socialista, senyor Pre' Cambó murà als periodistes la sesident, demana amb apreml que
güent nota:
1 «He recomanat un QQvem que desaparegui l'actual situació de dJcr
ofereixi les majors garanties de du- tadura 1 que es restableixi el règim
rada 1 eficàcia encarregat d'abordar legal»
11 resoldre els greus problemes urtgents en l'apreciació de~ qua~ poMiquel Maura, pels re¡dran 'produir-se extenses coincidèn'eles, amb postergació temporal d'apublicans conservadors
1quel~ que irriten l separen.»
El &enyor Cambó, lliurada la nota,
Madrid, 4. - A la una i deu mino féu cap manifestació als perlonuts de la tarda. acudí al Palau Na~te3.
cional per a evacuar la seva. ronsulta el cap del partit republicà conDe los Ríos, pel partit servador,
senyor Miquel Maura. El
senyor Maura estigué al Palau Naclonal fins a. les dues menys cinc
socialista
minuts 1, en sortir, digué a~ perioMadrid, 4. - Després de la una diStes:
-El mateix consell de la vegada
arribà al Palau Nacional, per a. evacuar la seva consulta en represen- anterior: un QQvern que accentuï el
cami
inic-lat vers la pau. Sl no fos
tació del partit socialista, el senyor
Ferran de los Rios. Aquest roman- posSible, la dissolució de les COrts.
Un periodista ll preguntà si aquest
gué amb S. E. fins a. un quart de
dues de la tarda i, en sortir, lliurà Govern al qual aHudia podria viure amb les actua~ Corts, 1 el senyor
als periodistes la següent nota:
contestà:
«La. minoria socialista, qu ~ ha re- Maura
-La. concentració tot el més àmproduït davant S. E. la seva opinió plia.
possible.
Si no pot ésser alxi,
en la última consulta, amb motiu
'cie la nova crisi podria. limitar-se a r epeteixo, la dissolució.
reproduir la nota que lliurà el 30 de
Suspensió de les conmarç. La t!midesa de~ passos donats pel QQvern vers un règim de
l~alitat l respecte han estat tan
sultes fins a les sis de
neus que gairebé són inapreciables.
El segrestament de t<>tes res lliberla tarda
tats no solament continua, sinó que
hem presenciat en aquests mesos
passats un nou a.vatar del règim de
Madrid, 4. - Al Gabinet de Prem«camartllas», conduent al propòsit sa de la Presidència de la Repúbli~·invalidar accions const.itucionals ca. manifestaren als periodü;tes, a
~ecisèrles de suprema magiStratura. les dues de la tarda, que les consulEn v~ta d'aquesta. situació de fet, tes quedaven interrompudes fins o.
1 tenint en compte les reiterades les Els de la tarda. Les consultes semostre3 d'esterilitat ofertes al pals rien represe3 amb el senyor Hom,
~r l'actual Parlament, la minoria cap de la. minoria nacionalista bassocialista considera que no pot do- ca, i acabarien a. les vuit de la nit.

lEs reprenen les consultes
El senyor Bàrcia, per
«lzquierda republicana»
Madrid, 4. - A les Sis menys vint
minuts arribà al Palau Nacional el
t:ap de l'Estat.
A les &s acudi a evacuar la seva
.~nsulta el senyvr August Barcia,
per la «lzquierda Republicana>>. Ma'nifestà. a~ periodistes que s'havia
'anticipat a. la visita del senyor Hom
' ja que sabia que el cap .de la minoria
~nacionalista basca es trobava a Pai que seria. un altre membre de
1ns
dita. minoria l'encarregat d'evacusr
!a consulta.
1 R eferint-se a la consulta que s'hatYla fet al senyor Azaña, digué que
J1.quest havia tramès al Cap de l'Eslat un besalamà com a compensació
un altre de tramès pel senyor SànÇhez Guerra, invitant-lo a evacuar
'çonsulta. Digué que aquest besalal'h& l'havia contestat amb el seu 1
¡~b els mateixos conceptes que fi¡ guraven a la carta que trameté en
1l'anterior crisi.

;a

t

El senyor Chapaprieta,
independent
Madrid 4. - A les sis 1 deu m11J1Uts de fa tarda arribà a Palau el
senyor Joaquim Chapaprieta, el qual
~ limità a saludar e~ informadors
1 . passà a la Cambra presidencial
Sense fer cap manifestació.
A les 6'20 arribà a Palau el senyor Abillo Calderon, el qual sense
fer tampoc manifestacions a~ periodistes passà a entrevistar-se amb
el cap de l'Estat. El senyor Calderon representa els parlamentaris independents.
A les set sortl el senyor Chapaprieta el qual digué a~ periodistes
.Que s'havia limitat a ratificar el seu
COnsell de la crisi anterior.
En definitiva -afegi- he aconllellat que es formi un Govern amb
la base més àmplia possible, dintre
d'aquentes COrts, amb programa
concret en el qual es doni preferència a les qüestions econòmiques,
PrEls
essupostos, atur obrer, etc.
periodistes ll preguntaren si
&>Odia donar-los alguna impressió
~bre la solució de la crisi 1 contestà:
-En absolut. Els designis del se~r~=-. President, són impenetrables.
... ~e que puc dir-vos, és que se..... ament serà resolta amb rapidesa..

El

monàrquic
Calderon
Madrid, 4. -

Ab ilio

A les set 1 1 deu sor-

lfr.~!,. senyor Abllio Colderon, el qual

~ als periodistes còpia d'una ex-

Begüenrota, QUe en sintesi diu el

idSnY -

erieS

d Que es ratificava. la minoria inaependent en la nota que lliurà a
e%JsE el dia 30 de març. Aleshores
t.la i segueix perdurant en l'o~.?dageneral la conveniència que
ttn VJ de les actuals Corts no s'ex·
reJe~, ja que !oren elegides lliu1 en amb la màxima. autoritat,
tèn~ ma~ix reclamar amb lnsisa la fOrmació de QQverns de-

finltius, estables, desfent les interinitats ineficaces. COnegudes les
actituds de~ sectors dreta. 1 centre,
que són important majoria, la solució de la crisi no ha d'oferir dificultat.
Assenyalà la conveniència que el
QQvern porti en el seu programa la
reforma. constitucional, un pressupost amb mires a l'anivellació per
al 1936; mesures per tal d'evitar que
es repeteixin els successos d'octubre,
impulsant amb actives gestions les
fonts de riquesa per tal de resoldre
o liquidar la !alta de treball. 1"- aquest programa la minoria de diputats independents, U prestaria el
seu concurs 1 coHaboració.

El senyor Bàrcia facilita una nota
Madrid, 4. - En acabar el senyor
Barc!a la seva consulta, facilità la
següent nota:
«El partit d'«lzquierda Republicana» l la seva minoria parlamentària
reiteren aVUi el parer constantment
mantingut que la. solucJó dels problemes politics que Espanya té plantejats, està en la formació d'un Govern autènticament republicà, que,
previ el restabliment de la plena
normalitat constitucional i de la legalització de la vida de~ organ.ts..
mes de caràcter regional, provincl!l.l
1 municipal, reintegri en els se\ls
càrrecs tots e~ elegits pel poble }er
a exercir-los segons l'oportuna pregunta a l'opinió pública.
Aquest parer, invariablement expressat pe~ òrgans representatius
d'«lzqu!erda Republicana», recull l'unànime sentir del partit, que en un
principi podia considerar-se com una
prudent l alta. prevenció. En e~ mom ents actuals s'imposa com a. remel únic fer front als molts perjudicis 1 greus danys que al pals s'infereix per un Parlament, per la seva pròpia. indole 1 posició impotent
per a estudiar tan sols els problemes d'ordre juridic, econòmic i social, que Espanya. ha de resoldre.
L'obra estèril, quan no funesta de
les actua~ Gorts, accentua progressivament les dificultats per a donar
solució a les qüestions que afecten
de manera tan profunda la vida nacional. El Parlament no aconsegui
encara votar un pressupost, havent
de regir avui, prorrogat, el del 1933,
amb un augment enorme en el seu
dèficit; el comerç exterior, des del
principi d'aquell mateix any fins a
finw del 1934, es contreu en mé3
de us milions de pessetes or; el saldo de la balança. comercial, que el
1933 fou de 173 milions de ~<setes
or , de3favorable per a. Espanya, el
desembre del 1934 passà de 258 milions de pessetes or, havent-se acr
centuat aquest fenomen d'adversitat
per als nostres interes30S en ~ qua-tre mesos que van transcorreguts de
l'any 193S; l'atur obrer, fenomen soela! que s'afirmava que seria. una
de les preocupacions es;;encials de
les COrts elegides el novembre del
1933, el remei del qual s'anunCià,
està ara agreujat amb una intensitat progressiva., com ho demostra el
fet que el nombre de parats el març
del 1934 era de 606.968, 1 en la mateixa data de l'any actual arriba a

la de 704.842, havent-se produït, al
camp, una baixa tan enorme dels
salaris, que en alguna. provincia no
arriben al 40 per 100 del que percibien el 1933 els obrers del camp.
Cito aquests !ets rom a índex irrebatible de la greu situació creada
per a. afirmar que a l'economia general se li han causat perjudicis que
fataiment es deixaran sentir en l'ordre monetari.
En l'esfera espiritual l'estat de coses és idèntic, 1 es pot sostenir com
a fet comprova.t per la realitat politica que Espanya, des del novembre del 1933, no creuà més hora
d'esperança. de recuperar la tranquillitat que la que existeix des del 3
d'abril passat fins el dia d'avui,
això és, exactament el temps que ha
minvat la influència en la direcció
del QQvern dels elements representatius d'aque3tes dretes que pretenen constituir la majoria. parlamentària.
Les nostres previsions i les nostres temences desgraciadament estan avui plenament confirmades.
Per tal motiu, novament r eproduïm
sense modifice.r-la en r~ la nostra
opinió que reiteradament hem exposat davant S. E., en distintes conj untures, com les que ens foren
ofertea en ésser honorats cridantnos a consulta.»

El progressista Ciril o
del Río
Madrid, 4. - Ales 7'35 sorti de la
Cambra presidencial l'ex-mlnlstre
d'Agricultura. 1 cap del partit progressista senyor Cirilo del Rio, el
qual facilità als informadors la setüent nota:
«He aconsellat a S. E. la formació d'un Govern d'àmplia concentració republicana, que tingui les majors assistències possibles, 1 que sig-

nifiqul un gabinet de pacificació 1
concòrdia, i pugui, deixant una mlca al marge les qüestions de partidiSmes politics, dedicar-se amb urgència 1 amb eficàcia a la resolució
dels greus problemes que urgentment
té plantejats el pals: règim pressupostari, atur obrer, situació precària. de l'agricultura, i dificultats del
comerç exterior entre altres.
Si, dissortadament, això no pogués
ésser, amb l'actitud que és de desitjar, crec que ha de crear-se la possibilitat d 'un de formació que no perdi en absolut aquella. s!gnitlcacló.
Solament en el cas que e~ partits
politics amb llur actitud facin insuperablement impossible aquella solució, hauria. de pensar-se en la dissolució.

El senyor Rodríguez Pérez, del «Partido Nacional Republicana»
Madrid, 4. - El senyor Rodrlguez
Pérez, en nom del partit Nacional
Republicà, ha. exposat davant el President de la República el següent
consell:
En l'opinió que amb motiu de Ja
darrera crisi va exposar a S. E. el
President del partit, senyor Sànchez
Roman, es destacava la urgència que
els Governs l les Corts s'emprin a
tot el relatiu a una reconstitució econòmica d'Espanya, i que ni els Governs recolzats per les actuals Corts,
nl aquestes, a desgrat de la seva
presència. en gran part conservador a, no han estat capaços de realitzar amb eficàcia. En l'aHudJda opinió també s'assenyalava la necessitat
que existeix que solament governin
la República persones i grups d'un
indubtable republicanisme que imposin la Llei per a tothom i que
restltuelxln plenament al pals els
drets politlcs suspesos.

S. E.

confia l'encàrrec de formar Govern al senyor Lerroux,
condicionant-lo als extrems
d'una nota

Madrid, 4. - A les 8'05 de la tarda ha. arribat a Palau el cap del Govern 1 ha. entrat a la Cambra Presidencial sense fer cap mena de manifestacions a~ periodistes. N'ha. sortit a les 9'20 1 ha manl.festa.t eJ.s periodistes el que segueix:
-S. E. m'ha fet una altra vegada
l'honor de confiar-me l'encàrrec de
formar Govern, 1, puntualitzant bé
la. missió, l'ha. concretada en la nota següent:

Una nota de s. E.
-------------------senyor Lerroux ha llegit una

El
nota redactada en els termes següents:
<<Plantejada davant el President
de la República la necessitat de resoldre aquesta crisi, apareix una
qüestió objectiva l prèvia que cal
puntualitzar d'acord amb la. lliure
voluntat de~ partits que han de
constituir la majoria: si desitgen obertament la reforma constitucional
amb la transigència 1 concòrdia que
la faci viablé i útil, o si, taltant aquesta possibilitat, queda aquella fi
posposada pràcticament a. altres propòsits i preocupacions.
Ha estat conferit al senyor Alexandre Lerroux l'encàrrec de procedir a. tal aclariment 1 de formar, en
el seu cas, un Govern que, amb la
base de l'antiga majoria, però estesa
amb l'amplitud convenient, sempre
per a resoldre en pau altres problemes d'interès, es converteix en requisit de l'e!lcàcia que exigeix l'article 12S de la pròpia Constitució.
Dins de les expressades caracteristiques, l'amplitud de l'encàrrec no exclou com a única. solució possible
la reconstitució, amb aportacions 1
r eforços de tots els altres partits del
Govern dimissionari, la resultant essencial de~ qua~ ha motivat distintes i, tanmateix, coincidents apreciacions en ocasió de les consultes evacuades.»

Diu el senyor Lerroux
que avui vol tenir la feina enllesttda
Després el senyor Lerroux ha. afegit verbalment:
-He manifestat al senyor President de la República que com més
difícil és la missió més honrosa és
per a mL I ara valg a complir el
deure, en interès de la República, de
resoldre el problema, encara que em
senti inferior a la càrrega.
Hom U preguntà quan començaria les seves gestions i ha respost
que aquesta mateixa nit i que procuraria enllestir-les demà al mati.
El senyor Lerroux acabà. dient:
-No digueu que surto amb cara
trista ol alegre. Sóc un home resignat.

Altra vegada reunió dels
«quatre»
Madrid, i. - Moments abans de
les deu de la. nit el secretari particular del senyor Lerroux, senyor
Sànchez Fuster, ma.nl!està als periodistes que aquesta nit, a les deu
se celebraria al domlclli del senyo~
Lerroux una. r eunió conjunta dels
senyon Lerroux, Oil Robles, Martínez de Veia.sco 1 Melqulad.es Alva.rez.
En efecte, a dita hora arribà al
domicili del senyor Lerroux el senyor Gll Robles, el qual, a preguntes dels periodistes, digué que acudia al domicili del cap del QQvem
perquè se l'havia cridat, sl bé no sabia per què.
A les 10'20 arribl al dom.!cW d el
senyor Lerroux el ministre d'Estat,
senyor Rocha, al qual ~ periodistes donaren a conèixer la nota del
President de la Repúbllce...
Després de la seva lectura., el senyor Rocha. digué que com que no
havia parlat amb el cap del Govern,
anava a assabentar-ee.
Quan ela periodistes conversaven

amb el senyor Rocha. arribaren al
domlcill del senyor Lerroux els senyol"l¡ Melquíades Alvarez 1 Martfnez de Velasco. Aquest no féu cap
manifestació. Quan es disposava. a.
entrar el senyor Alvarez, un periodista U digué:
-Reunió conjunta, senyor Melqu!ades.
El senyor Alvarez es limità a conte&tar:
-Pel que es veu.
I , sense dir res més, entrà al domlcill del cap del QQvern.

Prop de dos quarts d'onze de la
nit els tres ca.ps de~ partitc del bloc
quedaven reunits amb el senyor Lerroux.

ELS TRES CONSELLERS MUNICIPALS DE LES ESQUER·
RES, SENYORS MASSIP, SERRA HUNTER t BOTER. SON
SEPARATS DE l'AJUNTAMENT DE BARCElONJ.

160.000 vots del sufragi popular
avalen les actes dels tres consellers
Abilio Calderon no creu Llegiu LA HUMANITAT es troben no és cosa que ens els prel)o
guem massa. a la valenta, 1 per a.ixbr
amb el més bon humor, podem deque Lerroux pugui és- Vist l'oficiDECRET
de l'Alcaldia de Barce- manar al simpatiquissim senyor que

ser el cap del nou Govern
Madrid, 4. - El senyor Abillo Calderon, parlant del moment polit!c
abans d'acudir al Palau, s'ha mostrat molt reservat i s'ha. limitat a
repetir els termes en què informarà
el President de la. República.
:Preguntat sobre la possibilitat que
en la solució de la crü;l puguin tenir decisiva importància e~ vots que
a la Cambra li presten suport el senyor Abillo Calderon no ha.' negat
possibilitat a aquesta noticia. Ha
afirmar que potser no serà aliè a la
continuació que pogués suposar la
solució de la crü;i. Ea dit que creu
que el Govern pot estar constlt·..üt
avuit a la nit i facilitat demà, diumenge, o, tot el més tard, al «Full
Oficial del Dilluns». Naturaiment, no
creu que el cap del nou Govern torni a ésser el senyor Lerroux.

Comentaris a la nota

lona manifestant qae requerits degudament e~ Consellers d 'Esquerra
Republicana., senyors Massip, Serra
Húnter l Boter, designats en el Decret de data. 29 d'abril proppassat,
reconstituint l'Ajuntament d'aquesta
capital, no varen comparèixer a la
sessió preparatòria de la constitució,
i atès que aquesta actitud coordinada. amb la manifestació pública. de la
no admissió de la designació, i, per
tant de llur negativa a pertànyer
i actuar dins la Corporació Municipal de Barcelona, constitueix una
circumstància ju.ridica similar a la
que serví de fonament a. la resolució
de data d'ahir, remtiva als Consellers suplents del propi Ajuntament,
Decreto:
Deixaran de formar part de l'Ajuntament de Barcelona e~ senyors Jaume Serra. 1 Húnter, Josep M.a Massip
i lzàbal 1 Ferran Boter 1 Mauri, i,
en conseqüència., passen a ocupar
llurs llocs les persones que, pel seu
ordre de collocació en la respectiva
llista de l'anex publicat per Decret
del 29 d'abril, e~ correspongui.
Barcelona, 3 de maig del 1935.
El Governador General lnterl
de Catalunya, President de la
Generalitat,
J . PIC

del President de Ja ReLlegiu LA HUMANITAT
pública
El senyor Governador General inMadrid, 4. - Acabades les consulte.s, i efectuat l'encàrrec de formar
QQvem el senyor Lerroux, la nota
culminant la constitueix el document del President de la República,
en el qual condiciona la formació de
QQvern, separant-se de tot el que
afecta a. proporcionalitat parlamentària, per a concretar-se únlca.ment
1 exclusiva. a la. tasca parlamentària
que ha de desenrotllar el Govern i
molt principalment en la nota que
dema.na l'opinió dels quatre caps poUtics que constitueixen la majoria
parlamentària sobre llur pensament
en el que es refereix a la reforma
constitucional.
Davant la impossibilitat que el
problema politic es resolgués al Parlament, el President de la República, després d'oir les opinions dels
caps de grups parlamentaris, redacr
tà la nota que féu pública el senyor
Lerroux 1 que té gran importància.
Aquesta nota és l'objecte de discussió en la reunió que aquesta nit
celebren els quatre caps polftics al
domicili del senyor Lerroux. El moment és d'una gran importància 1
naturalment, la reunió té un exce~
clonal interès en ampliar el senyor
Lerroux verbalment el pensament
del senyor Aloalà Zamora, 1 fins que
no acabi la reunió és inútil donar
cap opinió.

Després de la reunió dels quatre

teri, interi President de la Generalitat l alcalde governatiu de Barcelona, en el Decret que reproduïm
no !a esment de cap article de la
Llei Municipal. No n'ha trobat cap
que li serveixi. Però, és clar, el senyor Pic, no per manca d'una. Llei,
havia de deixar de donar entrada als
seus amics a l'Ajuntament, l ha trobat un a:comodin» que per a ells el
voldrien els jugadors de <<POker»; la
simpatia vers el moviment d'octubre.
Per al senyor Pic no compten ni els
Tribuno.!:; ni e~ t extos legals. Agafa
un nom, el mira i el remira, l quan
l'ha. sospesat prou sl no 11 agrada li
clava la. simpatia a les costelles i a.
un altre. Ja ho saben els nous consellers per obra 1 gràcia. del senyor
Ple. El dia que algun d 'ells s'atreveixi a posar-se en contra, per exemple, de la. Companyia de Tramvies,
el senyor Governador general interf
farà un examen del seu cor i el declararà tarat de simpatia vers el moviment d 'octubre 1 tot llest.
Situats e~ !ets en el pla en què

* HA ESTAT
MISS CANARIES
PROClAMADA MIS ESPANYA

Haurà de resignar l'encàrrec
el senyor Lerroux?

I

'&

1:

.!1

e).J

UNA AVIONETA ACCIDENTADA
PROP DE MARTORELlES

DARRERES IMPRESSIONS

UN
DELS
CONSELLERS
FANTASMES

Ordre designant el senyor Manuel
Roviralta 1 Olivella per a ocupar una
de les nou vacants de Conseller de
l'Ajuntament de Barcelona, deixades
pendents de provisió en el Decret del
29 d'abrU passat.
Un de~ fantasmes deixa. d'ésserho, però per a la majoria de~ ciutadans és tan desconegut ara com
abans. T enim l'esperança que el senyor Roviralta Olivella, aimenys serà un home molt conegut de la seva
familia 1 dels veïns de la seva escala.

l'equip d'EspaUltima hora A BrusseHes,
nya d'hoquei ha batut
Bèlgica

Madrld, 5 (2 matinada) . - Acaba
d'efectuar-se l'escrutini per a la proclamació de Miss Espanya. L'elecció
ha tingut efecte per mitjà d'un plebiscit! popular. Ha r esultat elegida
la senyoreta Alleta Navarro i Cambrenero, Miss Canàries, la qual ha aconseguit 603 vots. Aquesta senyoreta és
filla d'un funcionari de presons de
Tenerife. En segon lloc ha aconsegUit
el major nombre de sufragis Miss
Madrid, 4. - A les 11'10 de la nit per a vosaltres 1 és
b
abandonaren el domicili particular hagi alguna notícia pro able que h1 Catalunya, que n'ha tingut 246. Segueixen Miss Aragó, amb 149, Miss
del senyor Lerroux els caps de grups
Fou preguntat sl '1
parlamntare!s que integraren l'anta-- estava en bo
r~•!.~~nyor Lerroux Astúries, amb 138, etc.
r ior bloc governamental, senyors ou gué:
na ......,~ció, 1 responRobles, Martinez de Velasco l Mel-, -En admirable disPOSició
ò
quiades Alvarez.
em pregunteu més EI au Í per no
Aquest darrer en veure e~ perio- vos és que aquestà. ni~e shlpuhc dirdistes manifestà que el senyor ou noticies.
no
aurà
Robles donaria una referència de la
Segons noticies ad ulrid
reunió, 1 efectivament, el senyor ou periodista racilltades\er es per
Robles donà la següent nota.:
tima del Senyor Lerro
persona -A requeriment del President del de~ «quatre» no s'arri~ : ~ reuni~ A Lisboa plou copiosament ••
Consell senyor Lerroux ens hem concret m hagué al
acor
No jugarà Pedrol
reunit per tal d'examinar l'encàrrec proposÀ la qüestió ~~~1ement que
4-. - Regna. forta tempesque ~~ ~ conferit el President de la reforma constltuclona~ sol P~~ ge ,la ta.Lisboa,
de pluges, la qual cosa hom creu
Republica.
tur obrer 1 risl d 1 '
uc
e 1 a- afavorirà
e~ futbolistes
espanyols,
En vista de la importé.ncla d'aquest
Q
, e . à e camp.
hem cregut preferible meditar tat uJ~ arrtb a la proporcionaU- perquè trobaran el terreny més tou..
1
A
l'hotel
on s'estatgen els equ!piers
aquesta nit i tornar a reunir-nos bl
ovem, e senyor GU Roespanyo~. han desfilat molts compa~~~ll~ les 11, a la Presidència del v : ~J~:r~l ~~:e;r~J~ s!i triotes
seus, aixf com els directius
-Però quina és la vostra. impres- ~r~~ divisatadesdparéslxò del l'última.Mcri- del futbol portuguès, per tal de sa-sió?
•
, e senyor ar- ludar-los.
La Premsa portuguesa creu en una
- Doncs que són les 11 1 ens n'a- ;!fez d~ Vtoelasco proposà que refienero al llit. Meditarem 1 demà ja
oness
ts per tal de reunir-se victòria dlficU del seu pafs, 1 la gran
majoria d'aficionats cre-..1 que guaveurem el que passa,
demà.
- ¿Però una meditació conjunta?
Aquesta impressió l'ha confirmada nyarà. Portugal, per un gol de dife- ha. preguntat 'Ull periodista.
una persona afecta al senyor Gil rència.
S'han exhaurit per complet les loI davant el somriure evasiu del Robles.
senyor Gil Robles, un altre informa" t '· .'~ '/~ .•¿ ),. JI.' •.;- calitats.
La
moral d~ jugadors espanyols
dor ha. afegit: A meditar amb el '¡' · I . t ,t '; Y, ,., •.,. .~ . Y.Í ~~
bona.
coix!.
., • • · • - • ~,
· /~; ~ 'ir 'T ;. {,J)r ésEImolt
seleccionador espanyol ha. deci- Sf - ha respost el senyor ou •I • ' ~ )j .!," - Jt ' i Sl l
'
~
Robles. Naturaiment, Podeu tenir la I t.' q -"<) ' . .4 ( I )~
'¡ Ji',. dit que la lin1a mitjana del seu equip
contra Portugal la formin els futbocompleta seguretat que aquesta nit I J.J•
'~. ·,if, r,.- "J••'r'J '1 '·'~ listes
CUaurren, Soladrero i Lecue, i
no h1 haurà absolutament res, ni ~ ' , r,,. , f , ' • ..- r p -y v_t;t· ~, •...._.
la
de l'equip no sofrirà variatampoc demà abans de les 11, hora o w Y . ' ,., l( \ , • •g... ~,.. .i !.J Ji....- ció resta
en l'arrenglerament ja conegut.
fixada per a l'entrevista. Podeu re- ~t , f ~ .,J.. "1- .. J.., 1.. J ·~ 'J 1 •• •, •, p-. .
tirar-vos amb tranqUil:Utat.
rJ e ¡'; 1, 1•• ·,'t'I
Els periodistes han intentat parlar
La nostra impressió segueix essent El festival d'ahir a la piscina
am::, el senyor Lerroux, però el seu 1
tei
d nà
1 di
secretari els ha. dJt que la referència a ma xa que 0 rem e
a 30,
del C. N. Barcelona
la donaria el senyor Gil Robles, !, a. la. matinada, o sigui, que s'anirà
Ahir a la nit, a la piscina del C. N.
en assabentar-se dels termes amb a la dissolució de les COrts .
Barcelona, tingué lloc el segon i darquè aquest ho havia fet, ha. dit que
rer festival internacional amb la
efectivament, demà, a les 11, es rC.:
coHaboracló dels nedadors alemanys
unir!en novament a la Presidència.
de~ clubs Hellas 1 Magdeburg Da·
La impressió que ~ periodistes
men.
tragueren de la reunió !ou la que
Els resultats foren ~ següents:
el senyor Lerroux exposà a~ altres
100 metres crawl (Internacional,
caps parlamentaris àmpliament les
mascull).- 1.er Japusch, l' 4" 2-10;
condicions per tal de complimentar
2.on Sabater, l' 4" 6-10, 1 3.er sal'encàrrec, 1 no s'anibà a un acord.
bata, l' 5" 9-10.
Degut a això fou l'acordar una nova
100 metres crawl (internacional,
Els
seus
dos
ocupants
reunió per a demà, en la qulrl es
femenl). - 1.er carme Soriano, l '
fixarien terminantment les posi16'' 3-10; 2. Schultz, l ' 16" S-10, i
resulten ferits
cions, 1 la impressió dominant és
3.er Ros. l' 22".
que el senyor Lerroux, davant la
200 metres braça (Internacional, feAhir a la tarda, cap el tard, quan
impossibilitat d'arribar a un acord vomva.
per damunt del poble de "Mitr- meni). - 1.er Rocko, 3' 12" 8-10, 1
def!nltiu amb els caps de l'anterior torelles
una avioneta de l'Escola Ci- 2.on E. Soriano, 3' 16".
bloc,. resignarà els poders, demà
200 metres braça (Internacional,
del Prat de Llobregat, tripulada
després de l'esmentada reunió, o bé vll
pel mecànic Estanislau Gatell i el mascull). - l.er Ruckedoldd, 2' 57''
S. E. 11 imposaria. unes noves condi- paraxutista
Francesc Pérez Mur, de- 2-10, i 2.on Navarro, 3' 9" 4-10.
cions que li donin més facUltats gut a la boira
100 metres dors (Internacional, fei al fort vent C'Ue
per a formar QQvem o lú haurà una feia,
topà contra. una muntan"Ya. meni), - 1.er Vehel, l' 33", 1 2.on
nova persona encarregada. de formar L'aparell
c.
Sorlano, l' 34" 2-10.
quedà destroça.t 1 els .:;eus
QQvern, i en aques~ cas, sembla que
Rellevaments 4 x 100 lliura (In·
ocupants
r
esultaren
ferits.
P'rez
seria. prescindint.d'aquesta caps, amb Mur, ferit de menys
consideració, ternaclonal). - l.er Hellas, 4' 21"
totes les consequències.
pogué desprendre's de l'aparell i 81- 3--10, i 2.on Barcelona, 4' 24".
Lleó Esser, el formidable campió
ribar, a peu, a una colònia escolar
establerta a Martorelles, des d'on, de salts alternà amb saltadors rttlS
clubs
Barcelona i Hellas, 1 efectuà
per telèfon. avisà a Barcelona.
una magnllica exhibició.
Immediatament, sortiren cap a
Madrid, 5. - A les dotze de la olt
es celebrà un partit
ha arribat al seu domicili el senyor Martorelles una ambulància 1 un c.~l. deFinalment,
water-polo que donà la victòna
GU Robles, l davant les preguntes xe de l'Aeronàutica Naval, que --e- al
Barcelona per 6 go~ a 3.
colliren els ferits, els quals foren
dels periodistes, ha. dit:
Equips. ..... Barcelona : L - elis,
- Ja podeu comprendre que hem traslladats a Barcelona., on fore.1 Gà.mper,
Borràs, Brull, Sabata, Jiting',¡t un ampli canvi d 'impressions hospitalitzats.
ménez ll l Cabrejas L - Hellas:
1 que demà continuarem. Amb aquest
Al pilot ll !oren apreciades f eri- Helns, Kuhne. Teller ll, SCherpacb,
motiu aquest dia ha. d 'ets-er mogut des greus en dJ>erses parts dal "· Schumoura
Rademacher ! Japusch.

1:

ocupa universalment tots e~ primer.J
llocs civils de Catalunya. i Barcel~
na que ens expliqui, per a quan enf
convingui, com s'ho ha. arreglat pef
a fer que la reunió que ell, el senyor
Duran 1 Ventosa i el senyor Sole1•
Janer varen confessar als periodistes
que no era més que una. entrevista
particular, es convertelxl ara en una.
sessió preparatòria de Constitució. A
més, ens podria expllcar com es fa
per a considerar que uns consellers
que no assisteixen a una reunió partlcumr no acompleixen els seus deu·
res per a~ quals varen ésser elegits.
Seria molt interessant que el senyor Ple, en el «Butlletf Oficlah, o
en qua~vol dels altres diaris que té
a la. seva disposició, exposés la doctrina. jurfdlca. que li permet d'arribar a les conclusions que exposa en
el seu Decret. Una aportació d'aquesta mena seria. d'un valor inapreciable per a quan les Lleis hagin d'ésser aplicades, bo 1 tenint en compte
el que ara es fa des de~ llocs de Govern, no fos cas que llavors algú s'entestés a voler interpr etar la Llei d'a·
cord amb el sistema tradicional, 1
considerés nuls tots e~ acords que
ara pren el senyor Ple. Ja. pot comprendre que la precaució no estarà
de més.
A nosaltres, el que ar:~. ens farà.
més gràcia serà veure com s'ho fan
els senyors de la Lliga per a mantenir-se en la seva posició legalista, tan
legalista, que no e~ permetia de
formar part de l'Ajuntament quan
no s'havia acomplert el requisit hu·
moristic de posar uns noms al uButlleti» per pura fantasia de !er nous
Decrets, bo i suprimint-los dels llocs
que els pertoca OC"Jpar, segons voluntat popumr ben clarament manifestada en les eleccions.

Davant el partit
Portugal - Espanya

Brussenes, 4. - Aquesta tarda s'ha
jugat el partit d'hoquei Espanya-Bèlgica, el qual ha acabat amb el triomf
de l'equip espanyol per 1 gol a O. El
punt fou marcat per Jardon quatre
minuts abans d'acabar l'encontre.
L'eqUip de Bèlgica ha dominat durant la major part del partit.
El porter Rodrfguez féu un bon
partit.
El jugador Bagunyà resultà lesionat peró continuà jugant. La linla
mitgera féu un partit fluix. En el
segon temps la davantera espanyola fou VE'ritablement perillosa.
L'encontre pertany al torneig internacional d 'hoquei.
EL CAMPIONAT D' EUROPA
DE BASQUETBOL

Espanya perdé davant Letònia per 24 punts a 18
Ginebra, 6. - Aquesta nit s'ha
jugat l'anunciat matx entre els
equips finalistes dels Campionats
d'Europa, o sia ~ d'Espanya 1 Letònia.
El partit ha estat molt igualat
fins a les seves darreries 1 finalment
aconseguiren Imposar-se els letons
per la seva duresa 1 obtenir una
victòria per 24 punt_, a 18.

*:-------

Han estat tancades les fà·
briques «Chevroleb>
Detroit, 4. - La Direcció de les
factories d 'automòbils «Chevrolet»,
ha decidit tancar-les.
La mesura afecta 33.000 obrers.

Inauguració oficial de les Ofi·
cines centrals de la Caixa
d' Estalvi de la Generalitat
A darrera hora de la tarda d'ahir
va tenir lloc la inauguració oficial
de les noves oficines centra.~ de m
Caixa d'Estalvi de la Generalitat, que
han quedat installades al carrer de
Fontanella, número 7.
La cerimònia es celebrà al saló
d'actes de la casa l !ou presidida
per les autoritats, Governador general, interi, senyor Pic 1 Pon, 1 ~
consellers senyors Vallès 1 Pujals, Sedó l Escalas; el general de la Divisió; el rector de la Universitat, doctor Mur, mossèn Berenguer 1 d'altres.
Pronunciaren discursos el director
de la Catxa, el secretari general de
la COnfederació Espanyola de Caixes
d'Estalvi i finalment el senyor P le 1
Pon.
A les nou de la nit va. celebrar-se
un banquet de gala a l'Hotel Ritz
amb què la Caixa d'Estalvi va obsequiar les autoritats i invitats, amb
motiu de la inauauració de les noves
oficines.

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

Detenció d'un suposat complicat en un atemptat
Fa uns dies que la policia tingué
una pista referent a un individu que
sembm que s'amagava a casa. d'Un
obrer afiliat a la C.N.T.
De~ esbrinaments practicats 1 d~
acaraments a què ha. estat sotmès
sembla que s'ha comprovat que és
un d~ que intervingueren en l'assassinat del gerent, d'Un obrer i ei
xofer de la casa cTintes y Aprestos,
S. A.», del passatge Tansn, fet que
ocorregué !a uns setmanes, en sortir les víctimes de la dita fàbrica 1
passar pel carrer de Pere IV.

la humanitat
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L'ORDRE
PUBLIC

Discussió dels temes de Dret públic que
planteja l'anunci d'una possible reforma
constitucional

•

•

E l S· E S P O R T S··
u

-

2

s

:

f

FUTBOL INTE.1NACIONAL

UNA MOSS E GADA D' HOME

sme ~

-'

LES INNOVACIONS «ARTES»

Aquesta tarda, a Lisboa, el
Xli matx Espanya· Portugal

Rafael Sànchez va denunciar que
Josep Artés, el conegut co
es trobava al carrer del Cid i tintructor d'accesoris per a automò~
gué una discussió amb un Individu
ha presentat al Saló de l'Autorn~
que no coneix el qual ll clavà. una
bil dues innovacions que han
mossegada a l'orella 1 se n'hi en dudat podct·osament l'atenció. Es t ert.
gué un tros.
t.a de l'ampllficacter i el tar auto!"!il"
tic.
•.....
Sànchez fou traslladat a l'Hospital Cllnic I el desconegut es féu esLa
botzina.
«Artés»
ja
és
prou
CONCLUSIONS
la regió autònoma i una part inte- altra solució, no és més que una càpol.
neguda perquè pretenguem fer d~
DE JURISPRUDENCIA
grant de l'ordenament jurídic de infracció manitesta d 'aquestes maHistorial dels partits celebrats entre Espanya i Portugal lla,
avui, una explicació per tal cie
1 LEGISLACIO DE CATALUNYA l'Est.at.
ALTRA VEGADA
Que dita derogació o refor- teixes lleis.
donar-la
a conèixer.
vegada han estat robats els
L-18 de desembre del 1921, a Ma- ren, Solé, Marculeta, Prat, Uuls ReSl es pot justificar amb alguna ma, sigui titulada csuspensló», en
Observl's per fi, que fins en el su- filsAltra
En
canvi, el far automàtic consti
telefònics de la Companyia de drld. Guanyà. Espanyo. per 3 a 1.
raó de Dret polltlc q-..1e els Estatuts res no afecta la seva veritable natu- pòsit -que neguem- que el Parguelro, Ellcegui, Larrinaga 1 Bosc.
tueix una novetat molt Interessa •
Zamora, Pololo, Arrate, Balbina,
d'Autonomia, promulgats i vigents ralesa jurfdica, la qual no canvia pel lament hagués delinquit, i per això Ferrocarrils del Nord, entre les esArbitre, Langemus.
El far va proveït de doble rJ!at.
d'acord amb la Constitució, poden fet d'anunciar-la amb un nom dlfe- no fos possible acudir al mateix per tacions de Barcelona 1 st. Andreu. ~eana, Fajardo, Pagaza, Arbide, SeX.-11 de març del 1934, a. Ma•
sumaga, Alcàntara i Oiosa.
ésser modificats o suspesos per .ma rent, com, així mateix, tampoc no la referida designació dels òrgans
drid. Espanya. derrotà Portugal per ment i està muntat damunt
ròtula, que permet moure'! en ~
DETENCIO DE RECLAMATS
Arbitre, Barette.
9 a O.
llei de les Corts !ora del procedi- afecta a ella el que els efectes rectors de Catalunya, no hi hauria
.
n.-17 de desembre del 1922, a Lis- Zamora, Zabalo, Quincoces, CUaur- te3 direcrinns, Igualment com sl fOlli
ment i del es garanties que els pro- d 'ella siguin reskingits a un pe- cap llacuna jurldlca que les Corts
La pollcla detmgué Gregori Cruz boe.. vencé Espanya per 2 a 1.
far pirata. Degut a un dlspoe•
pis Estatuts estableL-<en.
r1ode transitori la duració del qual haguessin d'omplir per mit.jà de la Ca~rera, Art~ Ortega Brocal i An- ¡ zamora., Montesinos, Careaga, sa- ren, Marculeta, Fede, Vantolrà, Re- un
automàtic, aquest far s'enc~
es deixa al lliure a rbitri de les ma- llei qüestionada ja. que en aquest su- tqru Rodr181! Munoz, reclamats per Inltier, Meana, :Peña, Piera, Pagaza, gueiro (Ll), Làngara, Chacho I G<:>- itluama
completament la resta de ~
rostiza.
Exlst~ix un règim d'organització teixes Corts que la van votar.
pòsit el carni legal no podia ésser diversos jUtJats.
Monjardin, Carmelo 1 Acedo.
instaHació elèctrica en el moment
Arbitre, Van Prag.
jurldlco-politlc&. autonòmica a CataTota modlticacló o reforma de altre que el de celebrar eleccions o.
Arbitre, Balway.
XI.-18
març del 1934, a Lis- de produir-se una avaria o un curt.
lunya, en virtut d'una sèrie de pre- l'Estatut de Catalunya. deu efectuar- la reg¡ó autònoma a fi que aqueixa
ESTRANGERS INDESITJA·
m.-16 de desembre del 1923, a boa. VencédeEspanya
circuit.
per 2 a 1.
ceptes concatenats entre sl, ¡ rebent se de conformitat amb els requisits es donés un noa Parlament, net ae
BLES
SevUla.
La
victòria
fou
d'Es~;.&nya
El tar «A?tés», és, doncs de d
Zamora, Zabalo, Quincoces, CUaurbent la força de la seva vigència prescrits per l'art. 18 de l'Estatut, tota màcula de culpabilitat perquè
Com suposats Indesitjables
per 3 a O.
ren, Marculeta, Fede, Vantolrà, Lluls ble servei, ja que es pot confiar amod'una mateixa i única font, a saber: o sia, en els casos d 'iniciativa del al seu torn elegis els altres òrgans detinguts els estrangers Josepforen
Dl¡
Zamora,
Pololo,
Hermlnlo,
Samlell,
per tal d'evitar les interrupc!o~
Regueiro,
Làngara,
Herrerita
1
Gol'acte del Poder constituent de la Govern de la República, o a proposta catalans de govern.
bes Valdeavellano, Lluís Dibes de tler, Sancho, Pefia, Piera, Spencer, rostlza.
de viatge, en llocs apartats. A més
República, aprovant la Constitució de la quarta part dels vots de les
Aixl mateix vulnera l'apartat cin- Menchaca, Harold Jarvis Dunn 1 Zabo.lo., Alcàntara 1 Del
Campo.
Arbitre, Van Prag.
o. més, quedA seguidament índica'
del 1931. En primer lloc, el títol pri- Corts, obtenir per a l'aprovació l.le què de l'art. 14 de l'Estatut, el segon Jordi Olkowski.
Arbitre, :Putz.
Els dos darrers partits foren eli- el lloc de la instaHació on queda. lomer d'aquesta, 1 en virt"..1t d·eu, i la llei reformadora les dues terceres ae l'article 2 de la llei del 2 de geIV.-17
de
marè
del
1925,
a
Llsb.oa.
minatoris per a la Copo. del Món. calitzada l'avaria.
emparant-se en llurs preceptes, i parts dels vots de les pròpies Corts, ner del 1935, en dir que el Govern
DETINGUTS Pt:R COTIT· Vencé Espanya per 2 a O.
Espanya eliminà :Portugal.
com a desplegament d'ells, la llei 1 !"acceptació de dita llei pel «refe- podrà confiar la seva representació
Aque!:ta mnovació que presenta JoZAR
zamora,
Quesada,
Herminlo,
Sal<'ins ara, Espanya ha obtl.ngut deu sep Artés, ve, doncs, a resoldre un
de 15 de setembre del 1932 que con- rèndumt de Catalunya. Si l'acord a un delegat, per a l'exercici total
mltler,
Gamborena,
Pefia,
Piera,
CUForen
detinguts
Joan
Puerto
Musvictòries
1
un
empat,
i
en
e1s
onze
té l'~tatut de catalunya. Aquest de les Corts de la República-afe- o parcial a Catalunya de les !unproblema cabdal per a. l'automobt.
partits jugats ba marcat 34 gols.
1• Carmelo i Chlrr1 L
lista.
rou elaborat segons els tràmits for- geix dit article 18- fos rebutjat pel clons no atribuïdes a la Generalitat, dal, Josep Garcia Edo i Josep Mas- bells, Oscar
VIWat.
:Portugal, només ha obtingut un
mals, prèviament determinats en Ja referèndum» de Óatalaya, caldria essent alxf que el primer dels citats saguer Rifàs, als quals se'ls ocupa- Arbitre,
V.-29 de maig del 1927, a Madrid. empat i en els onze partits solament
190 pessetes en segells de coConstitució.
per a que prosperés la reforma, Ja textos legals prevé que el President ren
vèncer Espanya per 2 a O.
ha marcat 5 gols.
Examinem ara sl els fets del 6 ratificació de les Corts ordinàries de lo. Generalitat representa l'Estat tització. Els dos primers han es- Va.Eizaguirre,
Perelló, Garrobé,. Pere
tat detinguts diverses vegades per
d'octubre d'antany poden afectar en subsegüents a les que l'haguessin 1 en les funcions l'execució directa de cotitzar.
Reguelro,
Molina,
Carulla,
Gonzalo,
•••
quelcom la vigència del darrer cos acordat». Els esmentats requisits d'e- les quals està reservada al Poder
Valderrama, Oscar Polo i Sagi-Barba.
Lisboa, 4. - La rebuda tributada
legal esmentat o sl" s·1
t j ti Iaboracló legislativa no han estat CentraL
FA·
En
el
segon
temps,
Moraleda
subs- ahir als futbolistes espanyols !ou
DELS INCIDENTS DE
ficar amb aigÚna rnó
~ret ~0: complerts per Ja llei qüestionada, i I Pel que es refereix al contingut
titui el valencià Molina.
LANGE ESPANYOLA
quelcom realment impressionant, ja
lftlc-"'oru diu la qu··estló qu
'h no es pot procedir a l'alt-eració de de l'article 3.er de la llei del 2 de
Arbitre,
Crew.
que l'estació quedà envaïda per una
Amb motiu dels incidents ocorreposata l'Acadèmia-, que else ¿ta~ l'Estatut sense sotmetre's als tràmits I gener darrer, és palès també que
VL-a
de
gener
del
1928,
a
Lisboa.
tuts d'Autonomia, prom;llgats ¡ vi- I al creferèndun» exposats.
vulnera la primera disposició transi- guts amb motiu de la conferència Portugal i Espanya empataren a 2. enorme gentada..
A poc de la seva arribada els judel
senyor
Prima de Rtvera la pogents d'acord amb la Constitució,
Pel que es refereix al contingut tòria de l'Estatut. Prescriu aquesta,
Zamora, Vallana, Zaldua, Pere He- gadors espanyols es retirareu a despoden ésser modificats o suspesos de l'article primer de la llei de 2 que l'execució de les normes que dic- licia practicà ahlr la detehció de gueiro,
Gamborena,
Trino,
Lafuente,
per una llei de les corts fora del de gener darrer, és palès que vul- tés el Govern i a que han d'ajus- tres individus classificats com a ex- Lluis Regueiro, Samitier, Ooiburu i cansar.
El matx de demà, s'inlciarà a les
procednnent 1 del es garanties que nera els articles 1 i 14 de l'Estatut. tar-se l'inventari de béns i drets i tremistes.
Kirtkl.
4.45, hora espaoyolais1 no podrà ésels propls Estatuts estableixen. su- En deixar en suspens-article primer ¡ l'adaptació dels serveis que passen a
Arbitre, Prince Cox.
ser
radiat perquè e periòdics porbordinar el manteniment, o l'altera- de la llei discutida-, les facultats la competència de la Generalitat
VII.-17 de marx del 1929, a Se- tuguesos 1 la Federació de Futbol ho
ció del règim d'organització jurídica- consignades en l'Estatut de Cata- s'encarregaria a una Comissió Mixta
vllla, Espanya assoli una gran vic- Impediran.
politlca autonòmica de catalunya, a lunya al Parlament de la Genera- designada per meitat, pel Consell òe
tòria per 5 a o.
Avui arribarà l'àrbitre francès sesuccessos com els fets d'octubre, se- litat, es deroguen 1 reformen, a titol , Ministres i pel Govern de la. Gene~
Zamora, Quesada, Urquizu, :Prats, nyor Conris, el qual dirigirà l'enconria tant com sostenir que la vigèn- de suspensió, I circumscrivint els ralitat, Comissió que ha de prendre
Solé, Peña, Lazcano, Triana, Rublo, tre Espanya - Portugal.
ela del dret depèn del se1• compli- seus efectes a una temporalitat hi- els seus acords com a mlnim pel vot MENJAR BE 1 ECONOMIC Padrón i Bosc.
L'equip portuguès que, com és sament. Aquesta és preclS8ment la dl- patètica, els articles 1 I 14 de l'Es- de les dues terceres parts dels se".ls
Arbitre, Langemus.
but, està reclòs a Carcarelo, sofrirà,
mensió essencial del dret: que s 'im- tatut de Catalunya, que constituei- membres, sotmetent en cas oecesAl
RESTAURANT
VIn.-30 de novembre del 1930, segons sembla, algunes modificacions
posa o.utàrquicament, vulguis 0 no, xen la clau i el fonament dels res- sari les seves diferències o. la resoa Oporto. Espanya venç per 1 a O. demà mateix. Hom sap positivan,•nt
i la vlgè la i o
l!tat d I
al tants.
lució del :President de les Corts ce A~ ~
Blasco, Cinaco, Quincoces, Prats, Que el porter Cison no podrà arrenGuzmà.n Pefia, Lafuente, Lluis Re- glerar- se i serà substituït per Sosbrilla enc~ am~ =ctel·s r!ésq~es:
Segons els citats articles 1 i 14, la República. Me:.tre que l' article u
nt~ll D'f '' PA~Hf'' gueiro,
tacats en el moment de la seva in- es constituí Catalunya en regió a~- tercer de la llei
inconstitucional disGoiburu, Chirrl i Gorostlza.
res Do Rey. També el mig dreta
fracció. Es cabalment en l'instant de tònoma d 'acord amb la Constttuc16 posa que el Govern nomenarà uno.
Arbitre: Baert.
no jugarà per haver-se lesionat dula seva Infracció, quan s'extreuen i l'Estatut, essent l'organisme jurldic Comissió que estudïl els serveis trasIX.-3 d'abril del 1933. a Vigo. ...a rant els entrenaments. La manca d'atotes les conseqUències legals pres- de dita autonomia la Generalitat, passats i valorats i proposi els que
Rue Geoffray Marle, 11
victòria fou d'Espanya per 3 a o.
quest jugador suposa un canvi comcrites en el precepte: un precepte integrada pel Parlament, el Pres!- hagin de subsistir, els que hagin de CUINA CATALANA I ESPANYOLA
Zamora, Zabalo Quincoces, Cilaur- plet en la llnia mitja portuguesa.
jurídic, és sempre un raonament lli- dent d'aq-..¡ella i el Consell Executiu. rectificar-se i els que hagin de repatètic que ve a garantitzar amb Les llels Interiors de Catalunya or- vertir a l'Estat.
mesures coercitives i sancionadores, denen el funcionament d'aquests orEs a dir que aquells acords exeLES RENDES DEL TREBALL
el compliment de determinada nor- ganlsmes. El President de la Gene- cutius emanats d'una Comissió, com
Solé 1 vocals: Salvador
Les eliminatòries del Campio· Francesc
ma d'organització social. ¿Com la ralitat serà elegit pel Parlament de la. Mixta, establerta en les dispoNull, Prancesc Garcia, Joan Ribas,
lnfraccló, o el desconeixement per Catalunya. EI President i els Con- siclons transitòries de I'Estat".Jt ae
Jaume Vlllà, Lluís Creus 1 Francesc
nat Copa d'Espanya
part dels cridats a complir una nor- sellers exerceixen les funcions exe- Catalunya, i que, per tant, té com Un obrer mort a les obres
9ró. Ta.mbé tou nomenat enmig de
DEL 3 AL 13 MAIG
ma pot ésser vici que afecti a la vi- cutives. I, d'acord amb el previst uno. extensió del mandat parlamenLA JORNADA D'AVUI
1
aplaudrment general, president hodel
Metro
gència de la norma? Segons aquesta en els articles 11, 15 i 16 de la Cons- tari, posat que els seus comès comPartits de tornada corresponents norari
PALAUS
PARC MONTJUIC
del
Club
el
que
ha
estat
preteoria l'assassl aconseguiria la dero- titucló, l'Estatut de Catalunya atri- posició i funcionament arrenqÚen de
A la plaça de Benavente, ahir, cap als jugats el passat dia 1 de Maig: sident fins ara, senyor Lluís Puig
Espanyol-Granollers, Comorera.
gació dels preceptes del Codi penal, bueix competència legislativa. a la les Corts Constituents; acords que a les nou del matí, i a les obres del
BARCELONA
Munné.
Júpiter-saragossa, Saliva.
que garantitzen la vida dels ciuta- Generalitat en diverses matèries, que la. llei del 2 de gener darrer es prc; Metro, ocorregué un lamentable ac-Badalona-Girona, VUalta.
dans; segons alxò, aquells que ro- ha d'exercir pel seu òrgan adequat posa modificar o deixar sense efec-- cident que costà la vida a un obrer.
La Oêada Econòmica
Arenes-Baracaldo, Zabala.
bessin haurien acabat amb les ga- que és el Parlament.
te, a proposta d'una Comissió de noEn el moment en què un ascensor
Hèrcules-Múrcia, Arribas.
ranties del dret de propietat. Heu's
Doncs bé: amb la suspensió de menament unilateral, i sols per l'ar- pujava una vagoneta carregada d'adel Gràcia F. C.
Sporting-Avilès, Torres.
aci les conseqüències absurdes de la funcions, que imposa la llei disc".ltl- bitri governatiu. Els aludits acords rena, es va d espenjar i caigué dalValladolid- Ferroviària, Hernàndez
Avui, diumenge, al mati, tindrà
tesi que suposa que han fet fallida da, els priva de la seva autonomia, foren presos de conformitat amb les tabaix d'una alçada de catorze meAreces.
lloc al camp del Gràcia F. c., inteels òrgans de la Generalitat, com a. contra la Constitució i l'Estatut, a normes del Decret de 21 de nevem- tres.
Donòstia-Irú.n, Steimborn.
ressants encontres, amo motiu de ceòrgans de govern. Es imposisble d'i- la regió catalana, per no poder el bre del 1932, dictat en compliment
L'obrer que ocupava l'ascensor alValència
Gimnàstic,
Sànchlz
Ormaginar una magistratura delin- Parlament de Catalunya elegir amb de lo. citada. disposició trans itòria de Judit resultà mort a l'acte.
lebrar-sc la diada. econòmica del
duña...
quint. Delinquiran els homes en cis i per el President de la ~neral!tat, l'Estatut. Dits acords executius ¡ són
Club. De 9 o. 11 del matf, torneig
Partits que es juguen en una sola copa. Gràcia F. C., entre els primers
quals hi pot concórrer la titularitat llur òrgan de govern; així mateix comunicats al Govern i a la 'GeneL
vegada i en camp neutral:
d'una magistr: ·ra, però ¿els òrgans se la priva d'exercitar les funcions ralltat per a llur implantació. La gaequips de la U. E. Piera, C. D. Al"'
A Cha.m.artin (Madrid), At.lètic- cazar, Provençal A. ~· i A. C. Ca- 10 minuts lnteres6e.nt
del poder Pl.
delinquint com a legislatives en aquelles matèries que, rantla per ambdós radica en que esencontres
à
Nacional, Balaguer.
tals òrgans? ¿ _ è són els òrgans del segons els textos constitucionals i sent paritària la representació, no
talunya. Els do3 eq1llps vcn'~cdors, campionat promoció ni Grup B, ($Q~
A
Nervión
(Sevilla),
Betls-<Jeuta,
poder públic sinó la. mateixa Uel estatuaris citats, 11 competeixen.
basta la majoria absoluta n1 té vot
dlsont-'l.ran 1\ la tard~> " !e« ~. ''l ' ·-- tre el Gimnàstic de Tarragona 1 el
Canga Argüelles.
creant una competència jurídica?
Ressalta més encara la lnconstitu- diriment el President de la Comissió
A Aitaabix <Eix>, Elx-Malacltano, sessió del formós trofeu 1 a les 5 i , Gràcia E. c.
¿Com és possible explicar que la clonalttat del pre~P.pte de la llei del que pot pertànyer a qualsevol de les
Escartín.
llei delinqueixi? ?Es que la llei és 2 de gener darrer, de què es trac- dues representaclol1l!, sinó que, per
susceptible d'accio 0 d 'omissió? De- ta, o sla el seu article primer, si a prendre les decisions, es requereix
CAMISERS
El Campionat de Catalunya
linqueixen, és o. dir s'aparten de !a hom considero. que les pròpies un «quorlliil»dels dos terços dels seus
BARNUSSOS NOVETAT
llei aquelles persones que havent Corts que no tenen potestat per al- membres; i :finalment, en cas de desde la Segona Categoria
Des de 1'1 pessetes
d'ésser intèrprets i realitzadors d 'ella. terar, de qualsevulla manera que fos, acord per haver de sotmetre les olen funció d'òrgan de l'Estat, 0 de la vigència del contingut de l'Esta- ferències a la resolució d'autoritat
Vic - Català.
VESTITS BANY LLANA
qualsevol de les competències que tut de Catalunya, s'abroguen el po- tan alta 1 independent de l'Estat
Malgrat- Casal.
per a
Des
de
8
pessetes
l'jntegrcn, no marxen pels camins dcr d 'acordar a llur arbitri el res- com és el President de les corts. Lo.
Gràcia - Gimnàstic.
predeterminats en la mateixa llei. tabllment gradual del règim auto- decisió d'aquest, és executiva i no
Catalunya- Dertusa.
t8
Quan un òrgan de l'Estat obra fora nòmic.
necessita de l'aprovació del Govern
de la competència que la llei li conLa potestat de les actuals Corts a perquè aquest l'implanti. Els acords
El Torneig
fereix, o bé npartant-se de la linla aquest respecte sols arriba fins a. de la Comissió que, per ésser-ho, no
directriu que aquesta ll senyala, es elaborar un projecte o llei reforma- ha degut entendre en ells el PresiCopa
de Catalunya
diu una bona tècnica jurídica que dora, que hauria d'ésser sotmesa al dent de les Corts tenen igual força
Vilafranca.- Rubl.
no estem davant d~.Jn acte de l'Es- «referèndum» de Catalunya. Les o autoritat.
'
Foment M. R. -Catalunya.
tat. L'Estat Iio obra sinó per la llei, Corts que podrien imposar o ratiflEn relació amb aquest punt, cal
SUCCESSOR R. ROCA
Vllanova- Sant Sadurn1.
a través de la llei, i conforme a. la car la alteració, fins i tot contra referir-se, perquè en ell s'escuden ca
P. Atlètica- Gavà.
llei, i quan el titular d'un òrgan s'a- Catalunya, serien ;mas altres, jamai posteriori», els Decrets apareguts so- AGRUPACIO MUTUA DEL caBARCELONA: A_v. 14 d'Abril, núm. 458 ••• Telèfon 74594
parta d'ella, és lo. persona qui ha aquestes.
bre serveis ja adaptats. L'article terMERÇ 1 DE LA INDUSTRIA
delinquit, però no l'òrgan. ¿Llavors,
No sigui dit que la derogació I la cer de la llei del 2 de gener del 1935,
La
final
del
Campionat
amaM
A O R I O: Monteleón, número 28 ••• Telèfon 31018
En ús de les !acuitats de l'artidoncs, com d'uns fets determinats suspensió de l'EStatut no estan ¡re- en fa una divisió trlpartita: serveis
en podem deduir conseqüències, no vistes i que, per tant, poden pre- que hagin de subsistir· serveis que cle 97 del Reglament, convoca a tots teur de Catalunya, entre el
contra les persones, sinó contra un ve~ sobre elles les qorts, perquè, en hagin d 'ésser rectlflcats; i serveis els senyors associats a la continuació de la Junta General Extraordi- Santiveri F. C. i el Costa
Estatut jurídic d'autonomia?
pruner lloc, això sena caure en una que hagin de revertir.
LA I VOLTA CICLISTA A ESPANYA
Reposant sobre una tal absurditat logomàquia, ja que derogar no és
Quant els primers, han de sub- nària que tindrà lloc el dia 12 del
Brava F. C.
doctrinlll la llei del 2 de gener d'en- més que pnvar o susprendre els sistir tots salvat el que es dirà res- mes S{:tual, o. dos quarts de deu del
Aquesta tarda, a l'Estadi de Vlsta
guany necessàriament havia d'ésser efectes d'una llei o costums d'una pecte dels d'Ordre Públic, perquè són ma.U, en el Teatre Victòria, FranInconstitucional. Comprovem-ho, des- ~e.ra parcial o total, temporal o atrib".lcions executives, o legislatives cesc Layret, 65 i 67. - Barcelona, Alegre de Girona, es jugarà la final
del
Campionat de Catalunya Amacendlnt a l'examen dels textos posi- deflmtivament, segons el gra"..!, f.X- assignades a la Generalitat de Ca- 3 de maig del 1935. - EI Secretari
teur entre els finalistes Santiveri F.
titl.:>. En efecte: si l'últim paràgraf tensió o abast d 'aqu.ella. Es més, la talunya per la llei bàsica de l'orga.- General, Joan B. Soler 1 Bru.
C., campió de Barcelona, i el Costa
de l'article 11 de lo. Constit".lcló es- paraula «derogar» s1gniflca, no tan nització polftlco-administrativa de la.
Brnva F. C., C?.mpló de Girona.
tablelx qu euna evgada aprovat sols abolir, sinó també «reformar».
regió autònoma <articles 5è 6è 7è
Llucià Montero i Vicenç Trueba retirats •••
tableix que una. vegada aprovat
La derogació total de l'Estatut r.o 10 11 ¡ 12 de l'Estat.ut)
'
'
'
ganltzació pol1tic<:>-adminlstrativo. ue seria més que la seva abolició, això
Dels raonaments anteriors en brc; La nova Junta Directiva del
Pel que es refereix als segons no
Canyardo segueix en segÒna posició
ten,
espontànies,
dues conclusions,
lo. regió autònoma, i l'Estat espa- és tomar Catalunya al règim èe se'n pot rectificar cap perquè rÜnic
nyol «la reconeixerà i empararà» províncies directament vinculades al que és revisable amb 'caràcter ordi- que són les que m'honora a sotF.
C.
Martinenc
empatat de ten1ps amb Digneff
com a part Integrant del seu orde- Poder Central, i això és tan evident nari o extraordinari, són les cessions metre a l'aprovació de l'Acadèmia:
En l'assemblea darrerament celeSaragossa, 4. - Etapa de gran . :>:Per Pamplona passa agrupc~-t un
nament juridic, és evident que el ~e no poden fer-h? ~o.p Corts or- o règim hisendistlc, contingut Pn
brada pel F. C. Martinenc fou ele- frunent per als corredors ha estat la escamot, i a la sortida d'aquesta poParlament de la República-òrgan dinàr1es de la Republ~ca, . en quant l'article 16 de l'Estatut, sempre, però,
gid&
la
següent
Junta
directiva
amb
disputada
avui
en
el
trajecte
San Se- blacló la pluja augmenta en la se"a
legWatiu de l'Estat espanya!-, no expressal?ent preveu 1 art1cle 22. de de conformita~ amb els termes prcaclamació unànime de la. gairebé bastiàn- Saragossa. Des que s'tnt- int nslt t M
,,
pot, «constitucionalment», dispooa.r la Constitució, que tal cosa ha dés- vistos en el propi article.
totalitat
dels
socis
del
Club:
Presicià.
l'etapa,
la
pluja.
no
ha
deixat
de ple'iame~t m~~~~rredors van com·
amb validesa jurídica, la suspensió ser a voluntat de qualsevulla. de les
Quant els tercers, només poden
Seguidament el senyor Closas lle- dent, Francesc Espuña, vice-presi- caure i en alguns moments de maSó
1s
de les !uncions del Parlament de provincies que formen una regió au- revertir i això amb caràcter tempo- gí les següents conclusions, les quals dent, Francesc Capdevila; tresorer, nera terrible. Alxi, doncs, degut a
n e ciclistes de l'eqUip belga
la Generalitat de Catalunya. Perquè tònoma, o part d'ella.
ral o sia. mentre el Govern estimi ja varen publicar l'endemà de lo. Enric Sanz; secretari Joan Calopa; aquesta causa, el terreny estava re~lt els que
millor
resisteixen la inclemèn·
aquesta suspensió que ecr.Uval a un
Encara q".le tot no fos així, qual- compromès l'interès general de l'Es- sessió.
~
eta del temps. Junt a ells marxa, en
comptador, Pau Vidal, vice-secretari, relliscós 1 cap corredor no va voler
règim d'autonomi~ cjacenu és una sevulla que fos l'extensió_. l'abast o tat, o la seva seguretat, els serveis
plo. de complet, «Solé!», l'home més
Primera. - La llei del 2 de gener
imprimir a la seva màquina una gran regula d tots
faisó cdirect.a» de contravenir l'o- el grau de derogació, o Sl es vol de de policia o d'ordre interior de Ca- del 1935, que suspèn !uncions estatuvelocitat, ja que exlstien les màximes
. r e
els que ban pres la
bligaciO que la llei constitucional la suspensió o privació d'efectes, i talunya dels quals no pot fer res ~es, entenem que és inconstituHOQUEI
probabilitats de sofrir perilloses e 1¡. S?rtida a Madrid. Ens referim o. Ma·
imposa taxativament a l'Estat es- quan més gran menys encara, és més que assolir-ne la d~reccló, mai, ctonal per Infringir l'article 11 en
gudes.
nà Canyardo.
pany"! de «reconèixer l emparan també eVJdent que les actuals Corts però, prescindir o canviar l'estruc- relaci~ amb els 15 i 16, tots de la
una marxa molt lenta
Per Cazalla, on hi ba avituallament,
!"Estatut aprovat, que en aquest cas no tindrien potesta~ per acordar-bo, tura que la Generalitat els ha- Constitució:
La segona jornada del Tor- En resum,
tr
'6
marxen
els darrers llocs Vicen9
ho fou per la llei de 15 de setembre car si segol1l! el prmc1pl general oe gués donat, perq".lè són matèria soque va eure emoc~ a aquesta etapa. Bachero, enFayolle,
Ballen, Salvador
A) D'una manera formal, perquè
neig de Barcelona
del 1932, dictada per les Corts de qt.e cqui pot el més pot el me!lys», bre la qual la re¡ió té facultats no fou votada en la. forma prescrlTots els ciclistes sortiren coberts Molina. ~ts metres més endaamb impermeables, però arribà un v t Ai
la República. L'Estat espanyol no com que ca contrario sensw qm pot legislatives <articles 8è i 9è de l'Es- ta per l'article 18 de la llei estamU. Universitària - Intrèpids· àrbi- moment que no els servia per a. res an • meric Tuero i Ramon RuiZ
reconeix ni empara l'Estatut, que el menys no pot el més, les Corts tatut).
tària del 15 de setembre del 1932.
tre, Obliguer.
'
aquesta prenda de roba, per la q'"'l Trillo. I a 500 metres d'aquests, un
fou aprovat, i que no ha estat ob- sl no tenen autoritat per acordar
No cap admetre, per tant, que el
B) D'una manera material, per¡ lli
.... nombrós grup.
Junior - Sabadell, Vives.
jecte de derogació-fruint en con- una reforma parcial menys la tenen Gov<!rn (com tampoc la Generalitat) què vulnera obertament els articles
causa
a uraren als seguidors de la
Per Caparroso cau Manuel Ginés,
Secons equips
seqüència de plena vigència !or- per acordar una derogaCió major o pugui rectificar ni deixar sense efec- 1 i 14 de l'Estatut de Catalunya,
cursa
1
solllcttaren
per
a
cobrir-se
al qual se li trencà la roda davan·
<Primer grup>
mal-, amb la llei de 2 de gener total.
te els acords de la Comissió Mixta, clau i basament dels restants, 1 dis- Terrassa B - Polo B, Ferrater.
millor els seus cossos uns forts sacs. tera de la seva màqUina 1 hagué d'esA dos quarts de set del mati e:s
del 1935, en la qual s'acorda que
No pot allegar-se tampoc en abo- i els de la Junta de Seguretat èe posicions transitòries del susdit Es- Junior - Agfa, Duran.
donà l'ordre de sortida de la pobla- pcrar-se que arribés la caxruoneta
quedin en suspens, és a dir cdor- nament de la llei qüestionada, que catalunya, que quant a l'adaptació tatut.
Segon grup
ció guipuscoana.. En Passar per Li- dels seus seguidors.
ments», les funcions que compctel- les Corts la decretaren i sancionaren dels serveis de policia i d'ordre inSegona. - Els decrets dictats alteSabadell • Terrassa, Carrló.
zarza, a 34 quilòmetres de la meta,
A 80 qUilòmetres de Saragossa s'inixen a l'òrgan legislatiu de la Gene- perquè no existia possibilitat d'aca- terior tenia. unes funcions Idèntiques rant la situació legal creada amb
Polo A - Junlor C, Montaner.
cs
produí
cià unsa major velocitat. Marxa en
ralitat.
dir a cap dels camins legals previs- i subordinades a les de la primera, l'adaptació de serveis, alx1 com el
Penya Intrèpids B - Junlor B, d'espanyolsuna nova baixo. en el grup cap
a1vador Cardona, Gustau DeSi l'Estatut de Catalunya no pre- tos en lo. Constitució i !"Estatut de fins i tant que no es reformin pel decret de primer de novembre del Boada.
Aquesta també és de gran consid loor, Canyardo, Adam i Dignef. Seveiés els tràmits necessaris per a Catalunya, i es va haver d'arbitrar procediment assenyalat, les referides 1934 que dissol el Patronat de la Unlració
e- gueixen en aquesta forma fins arrila seva reforma, no hi hauria altre un mitjà. que vingués a omplir una disposicions transitòries de l'Estat-..1t, versitat de Barcelona, 1 el de 22 de
U · altr d ls
bar a la capital aragonesa La meta
solució per a proccdir:hi. en virtut llacuna jurídica en les lleis bàsiques i els articles 8è i 9è del mateix.
febrer darrer, SUSpenent les funcions
n
e e pocs asos que, repre- , està situada al velòdrom de Torrera.
del que dl.spo.sa implic•tament i ex- d'Espanya. Aquest raonament seria
Cal fer esment; de passada, d'Un de la Comissió Mixta, opinem que
sentant el nostre ciclisme, queden en Es disput.o. el primer lloc a l'esprmt,
.....
plfclta, el text constitucional, que 1e- erroni. car de la mateixa. Constitu- altre Decret de primer de novembre són disposicions administratives uaquesta primera volta ciclista a Es- I Canyardo s'Imposa, encara que a11)
córrer al mateix proe:e<funent que ctó i de l'Estatut de Catalunya es del ~934, per l'article segon de! qual legals contra les quals cabria. el
panya, Ll~clà Mootero, b&!Xà de ta aquesta victòria no li permet miDoper a la seva elaboracio. Els preveu, dedueilc amb tota diafanitat el cami es dissol el Patronat de In Uruversl- recurs anunciat per rarticle 100 de
seva màquma, i amb gest de profund rar la seva situació en 1 Iasslficaperò. Es tracta, doncs, de preceptes a seguir. En efecte: ens trobem en- tat de ~QUa, creat pel PllCCio- la CQ.nstituc16, 61 ja exfstls la llei
dolor, anuncia que deixa la. prova per • cló general
a e
tñ
de tràmit. no de fons, sino norma- front d'una situació de dret inte- nat de pruner de juny del 1933, a objecth-a per a fer-ho efectiu.
impossibU!tat física de continuar-la. !
·
tius, t per tant, és obligatori obser- grada per la Constitució, per l'ES- l'empar ?el r~gim universitari que
Diu que ahir, en l'anterior etapa, en
CLASSIFICACIO DE L'ETA"' o iniciar-se
var-los en allò q-..¡e es refereix a tatut de Ca.talunya 1 per la llei de preveu 1article 7è de !"Estatut de
l'ascensió a Elgueta, sofri
PA
>(U
aquesta matéria. Així, teniLl que una l'Estatut interior, cossos legals en Catalunya.
un fort dolor en una cama, el qual ; 1.-Marian Canyardo en 9 b. 1 mlllei qualsevol en estat constitucional vigència. De conformitat amb ells, Cal esmentar, també, per últim, ~I
I
ha augmentat en aquests moments. nut 23 s.
'
de v1gència, és a dir sancionada I el règun interior de Catalunya es Decret de 22 de febrer darrer, segons
La part adolorida. presento. un edema
2.-Gustau Deloor igual temps.
CISO
pel
promulgada amb tots els requisits basa en el President de la Gene- el qual es suspenen les funcions de
de bastant consideració.
3.-Adam Igual temps
C.O•
jurídics, nomês pot ésser derogada ralitat, en el seu Consell Executiu la referida Comissió Mixta. I és t.nn
;:,:lO CD
baixa ha. vingut després
4.-Digneff igual tem·ps
Or. Romeu Guimerà
8-Z laAdeaquesta
o r•lodificada1 totalment o parcial- i en el Parlament regional; els dos evident, que no podien ésser suspcwOG.liJ
Vicenç Trueba.
5.-salvador Cardona, Igual temps.
¡e
et
ez"'..l
ment, d'acora amb els expressats primers òrgans quedaren sense titu- ses les funcions de la Comissió MixPer
Tolosa
marxen
retardats
Ma6.-Louyet,
9 b. 3 01. 25 s.
um
300 REMEIS, 300
principis que regulen l'elaboració rte lars, però el Parlament de Cata- ta mentre, segons ocorre, e¡;tfguin
wcnc.o«
-co
nuel Ruiz Trillo, Aimmeric Tuero 1 7.-Isidre Figueres igual temps.
tots
a
base
d'herbes
>_.w~
tota mena de normes jurídiques. Els lunya, al marge dels !$ts ocorreguts pendents d'adaptació diversos serRamon Ruiz Trillo. El últim lloc l'oA continuació entren Valentyn,
~::;) cupa
wc
De venda a. totes les llibrerieS
requisits necessariS per això seran - i a1xi és reconegut. en el mateix veis com, per exemple, entre altres
Manuel Ginés.
Luigi Barral Fnyolle Antoni MonteS,
~ u
d'Espanya l Amèrica
naturalment més rigorosos com més pre!..mbul del projecte, avui llei qües- els referents a ferrocarrils, aigües'
S'arribà al elm d'Asplruz, el qual Blackmann, 'Alfons Óeloor, tots amb
alta i tra.scendent sigUi la llei que tionada («Gacetu de lS de novem- caça., pesca fluvial, assegurances ¡e:
GI
punteja per al premi de la muntanya. el mateix temps.
-a
w
EXEMPLAR: 3 PTES.
es tracti de reformar o derogar dins bre del 1934)-, quedava en peu, i nerals, forestals, agrlc-..!.ltura, etc., que
Els corredors, en Iniciar aquesta as15.-Molinar, 9 h. 4 m. 14 s.
S'envia contra tramesa import
de l'ordenament jurídic estatal. com Cf.Je de dit :Parlament dert,·en el propi Govern ho reconegué a\x1,
Max Bulla, Vander RuiZ eepe<i.a.
~ o manera:
gir postal o contra reemborsaDoncs bé: la llei de :l de gener dar- els altres dos restants òr~ citats, en consignar en l'article tercer del
=
Fh~..V..ar.~ Ramon RuiZ, Trillo, Thallinger, Vt·
ment de 3"80 pessetes
rer deroga i modifica preceptes con- en justicia no podia fer-se altra cosa citat Decret dictat en compliment
'"BarraÇMoli.nar,
cenç Bachero, Lluís Esteve. Antoni
tinír.Jts en la de 15 de t:.tembre que respectar la facultat indiscutible de la mencloaada disposició trarlaiCanyardo, Amberg 1 Fayolle. Pel cinÍ Andrés Sànchez, Joan Jimeoof Ma·
Agent general:
del 193:l, o sia l'Estatut de Catalu- del Parlament. de catalunya per a tòria de l'Estatut que la Coln.iuió
ac: arriba en primer lloc Barral amb el nuel Ginés, A. Gonzàlez, Rafae pou,
nya el qual consisteiX-d'acord amb que elegia el President de la Gene- prosse¡u.lrl la seva actuació fina
J. A O C A
seu compatriota Molinar, a1 qual por- Francesc Mula.
rarÚcle 11 de la Constitució de la ralitat 1 aquest, al seu tom, desig- que hagi realitzat totalment el ~
Rond& Sant Pere, 6
ta una avantatge de set minuts. DarCLASSlFlUACIO GENUl-AL
República- la llei bàsica de l'or- oés el seu Consell Executiu, de con- mès que li a.ss1gna l'article únic de
BARCELONA
rera d'ell, Molina, Fayolle, Dlgnef,
1.-Gustau Deloor, 38 h. {9 s.
¡anit.zacl6 Polftic<»dministrativa de formitat amb les Uels >igents. Tota la repeUda disposició transitòria.
Canyardo, Amberg, Plgueras, Cepeda
2.-Dlgneff, 38 b. 19 s.
1 Adam.
3.-canvardo. igual temps.
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EL CAMPIONAT D'EUROPA DE BASQUETBOL

ATLETISME

L'equip d'Espanya classificat per a la
Les victòries enfront dels equips
final
de Bèlgica i Txecoslovàquia

Els Campionats de Barcelona de Juniors i la final del
Campionat de Catalunya de
Lluita a la corda

TEATRES

En extrem .Liltercssant se'ns prcr

El torneig que s'ha celebrat a Gi- corrents al torneig, Inserim a continebra els dics 2, 3 1 4 d'aquest mes nuació els resultats dels part.lts jude maig eus ha donat la sorpresa de gats~
}'actuació de l'cQI.llp representa hu
d'~anyn. Diem sorpresa I no som DIA 2:
I tàlia. 42- Bulgària, 23.
nosaltres els sorpresos, ja que pot.
Letònia~ 46- Hungria, 17.
dir-se que la totalitat dels basquetOO.
Suïssa. 42- Romania, 9.
llstcs, per bé que desitjaven el miTx.cca.;lovàquta, 23- França, 21.
llor ê:tlt en les actuacions dels seEspanya, 23-Bèlglca, 17.
leccionats uo es sentien m<llt optimistes en aquesta primera sortida. A
méS dels que, per no hnver vist sa- DIA 3:
tls!ets elS seus desigs, els d~<juven
Espanya, 22- Txecoslovàquia, 17.
el fracàs més rotnnd.
SuisSa. 27- I~lla. 17.
No sabem, al moment d'escriure
Lctóu!a, 28-Suissa.. 17.
aquestes ratlle$. quin serà e1 resultat
França. 66- Romania, 23.
de la final; però, després d'aquest
BulgàriA, 23- Hongria, 21.
temeig, al terreny del baSquetbol mCom pot veure's, l'actuació dels dos
ternac10nal, hauran vist Q'le hi ha equips finalistes es, com diem, nocaltres valOI'S a méS de l'rllnça 1 Ità- mal. i per bé que Espanya no s'ha.
lia. I.etònin i Espanya ban demootn~.t acarat amb Fr.à.nça ni amb Itàlia,
amb l'actuació dels seus llomes que podem cn:ure, després dels resultats
DO és pruclent com.:nçar tm torneig acon~ts, que 11aurien sortit alrcr
asscuya~nt els preien~ i possibles sament. A ~sa nostra ens convenia
vencedors; nrti!icant, a mès, fa d1ta. aquesta actur.ció. No esperàvem, ho
que no h1 lla enemic petit.
bcm dit en come'1.çar, un èxit tan
La victòria obtinguda davant de escl::ltant, però no és de més. Ara,
l'eQUi.tJ belga es ttmt més ren1arcable, quan es preguntin, ¿què és el llas~
Si es té en compte que els seleccicr quetbol?. els podrem dir el que som,
nats espanyols marKnren el dimecres on anem 1 el què Tolem.
o sigui la vigília. de començar el torJ. PONS
ne1g de Barcelona, I arribaren a Gi-~
-nebra amb cmc hores d'anticipació
•
t a unya e
al seu partit amb l'equip de Bèl- Camptonat de

met la jornada d'avui amb motiu de
disputar-se a l'Estadi en una. sola
jornada (maU i tarda) el Campionat de Barcelona-crut!It, de Juniors
per: al qual s'han formulat nombrodemengeesHq-e8 dlu6-hs sbslmes inscripcions, deatacant-3e la
dels més importants clubs barcelonins.
La F. C. d'A. rewrda que, la partiC!psci:ó q~ llmltada a tres atletes pet' prova i per ciu]) i que la
in;crtpció de cada proyn s'efectuarà
en éSser anunciada adYertint per
això pel que fa referència als concursos que un cop inle!ncfa quedarà

closa.
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Avui, tarda. a. les 3'15 I sessió
numerada a les 6. Nit, a les 10.
Darrer dia d'a~uest programa
L~ ¡raclosa comèdia:

SOLTERO

,

TEATR

TEATRE OL YMPIA

d

Basquetbol

La Segona Jornada del Concurs del C. E. Mediterrani

I

TEATRE

TEATRE NOU

POU ORA MA

81'222

EL BOTONES DEL
HOTEL DALMASE
I 1:\

crcaclò més eòmlca de GEOR-

GE MILTON:

80UBOUlE I, REY Nf6HU
Demà. dllluns, nou programa:
MELODIA EN AZUL i UtiA MU·
, .JER QUE SABE LO QUE QUIERE

OVETATS

pel matí
l'accés t1. l'Estadi pot feNe lllureGran Companyia dt ft«vlstn
ment per tots els iudrets, 1:evat de
CELlA GAMEZ
la Plaça. d~p:J.nya I rre!nte dels palau~ Les proYes començ:uan punAvui, COMIAT de la Compa,.
AVUI, DICThl~i:NG!l, TARDA, A
tualment a dos quarts de nou del
nylo. Tordn, a les ~'30. .Acte priLES :rao. ¡Unr•a 1 extrawdinàma.tf 1 a dos quarts de quatre per
mer
e la bonica revista: EL CE·
rla funció! l)er la Gnm Compala tarda.
~IDOR DE DtAHA 1 el grancUós ,
uyta Lirlca, cUrlglda L>Cr ANTO·
éldt:
Intercalada en el programa del
NI PALACIOS, en la qual prenen
Campionat de Juniors s'lli disputapart elS eminents artistes Glò·
LOS INSEPARABLES
rà la final dd IX Campionat de Caria Alcaraz. Em1li Vendrell, Ce·
trionlt de Cèlia. Càmoz, c. G;\.
cllla Gubl1't, R1oard MaYraf,. Cora
talunya entre els equlps de l'Atemu
M. Gar~la. Castrito, AlteaRag¡¡,
Pau
Herto~rs,
Amàlia
Pardo,
neu Obrer artinenc 1 Unió Gimnàs""· els 10 Bon. 36 veoe-tipfas •
Eduard Br.to, Eugcnea Gahndo,
tica i Esportiva de Badalona. El fet
Nlt
a
les 10. Butaques a 3'60
Francesc Godayol, Leoner Esteva,
d_'haver arribat ambdós equips a Ja
ptes.: LAS CHIRIMOYAS i
desús ROllO - COLO~L CARTELL. EL CONDE DE LU,.EM·
frnal empatats en punt3 sense haver
LOS rNSEPARABLES
BURCO - Acte ler. I 2on. per
perdut cap lluita ni haver-se enfronC. Cubart, E. Galindo, E.. Ven81
sempre per CELlA GAMEZ - Dltat encara, ens promet un combat
~ñ la mateixa vetl.lad11., Txecoslodrell. A Palacios - LOS GAVI·
mo.rts, 7. L'ebdevenimcnt llric de
aferrissadÏ!'si.m ja que Yirtualment
LAN~S per C. Rasa, E. Gailndo,
l'any: LA MA&.QUERJDA, d~l mesvàqula vencé França, un dels més
Avui, començari\ el Campionat de en. aquesta lluita es disputaran el
E. Btito. B. Mayral LUISA
tre
Benavente; música de Penequal!fl.cats aspirants aJ. Utol de cam- catalunya. per equ!ps infantils, Per preuat titol de campió.
FERi'lANDA, actes 1er. I ~n.
lla · ?rota¡¡onlstcs: M. Martín 1
Pió. segons deien, però que li donaren les in:;cripcions rebudes és de preper P. Hertozs. F. Godanl, G.
P. Gorgt,
Alcaraz, Palacios.
la. rèplica. a la primera reunió.
veure ~ue l'èl.1t més complet ac::mNATAClO
Sempre hem considerat arriSeat. el
l'
itzacló 1
l' tu
r
nronòs'i""
al
terreny
esportiu.
i
panysr
organ
per
en
~
fe .• ""
si83me que h1 ha entre els petits
el cas que ens oeupa ens ba de~ basquetbolistes pot dir,.se que els
trat prou claramen' com és de pen- pa.rtits seran disputats amb el màllosa -~questa diversió. I .~ualment ha xim entusiasme. A continuació puCompanYia Cualana
succeu; .~b Itàlia 1 SuiSSa. que ban bliquem el calendari d'aquest CarnNICOLAU-MAill ORI
estat elmunaues, 1 s'han esfumat les pionat
Avut, diumenge, tarda a les
3'45 PROGRAMA EXTRAORDI!Eusions que s·~avien forjat el<> que
AVUi, diumenge, e. les nou en punt
¡; de maig: Atlètic-New catalòdiumenge,
tarda,
-;:-}es
NARI.
PROGRAMA SAGARRA 2
es cr~Ien que s h~J:Vla ~rganltzat un nla, Junlors-Patrie, Renaixement- del mati a la pi::.cina deis Bans de
4'45, les dues obres de més éxlt
OBW!:S, :l. Primer. L'obra. en tres
tornelc amb la mscnpcló de deu A. c. Mollet un•) c. J.-C. c. Hes· Sant Sebastià se celebrarà. ra segode lA temporada:
actes de doseo Ma. de S~arra
eqwps, representatius d'altres tan~ pitalet.
'
na jornada del Couc·u-s Primavera,
d. éxJ.t grandló:;:
•
FAN NY
paiSos, perquè tres eqwps rogueSSlll
~ de maig: Patrie-Atlètic B. C., que el C. E. Mediterrani organitza
1
tuverttr-se. Bon cop el que han donat N. cata.lònia-Junlors, c. C. Hospita- pels seus nedadors i que per !'èxit
LA CORONA D'ESPI.NES
els equips «rnodes~()Sl>.
let-Renaíxement A. C. Mollet- Unió assolit a la primera reunió cal esSe¡¡on EXIT SOROLLOS del
Slgul. quin sigm el resultllt de la. c. J.
'
poema en tres actes de Josep
perar interessants els r esultats d'aNlt, a les 10:
Ma ü Sanrra :
final d,aquest t~g. l'efecte mo19 de maig: Atlètle B. C.-Junlors questa jornada atenent a l'afició 1
ral ja s ha prodwt, en disputar-la els A. B., N. Catalònia-Patlie, Renaixe- entusiasme de!s concursants.
equips que, prescmdint de tots els ment-Unió c. J., A. C. Mollet-C. C.
de Marcel Pa&nol, traducció de
Les proves que n1uren en aquesta
pronòstics, ban fet els mèrits al ter- R<>Spitale~.
Melcior Font.
sesSió són les segUents:
Nit, a les 10. La divertida Joreny de joc, sense deixar-se impres26 de maig: N. Catalònia-Ttlètic
50 metres dors 1 100 metres braguma. en un acte: JUGAR A CA·
sionar per les preferències dels «en- B. c., Patrie-Junlors A. B, A. C. Ma- çada.
SATS I l'éxlt sense precedents· 1
tesos».
llet-Renaixement, C. C. HospitaletR E I N A - Demà, tarda ! n!t; i ·'
L'actuació normal dels eqwps fina- Unió c. J.
.JUGAR A CASATS i REINA.
lis~ _fa esperar que el partit fma.l
2 de junY : Atlètic B. C.-Patrie,
Telè.fons: t5948 • 17125
sera d1sputat aferrissadament. de no Juniors A. B.-N. Catalònia, RenatGran Comoarny1a Llreoa
produir-se un desinflament en un dels xement-C. c. Hospitalet, Untó C. J.d'EMIU SACI BARBA
dos equips.
A. c. Mollet.
LA HUMANITAT
Com a detall interessant i que pot
9 de juny: Juniors A. B .-Atlètic
Tarda, 3'30. 2 obres:
Ttlèlon 22028
servir ¡.;rquè els nostres lectors pn- a o., Patrte-N. Catalònia, Unió
A un cebndor. - Miquel Punzo.
guin comprovar la vàlua de les res- C. J.-Renaixement, C. C. Hospitalet- da. de 16 any¡, dependent de la maA
les
11
del mati. Cran Fosta
pectlves actuacions dels equips con- A. C. Mollet.
nufactura. de metalls propietat de
per Maria Vallo.iera 1 pel mestce I'
del Folk-lore E&¡~anyol, per
Snlvador Risee, C:el carrer de Ploridablanca, va ésser enviat pel seu
OFELIA DE ARAGON
patró a fer efeet..i.va urn. fnctura de
Cançons \ tonades populars de to1
40 pessetes a una casa del carrer
tes les regions d'Espanya. Amb
la roHaboracló del mestre
de les Corts Catalanes.
En arribar al carrer de Rocafort
EUGENI BAOfA
per Maria Valfojera I
'
se li acostaren uns descone!JUts i
A les 3'30:
li obligaren a lliurar-los la. quantiSAGI
tat que portava al damunt.
LOS CABALLEROS
A les 10:
EL GADITANO 1
A una casa de música. - Vicenç
grau~ éx1t còmic d'aquesta Companyia. • A les 6 1 a. les 10'15:
López qu.e té una casa. de música
O$ 1 •~oderns
de
al carrer Canuda, denunelà que en
per
el moment que deixà la botiga sola
LLUIS SAGf VELA
per tal d'anar a dinar, uns lladreLa mlllor obra de Quintero ¡ Guigots hi entràreu i se n'endugueren
D•llumr, tarda 1 utt: LA DEL
lltn. Un triomf mterpreto.tlu im100 pessetes que hi havia, al calaix
MAtJOJO DE ROSAS, per LLUIS
l>OU.derable d'Antònia Merrero, RaSAGI VELA.
del taulell.
i
fael
Bardem I tota la Com¡;¡any1a
Un!l e- ·~ra m:e F.'l!sfuma. - Joan
Demà a les 5'30 1 10'15:
·
at~ro Pal~u. domiciliat al carrer Salde 100
MORENA CLARA
va· "'l'S, num. 11, denuncià que li h:\vla desaparegut senge saber com la
cartera on portava 250 pessetes dèCims d!! la rifa i documents. '
Un dispeser de conflança. - Eulàrla Gutiérrcz Saurrà, mestress.'\ d'u_ _Gran Companyia flrtca
SUBHf.~T~
na casa de dispeses dc b Rn.mbla de
AVUI. tarda. a lea 4. Nlt, a
C~~letes, núm. 6, denuncià. un inles 10'15 GRANDlOS EXIT DEL
AVUI, tarda, 3'30:
LA R.EINA
dividu que passà una nit a C!lSa
GRACIOS ESPECTACLE
MORfo • LA P.1AlA SOP.IBRA 1 el
gran èxit:
d'ella. t en aixecar-se del llit se n'en-¡
dugue un aparell de r àdio que 11
I
... · I
··· · I
... ·t
MALQUERlDA
costava 400 pessetes.
PRESENTAT .PER
de Benaventa I me!;Ue Penella
~o vat a dormir. Quan darNit, 10: COMO LA LUZ i
'
PELAi,
TELEFON
crua a la platja. de la Barceloueta
el mar 'lEr Pru:qu.al Ragull, uns des1~
genial
actriu
de
ta
cançó
còconeguts li prengueren 50 pessetes
mica
que portava a la butxaco. ,
pauDimecres, nit. DEBUT de la
ció
italiana
1
francesa,
que
sens
dubtalons.
CELESTE GRUO
CICLISME
Compaa¡ia de Revlstts
CEL!A
' te serà també de qualitat.
Mala sort. - ROdal! Moreno s'a.
Bella vedette excéOtriC&
GAMEZ amb
LOS INSEPAAA·
Un assaig veritablement interes- magà ~ l'mterior delS magatzems
BLES
sant de la Volta serà, probablemer.,t;, R egènCia de ls Bretxa de st. Pau 1
CUSTODIA ROMERO
la participació d'un formidable equip I q~ tots els dependents foren fora I
L& venus de bron.:e. 1 auténtlca
alemany, ja que estan torça a van- s apoderà de 250 pessete
l'l.l h 1
11
çades les gestions en aquest sentit via a la caixa. Ell, peÇò,q~~ haJ~
estre a gHana
i hom espera, fonamentadament, po- comptat que el «sereno» pasSEPEPE
der arnlDar a un acord.
sava una inspecció i l'atrapà. Pou I
PALAU DE LA REVISTA
1
La provada ¡.enerositat dels aficioAmb aquests elements no cal dir lliurat a la policia.
&~:+~ ~~~~:~ge:s
nats a.l cicJ.IatrJG es fa palesa de nou que poden .Ja pronosticar- se unes
Andreu Gasó 1 Josep Madrigal
GRANOA IET GLORIA
AVUI, tarda, 4'15. Nit -W15
a.mb motia ee la propera Pesta del jllwtes afernssades com no haurem t~é. posaren en pràctica el mas DORIAN BALLET
~r;cres en dia fi!Sttu dé!. gr~n
Pedal que se celebrarà a Sabttdell po~t veure en csp de les Voltes teiX Sistema que l'anterior 1 també
GEHntANI::$ TORRES
el dia 26 del mes actual. J'ins ara ciclistes a Catalunya celebrades.
com ell, foren atrapats. El ret ocor- 1
Les escuH.ura.s belles<:s coreaL
VAMPIRESAS
p el concurs de caritat s'havien reEl Comitè Executiu de la Unió Es- rceagué a ~ establiment del carrer
,ràfiques: EL RUISENOR NAVA·
pe1 Laura Pinlllos, Alad.- ; L~e.
but qu.a.tre l:>k:IC:etes. Done¡, bé e.n- portiva de Se.nts per a la Volta a
rme, num. 42.
RRO, SEVILLA, ARIMAND CA·
30 beltiSStmes &iris _ L:.1 !unció
cara hí ha hogut dos cantat.iw eie- Catalunya i les diverses comiSSions
. Datencló d'un aficionat a la oirur·
MON et ILSE MAU, TITO WILLY
de la tarda. començarà amb l 'acm ents que n'han fe' ofrena d'al- que. act~en J?er a la més p erteela or- ~3.
Fou detingut Marti Pcc i I
~~J~~~e~e L. L~nift~s~c~aJ!.E~
5u GRA.~t;E~~i: :~s •:~.rE&NAtres dues mài¡ulnes. Un, en Rossend garutzacló d aque&t magne esdeveni- d us.. e 17 anys, que a més a m.éi
ClONALS, so- SOLAMENT FINS
lepe - Demà, tarda 1 ntt, aarCo&ta, cons.ructor sabadellenc el ment esportiu, ~orten molt avançats ~ Viatj~ en un tren, seusc bitllet
I:L 1 DE •tAlo . BUTAQUES A
reres Cie &:AS YAM-PfRESAS _
qual amb un gest d:l¡ne d'inutacJó ¡ els treballs de lorganltzactó, els de- s apOdera d'un botiqui d.e cuurg1a ¡
3 PTES.
Setmana entrant, estreuo. Cie AL
ha comunicat que dóna una va.J.u~ b.Us de la qual fan esperar que la d'una maleta.
1
CANTAR EL GAtLO, de a. de
sa bicicleta darrer model qce ha fet¡ Volta a Catalw1ya d'enguany sei'à ..~---------------...-------------Castro.
Mana.l 1 mestre Luna.
1 '-:=============~
expressament per la FeSta del Pe- l~ da més ressò esportiu de quantes 1
dal. L'altre és un entusiasta del ci- s han portat a terme per la seva. preclisme, també de Sabadell, ei ual seut.acio ,acurnda. 1 pel de~lg de tots
..__.
ha volgut encoratjar el cicll!meq en- els que 1 envolten, arrodonmt la seva
•
~.,
tre el.:; lnfaC~ts 1 ofereix Wla biciclet tasca per tal de proporcionar w1es
de
a jornades memorables que posin el
Comoanyia CatJ.Iana Assumnoló
nen o nena pel concurs de cart- nom de Catalunya com a potencialiC:~sals
tat, 1 és Antoni Monteys.
tat organitzadora en el lloc preemi•~~--penSIII:r que una de les esmen- nent qu& li pertoca.
Avui, diumenge, tarda, a les 5
........, b!eJcl~ ~ pot obtenir per
i nit, a les 10:
d{IQ cèntims, 1 qne 11 més cal tenir
«;: ccm;¡ta que YR:l dert!nats a caries complau a fer avlnent als seus Jec;ors 1 sLmpa~il;.&ant.s. que té a Ja
EL NUVI
lat.
seva diS¡XJSICló el dann retrat tia: millot pcod.UcciO lulvgrattC&
Els organitzadors de la Pesta del
rea11tzaua,
obra
de
lart1Sta
Màrms
de
Bucov!Cill
de
l'Honorable
Pec.... r .. Lt"K'!'Clen pt¡bllc~ment tan vasenyor FRANCESC MACLA 1 LLU8A Pruner l:'reS!C1ent de la Ge
S'así,abenta &ls conedor·- que teluo..'1!s cooperacions en nom dels cinen llicència de la U. V. E., que les
clistes 1 de la ~aritat.
neraht.at de Catalunya.
curaes
autoritzades
per
els
dies
5
1
7
•• •
Ed1ci6 Popular al preu de 3'50 ptes., sense marc, • 10 ptes. amb
del
corrent
SÓil
les
segU.cnts:
S"ban rebut noves cooperacions en
marc \Descorup~.t: als majur;.~tesl.
DlmeCI·e'l. 8, n.lt. Grandiós l"esDia 5. - Secció Ciclista de la U.
m etillic per la subs::ripc!ó dcsllna.ct:a
tlvu.J organitzat per cLas Noti·
a adquirir bicicletes. La nova llista E. 5ans al parc de J.iootjuïc, oberta
Per eucarrecs adreceu -vos a les O{IC111es de LA HUMANITA1
clas».
o bene!lcl Cie 1~ CaLta de
a
les
categories:
Arbitre
Màrius
l'encapçala el veterà Lluís Ricart,
Peru.lorus, Vellesa 1 Invalidesa.
(Ronlla Unlvers1t1t, 25) - Telèfon fl12'1
amb 25 pl-e~:t. Segueixen : (.,"f¡ col Re- Baroó.
Sindicat Artiates Teatrali! amb
l'eleeçló de f..tiss Teatro tiiJ5 per
P u >:lcil. de Sabadell, 25 pte6.: Sport
Velòdrom del Vendrem, Trofeu
votaclo direct~ del pubuc. PrlCicli~tn C:J.ta!à, 15; P. c. Andreseru:a Cano a le3 categories; Arbitre Jo•
~er: LOS INSEPARABLES, per
41~
16 ; C. Soler. 5; Club Ciclista Bar- sep Salndor.
Cella CJmu, Castrito í Arteaaa.
ce:ona, 10 ptes.
10
Boya, 30 ctrls. 30- Sqon• .w:ag.
llia
7.
Penya.
Sprlnt
Fon
de
Fl•
túetc ron<:en: pel mestre PALOS gueres, per a corredors de 4a. ca~
A S'abadell l'Interès despertat per
LA
REVOLTOSA, EL BAlLE DE
~~ ~
LUIS ALON.$0, LA VERBEt~A DE
aq;¡~sta festa é3 encara més gran tegória i pri.uclplants.
LA
PALOMA I LA CRANVIA •
Que,..en e~ ela¡ darrers anys, en què
Cançons per emlnenta cantants.
es •cu a!lf. s 'han o!Jert sub5cripcion.s
BaU!!
per SIMONET CARDONA
l
a totes les emlmts per t11.l de coointerpretau' El capota viwiente
i El bolero - Gi:IUI.AN.ES BALLEs
perar a la gran diada ciclista. La
.__e··
TEROS - Pa.mdo. d'nct.lates - 'nrtle:r.an .; • :1 de bitllets pel ooncurs
cer Solemne t!Icccló dc Miu Teae Comitè Regional de la u. v. E.
A
de carlla.t. é3 t.n.nlbé &ran. s'esg<ñen
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ZUDOS, scnsncl.onal repartiment,
Qrga.n!tza pel dia 30 del mes q1.1:! 611\uutu;
Dlrercló: R. FUENTES - Dlre<:ció
~li Cie ta l."'aatc11nna
Jt - ISAtlt:t:J...UNA. VIa LaJetnniL ~
som el primer campionat de Cata·
musica:: P. PALOS. Orquestra del
UNIA RAPIDA Dl: GRilN LUXE BARCELONA CADIZ ·CliNA RIES
Slnd1cat ~uatcal O! Catalunya lunya de Clubs, q¡.¡e tindrà lloC', se- tS<>rUdea setmanals eiS dl«snbte, a les 1'2 Etectuaran el senet ~ wntntJaui
~ c:cr:Jl S. C. de Catalun,ya 1
cons presrnuen els vigents E:statut3
oCIU['AD O'l SEVILLA• 1 aYILLA O! MADRID•
S. C. de Maèrld- Resten anUllAt.s
de curses de la U. V. 1!:. Podem anti- LI.IA RAPIDA DE GRAH LUXE 8ARCELONA PALMA DE MALLORCA
ela J)GSSls de fa;or per a ltqUI'st
SorUdea c:ad:l cUa IUeva~ la Clumen¡es¡ ae Barcclnna
Palma. a lea
tipnr que l'esmentat C&mp1onat, i
restlval Wés C:.eta.Ua pe¡- car19 11oree. oer le& motl>nal.lt'
tells.
podet1 prendre pa.n equips de sis
«CiUDAD DE BARCELOHAa o oCIUDA!l Ol PALMA•
corredOrs de Clubs, dels que només SERV~IS Ri:CULARS EHTRIE TARGACONA V~ENCIA ALACANt 1 PA lMA
DE MALLORCA, BARCELONA MAO I BARCELONA · EIVISSA
es c::.a&sülc&rall tres. PQden els Clubs
dcEncnra no dlstribuït el reglam en\ inscriure ff.Iis a 12 eorndor.;, i no- LlNlA CUMEI<CIAL AMB r:scAU:S A TOl!:: EL::3 PORTS Ufo; lA ILlWl·
Ch~EMES
rERRANlA. NORD U AJo"'RlCA I CANAEHE::l. - t;urU:J":t QUln~ena~ Ce ~Sar·
tar~a cursa. el tiratge del qual res- més pod.rnn pendn Ja sorUd..'\ sis celoUa
ela ctl)OUS UNIA COMERCIAL Bil..HAU-C,\OIZ·CANARIF;:s AMB
enllestit en Ja present setmana, dels fo~cnts.
&sc..\LA A IOTS I!:LB PONTh lJEl. NOtlD U'f.SPANVA
8-.n-uaos QUin·
SC!.xn rebut Ofllrinh:nts de mes de
lJNlA RAPllJA REUl ~ 11!:-1 rRE" tsl'ANYA
1:."1 circuit probab!e és ~~ ~e~rnt: zena.a de SUbno el, dllOUS
q
nta corredors. nombre màxim
1
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UE;
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UUlNI:A
lt:SPANYOLA
¡F!;RNANUO
POUI
Sllr·
Plaç:1 Es;mnyu, Esplu~es,
~
Pla~a UrQulnaona, i-Tel !11166
tldea el cUa 17 <le ea<la mes IU&b escales a Valénda CàdlZ. tu Palmas. Sllnta
d~f
ésser selccc.ionat i la tria ;tu, Mofuls de Rel, Ordal, Sant
VllilfranCruz
de Tencrt!e o f'rt:etown Santa lsaiJel de Fertl3odO Poo. Bala.. K o 1
~ serà portada n. terme selt.tatuW, a. las 11. Ta.rda: 3 '30
Vendrell, Calafell, vuanova, Sit:tto 1:f!Lll tò pels tapors
la Volto. t pel Comitè EXecutiu de ca,
I 6 (numerada). Nit, a les 10:
ges, COstes de Garm!, Ga"\'à, CorneaPLUS UL rR~a 1 eLECAZPI•
EL CAMI!'EON (Dibuixos>
Això
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRI 8ARCUOMA I YAU.NCIA
llacionn~
pertoca a la part Ili\. E..<:p."ngucs Cor..-B:anc, carretera
LA CIUDAD DEL SOL
SOJ'U:ICS ce H:u'CClOOII ea CII.IUDO I dl}OII8 " ICI! 20 bGree
IClircbé
a estrangers, són ja de S:~nts entrnda E:qxl!lció, donant
(Documental>
cCIUDAD
DE
VAL.E.NCIA•
•
l~túp ~rs els camponents àe nm volta i mitja al cmutt. Aquesta Preu • ooberta. t'IlO pe•setH. 8Jtlleh d'araQ r tornada a Pf'8U• redufta
cursa
fo:ma
part
dt-l
calendAri
de
DAMA
POR UN OlA
LUUA
R.EUU"LAB
lieran d ~"1:. els noms dels quals
L'ò''TH.i; ISARCEL.ONA
AUI.CANT
URAr.
lU:UU...\
prili lu.A ALH UCS~Ati
CElTI A I VICE· o,: I!; ~;{.SA
cttat 1aonata tot seguit a IB pobli- mani !estacions e'!po!llves de
May Robaon . .Jun Parker, Glan.
=>oruaea a.e ua.rccJona ~:ada cUumcn¡e, a lea 8 D.:)l'cs: d'Alacant eLS <1lwarta
da Farrell, Warren William, BarrY
Uts .d~e solament numquen pe- mera ~a d'esport català patro- cf'Oo.D
e'- C11mel:ra ct·Ora.D eap a Al-=ao':i ela cUmarca.. ' cl'A!ac:8D' cap •
Nwton
cm&da 'J)er lA Untó Cab~a de FeBa..·auoaa.
~us diluecre.
Clinció.
deracions Esportitoes.

ea 1

11& •

E PAOR

Dimarts, nit: LE NARiAGE
D'AURORE. LA BOUTIQUE FANTASQUE, EL PRINCEP ICOR -~
Es despatxa a Comptadurla.

També fa avinent que

METRO
POL
Lhlrla
Ttlèlon

Avut, diumenge, tarda, a un
quart de als I nlC, a un quart
d'onze. la suggestiva comedl~. de
Tomàs Borràs:

de Monte..Oarlo, els celebruts ballets

j

TEATRE
BARCElONA
ComtranYia de comèdies Pepe ls·

bert, Mila11ros Leal. Maria Qru 1
Soler Mar!

AVUI, tarda, a lea 5'45:

•

n~OO@PM (P>¡~Wm

Dt.AZA

I

T&,.TQQ" • r&lE~ ••8ft.)

Avui, tarda. ® 3'30 a. 8'30, sessió continuo. 1 nlt, a lea 10:
EVA BUSCA UN PAPA
I l'emocionant tUm:

LA TABERNA

Demà, dilluns, nou prol{rama:
EL AMANTE ESCRUPULOSO •
OOCE HOMBRE:S Y UNA MWER
I BOUBOULE I, REY NECRO

RE I NA

TEATRE APO -LO

Bs Badres no descansen

Llegiu

TEATRE ROMEA

- - - - - - -- - -

La del Soto del Parral

Emm Sagi- Barba

CALÇA·: de primera quali!at, a preus baratissims

....

de
m·
el

-

La del manoio de rosas

Hotel de Ventas - Pelai, 8
Sempre ocasions
MOBl FS anti
Hotel de Ventas - Pelai, 8
HAD!GS immillorabfes, al comptat a terminis
Aparells. d2s

pessetes

LLUlS

Avui, \.uda, dues sessions. t
le¡; 3'20 1 a les 6, ESPECIAL.
Nit. a 1CJ> 10:
REVlSTA PARAMOUNT VE·
LOL:IDAD (Dooumontal) • El. MA•
RATON DEL BAlLE (Dibuixos) t

Tres lanceros bengalies
per Garr Cooper, Franahot Tone
Rechard Cromwell í Ser Cur Stan·
deng - Es un pro~rama Para·
mount

El POBlE flO y,o~lfGUERAA

Hotel de Ventas - Pelai, 8

-
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VICTORIA
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Hotel de Ventas

La Xx lli Fest a deI
Pedal a S ab ad ell

TEATRE

TEATRE TIVOLI

d!ària, tot al millor dient, cada tarda
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COLISEU POMPEIA

Nota del Comitè Regional de
Catalunya de [a U. V. E.

·-----

TEATRE VIGTORIA

\M'IB
:e:

••

Primer Campionat de Catalu·
nya d' lnterclubs
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C~C"i7A T~A~~A~nf'l"rDD Kki-~

La XVII Volta Ciclista Internacional a
Catalunya
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CINEMA

PUB LI

sess10 eontlnua l:leleot UNA l:'l!:.tl
SETA. NOTICtARIS · DOCUMEN
TALS ~ VIATGES eta

El POBLE NO VOl lA GUERRA
CINEMA
PAR lS
Avda
Anul.
Pta
I t I 13
1 elet on 14M4

Sempre el programa més atractiu
Matinal, 10'30. Tarda, primna
sessl6, 3'30 a 6'45. Numerada, 6.
Nit. a les 8'45: LO QUE DES·
TRUYEN LOS OIOSES (dib. oo·
Ior) - MALACA - Despatx de
localitats a taqui.J.l.a per a. la numerada d'avui, tru·da, a. les 6 Demà: BROADWAY POR DEN·
TRO I SIEMPRE EN Ml CORA·
ZON.

VELA

La del monojo

--

Ahir, al migdia, s'inaugurà l'Exposidó de roses que cada any, per
la Primavera organitza l'entitat
«Amics de les Rooes». Pel nombre
I quahtat de les flors presentades
aquesta Exposició supera la dels'
anys anteriors segons reconegué el
nombrós públic que es congregà a
la sala del «Garlílen Club», dc Pe·
cir albes.
El Jurat concedf les següents re-

compenses:

Concurs de roses noves: Pere Dot.

Premi de la Generalitat.

Concurs d'Introducció de varietats estrnngeres: Maties Bach, Premi de l'Ahmtament; Josep A. GomlS. M.edalla d'or; Joan Daura, Medalla de !>lata: Rsmona Presas
M1..'tlalla de bronze.
'
Concurs de set colors. flor co.merelal: Pilar Mata de Bàss6 .Met:illa
d'or; Josep A. Gomill M~alla de
plata.
'
. Flor de classiflcactó general: Maria Guarro, Medalla d'argenL; Mercè F't.brcgas, Medalla d'argent· A·
mèlia Balxeras de Macnya, Medalla
de bronze.
El. Jurat féu remarcar la importànCia de l'aportació de Ciprià Carn.
prubf, el qual es presentà fora de
concurs.
L'Aiculde delegà la seva representaCió a l'Arquitecte Cap dels Serveis
g[ó.Parcs, senyor Nicolau Maria Ru-

COLISEUM

---;;:;:u,

La rambla de les floristes
FAN NY

Inauguració de l'exposició de roses

FANTASIO
Avul, tMda, a les 4. Nit. a ICS
10: REVISTA FEMINA • PATHE
JOURNAL • MICKr.Y CABALLIS·
TA • Gran éxlt de Camila Horn
en la fastuosa opereta:

FIESTA EPJ PALACIO·
amb lvan Petrovich
Bessió MATJN'AL.

-----------------------~
--------------------·---

EMPRESA CAPrTOl
--~--

CAPITOL. - Matinal,
10'80.
farda, conWnua dc 3'30 a 9'30.
Nit, a Ics 10; EL AMULETO, un
!Um d'esglai; EL REMOLINO, per
J ack Holt; SALVAD A LAS MU·
JERI!S pe1· Laurel·Hardy.
EXCELSIOR. - M~"tlnal, 10'30.
Tarda continua des de 3'3.0: EL
HIJO PERDIDO, per Louis Trenker: SOLA CON SU AMOR. per
SaiV1a Sidney; ENTERATE MUN·
DO, per Lee Tracy- Demà: Formidable programa. Continua des
de le& 4 tarda, a 12'30 nlt: HOM·
BRES DEL MAÑANA. per Fran·
kle Darco; TU tRES MlO, per
Olnrll: Gnllle t Jcan Harlow; l'tO
SOY NINGUN ANGEL, per Mae
wea~

COMTAL.- MAtinal a lea l0'3U
Tnrda, continua. des de 3'30: EL
NOVIO DE MAMA, per Imper1<1
Argentina; ORO EN LA MONTA·
AA. per Pat O'Bneu; TU SERAS
MIA. per Jack Holt- Demà: Colossal programa: OICK TURPIN,
pet Viciar Mc. Laglen: EL FAN·
TASMA DE CRESTWOOD, pec Ricard CorU!z; MLLE. ZAZA, comè·
cUa musical.
WALKYRIA, - Matinal, 10'30.
Tarda, c:onLi..n.ua des de lea 3:
LOS CONQUISTADORES, per RIchard Dtx; UN LADRON EN LA
ALCORA, per :S::ay Francü;; ORO
EH LA MONTAAA, per Mary
Brlar.; ROMA:NZA RUSA, per lm·
pe:to Arcentllill- Demà: Incomparable programa: EL TANCO EN
BROADWAY, per Carles Gardel;
EL FANTASMA DE CRESTWOOD.
per RIC8rd Cortez; EL ESPIA
HUM. 13, per G1l.ry Cooper 1 Marlon Da.vles; BOSQUES DE VIE·
NA. cUbuixos de colors.
ALIANCA (P. N.). - Tarda.
continua des de les 3: BUSCO UN
I'IIILLONAR IO, per Je:1n Hll.rlow;
RASPUTIN Y LA ZARINA, per
Jolln 1 Llonel Ba.rrymore; MAS
DIP'ICIL TODAVIA. per Buster
Keaton: DIBUIXOS SONGRS.

VARIETATS
MAR ICEL PARK
Acausa Clcl mal tempe que
no h& J)('TIDéa la total rel)&.racló
de les M\JNTAliiES ROSSES I
Atl·acclons, resta ajornada la seva
tnaulf\lra<:ió per al proper dlu.
menge, dl:l. 12.

FRO~ lO NOVETAiS
Avui. diumenge, tarda, a lea 4:
ZARRAGA - JAUREGUI contra
QUU.'TANA IV - UNAKUNO. NIÇ.
a les 10'15:
ARAQUISTAnl -

QUINTANA U

oaatra SOLCY'"...A-

BAL - PEREA. -

cnrwns.

qRAUS -

Detalls per

·:u__;

~lA!

Frontó Principal PaJace
Avui. diumenge, tarda: GURUC!::A.GA - URIONA l l contra GABRIEL 11 • OLAClA I. Nit: GUILLERMIN
OUILLERMO contra
CELAYA l i - CELAYA I - Dl·
Huns tarda: LUCIO - l'RECET
contra <JAONA - VWE..~TE. Nit:
URIONA 1 - ALDAZABAL contra
LI~ARRAGA II - GARMENDIA.

ESPECTI\~'>I

ES PER
A AVUI

TEATRES
Licau. • Tard:t: tCarnnvn.!», "Pet\ouch-'"l
t:a•. «:E.'l Danubi blau•
Apolló. - Tarda: eLa del Soto dei
~arral» i «La del manoJo de rosas».
.l';lt: • El ¡adltuno• i cl.a del manojo
de rosast.
Barcelona - 'l"arda. 1 nlt: cEl paelre
soltera•.
Cbm•o - rnrda. 1 olt: cL:Ia vamplre-

•·

pgflorama. - Tarda: cFenn1» 1 eLa
Rambla. de le-s flol1st.es». Nit·
«Fannya
•
No.atats. - Trucla: ACU! primer u&
cltl ceñldor de Dlan:H t cLos tnse,..
parables». Ntt: «Laa chlrtmoyns» v '
«Los lnseparnblelj».
_ • 1
Romea. - Tnrèn 1 uit: «Morena cla-1 ;,
ta».

• "

Vioteria. - Tuda: oLa reina morurtl:q
«La mala soml>ra» i «La malquer1da; I U
Nit: «Como ln luz» 1 r.La malquert.;.<' li
da».
.1
Hou . - Tarda: eLa corona d espluest
~R~~~~';.a.. Nlt: cJugar a casats» 1
Cran Pr1ce . - Nit: Ora.n Proarama. a.C' ·
Vartetnte
'>- ).
Ohrmpia. - Tarda: t<El condc de Lu;!'
-:,.~~~~~~~:: cLos gavll:.lncs» i cLulsa
~:...

CINEMES

:
~

Amer1ca - c.:l.lUOJ.ca y WUJC1·es» 1 •EL<J¡
auna del ru.6Cac•elo» 1 eLa 1Sla del' 1
tc..oro».
Aelu_,Uilats. - &ISal)()Q.ua:t 1 H.ewrtat- I•
ges "ox.
,
Asu.na. - a::>u mayur ex1t0:1 1 «El mJswuo aee Acunnum•.
j'.
llv.nguua. - co~cue~;cro sensac1onab i ~
CV~)''"a

Dllli:L».

I

a ...rt:elona.

•::.o:creco que quema• •
u·ont<:ras del amou.
•
Bo~c. «Desl1ces» 1 o!'io temas al
amor»
B•••"nua. - &Mana LWsa de Austrta1
1 •.:.u..:•ew Que quema».
Broauway. - u;:;t reoaaon, e'l·oaa una.
w-.J_,,.., 1 li.towbres ue1 mausnaa.
C:IPI•OI,- «.1!;1 amutcw», «.11.1 remallllOl~ '
1 c...a :Bla del t<:soro».
.}
C~t!Uroum - ~Tres u.wceros OeJlgiU.I.es1
""'"lunya, - USIII.lgma l!beraaon.
\<.:n.ro.o c.tnema. «Juventua 5rlunIa.Dtt>», eLa noVIa ue 111. suene» 1
«.1!.1 re7 ce los gatanos».
Comeu ta. - ~ VIC~•ma ac la justlcla1
1 "oe 1l.a. !Uifaao uu presot.
Çom .... l, - ".LU seràs lDl!U, cEl nOViO
ue LUilDlà» 1 curo eu llnmns».
D1ana. - uJel w~.:>mo oarro» 1 cl:>e na
• U¡¡ado uu ¡.¡reso».
Dlor.tma, - et¡¡ UILUDO VlllS Ue CboPIU» I IPIU·e.n 1:1. prew.a».
Espaurot. - cttem" ser~ Da.llarina» 1
...<.01 w•·an ex¡¡enmenw».
Esuuu. - U!.t ~òUUIU», d~QilUI.Dza ru·
ONU 1 cPeurroJO».
IEu ..un.,-a. - ...... Uo10l'OSIU, ~ elub
ae wcdio. uocne» 1 fi.Ou twmbrecUlO
~......,

~IUlt:fi&.el.

E~celstor,

- aoota cou su amon 1 c.l!ll
L.UJI) .P8tCUUO».
Fa",...,, e - c.uesça en l'lliacw».
fllmHl.t. lll'jocne~ do l'lew York».
fo.¡ ré.ou. - LLa wa ael ~t!flOrO», oAl
••<lli'"'' 18. PrlWaveLa» 1 IU\1.uslco. 1 muJere::~».

Go..,a, - «.tl~&w w.ulvnario•, eLa se·
.......,,-, •• <le luS cuento:i de HQLtma.n» 1
~..úll 1routeras cel 11111or».
hn•m. - d.a muene uo vacaclones•
z ~uceúlo UU» nocne».
lro~. eLa Ctt:êllU)I, IUUSCO tUl LllllloJ:J.AClU» ' •Ltl. senortta de lo:s cueuros
ue rlOttmaul>.
Kuraaat. - cv1va \llU&!» 1 «C'or:atigo
cu 1a e:.trat.ostera».
Lare(ala; - ••"-liS. t.emu.na de reuciua<.», ú'a.sto oe t.lb\1.1-oucs» 1 ~Paren
1a prensat.
Ma¡o~uc . •C:.'tl.-a:•amu, ~hu-<.;hm
~.;UUW» 1 &E. U:¡;¡ttvu de l:ntcagv».
MaruJa. - •••an1"1 & uut w.t.Qeti5»,
.. rc>.~rrOjO» • ....o.Hltlg<> ;o; m cstratut;u:ra:..
tr!il.. , ... na. - cuuu. nuu .Lell».
~etrupo-1. uroucou1.: J, rey uegro».
llle6tr.u . 'Y l.IG!t I cDe uote
eu OOWJI
l'tlouumwu•<~l. - eMana lia.lóUlteJt, cRecúUl f,rJ.ra 1& leUCiòaú:t 1 Cl.:U l:KUOn
cu lA alcoowe.
Munu•al. - •;:)u u.ayur eXJtO•, u;as;¡oOII 1 lell<.:cs:. 1 cNuctte úe ou<:x.u...s».
Nurta. - • ~ rva VUJa ! .. , IIAI>llegacH>D»
1 eLa ~or1ta. de lo& caeutO&
de
J:iohmau.».
Parn. - eN.lLlaca» I cl.o que aestnucn

.,.,a.

JOB

Ulb$(:&».

Peuro. - c.\lll..rla i.UlSl1 de Au.atna» 1
o::;eereto que QUt!!ll&».
Patlle Pal.ce. - c~l.llc:tl me bes:u, cEu
ttrate m lillC:n» t «ll:l tuJo penucan.
Pn.nc•pal - oDes11el!ll» 1 oc.¡o cemas al
.wwa.
li'r.nc:uJal Pala1001. - ~ tabern:u. cE\•:~.
busca papàl
Pu ull "mema. - Rel)Ortatges d actu:\.llto.t.
R;unb1es.
cOdi~ de buwt 1 1.\s!

=

1:1. mu¡era.
a:;ra. c:aa:l4ll

Ronl. -

neccslta. m:t·
II.Ch:u-llo-(;nnn en l.oudrea 1
clin prfndpe l.'ucantadcn.
Select l:lr.em3. - ~t;u mayor éx1iol
1 c.-\lcohol prchibldo•.
Smart. - cAse amil b muJcn, «!~u
ctle ae <tut:Ilde!P l <El co::;qwzrtador
l'U1a»

rrrcsl&Uill":t

SIH~:n 1<1. -

cTanà.n e~ las Ueras»,
eLa ccn11. de los actlsadOB» 1 eLa rrou

\era <tel :lnlOD.

Avui, diUmc::Jaf', t:lrda., a les 4'30
INOVlLLADA• b"ENSE PICADORS
a benefici del públic
1 braus cnovilloe• de LLUIS
SANCHEZ í SANCHEZ. 6

T:!ha. - UA muertc ce v-a~ClODCSI,
llEI hfjo de Konp I &La nOVia unl-

DIONISI

Te1u n - eVIvn Vlllal• l &El uovlo
de ma.mà.t.
f.ir .;¡ulnaona. - dloc:o nombres y 12na
mujcn.
Vol¡;a, - cEl tren de l::.s 8 4ï» I cPeHrro!oa
Verdi. - cEl bese. note el espejot,
~s. o. s. Iceberg• t eU113
mUJcr
como nlngunae.
Xile - cTOI"cro de ~n», cEl novlo
de mamà• I cl:ombres de llCer(D.
'Wallur ria.. ·- cUll ladróu en la alcotla:t

4 eralS per a

.JIMENEZ • N:I11oleon»
I"ERE AMOROS
MANUEL PUCHOL 1 ANTONI
PERALTA vFACULTADES»
I dos bollic$ utrers per als rnlents IDO','UlC!nJBl>.

EDUARD CHIVA I tiOAQUIH DE
LA ROSA
lntracta. 1 so

El POBlENO VOL LAGUERSA

1
i

"
•
1

Te~tnrin».

Tnomf. - csatvad a l:ls mUJen:s»,
cl:'ellrrojo» 1 e<.."'Ontl:¡o en la estnr.tos-

teru.

cOm CD 11
~

I d.os caoquls::l-

(\

'I

la humanitat

10
LA TASCA DE L'AJUNTAMENT POPULAR

MIRANT A ORIENT

EL DEPARTAMENT Cap a una guerra contra el Japó
DE POLITICA SOCIAL
i els Estats Units

•

LA MUSICA

•

de profunditzar coneixements
tics, històrics, biografies etc ~
camp musical. No és est;any ·· llei
que al r edós d'«Audicions 10 ~0lll'4,
s·~¡ format un públic es 1 ~
Un periòdic local de gran tiratge,
Tingué lloc, amb el gran exit ja ment inteHigent 1 sensible e Pecla¡.
acostumat en aquestes tradicionals ben Interessant de Ja cultur!Ponent
caracteritzat per la seva invariable començat a Inspeccionar 1 s'han desadhesió a totes les situacions go- cobert coses importants. H1 ha en
fanta~
audicions,
segon dels
concerts
1 artisucaIntimes»
de la nostra
ciu~~
cada curs el
organitza
al seu
Estudique
el cal«Audicions
prepara
t.
vernamentals, excepte la situació es- estudi un projecte de reglamentació,
mestre Antoni Laporta Astort.
tre el caràcter de !es seves rn • .dit¡,
querrana que comportava l'esperit partint del que disposa la Llei, amb
el qual podran ésser suprimides. sendel 14 d'abnl, pubhca aquests dies se
En aquesta audició, el notable vio- taclons artlstlques, dues de le~lllfE3,
violències, i en el termini pruoen'I
lonceHista Lluis Millet, en unió de importants sessions del present ~
un titulat reportatge relatiu a l'atur
clal
que
s'acordi,
totes
les
borses
d'aJ'excelient
plarusta, Anna Marc d'Es- Un recital comentat a Càrrec dClJrs;
forçós, I en referir-se a la Borsa Mu- questa naturalesa. Aquest reglament
«Sl els Estats Units no abandonen 1 Igualtat d'armaments navals, sinó tem solament les possibilitats que telric, interpretà !a magnlllca «So- minent violonceHista català de ~ 1'6nicipal del Treball, diu : «En _Barce- haurà d'ésser decretat pel Govern per
comrlet el seu futur en l'Extrem que augmentarà la pressió militar ofereix el petroli com a motiu d'bas- nata» de Sammart1n1, a continuació mundial Gaspar ~assadó, 1 unaalll&
lona se ba !niciado la campana con- de Catalunya I molt aviat us n'en- Orient
Impedeixen l'expansió ja- més enllà de les fronteres del Man- t!lltats entre els Estats Units I el de la qual ens féu oir un enfilall de teressant «Evocac1ó del Remant llltra el paro, de una manera muy in- vlarem l'anteprojecte.
ponesa,
és Inevitable la guerra entre xukuo I Jehol.
Japó. A Manxukuo, el Japó vol es- pet.!tes peces, entre !es quals figura- me en la guitarra» a càrrec de :~
tensa A PARTIR DE NOV!l!."'MBRE
L'organització interior no és des- aquell Imperi I Nordamèrica,,, - Altablir un monopoli. Nordamèrica, bo ven: «Grave», de Tartini; «Adagio- ceHent concertista Alfred Romea ~
ULTIMO, etc.» L'articulista vol des- cuidada
1 s'ha pensat, en primer lloc, x1 resumeix Natbanlel Peffer el seu
L'EXPANS IO J APONESA 1 basant-se en el tractat de les Nou Allegro», de Boccherinl; cVina, dol-l ocasió del XXV aniversari de' ~
conètxer la creació de l'Institut con- exigir noticia
temps que porta llibre eHem de lluitar a l'Asta?»,
A menys que es privi -escriu l'au- Potències signat a Washington -1- ça mort», de J. s . Bach; «Scherzo», mort de Francesc Tàrrega.
la
tra. l'Atur Forçós de la Generalitat I de residència del
cada demandant, al que acaba de publicar-se a Nova tor de •Hem de lluitar a l'As!a»? gual oportunitat de comerç per a de Dittersdorb; «Apres un rêve», de
tot un conjunt d'activitats que el qual fi us ha estat
ja enviat un full York. Fa tres anys valg tenir opor- el Japó arribarà a les portes d'Hong- tots a la Xina- es resisteix. To- Fauré., i «Massurca», de Popper, en
ASSOCIACIO OE ~lUSI
Govern de (;atalunya, ajudat per or- que descriu les dades
que hauran tunltat de conversar amb Mr. Pe!- kong, Singapoore, Manila, Indoxina ¡ quio no dóna mostres de cedir. I totes les quals obres Lluls Millet
D~ CA.l\IERA
C4
ganiSmes secundaris, havia anat des- d 'ésser facilitades pel Departament
fer.
Pertanyia
a
un
dels
seus
curJava.
El
procés
de
penetració
que
ba
s'aferma
en
la
seva
actitud,
aHepalesà
un exquisit gust InterpretaEn ocas1ó de la propera Vlng¡¡
envolupant amb sentit pràctic i amb Municipal d'Estadlstlca. Amb aques- sos sobre relacions polltlques a l'O- portat a cap a Manxúria des del g~t que Anglaterra I els Estats tiu i una
perlectlss
ma
escola.,
per
a
Barcelona
de
l'Orquestra
Sun.tò
116
1
devoció patriòtica ... I l'articulista vol ta previsió podria ésser evitat l'allau rient. Aleshores, l'autor d'aqaesta 1096, començaria a Indoxina, Ma- Umts no tenen dret als drets que la qual cosa
no li fou ditíc11 con- ca de Madrid, dirigida per l'Uiu 01.
ignorar que la Regidoria de Polltica d'immigrants
que tan sovint rep la obra que ha causat tanta Impressió laya, Java, Sumatra i les Fillpines. pretenen quan encara no han reco- querir els molts aplaudiments que 11 mestre Arbós, podrem sentir per st!l
Social del Nostre Ajuntament, amb ciutat quan s'anuncien
obres als EE. UU. per la lògica documento.- Sl el Japó assoleix els seus desig- negut Manxukuo diplomàticament. foren atorgats a la fi de cada una mera vegada en els nootres conc'\rt.
el concurs de la corresponent Comis- públiques. Repetim, però,grans
que per a da amb què arriba. a les seves con- nis a l'Extrem O¡·ient, es tancarà A més -afegeix- Manxukuo no va de les esmentades obres, després dues obres sensa.c~onais: el maerta
sió Consistorial, havia iniciat, estruc- això és indispensable que els
patrons
elusions, no creia encara en el consignar el tractat en qüestió 1 és un 1d'haver-se ja marufestat àmpliament fic concert per a p1ano de Ravel lnll
q •
turat i posat en marxa venturoses ¡ els contractistes d'Obres públiques, flicte
que ara prediu. Però en l'èpoestat «independent».
després de ~ada temps de la «So- Interpretarà el seu creador, el ~~·
reah~zaci.ons... I tot això MOLT Asense
excepció,
demanin
els
seus
oca
en
què
vivim,
tres
anys
és
un
terEl
Japó,
en
resum,
vol
expans!onata>,
de
Sammart!ru.
ni~ta
Leopold
Q~erol,
I
la
ranf"""
1
BANS de «noviembre últimO>).
brers a l'oficina.
mini molt dilatat; I els esdevenlnar-se ara com abans ho feren la
Interessant!ssim, com sempre, el «S1mfon!a del Pmtor Mathis» OSa
Es farà també un fitxer molt de- ments que es produeixen de dia en
Gran Bretanya 1 els Estats Units. conegut «Quintet» de Mozart, el «Lar- Paul Hlndemith. L'esmentada orqude
L'O FICI NA OE COL•LOCA· tallat, amb gran nombre de dades, dia al panorama internacional obllLa «república» de Libèria, ¡ no ens gbetto» del qu.al és ben popular per tra no donarà ~és que dos conce~
CIO OBRE RA
de tots els obrers que hagin dema- guen a profundes evolucions de er!estranyaria que algun dia els japo- haver estat divulgat en tota mena tots dos exclu,s1Vam~n~ per als cò;n!
Al front de la. regidoria esmenta- nat treball. amb independència del teri, sl, com ha d'ésser, anteposem
nesos l'aHudissin, és un cas potser de concerts de ~onjunt i instrumen- ponents de 1 ASSOCiaCió de Mus¡ca
da hi havia aquell home integèrrim, fitxer de parats, per tal de saber aixl l'eloqüència dels fets als nootres de-¡
p1tjor d'expansió Imperialista per tais. Aquest «QUIOtE;t», com totes les da Carnera.
aquell vell cbrerista, recte 1 capaci- el curs de la vida de treball de cada sigs personals.
part de Nordamèrica Històricament obres de Mozart, es un pur regatat, que es diu ~aria Martlnez Cue':l- obrer Inscrit 1 saber qui són, quan el
UN DOC UMENT FANTAS·
el Japó disposa d'argUments eloqUen' l lim d'aquella font ~nesgotable d'esNOTES BREUS
ca. La seva primordial preocupació cas arribi, els professionals de l'atur,
Tl e
tissil:.1S que com els de Hitler respec- plntualitat i de ref1~1ament que fa
i la dels seus coHaboradors va esser separats dels que sempre h an estat
t
t
t
t
d
v
li
j
inequ!voca
la
pa.termtat
del
glonós
e a 1a rac
a
equeersa
es, elagreu
a- auto~ de «Don Joan»: Els u:terprets nista
Ha estat
a l'eminent
la d'mterpr~tar . t. executar pu1era- dignes de la seva condició, saber
Bo i deixant per a després el reran
mesura
passi
temps
Isabelconcedit
Martl-colin,
el P .PIa.
ment les disposicions legais de la I exigir el treball perquè compleixin produir els punts de vista fonamenles perspectives del Paclftc 1 pro- de !obra. mozart1ana . .,Domenec se;- Premi de pianistes nac!onatsillllerlll$..
República quant a les oficines muni- correctament amb els seus deures. tals q-Je sosté el llibre eHem de llwls
gu oboe V1cenç Morales clarmet
1s- Ramon
clpals de coHocaciÓ obrera i es cons-·¡, Aquest f¡·txer ser" també m·aprec¡·a- t ar a 1'Asla.?», ens refer 1rem, pr!meporcionaran a
demagogs xovintal
•
•
•
. ' taurat per «Umón Radio~., de' Ma.
Bonell
trompa 1 J aume
Rws
titui oportunamen~ li;\ Comissió Ins- ble en el cas, que.. no tardarà a pre- ram~nt a. un docume~t qu~ ha. esta.t
tes
tota
classe
d
'elements
per
' senyora
• Marc d'Es-• drld per als artistes prem ats en
,
.
,
Fagot, amb la
pectora que en el JUliol del 1934 for-I sentar-se de fer-se quelcom pràctic qualificat de «fantàstic», 1 autentic1d et:carrilar 1 opinió cap a camins telnc, que ja havia acompanyat Lluls llurs concursos regionals. La1 senyo.
mulava el seu primer raport que re- , per als parats forçooos.
tat del qual ha estat repudiada pel
bèHics.
Millet al piano, obtmgueren de l'au- reta Martl-Colin i el seu mestre Allsumia les tasques de la seva primeEl fitxer de parats estarà sempre Gov~rn japonès. Sl l'esmentem és per
UNA TEORIA ditori un acolliment entus1asta ¡ me- toni Laporta Astort, estan reben~
ra etapa d'actuació. Heus-en ací al- per grups ¡ és propòsit d'aquesta co-¡ considerar-lo un element més per als
E.l fracàs de la conferència naval rtoescudelll
ssim per llur aciençada tasca, pean;b r!~fa ~~!~nci~o~~sb flaelicitacJons
guns dels seus fragments:
missió que la precisió de la seva or- judicis que es formi el lector, !, tamta
a ben colorida 1 matisada
qual ha
«En constituir-se aquesta Comissió I ganitzac!ó respongui de manera tal bè, .Perquè, encara. que ~antàstlc, r~que s'apropa entre els Estats Units, amb aquella gràcia sublim, sempre estat honorada. • • •
Inspectora es trobà. amb que res no j que en l'acte d'ésser consultat apa-I pet1m, en el seu abast s han prodUlt
• Anglaterra 1 el Japó ~s molt pos- tan caracterlstlca en les obres del I A
dl
.
hi havia fet, exceptuant la coHec.ció regui el nombre de parats de cada maniobres per part de Tokio que 1
stble que ajorni la seva celebració divl Mozart.
vu 1•
umenge dia 5, a les
d'Impresos relatius al mecanisme de ! especialitat.
semblen• confirmar el «Memoràndum
a l'objecte de no empitjorar més
Anna Marc d'Estelric la qua! com cinc de la tarda, 1~>lndrà lloc a l'EscoHocació i ~a instaHacló del l.ocal.l' També és ja fet el projecte d'un Tanaka». .
encara la situació del món- és quel- a. coHaboradora en lés dues 'parts tudi Laporta el tercer concert de
La Comissió començà per distn- quadre estadlstlc que es produirà.
Les. vers10ns que accepten com a 1
com que es dóna per descomptat. restants del programa ja s'havia fet Curs en el q~al la pianista senyorebu!r el seutreball en dos sectors, el cada dia 1 exposarà., de manera ela- verid1c el (<Memoràndum Tanaka,,
Una repassada a la premsa nord- aplaudir molt justament, interpretà ta. IvonnE; Bmre 1 e.l s senyors Rafael
relatiu al servei d'estrangeria i el ra el total de les operacions p : ·:luï- ens inlormen que aquest va publlamericana i japonesa ens ho demoo- com a solista la darrera part, 1 es Fener, v1oll; Gr~c1à Tarragó, viola
pròpiament dit de CoHocaoió obrera. : des.
.
car-se el 1930. Participaren en la se- 1
tra. La construcció de vaixells con- manifestà novament aquella pulcre 1 Josep Trotta, VIoloncel Interpreta.
1
Per a l'estudi de cada un dels a.spec- 1 Quant al servei d'estrangeria, es va c~nfecc!ó mU!tars japonesos 1 ¡
tinuarà cada dia amb més rapidesa. concertista que ja la un grapat ran el «Quartet», !nicabat de Lekeu·
tes d'aquests conceptes ha subdivl- ¡ porten fetes ja inspeccions amb re- funCionaris civils de Manxukuo I
A Washington hi ha una teoria, d'anys hav!em aplaudit al Palau de «Coucher de So.leil», d'A. de Greeti
dit 1!1- Comissió en les següents po- sultats diversos i es va formant per Mongòlta. La reunió va tenir lloc el ,
existent des de fa diversos anys, en la Música Catalana. Aix1 poguérem <primera audicló); «Sonata en ISI
nènc1es:
, la comissió el criteri que ha de me- 1927 - el dia 25 de jultol, per a 1
_
relació a la competénc!a. d'arma- constatar els seus altlssiins mèrits • bemoll menor», de Chopin i el ra.
D'Administració i organització in- 1' rèixer aquest servei, que de moment ésser mésdexac'Emtes -dl es va posaàr
L'EM PERADOR DEL .JAPO
ments navals amb el Japó. Assegu- d'intèrpret I d'executant en les
mós«Carnaval» op. 9, de Schurnann.
terior.
judiquem en estat embrionari, puix en mans e 1
pera or per mltj
!;'en els que creuen en aquella, que nates» en do major de Scarlatti I
• • •
De propaganda.
que no té precisió de cap natural~~.\ del up~emler» Tanaka, que va mo- per Europ.a 1 els Estats Units la me1- Nordamèrica disposa de més mitjans op. 7 de Beethoven, els quals es reEl concert mat\nn I
e e '•an
D'estrangeria.
i s'estudien les causes pràcticament, rir el ~929. Segons el memoràndum tat de l'un!c continent en el qual 1. financers per a superar els jl\pone- fermaren en el «Nocturn» op. 9, nú- avui, diumenge, a la Sala Moz.añ
De borses privades.
per a proposar també, en el seu dia, esmentat, e~ projectava la conq~esta poden trobar sortida a la preSSló sos en la construcció de vaixells de mero 1, ! ~promptu» en la. bemoll ! el violinista Germà Sabat, el tenor
Ha estat observat que les ofertes les reformes que segurament es n- de ~nxurla. I Mongòlla en pr!-IDer que ja amenaça a ésse~ !rreslsUb~e guerra. Per consegüent ~uen- de Chopm 1 en «Mort d'Isolda», de Salvador Rossell 1 el pianista Llufa
de treball són reduïdes, gairebé no ran necessàr!es ! eleva.r-les a la Sn- ll~, després, la Unió Soviètica., se- en l'interior dels dos països occ!den- arribarà un moment que l'imperi Wagner.- Llszt, on la senyora Marc Molins, tindrà .lloc sota el següeru
existeixen.
perloritat.»
gUien despr~ els Estats ~nits, i aca- tals. Econòmicament, l'Extrem O- I nipó, obligat per la força de les se- d'Estelnc patentitzà una. veritable programa: Primera part: «Sonataa
Conseqüència ha estat la necessiEI Conseller-Re!Pdor <l;e P.ollt!ca bava amb 1 ocupació d Europa. ~ rient es convirt.!rà en una. reserva ves circumstàncies econòmiques, in- fo.r ça tècnica, no desproveïda d'una núm. 12, en ml be:noll, Mozart. Setat de Cridar els patrons perquè de- ' Social i la Comissió ConsiStona.l del muoelsttaposssortiblssleinq-J.ed'uelsn prolans ddee mcollin- pel Japó I deixarà d'ésser-ho per a clinarà el cap. Però aquesta teoria ductU sensibilitat i ferm tempera- gona part: eLa Barca», Borràs de
1 Palau: cEl cel és gris 1 plomo, ~
g P
ment. amb
les quals
manin el seu personal a l'Oficina, I ¡ mateix departament vare!l acoll rr de- qtars fantasiosos les ambicions
dels Europa i Nord-amèr1ca' en momen ts tanca perills enormes; els perills torna
a triomfar.
arabones
comcondicions
anys en- s!ch;
«Minuet» I «Ca neó de taverna•,
a l'efecte s'ha començat una campa- I gudament totes aquelles 1 successives ua.ls es resumtss' In en una memòr¡·a que no poden
negar 1exp,ans!ó ex- inherents a tota competència, tant rera ja havia triomfat
~nya prop dels elements patronals 1 suggestions de la Comissió Inspecto- qper a ll¡·urar-la a l'Emperador 1 ue tem~;~-,. a. menys que no s aventurin en el terreny comercial com en el
·
ApeHes Mestres· «Rosa» Pahlssa 1
en primer terme s'han visitat les en- ra, amb la qual ja n_o varen per~~e es desmentis la. seva existència ~o- a ongmar un coHapse Interior, o .,!!L guerrer. El Japó està disposat a to- d!~~~~e:;~~~ s!e~ ~~~~t :~nl'?~lal~~hlfs~let. Te~cera part:
titats econòmiques, Port Franc I Jun- el conta~te, i la pròpia Alcaldia, 1 11· nada l'amplitud inversemblant' del que les potències occidentals no han ta classe de sacrülcis. Escoltem ei t!ca tasca en acabar aquesta darre• ·• •
ta d'Obres del P<.o .. Totes elles ban lustre P1 I Sunyer en pers?na, var t>n seu contingut. Amb tot, el fons
de perme~re al Japó que es posses- que declara l'almirall Osumi, minis- ra part del bell programa..
estat instades a portar el seu ajut, tenir cura tots plegats d anar pvr- l'esperit del document responen sens1 sioni de 1 Extrem Orient. Sl accedel- I tre de Marina: «El nostre pals no
La concurrència, nombroo!ssuna,
A la Casa MMJ,.a <:!e Repòs, de
feta excepció de la Cambra de la In- tant a vies de !et, I a, mesun_ q~~ dubte, a 1~ poiftica d'expansiÓ ter- x~n és .reconèixer la seva lnsolvèn- té intencions de llançar-se a una que envai l 'Estudi Laporta, sort! més St. Just Desvern, tindrà lloc demà,
dústria a la qual es té demanada les lloances ho permct.•en, tote:s ¡._., ritoria.l que domina. els cercles go- CJa nac10nal.
cursa d'armaments però sl les nego- que satisfeta, ! el mestre Antoni La- diumenge, a les cinc de la tarda, un
visita 'ï totes elles han atès amb inlclati~es fecundes que havien de vemamentals
japonesos· expansió
Aquestes conclusions es recolzen 1 elacions fracassen, tenim preparada porta Astort rebé moltes felicitacions important concert de lieders a càr·
molta complaença les demandes ex- convertir ben aviat la. nost~a <?flcina que en la seva actitud lògÍca es limi- en realitats. Les mateixes realitats la Unia de conducta. La nació ha entusiastes pes les seves dots d'or- rec de la gran cantatriu Mercé Plan.
posades i han ofert pooar el seu in- de .CoHoca.c!ó en una lnstltUcl~- mo- ta a la dominació de Xina, com ho que troben els Estats Units en els de pensar-bo bé i decidir-se per a ganitzador d'aquestes magnifiques tada. la oual amb l'eminent oianlsterès.
·
dèl1ca que regulés 1 orientés 1. so- proven les vint-i-una proposicions mercats sudamerlcans I fins dintre fer front a la situació, encara qua vetllades.
t!:. Ale;;andre Vlla.lta interpretarà un
, A les entitats Port Franc i Junta lucions I ,fórmules per a resoldre o <rJ.e Toklo te fetes a Nanklng, l'fn- de les SE;Ves mateixes fronteres. Les ens veiem obligats a menjar pasta
CAMIL OLIVERES
Interessantíssim nrovrama integrat
d O.bres del Port se'ls ha demanat que atenuar 1 Atur Forçós. De manera dole de les quals és essencialment exportac10ns japoneses, en resum de d'arròs.» I el seu company, el miper ob:es de Pergolesi, Schubert, Deobliguin els seus contractistes, mit- que .aque~ls «ex concejal Y un alto econòmica i d'acord amb les necessi- les dades que tenim a la. vista, I¡.an nistre de la Guerra, afegeix; «L'ExèrAUDICIONS INTIMES (Ca- bussy, Gr!eg. W o. Mussorgsky, p¡t,.
jançant clàusules adients als contrac- func 1~nano,, de què parla «L!1- Va~- tats industrials, que obliguen a fer augmentat en proporcions Cl)nslde- ctt no té el propòsit de detenir-se a
53'l <k<l Metge)
taluga. ' ;· ·-"os, Falla, Toltes, que lloguin el seu personal per guardi&» no calla q~e reali~ssrn que el Japó cerqui els mercats inexManxukuo». com a conseqlièncla de
«AudiciOns Intimes», ha aconseguit drà, Zama.co!s, Lamote de Grignon,
mitjà de l'Oficina i han ofert posar- «lf!os ges~l~z:!es necesanas en dJve:sos plotats de la Xina, com els cerquen
totes aquestes manifestacions, no és crear, en les sev~ sessions al Casal Apelles Meo;~ ..P~. Pujol I Lambert.
ho en estudi. Es demana en aquest mmlster,,o · ,.l?m no ~os ~r a .les també els Estats Units ¡ la Gran
d'estranyar que el pressupost de de- I del Metge, un ~1pus de concert en
HI ha servei d'autobusos cllrecll
moment a l'autoritat de la vostra Re- vlrtu'!-1" 1 auster1tat I eficàCIA del P~O- Bretanya.
fensa votat pel gabinet japonès ar- el qual el gus.t d assaborir belles pro- òes tle ]A Placa de C:~>h•lunv? Unia
gidoria que vulgueu donar ajut a gress1u organisme C't"e 1? t ·- · ~'1
ribl
d
ooó
d
d}lccions
musu~als
ex~cutades
per
ins.
J ., cadA vint minuts, ¡ des de
aquesta necessitat
havia concebut I que lAjunt·,ment
LLU ITA D'INTERESSOS
i
al 1a suma e 1 .020 .000
d.
,e terprets de pnmeriss~ma categoria. i la Placa ~·l"·n~·-···
·-····- mlEn c>rdre a propaganda s'ha acon- d~ Barce~on.a. havia modelat .!:" .. «n~
Davant els interessos anglesos 1
bfsiò~a md~oÍ'i~u~rfs recor a en .a afegeix també el goig inteHectÚal nuts.
seguit franquícia per a les noves ra- VIembr~ ultimo» ençà el que su~ce~IX nordamericans, el Japó es pregunta,
P ·
diades que calgui donar, i el nego- en realitat no és «una caml?ana ~- amb tota lògica, des del seu punt
• • •
ciat de Comunicacions de la Genera- tensa contra ~ 1 paro,,, com dm el dl- de vista, sl no és més convenient
l!tat ha donat el seu concurs.
v~rtlt articulista C:e «La Vanguar- que la tutela sobre Xina l'exerceix!
Es evident, doncs, que la posltió
E.s té en projecte editar un cartell dJa», sinó un «bluffl> constant rep~e- ell. «Asla per als asiàtics>, és un
dels Estats Units és cada ··egada
vistós, de mida reduïda, que es re- sentat per notes I més notes peno- axioma que no perd actualitat. «Cas
més oposada a la del Japó en el rapartirà profusament a tots els co- dístiques, Inspirades per aquell fa- qu.; !es potències occidentals no comclflc. Ambdós països tenen grans
merços, banques I centres oficials mós «alto funclonar!o», en ta.nt que prenguin la nostra conducta - ha
problemes Interns que no troben soper tal de cridar l'atenció dels pa: els obrers desvagats, .cada dia .més dit l'ambaixador japonès a Washing\ lució. Xina. constitueix una zon!l
trons respecte a la ut!l!tat social nombrosos, esperen fema angumosa- ton - 1 ens obliguin a rectificar-la,
j d'expansh) molt prometedora per
dels serveis de l'Oficina.
ment."
no ens quedaria altre remei Q<.Je llu iles forc > !n::ontenlbles dc l'lmperiaEn ordre a les borses privades s'ba
ROCH
tar.» I, d'acord amb aquestes manilL'>Ille econòmic, d'acord amb les
!estacions, Toklo ha fet saber que
quals actuen els governs de Toqu!o
en la propera conferència naval, en
1 de Washington. Esperar que un
vèncer el tractat de Washington que
dels dos es retiri és apartar-se de la
a;;senyalen en a<_Iuesta notil!cació, que marca la proporció de 5-5-3 pels als
realitat dels fets. I cercar una solus apressin a retuar els rebuts en els contingents navals d'Anglaterra, ESció raonada. que afavorls els In te.,
dies esmentats a les paperetes d'avís tats Units i Japó, està disposat a
ressos generals dels dos pobles, tot
que tinguin al seu poder, ja que des- 1exigir la igualtat de tonatge. KishiI eliminant els prejudicis patriòtics
prés del termini que en aquelles s'in- ' saburo Nomura, membre del Consell
exacerbats per les agències nacionaMULTES ALS QUE POSEN 1 dica, passaran immediatament a I Suprem Naval, ha escrit recentment
listes, és forçar l'optimisme VE'rs reROBA ALS BALCONS I l'Agència. Execut.!va.
que «la desigualtat és l'estigma rle
g!ons purament sentimentals.
ALS CICLISTES
la inferioritat».
Durant el mes d'abril proppassat
CONCURSOS PER A OBRES
Aquesta. manera de veure les cooes
ROOSEVELT
Jooep ESCUDER
llan estat sancionades amb la multa
I 1\lATERIALS
per part dels elements militars, ha
corresponent 264· denúncies que la poAl Negociat de Cementiris de l'A- creat un punt de vista molt curiós rabies. Les vendes a l'Africa, Sud-Alleia urbana ha. fet a la Delegació Mu- juntament de Barcelona, baixos de a les esferes pacifistes del Japó. Con- mèrica ¡ oceania en 1933 superaren
nlcipal del districte VI.è, motivades la ¡' la Casa de la Ciutat, s'admetran, fins sisteix a creure que sl es concedeix en més del 200 per ..()() les efectuaEL QUE NO ES PERD
majoria d'elles per bicicletes amb el el dia 13 de l'actual mes, de les 10 la igualtat, les pretensions dels nu- des en els anys 1928-29. A Austrànúmero caducat, per deixa.r roba 0 a les 12 hores dels dies feiners, pro- I elis militaristes i ultra-patriòtics que.- lla !gual. L'ofensiva colonial japo- ¡ Relació dels objectes trobats a Ja via
matalassos als balcons ¡ per espol-I posicions per a optar al concurs re- daran satisfetes, i que aleshores sera nesa és contrarestada amb nous pública dipositats a la Ma jordomia
1 a disposició de les perso·
sar des d'aquests o des de les ga.le- latiu a l'adquisició i col:locació d'un 1 pooslble d'arribar a acords molt sen- aranzels que estableix Anglaterra Municipal,
ries. Aquella Delegació prega al veï- cancell-vidriera a la porta del des- sats amb Anglaterra i els Estats
¡ d mi is
Estats u its
1
1
calma el dolor
nat en general que s'absting-J.! de con patx, coHoca.cló d'una tanca de fusta Units. Es evident que els pacifistes ~u:l~s ~aïs~s on e ~ seva intfuènc;~ nes que justifiquin que els pertanyen
al mateix
travenir el que disposen les ordenan- i .la construcció d'armaris per a ar- I japo!lesos, com els dels altres paï~os, és suficient per a 1aconseguir-ho cuUn clauer amb tretze 9laus, una
temps reanima
ces municipals respecte a aquells par- XJvar la documentació, al Cementiri . at:alltzen el problema amb una s1m- ba per exemple en el seu tractat clau, una màquina fotograflca, una
refà les
tlculars, car en cas contrari els serà de Sant Gervasi.
plicitat que devé Infantil. Ep trll:cta.r- comercial amb i Estats Units for- placa matricula d'automòbil númelmposada la. sanció corresponent.
El Departament de Circulació la se del Japó, totho~ sap la mfluenciA
forces, sense atacar el cor
.
.
es
dlsmi ra 51263 B, dues fals11les ! un ganiEl
P.
d uran t e1 t erm1n1 d
lt enorme que exerceiX sobre el Govern m~tzat 1 agoot del 1924 • va
- vet, ununamoneder
pell per
amb
mesenyor
1c vo1 als
recuperar
el que dies
pu· bliea que,
.
barra dedeferro
a cnc
es deixa
de cobrar
propietaris
comptar
del següent al edevula el partit cfvico-mlhtar,
les activitats nUir els drets de duanes dsobreri art!- ..,jlc
..,
ni els ronyons
·
publlcac!ó del present anunci s'ad- del qual arriben a l'assassinat - ell- eles manufacturats nor ame cans un moneder de pell amb metàH!C:
AVIS ALS CONTRIBUENTS metran plecs per o. optar al subml-' versos casos s'han re~~trat - dels a.:nb el fi d'eliminar la competència una placa d'automòbil núm. 48576
Aquesta Alcaldia posa a coneixe- nistrament dels següents objectes per personatges que es diStmgeiXen .Per nipona.
B. una clauer amb una clau un
Funcionaris de la Generalitat de
ment dels contribuents pels arbitris a l'equip d'estiu del personal d'ins- voler donar un rumb f!lenys bè!hc a
moneder amb una clau, un contracCatalunya convoca tots els se\11
de generadors, ascensors, munta-càr- pectors motoristes de circulació:
la nació. Aquesta influenc1a, complePET ROLI te d'inquilinat a favor d'Agata Roafillats a l'assemblea general que
regues, Inspecció d'electromotors, tri46 camises especials, 23 gorres, 23 tada com hem d1t abans per les co~Una. relació detallada. dels pro- vira, un clauer amb dues claus.
tinctrà lloc avui diumenge, a ~
bunes, rètols bandera, portes que vestits, 23 pantalons, 12 parells de ven!ènc!es econònuq-ues que ofereiX blemes econòmics que portaran, amb
La qual cosa es fa públic en comEntre els acords preso3 per la quarts de deu del mati al seu local
obren a l'exterior, ús de guals, clara- botes altes.
lA; XJ?a als capitalistes jal?onesoo! no el temps, a un conmcte armat, allar- pliment del que disposa l'article 615
Junta
Directiva
de
l'Atracció
de
social (Portaferrissa, 13, pral.>
boies 1 reixes, finques sense wàter,
-S'admetran plecs per a optar al diSmmulrà. encara q<.~e s atorgu¡ la garien massa. aquest article. Esmcn- del Codi civil
Forasters, en la darrera sessió, fipicaportes, aparells de calefacció, ús subministrament de 500 quilograms
Per ésser de gran interès pers all
guren e:S següents d 'interès per al assoctats els acords que calgui prende voravies sense gual, anuncis per- de pintura per l'asscnyalitzacló de
LA VISITA OFICIAL DE L'EMPERADOR DEL MANTXUKUO A TOQUIO
tur~me:
manents, c. I n. de clavegueres, c. i n. , la circulació a la. via p\ililica. Les
dre en aque3ta. assemb!ea, es prega
Concórrer amb el material de pro- amb molt d'interès llur assistència.
de la zona d'Eixampla, quadres d'anl- condicions estaran de manifest al repaganda de la Societat a la propera
mals i rparells de fred, corresponents ferit Departament durant el termini
- Demà, diumenge a les deu del
Fira
Internat•lonal de Mostres de mati,
a. l'exercici corrent del 1935, I que per- indicat.
l'Associació d'Ídealiste3 PràcPari3;
insistir
prop
de
les
co~pa
1
tanyen als carrers, els noms dels quals
Fins el dia 11 del corrent mes, a les I
tics celebrarà assemblea general exnylcs ferroviàries corresponents per traordinària,
comencen per les lletres A, B i e, que 12 del migdia, s'admetran al Negoe.l seu estatge, per I
tal q~.:e el vagó directe que traves- tractar dels assumptes reglamentaels rebuts pendents de pagament res- ~ ciat d'Obres Públiques de la Secció''
sant França cobreix el trajecte Bar- ris.
taran a la seva disposició .al Nego- de Foment de la Casa de la. Ciutat,
celona-Belfort, arribi fins a. Khol i
dat de Recaptació (Passatge Puja- plecs de propooicló per a optar al
des, 1) , fins el dia 15 d'aquest mes I concurs privat per a l'execució de
que el tren procedent de MarselÍa.
que es troba a la. frontera espanyola
(le maig, i que transcorreguda aques- ~· les obres de reparació de la font de
ta data seran lliurats a l'Agència la Plaça d'Espanya, sota el pressude matinada, pugui fer-ho en hora
LES SARDANES
Executlva, sense retard de cap mena. post dc 9.020'25 pessetes. El plec de
menys molesta per als passatgen;
També es recomana als centri- condicions es troba. de manüest al
«Ama,.,, de la. D:ln~a» ha organitnomenar delegats de le. Societat a
1
buents pels restants arbitris que no susdit Negociat.
La Junquera (I.Jimits) i a Bosost zat una ballada de Sardanes en ho(Vall d 'Aran> respectivament a menatge al compositor Vicenç BoU,
,..... USi •• '
l'Agència de Vla~s Santiago ' i a que tindrà lloc avui, a les onze del
!'«Agence Générale»; agrair al se- mati, al carrer Mar;na <entre Ara;,ó
nyor Emili Domènech, de Tolosa I va:èncla) a càrrec de la cob:a
(França) la inclu..qó de Barcelona «Antiga canigó».
El Grup CUltural cEls PreviSors»
en la interes.>ant guia automobilista «Au aller Dimanche»; felicitar avui celebrarà una extraordl!1àrl&
audició
de sardanes a càrrec de la
l'alcalde amb motiu de l'èxit assolit
per les festes celebrades sota el seu Cobla. Empòrium 1 una exhibició d$
patrocini 1 fer-li avinent que en les ballets per les Gavines 1 Gavots
de Tardor podria commemorar-se el d'Acció Catalana de la Barcelone~
desernbarce.ment a la nostra ciutat davant el 1Jcal social ca.rrer de Sl·
'
de CrU:tòfor Colom en retornar de c111a, 195.
descobrir l'Amèrica, 1 acceptar el
lloc ofert e. la. Presidència en el Co·
m!tè d 'Honor de la Vil Exposició
Internacional de l'Automòbil.
- L'Associació Companys d'Escola (Antics deixebles del CoHegi Solà)
e.fectuarà avui, diumenge, una viSJta al Museu de les Arts DecoratiAl seu domicili, ha estat int~nin
ves de Pedralbes. Lloc de reunió:
Davant el Pa!au, a dos quarts d'onze. guda quirúrgicament, la senyo~
- Entre els diver50S actes que t'e- Emiliana de Rius, ben coneguda de"'
lebra l'As..'"OClacló Ferretera amb amics d'esquerra per la seva llltcn·
actuació pels nootres ideals. l.llt
motiu del vlnt-i-ctnquè aniversari saSortosament
ha e.s~ i
de la fundació, aVUi, diumenge efectuada sense l'operació
efectuarà una \-i5!ta col:l.ectlva a leS tot fa esperar quecapbencomplicad"
aviat !a.~
L'emperador del .Japó, Hirohlto, saluda el seu coHega Pu-YI a l'arribada d'aquest a Toquto. Com hom caves que per a l'eiaboració del nyora de Rius es trobar-à. rest.>b~
up, desprú d'aquesta entrevista el Mantxul<uo ha refennat la seva total adhesió a l' Imperi .Japonb xampany posseeix a la nostra. ciutat ta totalment. El seu estat era adel
la ca.sa Noyet, s. A.
completament satisfactori dintre
<Foto Keystone)
- La Mútua de l'Assoclacló de curs normal de l'operació.

Alternatr·va fatal ... Un document
as·ra't·rcs>·'
Petrol·r
Una t eor·ra

EL SEGON CONCERT DECURS
AL'ESTUDI LAPORTA
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La nova empr esa que s'ha f et
càrrec de la direcció del popular cinema de les nostres Rambles, estrenà, ahir dissabte, un programa que
pot molt bé ésser qualificat de ~n
sacional. I diem això perquè el pú·
blic d'aquell cinema ha de trobar
indubtablement, abundant matèrls
de sensació en els dos films estrenats que corresponen perfectament
al gènere més adequat per a ell.
Un d'aquests films, exclusiva Cifesa titulat cEl Remolino» a més
d'exPosar un inquietant problema
vital que interessa 1 apassiona -argument força. original desenvolupat
amb mestria- comporta una formidable interpretació d'un dels actors
preferits del nostre públic, Jack Holt.
¿Com redimir dues dones -la pròpia esposa 1 la filla-, ésser inno·cents, sobre els quals ha catgut l'estigma de l'oprobi?- Es tracta innegablement d'un film de prou ca·
tegoria per a ésser vist amb complaença per tothom.
L'altra estrena és un film de la
S. L C. E., un film dels anomenats
terrorífics. Però ac!, contràriament
eJ que s'ha vingut fent en aquest
gènere, la lògica no n'és pas absent.
El tema impressiona fortament de
s1 mateix aJudat per una interpretació mestnvola, però la realització adquireix un relleu preponderant. La fotografia més aviat ombrivola crea un ambient adequat fa·
ctlitÍmt amb mès força les encontrades emocions que provoca l'interessant ~umpte.
A més, a la tarda, es projecta un
fllm de represa que pel contrast de
caràcter amb els anteriors produeix
encara. major satisfacció la seva
il'evisió. Es tracta d'una de les mes
alegres bufonades dels famosos Cò;mlcs Stan Laurel 1 Oliver Hardy
que provoquen continuament la riallada del públic. Aquest film es titula «Salvad a las mujeres:t.
Un excellent programa en conjunt
pel qual ens cal felicitar l'«Empresa
Oapitol:t.
EL DE LA FILA 12
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Tindrà efecte el proper dia 8, a
la nit, a la Sala Stúdium, 1 el programa serà el següent:
Estrena de «Before breakfast»
,(Abans d'esmorzar), drama en un
acte d'Eugen O'Nell, traduCCió de
Ramon Planes.
. Estrena de «Das Abschieds-soupé>t
.(Sopar d'adéu), comèdia en un acte
d'Arthur Schnltzl.er, traducció de
Carles Soldevlla.
Estrena d'«All'Uscita» (Ala sortida), misteri profà, en un acte de
Luigi Pirandello, traducció de Rosa
Mon tanyà.
Direcció: Artur Carbonell
Per a invitacions: Lyceum Club de
Barcelona, Fontanella, 18, tercer,
(telèfon 1038'1); «Mirador», Corts
Catalanes, 589; Galeries Syra, Diputació, 262; Llibreria Catalònia,
Rondi\ Sant Pere, 3.

TEATRE
AMATEUR

Els elements organitzadors del
Teatre del Poble han adreçat el següent manifest:
PRESENTACIO.-Prescindint d'exordis innecessaris, declarem que la
denominació TEATRE DEL POBLE,
ho. estat presa per unanimitat pels
que avui ens adrecem a l'opinió pública a ree!lbar l'ajut de tots per
l'obra que anem a Iniciar 1 que entenem, alhora, patriòtica i humana,
útll i ngradivola, pràctica i ideal.
Allò que som nosaltres i allò que
la nostra obra ès, tractarem de sintetitzar-ho en breus paraules, ben
entenedores, planeres i cordials com
nosaltres mateixos.
QUI SOM. - Cal que ho sapigueu
per tal d'evitar-vos reserves i equívoques interpretacio~. Som un grup
d'homes d 'ideologies 1 tendències diStintes, mancomunats. però, per un
amor intens i desinteressat a l'art
escènic en general i a l'art català
en particular.
QUE VOLEM? - Aspirem a injectar saba nova, popular, a la secular 1 gloriosa Institució del teatre,
portant a l'escena els conflictes 1 les
passions d'ordre social, polític i econòmic que avui sotraguen el món,
sota un prisma modern.ís.sim, esquemàtic, susceptible d'interessar grans
masses i fer-les viure l'acció de les
obres, 1 en certa manera, intervenir
·
en elles.
QUE NO VOLEM? - Llany dels
nostres propòsits el voler reptar ni
alliçonar ningú. Per contra, necessitem 1 oferim l'ajut i simpatia, de tots
aquells que avui malden, en una
forma o altra per l'existència del
teatre: Autors, empresaris, crítics,
actors professionals i amstwrs, editors, associacions de teatre. Tot l
oferint-los-hi la nostra cordlalltat,
simpatia i admiració, estem segurs
que sabran apreciar l'esfot·ç d'aquesta nostra gesta desinteressada a
profit del tea~re de Catalunya.
EL NOSTRE PROGRAMA. - Ens
proposem organitzar periòdicament i
en locals de gran cabuda, a càrrec
de formacions professionals i amateurs, indistintament, representacions
d'obres que s'adaptin al nostre concepte del teatre.
Tractarem d'assimilar gradualment, al nostre ambient, tota renovació tècnica nacional o estrangera,
digna d'ésser recollida. D'antuvi assajarem, a mesura de les nostres
forces ,noves 1 especialissimes modalitats de presentació, les quals, a
no dubta.r-ho,tindrem que modificar
i eixamplar segons els dictats de
l'experiència.
FINALITAT ECONOMICA. - El
profit que s'obtingui d'aquestes vetllades, serà destinat - cobertes les
despeses 1 atès un petit fons de reserva-, als objectius següents:
a) MUlorar la situació d'empresonats, hospitalitzats I llurs famllies.
b) Donar treball als professionals
del teatre, en atur forçós.
e) Crear un Conservatori 1 Escola
de Declamació de caràcter popular.

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

*

Aquesta ès la nostra finalitat. La

nostra obra la dediquem al Poble
SOCI ETAT OBRERA L ' AR· i la fem pel poble. En dir això no
TESA
intentem bandejar ni preterir ningú.
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Amb la farsa en dos actes del celebrat Carles A.rnlches, «La. venganjt:a de la Petra o donde las dan las
¡toman:t, celebra. avui, diumenge le
seva funció d'honor 1 benefici el' senyor Mateu Morell, director del quadre escènic de la Societat Obrera
cL'Artesà:t, de Gràcia. Pendran part
en el repartiment les senyoretes Virgili 1 Abad, les senyores Prunell 1
Melero, i a més del beneficiat els
senyors Margineda, Almuzara os'
car, Mussons i Ramos.
S'ha organitzat un fi de festa en
,e1 qual pendràn part valuosos artistes i entre ells la primera actriu del
Teatre Romea, Antònia Herrero; tots
ells en deferència al beneficiat.
Comptant el senyor Morell amb
gran simpatia en els mitjans teatrals
eèxlsperem que la seva funció serà. un
t, tal com aW: ho desitgem.

Entenem que, de fet, tots som Poble.
I aquell a qui no plagui comptar-hi
no ens interessa.
CIUTADA: Si el que deixem manifestat et plau i t'inclina a ajudarnos, emplena l'adjunt Butlletí i trametre'! a. les nostres oficines.
Estem segurs que sl estimes Catalunya i el seu Teatre, bo faràs ben
cordialment.

Terrenys per edificar on mag·
nlflques condicions, a sant Fellu de Codines. I nformar:& Josep
Falqu6s, I a Barcelona telèfon
81528 o escriure a L A HUMANITAT, núm. 300.

¡sorsJ

)ària

le la
ó de

~volS

¡neta
e Sl·

ha

L'lFOltMACIO LOCAL

Ha estat SObr eseguda la causa que
es seruia contra el nostre bon amJc
1 conseqUent republicà federal senyor
Francesc Canyaqueral, al qual s'acusava de tràfic d'explosius.
- No es pot emetre judici cert sobre les persones que hom diu que
formen la Gestora municipal perquè s'han desmentit alguns nÓmenaments 1 fins que oficialment, desprès
de la constitució de la Gestora no
s'assabentin certament dels senyors
que la formen, tots els judicis podrien semblar prematurs.
Tot I amb això, podem avançar que
h1 haurà un aiguabarreig de radicals
Lliga: carlins i fins de la Unió Pa:
trlótica.
- Demà d.llluns, dia 6, seran convocats a l'Ajuntament els 21 senyors
nomenats pel governador general interi senyor Pic i Pon per a constituir
la Gestora de Tarragona.

En trobareu de tots e ls
preus. De qual sevu ll a
cond Eció. A tots els
barris de Barcelona
CONSULTANT LA

BORSA DE LLOGUERS
DEL BANC D E LA PR O PIETAT
G IRO N A ,
{Rondo Sant Pere)

~

Telefon 53191

En la reunió serà nomenada la Coml.ssió permanent d'acord amb la Llei
Municipal Catalana.
Es probable que aquesta Comlssló
sigui constiturda amb els n oms dels
senyors Ramas, Rlcomà, Prat Fer·
rando, Vidal 1 Delclós.
- L'autortta\ ha multat el Bar
Internacional de la nostra ciutat per
no haver obert el dia de Primer de
Maig, aixf com els garatges Segarra
1 Moncusi, també de Tarragona, per
no haver facilitat cotxes a l'autoritat.
-A la presó de Valls es troben detinguts els joves d'Alcover Francesc
Janti 1 Joan Ollé per haver llançat
un pot de llet condensada a uñ dels
misteris de la processó del divendres
dit Sant, que es celebrava a l'esmentat poble.
Hom diu que seran jutjats pel Tribunal d'Urgència.
- Ablr s'intcià el d.la amb temps
plujós, la qual cosa ompli de joia als
pagesos, que estan esperant que plogui perquè s'afermin les collites.
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A la propera tardor tindrà lloc a
Barcelona la inauguració d'un nou
teatre, el qual ja ha començat a edificar-se amb meravellosa rapidesa.
Aquesta nova sala d'e~pectacles estarà emplaçada al Passeig de Gr&cia en la seva cruma amb el carrer de Les Corts, al mateix lloc on
suara s'aixecava el sumptuós palau
Marcet, propietat de la fam!Ha Planàs.
Es autor del projecte el jove arquitecte senyor Ruiz Lloveras, el qual
ha tingut cura que la façana de
l'antic palau Marcet sigut conservada en totes les seves elegants UnJes
allargada fins al que fou jardí dei
palau. Arran de la balconada del
primer pis h1 haurà una àmpla marquesina.
La sala d'espectacles tindrà cabuda per a 2.800 espectadors, asseguta
amb tota comoditat. L'escenari serà
glratori per tal de P<lder-hl representar revistes de gran espectacle.
La construcció i accessoris de la
sala d'espectacles tindran un accentual caràcter nord-americà. A tal efecte el senyor Ruiz Lloveras, el qual
ja .féu els plans de restauració del
Principal Palace, ba residit tot l'estiu passat als Estats Units, on ha
pogut estudiar els avantatges de la
decoració nord-americana, que és
sens dubte, la que millor s'escaú
per a les sales d'espectacles.
Dintre pocs dies podrem donar als
nostres lectors noves dades referents al nou teatre, el qual, amb tota segutetat, serà el millor de Barcelona.
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NOTIC IES L OCALS
L'AJUNTMIENT I ALTRES
NOTICIES
Lleida, 4. - Al qallòmetre 58 de
A la fi ja tenim Ajuntament (?), la carretera de Lleida a Barcelona,

GIRONA
NOTICIES LOCALS

Girona, 4. - Ha estat a la n ostra
ciutat el senyor Ramon Bonet, fabri·
cant I alcalde gestor de Sant Feliu
de Gu1xols, amb l'objecte de Yisltar
les aut?ritats governatives d'aquesta
provinciA, per a assumptes que afecten en aquella ciutat. El senyor Bonet, .a preguntes d'un periodista, ha
mani!estat que els consellers governatius, nomenats per a constituir la
Co~ó Gestora municipal de Sant
Feliu de Guixols, cap d'ells accepta
el càrrec.
- Ha estat reposat en el càrrec d.e
~elegat del Treball de les comarques
girOnines el conegut radical senyor
J~ Mujal, i ha cessat, per aquest
motiu, el lfder cedista a Girona senyor Antoni d'Espona, catedràtfé. Es
veu que la confraternitat entre radicals 1 cedistes gironins ja no pot
ésser Dlés perfecta.
Aquests senyors es prenen els càrrecs d'una manera que n'hi ha per
llogar-hi cad.lres.
Després d'haver passat uns dies en
aquesta ciutat, en comisstó de servei
inspeccionant els serveis milltars ~.ê
la plaça, avui ba OUU'Xat cap a Barcelona el general divisionari inspector de l'Exèrcit, senyor N~ del
Prado.
- Al vef de Celrà i recader de l'esmentada població, BaldoDler Boset
durant el mercat celebrat avul a ta
nostra ciutat, 11 han substret d'una
butxaca de l'americana unes 450 pessetes.
- Ran estat a. La Cellera de Ter el
President del Consell d'Ensenyament
de la comarca de Girona, senyor
Junquera, amb la Jonta d'Inspectors
1 el cap de la Secció Administrativa,
senyor Barceló, per tal de celebrar
i presidir les eleccions del Consell
Local d'Ensenyament, per haver estat protestades i aútll.lades les que
es celebraren el dia 20 de gener del
present any.
, - Comuniquen de Figueres que
s han reunit les comissions gestores
de l'Ajuntament per a procedir al
nomenament de càrrecs.
Ha estat elegit alcalde el senyor
Juli Moradell 1 Campsolinas, radical. Es va nomenar per a ocupar una
de les tinències d'alcalde el senyor
Callis, c¡ue fins ara havia exercit el
càrrec d'alcalde; però aquest senyor
d'una manera ferma i decidida, s•O:
posà. a tal nomenament.
En vista d'això, i de nova reunió de
les comissions gestores, es proced1 al
n~menament de les tinències d'alcaldta de la forma següent
Primera tinència, Lluls Coll de Cen·
dra; segona, Josep Soler i Grau; tercera, Gabriel Roura i PapeU, 1 quarta, Francesc Casals 1 Coll.
- En la darrera sessió celebrada
per la Cambra de Comerç es prengué l'acord de donar trasllat als çomunlcants de Bescanó de les condiciot;~S que fixa la companyia Telefòmca per o. instaHar una central a
l'esmentada pob~.

el cotxe de la matricula de Barcelona núm. 9.285, conduït pel xofer
J oan Baucet i ocupat per Amadeu
Albert I Isern, ambdós veïns de Barcelona, ha topat contra un arbre.
El primer ha resultat amb una lesió
pectoral i una ferida en un ull, I el
segan amb diverses contucions de poca importància. Els dos ferits han
estat recollits per una camioneta I
conduïts a Pons, on han rebut els socars fac-..tltatlus. Després han estat
traslladats ·a Lleida, on han ingressa~ en una cliniea particular.
· - Ha estat nomenat delegat pr<r
vincial de 'Treball Celestf Pol i Pol
També ha estat nomenat Joan Castillo, per a recollir algunes cèdules
personals per diversos pobles veïns,
que, amb ~t r el requeriment fet, no
han estat encara retirades.
- Avui, al carop· d'Esports tindrà
una tirada (.e coloms, organitlloc
Patrocinada per la «Associació de
per la Societat de Caçadors.
ZRda
Teatre Selecte» i en sessió únlca i
- Per haver-se solventat les difiprivada, serà donada a conèixer a
cultats sor~ides óportunament per a
últims d'aquest mes, I en un teatre
poder celebrar ballades de sardanes,
dels més cèntrics de Barcelona, una
l'Alcaldia d'aquesta ciutat ha disponova obra del popular autor Miquel
d 'acord amb la Societat del Fosat,
Poal-AregaU, q-J.e porta per titol
ment de la Sardana, el següent pro«A gust del publlc: drama o comègrama:
dia». Aquesta nova producció de l'aDissabte, dia 11, a dos quarts d'onplaudit autoriss'aparta per complet,
ze de la nit, a l'Avinguda Blondel.
no ja tan so de la modalitat teaDia. 12, a les onze del mat1, a la
tral que darrerament ll ha p~;opor
NOVES L OCA LS
Plaça de la Paheria.
cionat grans èxits, sinó que presenta
Encapçalada per l'alcalde i signala
a
nit,
la
de
onze
lc3
a
13,
Dia
un caire absolutament inèdit fins ara
da per tots els consellers regidors i
Plaça. de Catalunya.
en el teatre.
suplents de la majoria d'Esquerra
....
Interrogat Poa1-Aregall referent .à
Republicana dtl nostre Ajuntament
la seva nova obra ba manifestat: t
popular, ahir, dia 2, al mati, 1 abans
de prendre possessió de l'Ajuntament
.
-Evidentment, cA gust del públlc:
els senyors que, designats governadrama o comèdia», no tè res a veu- Hamenat ge a Antom
tivament constitueixen la Comissió
re amb el teatre que he conreat darNavarro
¡
lez
rerament ol amb el que varelg intL epant, 261, cinquè • BAR CEL ONA Gestora, fou presentat a l'alcalde
governatiu, senyor Alfred Martin, un
ciar amb «L'amor vigila». Es tracta
Tanmatetx. però, ~mbla que no
Al re3taurant «Rectoret» de Les
raonat document de protesta de la
d'una obra que encaixaria perfecta- Planes tingué lloo un àpat d'home- acaben de posar-s~ d acord. Ja veuvulneració que, per aitals nomenament en el marc d'Un teatre E!>.:pe- natge 1 adhesió dels components de rem com, es soluctonarà i com funments, s'ha fet d ela Llei Municipal
rimental, teatre que haurfem de te- la Unió de Detallistes de Carbó Ve- clonarà 1 Ajuntament (?).
Catalana.
nir, tal com el tenen les altres naha
Malg
de
Primer
del
Festa
t.a
al
Extraradi
1
Barcelona
de
getal
- Els serveis de la guà.rd.la urbaclons. Aquesta obra meva, que consna. realitzats durant el mes de maig
ta de tres actes, sé per endavant que seu president Antoni Gonzàlez 1 'Na- transcorregut acf amb normalitat. No
premesures
les
res
a
per
servit
han
ha
que
tasca
la
de
motiu
amb
varro,
els següents: Per incendi, 2; ·per
són
NOTICIARI
promourà serioses discussions entre
la gent de teatre i és possible que porta.t a cap al front de l'esmentada. ses per l'autoritat.
El local on hi havia installat el baralles i escàndols a la via pública
La major part dels ciutadans ega- Casal d'Esquerra ha estat obert en 5; per accidents de circula.ció, 2 ; per
entre el públic. Sl no corrès el risc entitat, en benefici de la mateixa i
rencs, sortiren de bon maU, amb les part, o sigu.l, la sala destinada a mossegades dc gossos, 8; per atroque se'm prengués per un home que dels seus afillats.
Assistiren a l'acte més de tres seves famllies, en direcclC> a les múl- balls, la qual funciona actualment pellaments de diferents vehicles 5'
vol ésser transcendental, dlrla qae és
una cosa nova en el teatre. Aquesta cents comensals, circumstància a- tiples fonts dels afores de la ciutat, amb el nom de «Saló de Ball», de per . robatoris, 3; per matèries ' ex~
obra a ben segur que no hauria es- questa q1Je posa. de relleu les grans per tal de passar el dia amb tota tran- Ramon Camp, que és el propietari plostves, 2; per infracció de les ortat estrenada mai si la benemèrita slmpatles amb què compta l'hom.e- qul.l:litat, 1 tornaren a les seves res- 1 amb tanta o més assistència que d~ances municipals, 11; per agressió, 1; per diversos serveis, 20. Total,
«Associació de Teatre Selecte» no natjat, entre els comerciants de car- pectlves llars a la caiguda de la tar- abans de clausurar-se el local.
59. Gossos recollits de la via pública
dor.
s'hi hagués interessat vivament bon bó d'aquesta capital.
- El dissabte i diumenge de Pas- pels
llacers municipals, 6'1.
I fou aleshores quan s'hagué de qua sortiren diversos cors a cantar
En acabar l'àpat es pronunciaren
punt va saber que jo la tenia escrita. L'Associació de Teatre Selecte», diversos discursos. En tQts ells s'e- lamentar un accident, que, sortosa- les típiques ccaramelles:t. Un d'ells,
a la qual caldr àque tots els que te- nalti l'aC'tuació meritòria del pre- ment, no revestí cap mena de grave- el que tingué més èxit, que portava
nim alguna cosa o altre a veure sident de ls. Unió de Detallistes 1 tat. Un auto, completament ple, anà el nom de «Penya New Ban, estava
~J el teatre ens preocupem que ll es manifestà calorosament la seva a t.opar en un arbre a la carretera totalment compost per elements de
sigui donada una subvenció, per tal obra, fent vot3 e.<.S improvtt.zats ora,. de Matadepera, i resultaren ferits l'Esquerra. local, als quals felicitem
NOV ES LOCALS
que pugui seguir la seva tasca me- dors perquè tots els pertanyents a tres o quatre dels ocupants, els qullls per la interpretació que feren de les
Per l'autoritat judicial ha estat
ritíssima, va creare que una obra l'agrupació esmentada, s'uneixin es- foren traslladats al Dispensari Mu- seves cançons.
dictat sobreselment lliure en la caucom «A gust del públic: drama o co- treta.ment entorn d'aquell en pro de niclpal terrassenc, on foren deguda- Pel jove Francesc Pau Oliva, sa que es seg-J.la contra el recader de
mèdia», merexla que el públic català la més efectiva defensa dels interes- ment atesos pels metges de guàrdia.
Reus a Tarragona Francesc Caña.·
la conegués i jo, per la meva banda, ro3 comuns del gremi a què perteEls autobusos que presten servei de germà del corresponsal de LA HU·
ha estat demanada, 1 11 gueral.
vareig donar tota mena de facilitats neixen.
clrcumvallacló per la ciutat, no varen MANITAT,
- L'Associació de Concerts anundistinla
de
mà
la
cedida,
estat
ha
per tal que l'estrena d'aquesta obra
A l'homenatjat u fou lliurat un fer festa i prestaren el servei acospogués ésser una realitat. Repeteixo present per la Comissió organitzada- tumat custodiats per parelles de la. gida senyoreta Paulina Planes 1 Vi- cia, per al vinent divendres, dia lO
nyals. La boda, que es celebrarà en un Interessant concert a càrrec dei
9,ue és una obra d'un caire especia·
clvtl.presentava l'aspecte d'un breu, no cal d.lr com desitgem de cor «Quarl.ct Barcelona:t, el qual està InLa ciutat
llssim; el sainet, la comèdia, el dra- ra d e l'àpa.t · a dqu 1r it per subscripció guàrdia
ma, la farsa i la tragèdia es donen entre els socis de l'entitat per ell desert, ja que ni els cambrers treba- que sigui un encert i per a ells una tegrat pels valuosos artistes Ma.rtf
Cabús, Joan Ferrarons, Claudi Agell
constantment la mà; els personat- presidlda.
llaren l moltisslms comerços tanca- llarga era de felicitat.
- Han estat en aquesta ciutat el l Sants Sagrera.
ges, de carn i ossos, diuen tot allò
Per últim, el festejat féu un par- ren les seves portes, com aix1 ttunbé
- Avui, a dos quarts de cinc de
senyor
Madrid,
de
Corts
les
a
diputat
que han de dir sense deturar-se en lament, en el qual donà gràcies per bo feren els mercats municipals.
Lluïs Massot i l'enginyer cap dels la tarda, tindrà lloc el partit de futconsideracions; rA gust del públic: l'homens.tge que, segons ell, immedrama o comèdia» és una obra alli- rescudament se li tributaba i prome- Els grups excursionistes afectes tinglda8ervels Forestals, senyor Coll bol, amistós, Reus Deportlu-Tàrrega,
berada de tot eufemJsme. Es una té, amb la sinceritat en ell peculiar, a la Casa del Poble, organitzuen pel per tal de tenir una entreviSta amb F.- C.Properament actuarà per comp.
obra que no és per a tothom encara treballar encara més, sl bl cap, en Primer de Maig un aplec als paratges alguns alcaldes d'aquesta comarca per te d'Amics del Teatre la Companyia. ·
que sigui molt teatral.
benefici de la classe que representa. de «Can SOlà del Recó», el qual asso- a tractar respecte l'aplicació de la Oficial del Teatre Catlilà, s-ubvenclo-'
llei del règim forestal.
En resposta a la pregunta.: «Qui per tal de pJ<ier correspondre - di- U un magnífic èxit.
A la delegació d'«Acció Cludadana:t nadaper la Generalitat de Catalu-'
Interpretarà l"obra?:t, Poal-AregaU ba gué - d'aquesta manera, a la sim- Han estat alllberats els dos es reben soH.icltuds d'ingrés de diver- nya,
manifestat:
patia i adhesió que els companys
Ens diuen que les obres que han
obrers de la rS. A. Hilaturas y Pel- sos pobles de la comarca. Es diu que
-Primerament s'havia pensat que d~ gremi li demostraven.
najes de Lana:t, els quals, com es re- amb el temps que fa que està or- estat escollides són «Madame», d'Ela interpretació anés a càrrec de proTots els oradors foren aplaudits, i cordarà, foren atracats el dia 19 del ganitzant-se entre aquesta ciutat 1 lles, I «La Rambla de les Floristes~
'
fe~onals i amateurs. L'obra reque- l'acte acabà enmig de l'entusiasme mes proppassat l quq romanien a lo. comarca ja compten am buns '100 de Segarra.
reiX una trentena de figures l hauria dels concurrents.
- Dissabte, dia 11 de maig, la
quan ho donaSOrtosament
inscrits.
policia.
la
per
retinguts
presó
posarà
fet bonic aquesta coHaboracló però
A la n· les autoritats s'han con- ran per organitzat, serà qüestió de companyia de Josep Clapera
les dificultats sorgides han fet 'que lA
Fortuny, la
vençut que es tractava de dos dig- plegar els inStruments i deixar-se de en escena, al Teatre
interpretació de cA gust del públic:t
Oliver,
Joan
de
actes,
3
en
farsa
nes l honrats ciutadans, de la qual músiques...
sigui confiada a una selecció d'ele- F ·¡·tat d v'at
- Ha estat canstluïda en aquesta «Cataclisme».
tota la ciutat ja esta va cons ~ I ge arnb mo- cosa
ments de les entitats amateurs fede- I 'aCli
ciutat l'agrupació «Amics de l'Art
vençuda des del primer dia.
rades a Catalunya. ~e assegurar que tiU de la Frra de Barcelona
Amb motiu de començar-se la Fira Vell» nomenant-se la segUent junta:
serl. una cosa reextdn del tot, com
d'Estiu, són Innombrables les barra- President, Ventura Rebés, advocat;
La VIIIa Fira de .Mostres de Bar· ques que han lnva¡t el Passeig de s;¡creta.ri, doctor Josep Farràs; tresopuc dir que la presentació serà molt
cetona que se celebrarà de 1'1 al Garcia Hernàndez, on aquesta té lloc rer, Joan Fornesa, banquer; vocals,
original l farà molt d'efecte...
L'APLEC DE SANT 1\lARO : LA
Nosaltres que més d'una vegada 16 del proper mes de juny en els des de sempre.
doctor Francesc Xavier Maestre, PROCESSO DEL COMBREGAR
hem lloat les activitats de l'«Asso- Palaus del Parc de Montjuïc, desLo. malnada. està d'enhorabona, ja. metge; Angel Ballart, comerciant;
GENERAL
ciació de Teatre Sèlecte», aquesta perta. el major interès en tots els que els «cabalUtos» 1 els titelles hi Amadeu Cirlcl, advocat, i Bartomeu
El dia 25 es celebrà l'aplec anomevegada la felicitem ben sincerament centres econèmics d'Espanya 1 de estan molt ben representats.
Robés, propietari.
Marc al Santuari de
Sant
de
nat
per haver-se decidit a donar-nos a l'estranger.
Nostra Dona de Queralt. Aquest any
conèuter aquesta obra inèdita Ge I Per donar-ne una Idea 1 també
no assistí la gentada d'altres anys,
Poal-~egall, una de les primeres fi- perquè serveixi de satisfacció als
malgrat que l'Ajuntament governa•
gures mdlSCUtibles de la nostra es- nostres industrials 1 comerclnnts, intiu ha restablert el costum abolit
te ressa ts en ve~e a 1a F'1ra el major
cena.
.
pels Ajuntaments republicans de reTot fa cz:eure que I estrena de cA contingent poss1:>le de visitants fopartir la xacolata. desfeta i coca.
gust del publlc: drama o comèdia:t rans, pot afirmar-!e que aquest serà
Un altre restabliment molt inteconstitUirà un esdeveniment teatral important a jutjar per les rebaixes
ressant ha estat el d'obligar als em~tgne de l'aator de robra. i de l'en- que sobre els preus dels pas;atgers
pleats munlcipols assiStir a la proces1 at que la patrocina.
1 transport.s de mcrcad~ries han consó que sorti de la parròquia cap al
cedit les Companyies ferroviàries.
Santuari a l'esglesia mentre es celebrà l'ofici:
navileres 1 aèries, nacionals 1 es- Ara al nostre poble tot són protrangere3.
cessons. La processó del diumenge
Aquestes rebaixes OSCUl.en entre el
de Rams; la processó del divendres
25 i el 50 per 100 i les Empreses que
sant i la processó de Sant Marc. La
fins ara han accedit a donar-les són
del Combregar general, celebrada el
les següents: Ferrocarrils: espanyols,
passat ctiumenge ba revestit una im·
portuguesos, franc.esos. belgues suïsportància excepcional, no pel nombr&
sos. italians i alemann: CompMylcs
concurents o....que han estat 'lOdels
TransTrasatlè.ntica,
navlleres:
sinó perquè l'Ajunt:ament govematiu
medtterrà.nia, Empr~cs Mancomuque sofrim -que és el més castiç d&
nades (Ibarra, Fills de Ramon A.
Catalunya- amb tot l'aploDl, 1 segu
Ramos, etc.>, entre les espanyoles 1
rament acceptant-ne les conceqtiènle3 estrangeres: Compagnte de Navlcles, prengué l'acord d'aSSistir-hi 1
gatlones wxte, francesa, Cosullc~.
sufragar l'import de l'orquestra,
de
Lloyd Sabaudo, Navegazlone Genél no content- amb això, ha obligat
rale, Vllllan 1 F'accto 1 Tripcovlch,
assistir-ht al secretari senyor Serra,
italianes 1 Neptun, alemanya. També
oficial primer senyor Perrer, oficial
les Companyies Aèries Deutsche
La maleta fa nlng, nina I t ots els peixos van sortlnt
segon scn,yor Mtró, guàrdies urbans l
Luft-Hansa i Alr France concedeiagutzil.
M ALETA PORTATI L eLA VOZ DE SU AM0 11
xen el 10 per 100 sobre els preus
El pas d'aquesta processó ens b.a
del viatge en les seva lln1es.
pena 1 fè.SU.c, ensems que ens
causat
GRAMOFON • OD EOH, 8 , A. E.
DEL
YIA
COMPAN
Per beneficiar-se d 'aquestes rebat·
h a fet mectitar molt.
xea sen\ necessart proveir-ee d 'un
¿Pot un Ajuntamen.~ mancar desServei tècnic en reparacions de gramòfons. - Pelai, 1 - Barcelona
Un espeotacle de veritable enaomnl carnet especial d'iden ti ~ que subca.radrunent la COilStltució de la República? m1nlstrari. la Fira de Barcelona.

Una nova obra
de Poai-Aregall

d'acord amb el «Butlletí Oficial», segons preveia la Llei del 2 de gener,
1 que ara ho ha disposat el senyor
Pic i Pon.
Com en altres pobles de Catalunya,
l'Ajuntament governatiu d'aquesta
ciutat, restà integrat per Lliga Catalana, carlins, cedistes 1 radicals,
els quals, amb estrany maridatge,
presten un nou servei (?) al pals.
Cal remarcar que totes aquestes
fraccions que. ara seran la representació del poble -al las!- foren sorollosament batuts en les eleccions municipals del 14 de gener del 1934, per
les Esquerres locals, malgrat constituir tots ells una sola candidatura.
També serà bo recordar que els
rad.lcals, en les eleccions de diputats
anaren ací sols a la brega i, amb un
cens de vint-i-cinc roll votants, les
:se\tas llistes assollren la xifra de
t res-cents vots.
Segons les nostres informacions, actualment s'està lliurant una forta
batalla per veure qul dels nomenats
cotn a regidors gestors podrà obtenir
la vara de la Primera Magistratura
municipal d'aquesta ciutat.
Tenim esment que els radicals vells
l els de muevo cuño:t no s'avenen
massa, I, mentre uns voldrien un històric, altres cerquen un ccontemporaneo:t que faci el pes a tots.
Al redòs de tot aquest embolic corre
amb insistència que l'ambicionada
cvareta:t anirà a les mans de l'exdefensor del senyor Alforu~ Sala, el qual
avui diu molt alt que setnpre ha estat republicà, anomenat senyor Josep
Gonzàw Homs, conegut com a lnd~t~al als
m~les de 1es primeres matenes m·
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Han com enç at a Ven ècia les reun tons
PER ALS AMICS
EMPRESONATS
.

La nostra subscripció El
Relació de donatius rebuts a tes nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.}:
4 companys (4.• mensualiPtes.
Suma anterior 79.959'05
tat> ... ... ...... .. . ... .. .
Matrimoni Antoni i Maria
Grup empleats Metropolità
(quart mes) ... •.• ... ...
Transversal (8." vegada) .
Lluls Blasco . .. .. . .. . ... .. •
Un catalanista d'esquerra .
1'60 J . K ...... . ......... ..... .
Cèlia Tresf1 ... . .. .. . .. . ...
Tres d 'esquerra admiradors
1'Montserrat Arrufat. . .. . ..
de Companys i conseller s.
1'Una laica d'Hostafrancs .. .
1'- A. C. (4.• vegada) . .. .. . . ..
Penya
«La Pinya» (tercera
J . Ribó .. .......... ...... .. .
1'vegada) ...... ........... .
J . Reverter ... ... ...... .. .
1'Jep, de St. Gervasi ....... ..
J Llort............ ... ..... .
1'J . Espona ............... . ..
1'- Pere Salvany (sisena vegada) ... ................. .
V. Aleixandre ...... ... .. ... .
0 '50
A.. Ribé... ... ... ... ..... .
0 '50 Domènec Vinyes (5.• veg.)
Un
grup de dones d'esquerR. Aguadé ...... ...... .. .
1'ra, de La Sagrera. .. . . .. .. .
J . Sardà ......... ..... .
1'J osep Daimau ... ...... ... .. .
F. Rull ... ............ .. .
1'Teresa Llatas de Dalmau ..•
J. Casimiro ...... ..... .
1'J Saladrigas... ... ... ... ...
0 '40 Ramona Liatas de Colomé.
Un cr istià. .. . .. • .. • ... ... .. •
0 '50 Olivé ... .................. .. .
J . G. Pedrero...... ... .... ..
1' - Deure setmanal d'uns amics
F . Garcia ...... ... .........
1'- Antoni Tondo ... ......... .. .
F . Pascualena. ... ... .. .
0'50 Agustí Abós . .. ... . .. .. . .. .
E . Andreu ......... ... . ..
1' - Isabel Fossas . . . .. . .. • . .. .. •
Amàlia. Escoda . .. •.. .. . .. .
J. Güell .. . ........... .
1'Llibert Català. . .. .. . .. .
0'50 Antoni Ventura ... ... ..... .
Barrios ... ... .. .
x. x ....... ... ... ... ...
1'- Assumpció
Antoni Escoda. . . . ... .. . . .•
Un grup d'empleats de la
Banca (4.• vegada).
ALGUNS CARRILAffiES
Un nét dels Almogàvers ...
5' DE CAN T UNIS, M. S. A.
Cornudella. .. . .. . . .. .. .
1'(tercera. vegada) :
Batlle ................. .
2' - Tomàs Garcia . .. .. • ... .. •
J . Gràcia ...... ... .. .
5' - Agustí Garcia ... •.. .. . .. •
i'. Barrofet ... ... . ..
2'50 Josep Garcia ...... ...... ...
Rumbau ......... ... .. .
2'- Salvador Buixeda ... ... . ..
Garriga ... ... ...... .. .
2'Eugènia Buixeda . .. •.. .. . .. .
.étipoll......... .. .......
1' - Carles Buixeda ... ........ .
IIILANOVA I LA GELTRU
Ramon Pedret ... ... ... .. ..
.\lbert Virella ... ...
1'- Josefa Giralt ... ... ... .. .
Araceli Torr as . .. .. • •.. .. •
1'J osefa Pedret ......... ... . ..
Joan Bernia...... ... . ..
1'Enric Massa ... .. . ... .. . .. •
Maard Figuerola .. • •.. .. •
1'Antònia Gesti ... ...... ..... .
Antoni Rius .. . .. . .. . .. . . ..
1' - Dolors Massa . .. .. . ... .. . . ..
Albert Pelegrí . .. ... .. . .. •
1'- Josep Alegre ...............
T eresa Riambau ... ......
0'60 I gnàsia Mas . . . ... .. . .. .
Ms.rius Margalet ... .. .
1' - Dolors Alegre . . . .. . . .. .. .
Isidre Montané .. . ... . ..
1'- Francesca Alegre ... . .. .. .
Vicenç Coll .. . . .. ... ...
1'- Dídac Teixidor . . . .. . .. . .. •
Anton i Barrueco. .. . . ..
1' - J osep M. Griso ... ... ... . ..
Cristòfor Clar amunt ...
Ramona Aguilar ........... .
1'a.osa Guinovart... . .. .. .
1' - Melcior Messeguer .. . .. . .. •
0'50 Ramon Romanos ... ... .. .
Mercè Gonzàlez... .. • . ..
Josep Llambric ... ... ...
1'- Josep Concepción ... ... .. .
10 Federals .. . .. . . .. .. .
12'- Ma.r ian Puig . . . .. . .. . ... •..
Manuel Vives ......... ......
J . Vila............ ... . ..
1'1'- Salvador Baqué ........... .
Joan Juncosa . .. ... .. .
.\fagi Solé... . .. . .. ... .. .
1'- Valero Aguilar ......... ;,;
J. Mestres 1 Tort .... ..
1'0'50 SOLSONA (segona llista):
Ona catalana... .. . ... ...
1'- Elies Balasch ... ......... .. .
Josep M.• Cruells ... . ..
1'- Antoni Jusmet ......... .. .
Ventosa .............. .
Josep Mosella ...... ...... . ..
FIGUERES (3.• llista).
2'- Enric Farreny .. . ........... ;
Ramon Car itg .. . .. . . ..
2' - Josep Puilats ... ... ... .. .
Família F. Batet ... .. .
2'- Lluís Mosella ... ...... ..... .
J . Garriga Llorens ... . ..
2'Leopold Vicens ... ... ..... .
Pere Deulofeu .......~.
2'- Ramon Planes ...... ... •·•
Joaquim Bech Pujol ...
ó'- Domènec Sorribes ... ... ...
J ~:~p Carbonell.. ... . ..
l ' - Josep Vilà ................ ..
Benet Pinadell Roure ...
x. x. x .............. ..
3._ Joan Baqué ........... .
Enric Vilanova . .. .. . .. .
2._ Joan Serio! .............. .
Rafael Grau... ... . .. .. .
1._ Domènec Xandri . .. ... . ..
M. X ............. .... ..
2._ Ramon Parramon ........ .
Ramon Carrera.s .. . ... .. .
A. Deulofeu ... .. . . .. . ..
2•
Francesc Graell . .. .. . ... ...
C. VareJa ......... .. .. ..
2
l'
Joan Costa ... ... ... ... . ..
Joan Gasó ...... .... ..
Grau ...... ....... ..
1. - Rossend
Francesca Barreres ...
1'Lluís Costa ... ... .. . . .. . ..
L. P ............... .. .
,
Joan
.. . .. . ... ... . ..
Maria Colabret .. . . .. .. . . ..
0,25 Lluís Sant
Sorrives ...
... . ..
Familia Casademont-Calm ó
2, - Pere Mosella .. . . .. . ..
.. ..... ..
J. F ................. ... .
6 ,- Climent Molins . .. ...
.. ... .
Ramon Juncà Mates ...
3, - Pau Caubet ... .. . ... ...
.. .
Agustina Rovira... ... . ..
1
1'- Lluís Comella ... ........... .
Rosa Imbert .. . . .. . .. . ..
, - Enric Roca .. . . .. .. . .. . ... .. .
X. X. X. (2.• vegada) ...
3, - Josep Cotilles ... ... ... .. .
Núria Deulofeu... ... ...
2, - Ramon Reig ... .... .. ... .. .
A Ja memòria de Compte.
1Ramon Solà .. . .. . ... .. . .. .
Una d'esquerra a la memòJosep Rafast ... ... .. . ..... .
ria de Galan-Garcia Her,_ Jaume Vendrell ... .... ..
nàndez ..................
5,_ Josep Reig ............ .. .
Llorenç Montcanut.. .. . . ..
5,_ Ramon Bries ... ... .. . ...
X. D. X ................ . ..
10
Ramon Segués ......... .. .
M. Casademont-Calmó <seArmengol Mir . .. .. . . .. .. .
gona vegada)... .. . .. . . ..
2'- Joan Pallarés ...... ....... ..
R. C ....... .............. .
1'- Josep Viladric ... .. .
P. C ................ ..... .
1' - Josep Puilats ... ... . ..
Liws Mosella .. . .. . .. .
BORRASSA, de «Germanor
1 Leopold Ramonet ... .. .
Autonomista Rep ub liPau Cuadrene .. . . .. .. .
cana>>
5'- I Domènec ~orri bes ... ... . ..
J oan Serra ............. ..
1'- Angel MO~lSt ............. ..
Andreu Serra .. . .. . . .. ...
1'Josep Cohlles . .. .. . ... .. .
Enric Prat ...... .... ..
5'- Mar!Us Coromines ... ... .. •
Gabriel Frigola .. . .. . ...
l 'SO Valenti Masana. ... ... . .. .. .
Lluís Roca ........... .
P. G ............... . .. .
6._ Lluís Sorribes ............. ..
Salvi Ferrant . .. ... . ..
2 ._ P. V ................ ..... .
l'Ramon Cuiró ............. ..
Ramon Moy ....... ..
A. C ....... ...... .... ..
1'Un
grup de catalanistes
Nards Gi.::ré .. . .. . .. . . ..
1'd'esquerra Margalef <TarEnric Reixa eh ... .. . ...
1'ragona):
Enric Als! na
.. . .. . .. . . ..
1' - Josep
Franch ............. ..
Joan de Batlle ......... .. .
1'Fusté . .. .. . .. . .. . .. •
Pere Romans . .. ... ... ...
1'- Lluls
Amadeu
Franch ...... .... ..
J oan Pascual ............. ..
1'- Seraff Pascual
........... .
Miquel Coll .. . .. . .. . . .. .. .
1'Josep
M.
Pascual ........ .
Josep Galceran ... ........ .
1' - Una catalana
cor ... .. .
Miquel Ayats ............. ..
1'- Una catalana Fde
............ .
Martí vergés ............ . ..
1'Miquel Vilà . .. .. . ... ... .. .
Teresa Tar-ades .. . .. . .. . . ..
1'Ramon
.. . . .. .. . . ..
Francesc Coll .............. .
1'- LonginosBansa
Pascual . .. .. . •..
Joan Rou ra Sels . .. .. . . ..
0'60 :M.lquel Bonsà ..............
Liais Sans ............. ..
1'- Un republicà ... ... . .. .. .....
Francesc S imon .. . ... ..... .
1'- Un ferm català
.. . .. . .. . .. .
J oan Sala ................ ..
1' Josep Breito ........... .
1'Un grup d'esquerrans de
Andreu Prat .. . .. . .. . .. .
1'Poboleda (Tarragona) :
Sebastià Santaló . .. .. .
1'Josep
Carsé . .. ... ... .. . . ..
Josep Simon
0'50
Júl<a Muné ........... .
0'50 Artur Borràs . .. .. . .. . . .. .. .
Emili Cañisà .. . .. . . .. .. . . ..
Enric Ave!U .. . . .. •.. •..
1'Crivillé ............ . ..
J oaquim Lloveras ......
0'50 Oscar
Angei
Massot .............. .
Joan Batlle ..... .
1'- Domènec
Cubells . .. .. . .. . .. •
Joan Roura .......... ..
1'
1'Romuald Cabré .. . ... ... ...
Joan Llovet .......... ..
, - Rafael Gomà. ...
Enric Bosch ........... .
1, - , Josep M. Cabré ... ... ... . ..
.. . .. ....
Miquel Avelll ... ... .. .
1
l'J. S. Ll. ................ ..
Narcís Plnsach .. . .. . . ..
1'- Un r epublicà .............. .
Jaume Simon .............. .
•
Un amant de la llibertat
Antoni Coll . .. ... .. . . ..
0 ,50 Josep Tornella ...............
Francesc Planelles . .. .. .
1
Domènec Bley .. . . .. ... .. .
Josep Gironell ... ... ... . ..
l' I
J osep Pinsach .......... ..
, - , JUNCOSA (Lleida) :
Jaume Breits ... .. .... .... ..
2Josep Barrufet AguUà ..... .
Eusebi Busquets ... . ..
fso Josep Gomis Roca ... ......
Joaquim Arbat .. .
,
Florenci Gomls ... ... .. . .. .
Lluís Breits ... ... .. . .. .
2Ramon Gelonc ... ... ... ...
Francesc Sans .. . .. . .. .
0'60 Ramon Triquell Marti ..... .
Miquel Frígola ... .. . .. .
0"50 Antoní Domènech Borrell ...
Josep Batlle ...........
0'60 Antoni Llevadot .......... ..
Miquel Arbat ............. ..
1' - Ramon Guardiola ....... ..
Josep Mir ................ ..
o·so Ramon Pujol Pons ....... ..
Francesc Espigole .. .
1'- Josep Navàs Martorell
Esteve Prat .. . .. . .. .
0'50 Ramon Ninyà Lievadot
Josep Avelli ......... .. .
1'- Josep Navàs Lievadot ...
Miquel Nicolau ... .. . .. .
0'50 Josep Domènec Borrell
Benavent Vilar ....... ..
0'50 Miquel Guardiola .. . .. .
Miquel Guer ... . .. ... .. .
0'60 TomAs Domènech Roca . ..
Pere Ple .. ... .
0'50 Francesc Domènech Marti •
Pere Coltas .. . .. . . ..
2'- Miquel Domènech Navas ...
Tomàs Daunís ... .. .
1'Josep Martí Llevadot ..... .
J aume Pey ........ .
1' - Ramon Martí Triquell .... ..
Un conseqüent .. . .. .
1'Isidre Dalmau Manuel .. .
J osep Busques ... .. .
1'- Macià Domènec Lievadot .. .
J . A ....... ...... .......... ..
1' - Andreu Masip .. . ... ... .. .
l'Felip Ayats ... ... .. . ... . ..
Francesc Ma.sip Triquell .. .
2'J ordi Casadevall ..... , .. . ..
Josep Espasa Bargalló .... ..
1'Joan Martorell Sísteré .... ..
J oan Bret ............... .. .
0'60 Josep Martí Mateu .. . ... •
J osep Teix.idor ...... ..... .
1'Ramon Mateu Domènec ...
J oan Ribas ......... ..... .
0'50 Ramon Mateu Guardiola .. .
J?ere Gostei . . . .. • .. • .. • .. ·
1'Antònia Guardiola .........
Jaume Clotas ...... .. · .... ..
3'Ramon Domènec PuJol ...
J, v ............. ...... ......

I

.=

l'=

Hi prenen part representacions d'Itàlia, Austria i Hongria ...
• , • La posició d'Hongria respecte la revisió de fronteres i
arma~ent crea algunes dificultats

PANORAMA lfiT.ERNA.CIONAL!
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Tractat franco-sovlefiC

Segons les informacions succintes
dels termes del Tractat de mutu ajut
entre França 1 el pals dels Soviets,
aquest h auria !et un mal negoci. En
escatir la. posició dels p aïsos quant
a politica internacional, i molt més
en el cas de la U. R. S. 8 ., no es
pot oblidar mal la situació polltica.
interior 1 el que internacionalmen t
aquesta representa. La U. R . S. S .,
es vulgui o nfJ és l'exponent d'una
politlca que w1 les seves arrels a
tots els països, des dels més avançats als més endarrerits, 1, com la
democràcia instaurada per la r evolució francesa en altre temps, és el
motor d'una idealitat que mou les
classes treballador~ de tot arreu
vers un món nou organitzat sobre
unes bases distintes de les actuals.
Per això x:es del que nacionalment
o internacionalmen t pugui fer el Govern de Moscou deixa d'Interessar
extensos sectors d'opinió de tot el
món. Un error o un encert del Govern soviètic té la seva repercussió
immediata en el recó més allunyat
de la terra. Es un signe de l'època.
Mai com en l'època a ctual no hi h avia h agut una interdependència t an
absoluta entre els Estats 1 fins entre les classes d'un Estat amb les
d'un altre Estat. I això, fins independentment del que tota accdó Internacional pugui Influir en el futur quant a la p au o a la guerra
en el món, sinó SimJ;Jlement en el
predomini a cada pals d 'una o altra classe 1 fins del predomlnl d'una tendència determinada sense canvis en el domini de classes. Per això
podem dir que els Pactes que la
U. R. s. S. acordi amb els països
anomenats capitalistes han de repercutir Inevitablement en la politica
interior dels Estats concordants primerament 1 després en altres d'una
m anera més immediata.
No hi ha dubte que els pactes que
Rússia hagi !et i pugui !er amb els
Estats capitalistes són el producte
lnunediat de l'afebliment dels partits revolucionaris obrers de cada.
pals, 1 de la seva conseqüència,
l'acreixement del feixisme. Ara mateix, R ússia ha fet un pacte amb
França en el precís moment en què
aquest pals va caient cada dia. més
a mans del reaccionarisme més aguditzat, enemic natural del bolxevisme. Els perills de la caiguda. del poc
que resta a. França de la democràcia tradicional són cada di:~. majors
1 de no existir un perill major per
a Rú..c:sia, no es podria explicar la
signatura d'un Pacte que més aviat
subordina (pel que coneixem del
text> Rússia a França que no pas
situa els dos Estats en un mateix
pla. la clàusula. de circumscriure
el Pacte a Europa 1 a l'agressió dins
el Pfopi territori, el fan més avantatjl\s, molt més, per a França que
per a la Unió Soviètica. Això, d'ésser cert, com ho é.s, que el major
perill s'escau en la necessitat ineludible de Hitler de destruir el cercle
que envolta el seu país d'ençà de
l'any divuit, a menys que vulgui córrer el risc d'ésser escombrat per les
dis:;encions i contradiccions internes.
Rússia no té fronteres comunes
amb Alemanya 1 no és tan probable
na agressió de Polònia o d'Hongria.,
malgrat haver-se convertit la primera. en un satèlít d'Alemanya, com
d'aquesta a França. L'única cosa
que podria. donar una paritat al
tracte, a desgrat de la pèrdua que
m9r9:lment representa sempre per a
RtiSS!a un Pacte amb un Estat capitalista, seria la. seva prolongació
a l'Orient, pensant amb les mires
imperialistes del Japó, que no amaga. les seves ambicions respecte de
Mongòlla 1 de la Xina pròpiament
dita, 1 fins sobre la mateixa Sibèria. Una clàusula que fes extensiu
el Pacte a aquesta possibilitat d'a,.
gressió del Japó o del seu satèllt
Manxúria a Rússia seria una justificació, donada. la debllltació dels
partits revolucionaris europeus, però
la manca d 'aquesta. clàusula el fa
bon xic mcomprensible. Sembla més
aviat el producte d'un excés de pessimisme per part dels dirigents soviètic.!¡, màxim quan entorn del Pacte la premsa francesa ha. parlat tant

de la necessitat de liquidar la propaganda. del Partit comunista. a
França. La sl.gnatura del Pacte 1 el
silenci que la mateixa. premsa ara
adopta sobre aquest punt, podria fer
presuposar una lntel:ligència, s1 no
explicita., si implicita en aquest sentit.
LAI. venda del ferrocarril de l'Est
x1nès al J apó per a molts ha estat
considerat ja com una concessió excessiva a l'imperia.lisme japonès. No
s abem quin criteri mereixerà als
m ateixos detractors de la venda la
signatur a d 'aquest P acte d'ajut mutu. La venda del ferroca.rril, que en
definitiva r epresen tava una lntromlssió de la U. R. S . 8 . a la. Xina,
podria ésser considerat com una conseqüènoia. de la posició de Lenin en
la pau de Brest L1tovsk1, però no
aixi aquest Pacte acabat de signar.
Es cert que la. cessió del ferrocarril
no era feta als seus propietaris nat urals-tenint en compte el territo-

r1 pel qual circula-, però malgrat

aquesta. anomalia, donat l'Interès
moral que Rússia té més que cap
altre Estat a conservar la p au 1 no
provocar una topada amb ningú, a
menys que no a1gu1 en r esposta a
una agressió directe., justifica la posició 1 l'explica. L1 cal a R ússia carr egar-se d e raó fins a l'lnfinlt en
r elació amb les mai prou satisfetes
exigències imperialistes del Japó.
Què pot, doncs, haver obligat el
Govern de Moscou a signar aquest
P acte en el qual Rússia tan poca
cosa h1 surt guanyant? Només una
cosa: la seguretat que Alemanya ca-mina vers una guerra 1 el convenciment que no ha d 'aturar-se davant
de cap obstacle, 1 l'esperança que
una. aliança que r efà el front del
1914 pugui fer posar seny als dirigents alemanys que no senten repugnància de posar en perill la pau
d'Europa i del món.

PREPARATIUS

Davant l'entrev lsta de Moscou
(De cLe Journa.l des Nattons»)

GOVERN GENERAL

*

El cas Vallés i Pujals- Sedó, ja
ha estat resolt. El representant del
partit Radical ha passat amb la seva; se n 'ha endut la Conselleria
d'Economia i Agricultura. Ho lamentem per al divulgador de l'Elogi de
Catalunya. que regentarà el Departament d 'Obres Públiques 1 no podrà. fer la guitza al seu ex-amic senyor Cirera 1 Voltà..
Ahir, feia mal dia. Tot el mati va
ploure i probablement degut a això
el Governador General Transitori,
President interí de Ja Generalitat 1
Alcalde governatiu, no anà al Palau de la Generalitat malgrat ésser dissabte, dia que té assenyalat
junt amb els dimarts, per a rebre
el públic -anàvem a dir els lerrouxistes- que el visita. El seu secretari va manifestar als periodistes
que a aquella hora, la una de la
tarda, acabava d'arribar a l'Ajuntament i que probablement no aniria
a la Generalitat, 1 per tant, no rebria la visita dels informadors.

cia Presidencial, a partir de demà,
dilluns, dia 6 de maig, seran lnstallades al Palau de la Generalitat
-local fins ara ocupat per les Oficines Centrals de la. «Caixa d'Estalvis». Les hores de caixa són da
nou a una els matins i de quatre a
sis les tardes, excepte els dissabtes
que serà. de nou a una.

Dies de visita dels consellers

ARRIBADA
GATS

D ELS

DEL E·

Venècia, 4. - La històrica ciutat
dels canals, coneguda amb tl sobre·
nom de «Reina de l'Adriatic», va a
servir de sede per a la reunió dels
representants d'Itàlia, Austria 1
Hongr ia. Austr ia estarà representada pel seu minlstre d'Afers Estrangers, senyor Berger Wa.ldenegg;
Hongria pel seu ministre d'Afers Estrangers, de senyor Kankaya., l I tàlia pel sots-secretari d 'Afers Estrangers senyor Fulvio Suvich.
Concretant la tasca a realitzar per
la conferència de Venècia es pot dir
que es tractarà. principalment de la
Unia de conducta que I tàlia, Austria l Hongr ia seguiran durant la
Conferència Danubiana, ja que s'ha.
de tenir en compte llur qualitat de
signatàries del Tractat de Roma c"··t
17 de març del 1934. en el c.ual prometeren seguir una poUtica de collaboració en els assumptes econòmics,
politics i culturals.
L A CONFERENCIA EXA•
MINARA L ' AUGMENT D E
L ' EX ERCIT AUSTRIAC
Venècia, 4. - Aquest migdia es

trobaven ja a aquesta ciutat tots els
delegats d'Itàlia, Austria. 1 Hongria
que han de participar en la Conferència. D'aquesta s'esperen favor ables resultats perquè s'estudiaran
les linies generals de la pròxima conferència Danubiana, i és possible
que es reemprenguin les activitats
diplomàtiques que seguiren a la Conferència de Stresa.
Es considera significatiu que la
Conferència tingui lloc en un moment com el present, en què les relacions entre I tàlia 1 la Petita Entesa, 1 entre Hongria i la Petita
Entesa. també són els millors des
de fa molts anys.
Els governs d'Itàlia., Austria. i I!ongria tenen interès a fer patent que
U. reunió no ha de causar cap sospita, perquè les consultes que celebraran les tres potències estan d'acord amb el protocol de Roma. de
17 de març del passat any. La Conferència compta amb la simpatia
de França, Anglaterra 1 la Petita
Entesa.
Es creu que es t ractarà d'ellminar de la Conferència Danubiana
l'assumpte del rearmament, perquè
aquest faria necessari Invitar a Bulgària, Grècia i possiblement Tur·
quia. S'entén que sl no es pot ellminar de les converses danubianes
l'assumpte del rearmament, és pos·
sible que es celebri una altra conferència a Itàlia. per a tractar exclusivament d'aquesta qüestió.
La Conferència de Venècia examinarà, segons semblo., la qüestió del
desig d'Austria d'augmentar l'exèrcit de 30.000 homes, concedits .,el
Tractat de St. German, a 80.000, la
qual cosa ja fou discutida la setmana passada a Roma per Mussolini L
el príncep Stamberger. També, que
es tractarà del rearmament d'Hongria, resultes de la naturalesa extraordinària de les seves fronteres,
les quals foren creades pel Tractat
del Trianon. Itàlia sent la més viva
simpatia per Hongria, ja que aquesta nació ha condemnat fins ara l'acció unilateral i ha viscut sempre dintre de l'esperit dels Tractats, essent
aquesta la po11tica. del Govern, segons declarà en prendre possesió el
President Goemboes, el qual afegí
que qualsevol revisió del Tractat C:el
Trianon que costà a Hongria, la
pèrdua. del 68 per 100 del seu territori, solament es faria. pels mitjans
pacífics.

S'espera que Hongria Insistirà

Tri:ea.

la revisió, com es preveu en els
tats de pau, 1 també que seran

bossats els drets de les minories,

UNA D E LES REUN I ON&

Roma, 4. - Aquesta tarda, en el
Palau Fini, de Venècia, s'ha 1na
gurat la conferència italo - austri:
hongaresa. Es preveu que els tre.
balls hauran quedat acabats per a
demà a la nit, ja que s'ha an
ciat que el mlnistre d 'Afers Estrun.
gers de Austria, senyor Berget
denegg, sortirà cap a Viena el dl
lluns al mati, mentre que el •
coHega hongarès senyor Kanya ~
proposa sortir cap a Budapest a1ar
rera hora de la tarda del

w
:

dlllun&

PER UNA UNIO ECONO·
. MICA AUSTRO·I TALO·IU·
GOSLAVA
Vlena, 4. - En el Club Industrial,

e1 ministre d'Afers Estrangers S6o
nyor Berger Waldenegg ha fet llll&
exposició sobre politica exterior eu
la qual ha declarat que un acord
estret entre Austria, Itàlia i Iugoa.
là.via podria constituir la Pedra ~
gular de la reconstrucció ec<lhò~
en el centre d'Europa.
Referint-se a Alemanya, declari
que les diverses declar acions fetes
darrerament per Hitler evidencien
que les pretenclons nazis referent
Austria, subsisteixen.
L ES PERSONES QUE Alo
SISTEIXEN A LA CONFE•
REN CIA

Venècia 4. - Avui ha començat
la Conferència preparatòria de l'an().
menada Danubiana., que tindrà efecte el juny.
A la preparatòr ia assisteixen el
sots-secretari de 1'Exterior d'Itàlia,
Suvitch, en representació de Musso.
lini; els ministres de l'Exterior d'All!'
tria i Hongria; ministres plenipotenciaris dels esmentats països a Roma,
1 els r epresentants diplomàtics d'Itàlia a Viena. i Budapest.
El senyor Sutvitch ha. estat encarregat de preparar totes les qUestions que han de discutir-se en la
Conferència Danubiana.
Han sorgit algunes dificultats per
part d'Hongria degut al fet que les
seves r eclamacions per a la. revisi6
de les seves fronteres 1 rearmament
del pals no han estat ateses.
HAN COMENÇAT LES RE•
UNIONS

Venècia, 4. - La reunió preparatòria de la Conferència Danubiana ha.
tingut lloc av-J.i, a la galer! del pri·
mer pis del Grand Hotel, d'aquest&
ciutat, que ha aparegut voltat de po.
lleia.
Les r eunions que es celebren
aquests dies tenen un caràcter prfo
vat.
De font hongaresa. autoritzada se
sap que Hongria féu algunes objeccions per a venir a Venècia. Segona
sembla, la proposició italiana amb
respecte a Hongria és que aquest
pafs ha de desviar-se de la seva pet ició d'igualtat de drets i de rearmament, amb la conclusió d'un pacte
d'assistència mútua o participació en
un eventual «Locarno d 'Orient».
AVUI ES CEL EBRARA LA
SEGONA ENTR EVISTA
Venècia, 4. - La primera reun16

de la Conferència. preparatòria de la
Danubiana, ha començat a les quatre
d'aquesta tarda.
La segona entrevista tindrà lloe
al Teatre Cario Fenice, demà, diU·
menge.

L'Oficina de Premsa ha facilitat
la següent nota:
El conseller d'Assistència Sanitària doctor Pere Huguet i Puigderrajols, rebrà el públic els dllluns i
els dijous, no festius, de dotze a
una del migdia.
El senyor Alfred Sedó, conseller
d'Economia 1 Agricultura, ho farà
els dilluns, dimecres 1 divendres no
festius, d'onze a una..
'
El conseller d'Obres Públiques, senyor Vallés i Pujals, els dimarts i
el divendres, no festius, de dotze a
Per ordre governativa fou suspeuna del migdia.
sa
conferència que ha via de doELS JOCS FLORALS
El senyor Lluís Duran i Ventosa narlaahir
al Casal Nacionalista d 'Esconseller de Cultura, els dimarts Í querra dels
Jo no he sentit mai cap an!·
Dtes.
IX
i
X,
i
sobre
el
divendres, no festius, de dos quarts tema «Octubre>>, el nostre
madversió pels Jocs Florals. '!'C?t I
director l
de dotze a la una del migdia.
r econeixent que caldria modtjwar
exceHent escriptor, senyor Josep M.•
el senyor Fèlix Escalas, conuc··!!!r Massip.
El «Butlletí Oficial>> deI Finances,
quelcon~ del seu arcaisme i posar·
els dimarts 1 divenZos més a to amb l'esperit contemSi les circumstàncies ho permeten,
En la seva edició d'ahir publica dres, de dotze a dues de la tarda.
aquesta conferència tindrà lloc disporani, com a català devot •
entre altres, les següents disposide la meva pàtria,
sabte vinent.
l ' - clons:
els dec gratitud per tal com ells,
Un telegrama
1'<<Decret delegant en el senyor
al
seu temps, varen saber impreg·
El Governador General, inter1, !-¡a
1'- Eduard Batalla 1 Cun1llera, Delenar-se de santa r ebellia espirítua1
1'- gat a Catalunya. del Ministeri de tramès el següent te1egrama al Precontra l'esclavatge literari. .Altra·
o·25 Treball, les facultats inherent:; a la sident del Consell de Ministres:
ment ;o no sabria dir mal d'u~
l ' - Conselleria. de Treball, que correscConsejeros Generalidad señores
I nstitució estretament vinculada a
o·75 ponen a la Presidència de la Ge- Luls Duràn Ventosa, Alfredo Sedó
noms gloriosos com els de GuimePeris-Mencheta, Félix Escalas ChaO'SO neralitat.
rà, Verdaguer, i Apelles Mestres.
0'50
Decret disposant que, pel motiu meni, Juan Vallés y Pujals y PeAllò que té de cavalleresc aques'
0 '60 que s'esmenta, deixin de formar pdrt dro Huguet Puigderrajols, al tomar GRAN NOMBRE DE MORTS
EN
0'50 de l'Ajuntament de Barcelona els posesión de sus cargos me encaretorneig
de r imador!, se m'endú et1
UN 1 A L TR E B AN DOL
0'50 consellers municipals propietaris que cen por voluntad unànime que excor. El meu romanticisme inna •
ta compatible l'amor a «la Social»,
prese a Il. E. el testimonio de su
0 •50 s'esmenten.
Manila, 4. - A última hora es
1'amb l'honor de cavalleria. I de
Ordre nomenant els professors I consideración Y respetuoso afecto. declara que la. Guàrdia civil ha a0'50 ajudants de l'Escola-Taller de Pln- Le saluda :respetuosamente.»
l'honor de cavalleria, un dels ~:
conseguit, segons sembla, fer avor0'50 tura i Escultura de Tarragona.
No podem comprendre l'abast d 'a,. tar el moviment saldalista, sense
pectes que m'atreuen més i m,":
0' 25
Ordre aprovant el Reglament pel quest nou telegrama, després dels que hagi estat necessària la lnterés el que posa als peus delicadw1'- qual s'ha de regir !"Escola-Taller de qu J va~en trametre aquests seny0rs venció dels fusells marins nordsims d'una formosa dama, els Uoo·so Pintura i Escultura de Tarragona. al Pres1d~nt de la República, essent americans.
rers assolits en aferrissada llutta.
2'Ordre donant publicitat al decret aixi que unicament significa una adEn la beutat rossa o bruna., solte·
Segons les últimes noticies la. Guàr
1'- del Govern de Ja República de 23 hesió, que les circumstàncies pre- di - civil ha sofert deu morts
ra o casada, ;ove o madura que
i 46
1'- d'abril del 1935, dictant normes per sents. situa els co~ellers de la Ge- ferits mentre que els insurgents
s'asseu dalt del setial d'honor,
1'- a possesionar-se de les finques ex- nef!llitat en .Poslc1ó de franca ines- compten
- ¿per què tan sola i tan hieràtl·
morts 1 64 ferits. Aques2'50 propiades o que siguin objecte d'o- tabilitat. &na molt més digna una tes xifres 59
ca, senyors del Consistori?- 10 hi
es
refereixen
a
les
accions
0'50 cupacló temporal per l'Institut de posició de cara al moment, o més lliurades a la zona.
veig sempre la meva CataZun!I!'propera a Mant0'50 Reforma Agrària.
clar, per si no som compresos, anul- la, 1 s'ignora el balanç de les pèrL-t meva Catalunya, que ;o vold~
1'Ordre reposant el funcionari del lar aquest telegrama i redactar-ne dues d'un
que jos ben bé ella, dintre la JI'Y
1 altre costat en les loServei de Contribucion~ de Ja Gene- un de nou, presentant la dimissió , calitats
tria Universal, que somnio...
apartades del centre de la
~·
ralitat, senyor Joaquim Terrades t dc llurs càrrecs.
insurrecció.
Jo no he ctiratll mai als J"""
1'- Pasqual, el qual fou destituït per
Florals. No desconec que la mevr
1'- Ordre del 17 d'octubre del 1934.
condició de modest i fàcil versa •
1'Ordre disposant, com a complere rn> és de poeta amb tots els
0'50 ment de la del 25 d 'abril passat, que I
ets i uts. Per això m'he limitat a
0 '50 siguin deixats en suspens tota mena
esguardar, sempre, la Festa des
0'50 d·ascensos l nomenaments de perde fora, com aquells bordegassos
0'25 sona! de la Generalitat, fins que la
que s'enfilen a un arbre per a se·
•
1'Junta. de caps tingui enllestida la I
guir les incidències d'un partit d8
1'- reorganització ~~:eneral dels serveis.
futbol que els apassiona. I molte;_
1'Ordre disposant que el conseller
vegades, ells, des del seu irtcóm
o·so mun1cipal suplent de l'Ajuntament
de observatori participen. amb mtt;
l'
de Barcelona, senyor Ramon Coll
jor in teMi tat de l'espectacle.
0'30 i Rodés, substitueixl el propietari
aquells que dormiten als seten
o·so , senyor Liuls Duran i Ventosa el
de
preferència. Aquesta és, c:rac1'qual s'ha excusat legalment d 'éxertament, la meva posició daran'
1'- cir el càrrec.
,.
dels Jocs Florals.
ES
1'Ordre rectificant diversos errors
J. M. FRANC
5'advertits en la composició d'alguns
2'- Ajuntaments de les circumscripcions
1'de Barcelona, Girona 1 Tarragona
1'- estatuïda pels decrets dels 26, 29 i
1'30 d"abril passat.
1'Ordre designant les persones que
5'hauran de constitUir l'Ajuntament
de Manresa, segons les prescripcions
2 - contingudes en el decr"t del 26 d'aCINC-CE NT S M ORTS I MIL oOIJ.
2'- bril passat.»
-·
CE NTS FERI TS
2'Estambul, 4. - Les darreres X1fre5
~·La
«Caixa
oficials
sobre
Crèdit
els terratrèmols re~~
de
1'tra.ts a la re¡ió de Kars sumedeni.!iciS
2'Agrícola»
morts, 1.200 ferits 1 1.300
1'destruïts.
~·Les Oficines de la «Caixa de CrèdU·
També se sap, oficialment, que res
- - - - . dit Agrícola. 1 Cooperatiu que fins
0
El
realdent
Ltbrun
Inaugura
el
8aló
dels
Artistes
francesos
rant
1935
les
darreres
vint-i-quatre
hO
10.461'15 ara eren als baixos de ls Residèn(Foto Urbis Pressl
s'han sentit cinc nous siSmismes.

La conferència de
J. M. Massip, suspe·
sa governativament

Focs
de Bengala

___________*___________
Antoni Domènec Sisteré ...
Joan Domènech Sisteré ...
Domènech Duaigués Martí.
Joan Vernet Alentorn ......
Antoni Almacella.s .. . .. . . ..
Miquel Balafià Mor .. . .. . .. .
Joan Navas Pinyol ........ .
Isidre Ma~u Domènech .. .
Ramon Tnquell Manuel ...
Antoni Andreu .. . .. . .. . .. .
Artur Balañà . .. .. . . .. . . . . ..
Francesc Martí Mor .. .
Macià Ninyà ............ :::
Enric Vernet ... .......... ..
Jaume Barrufet ......... .. .
Miquel Triquell ... .. . .. . . ..
J~ep Manuel Flix ........ .
Antoni Gomis Almacelles •
Teresa Domènech . .. . .. .. .
Xavier Flix ............ .. .
Josep S!Steré ...... ...... . ..
F. Balanyà .............. .
Josep Dalmau Fort ....... ..
Francesc Triquell s. .. . ...
Josep Martí Mor .......... ..
Altred Pinyol ... ........... .
Elvira Filella ............. ..

TORROELLA DE FLUVIA:
Ramon Colom Liach ... .. .
Albert Canals ............. ..
Jaume Ferrer ............. ..
Josep Cassú ...............
Joan Nicolau ............ .. .
Baltasar TelxJdor .. . .. . .. .
Pere Planelles .. . . . . .. .
Llorenç Palau .. . .. . . ..
Narcís Casadeval ... . ..
Carme Aisina. ... .. . .. .
Un esquerrà .. . . .. .. . . ..
Maurici Aisina. .. • •.. ... .. •
Josep Planelles ... ,.. ... . ..
TomàS Coderch ... .. . ... . ..
J osep M. Casamont ....... ..
Josep Bardem .............. .
Jull GUixeres ... .. . ... .. .
Neus Rives ... ........... .
Joan Fàbrega ............
Josep Testard .............. .
Josep Bosch . .. . .. .. . ... . ..
Miquel Batlle .............. .
Baldirl Sastre .............. .
Joan 1\fallol .. . .. . . .. . .. .. .
Pere Pluja ................. .
Jaume Sapedra ... ... ... . ..
Miquel Ferrer . .. ... . .. . ..
Ma.rU Ferrarós .. . .. . ... .. .
Joe.n Sapedra . .. ... ... ..... .
Josep Canals .. . .. . ... .. . .. •
Josep Ferrer ...... ........ .
Josep Bardem ........... .
Sebastià Ferraros .. • .. . .. .
Suma I segueix ... ...

___________*___________
LA REVOLUCIO
DE FILIPINES
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EL TERRATR EMOL
DE TURQUIA
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