EL TEMPS. - A Catalunya el oel eatà cobert Dir Andorra I aeml·
cobert per la resta. Els venta són forts del SW. pel Glronh, moderats
del NE. oel pla de Barcelona I Baix Ebre: flulxoa del N. pel Baix Emoor·
dà I camp de Tarraaona: oer la resta molt flu ixos o en calma. La pluJa
rosistrada en les darreres 24 hores ha estat de 4 mm. a Ranaoll: 3 a An·
goluter : 1'6 mm. a Escaldes I ha plogut lleugerament a Capdella, Pobla,
Adrall, Ribes, Tremp, Camarasa, Serbs I Manresa. Ha nevat a Núria.
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Barcelona, dimarts, 7 de maig del 1935

LA CRISI, RESOLTA

Cinc ministres de la C. E. D. A. al Poder
GIL ROBLE.S OCUPA LA CARTERA DE GUERRA
,
Els ministres radicals, comptant-hi el President del Consell, son quatre
Guió del monfentlDos a~ra_ris --.un d.'ells Royo Villanova un I
'
·
Imelqu1ad1sta 1 un mdependent completen el ! El triomf definí.,la"""""' ......... ••"'"" •.,.teL~~~:.~~I:~
ministeri que acaba de formar-se
lliiiu, absolut, de Tot un cas
Ia e• E• D• A•
La 11•ISta deI nou Gavern

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

o~~~~~~~~~-~~~~~~

Una mica de formalitat,
senyorsl

IARA,QUE?

1

No

p ostre «Guió». Després de les jornades d'octubre, la trajectòria d'esdeveUna nova entrevista
nlments que ban anat produint-se en el cura de la vida del r ègim, venia
justificant constantment la nostra pregunta. AVui, vista la llista del nou
Lerroux • Gil Robles
Oovem que acaba de constituir-se, hem de r eiterar-Ja. Si la pregunta és
Madrid, 6. -A les 9'45 ha aban¡a mateixa de sempre, l'accent ha canviat. \t ~ "" ' <f i -d \ fi ~ l&..~.f"ot.
donat el seu domlclli particular el
Fa un mes va produir-se una crisi total. La qüestió dels indults en senyor Lerroux. Ha. marxat directatou la primera causa aparent. Va resoldre's la crisi amb la formació d'un ment al despatx oficial de la PresiOovem minoritari. Són conegudes les éxigèncles de la CEDA per a tomar dèncla.
~ collaborar aleshores amb Lerroux. Aquella vegada no preva.lgueren. La diF veure els periodistes, els ha
Premsa r epublicana - tan ingènua!- acolli la llista d'aquell Govern amb
-Aquest mati celebraré unes revisible alegria.. A la sortida de la cambra presidencial, Lerroux crida un unions amb cadascun dels caps QUe
expressiu «Visca la República!» Què significava aquell crit de Lerroux? integren l'anomenat bloc governaMoltes interpretacions h1 foren aplicades, amb elogi. ¿De quin perill, mental. Aquestes r eunions les celede quin pesombre, de qui.lla amenaça, de qui.lla amargura s'havia lliurat braré separadament amb cada un
la República que el president del Consell, ·en el mateix moment de donar d 'ells. Vindrà en primer lloc, d'aquí
a la publicitat la lllsta del nou Govem, sentia la necessitat de victorejar- WlS moments, el senyor OU Robles.
la d'aquella manera tan ostensible i expressiva? Era, sens dubte, que fiEfectivament, a les deu en punt
nalment podia tallar-se una collaboració amb elements que havia calgut ha arribat a la Presidència el cap
de la Ceda,
qual ha entrat per
identificar com a enemics? ¿Era, possiblement, que aquella solució inte- la porta del el
carrer d'Alcalà Oaliarina significava el pont cap a una consulta electoral i cap a la pacifica- no, i, en veure que l'esperaven els
c16 del pals, que vivia en guerra civil d'ençà del moment que els element.s periodistes, ha dit:
que acabaven d'allunyar-se havien vingut a participar en la direcció de
-Observo que heu après el meu
l'Estat republicà? Era això, tot això? ¿Aixi, doncs, no eren banalitats ni canú. Jo -ha afegit- no puc dirficcions per a la galeria les afirmacions constants de r epublicanisme, de vos r es. Unicament vinc cridat pel •
patriotisme dels qui, en una mala hora, havien cregut que calia eixamplar senyor Lerroux.
la base de la R epública? Realment, en presentar-se el perill, sabia planUn periodista li ha preguntat:
tar-se cara a la realitat i cridar: «prou!»?
-Creieu que h1 haurà Govern a
La Premsa republicana aplaudi el gest. Les multituds respiraren, corp. mig~~? ho sé -ha respost el senyor
si s'haguessin tret un pes de sobre. Nasaltres no vam compartir aquell op- OU Robles.
timisme. En absolut. No era lògic ni el crèiem justificat. Lamentem proA les 11'15 el senyor GU Robles
t undament sentir-nos avui carregats de raó, davant la solució que acaba ha sortit de la reunió 1 els perlodis·
de donar-se a la crisi plantejada divendres passat.
tes li han remarcat que Ja conte-¡
Què ha passat aquí? Això: En el ministeri del 4 d'octubre del 1934, rènica havia estat llarga. El cabdill
la CEDA h1 entrà amb tres mmistres. En la crisi que acaba de resoldre·s, de la ceda. ha replicat:
la CEDA h1 entra amb cinc ministres. Més: l'última crisi hagué de solu-Efectivament, 1 és cosa natural,
clonar-se amb un govem minoritari perquè el Uder de la CEDA exigia., perquè hem tractat de punts concom és públic 1 notori, la cartera de Guerra. Per no donar-lllrhi, es tallà el cre~ la vostra impressió?
llas a tota solució conjunta. Ara, al cap d'un mes es dóna al senyor Gil
-Que h1 h aurà Govern aquesta
R obles la cartera de Guerra 1 als seus compe.nys de partit les de Justfcia. tarda.
Treball, Indústria-Comerç 1 Comunicacions! Les raons per les quals ell -Però, abans de l'obertura de les
senyor OU Robles sentia, i ha sentit, aquesta preferència per la destaca- ¡ Corts? - ha Insistit un periodista.
da cartera de Guerra, escapen forçosament a la nostra ploma. Les del·
-No; perquè fins a les cinc el
xem a la consideració del lector, alxi com moltes d'altres consi.d eracions senyor Melquíades Alvarez no podrà
l comentaris que ens és impossible d'escriure. Com a novetats en la com- entrevistar-se amb e~ senyor Lerposicló del nou ministeri podem afegir-hi que els agraris hi augmenten 1 r eux, puix que ba d informar com
'
.
a defensor en la vista del procés
la seva coY.aboració en una ~ar_tera.. Ara, doncs, són dos els ministres a- per l'afusellament de Oalan 1 Garcia
¡rarls al .Govern de la Republica. Un d'ells es diu Royo Villanova. Èn Hem àndez.
canvi, els radicals queden en nombre de quatre en el nou Gabinet, comp-Creieu que s'ampliarà la base
tant-hi el seu President. Afegim a la llista un ministre melquiadista parlamentària. del nou Govern?
1-Dualde- 1 un independent, Cbapaprieta, i tindrem una visió de con-Això és de l'absoluta incumbènl unt de la solució iiJ-. .. ,
.1ceiM 1.11 fCU&l
1r. Roll! ~ ~ ~l'..:!IID lU\t dt· ela del President; però ja us dic
• • •
-ha afegit- que crec que hi bauRecordem les tres fases polltlques de la CEDA, pregonades reiterada- r~ Govern aquesta tarda. A les 12
ment pels seus Uders en discursos 1 declaracions: ajudar, collaborar, go- vmdrà. el sen~or Martínez de VelasÏ
vemar Som al començament de la tercera La segona acabè. amb la crisi · co per tal d entrevistar-se amb e
·
·
senyor Lerroux.
d'abril Ara, després d'un mes de repòs, s'obra el pòrtic a la tercera, amb
cinc ministres vaticanistes 1 dos agraris al gabinet que encara presideix
Nova entrevista LerLerroux. Gil Robles, l'home més destacat de l'anti-14 d'abril, hi aporta la
&eva collaboracló personal en una cartera de la transcendència de la de
roux-Martínez de VeGuerra, que ba. ocupat, durant el mes que acaba de passar, i en qualitat
lasco
de tècnic, el general Masquelet.
Madrid, 6. - Ta.l com ba anun• • •
ciat el cap de la Ceda, a les 12 en
Què h1 direm, que ens sigui possible d'expressar públicament? Recor- punt ha arribat al palau de la Casdem que en altres hores, en la imminència. de l'avatar que avui enfos- tellana el senyor Martinez de Vequeix el present i el !utur, vam dir el que haviem de dir, perquè ens ho lasco. S'ba limitat a dir als periodictava la nastra consciència. i el nostre sentiment del deure. No hem distes que acudia a la crida del sed 'insistir-hi. En tenim prou amb mostrar a tots els noms dels nous mi· nyor Lerroux i que no podia avannlstres. ç! l {
I lll t'~~ U.ll
ll I :tel l r e l , IH ft aaiJr •
,.. çar cap impressió fins després de
l'entrevista amb aquell.
A les 12'35 ha sortit el Sr. Martínez de Velasco de conferenciar amb
Honradament, emocionadament, 1f1 rt Fil 1r 1 amb amargura, nos- el cap del Govern dimissionari. En
altres afirmem que no és aquest el carni de la pacificació Dl t
1
• ésser interrogat pels periodistes ha
- •.
''",.... ''ni el del prestigi de la democràcia. republicana. 'B.J: IIJ dit:
-Com haureu vist, l'entrevista ha
• . 1\.\6l~,J. ~. Ara s'insisteix amb usura. Què significa això? (t l'~ J11V!!
durat quaranta minuts i he canviat
amb el senyor Lerroux impressions
No és aquest el comentari que escriuríem si poguéssim parlar lliure- sobre el nou Govern, que espero
ment. El lector se'n farà. càrrec. I davant d'aquest Govern amb cinc ce- que podrà quedar constituït aquesta mateixa tarda.
distes 1 dos agraris, comprendrà que repetim la nostra pregunta, accen-Hi entraran elements que no
tuada aquesta vegada amb matisos d'angoixa 1 de dolor:
tormin part del bloc?
-1 ara, què?
-Això heu de preguntar-ho al se-
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PRESIDENCIA ...........,
ESTAT •.••.•••• ••• ••• •••

GOVERNACIO ... ... ... .. .
JUSTICIA ...............
HISENDA ......... ...... ,.,
GUERRA ..................
MARINA ......... .........
INSTRUCCIO PUBLICA ...
TREBALL ...... ..... ...... .
OBRES PUBLIQUES ......
AGRICULTURA ...... . ..
COMUNICACIONS ... .. .
INDUSTRIA I COMERÇ

Madrid, 6. - «Ya», el dian
nocturn de Gil Robles, comenta alx1 la solució de la crisi:
«Se ha impuesto la lóglca a
Ja solución de la crisis puesto
que esta. ha sldo la que tenia
que ser. Cuando en el Parlamento hay una mayoria gubernamental no cabe formar un
Gobiemo sobre base distinta
de la que brinda la composlción de la patria. Ha trlunfado la 1ógica y se ha dado un
paso de gran lmportancla. No
cabe desconocer el trlunfo de
aquella que quiere declr el triunfo definitivo, absoluta de la
Ceda.. La solución de la crisis
no ha.ce otra cosa que colocar
a este partido en trance de llegar a au verdadera victoria.
Llega la Ceda al Gobierno con
plenitud de funciones y res·
ponsab1lldad. Ha llegado su mamento y hemos de espe:ar que
sea. triunfante. Està demostrado que la tàctica empleada por
la Ceda no era una simple forma poutica, sino el antecedente e!icaz de una verda.dera vlsión de soluciones de Gobiemo
en la hora politica. present~.
Hay que hacer desk. ~ar otr<>
hecho y es la llegada al Gobiemo del señor Gil Robles
Esto tlene el valor de un sintbolo.»

Alejandro Lerroux, radical
Juan José Rocha, radical
Portera Valladares, radical
Càndldo Casanueva, uCeda»
Joaquln Chapaprieta, Independent
José Maria Gil Robles, uCeda»
Anton lo Royo Villanova, agrari
Joaquln Dualde, liberal demòcrata
Federico 8alm6n, «Coda»
Manuel Marraco, rad ical
Nlcaslo Velayos, a grari
Luls Lucia I Lucia, «Ceda»
Rafae l Alzpún santafé, «Ceda»

da ha abandonat el seu despatx oficial el president del Consell dimlssionari, acompanyat del ministre d'Estat, i, en veure l'afluència
de periodistes que l'esperaven, ba
exclamat:
-sembla mentida que, amb l'experiència que teniu de les crisis, espereu amb les quartilles i el llapis n.
la mà la llista del Govern I
-No -ban dit els periodistesja sabem que no h1 haurà llista fins
a la tarda, però esperem que ens
digueu alguna cosa de les converses
que heu celebrat amb els senors Gil
Robles 1 Martinez de Velasco.
-Això ja ho sabeu tot -ha respost.
-No; ells ens han remès a la referència que vós donareu.
-No; jo sé el que us han dit,
perquè tinc el text taquigràfic 1 sé
bé la resposta o referència que us
ban donat.
Després el senyor Lerroux ha afegit:
-Han vingut, hem parlat i seguim tramitant la crisi. Com ja sabeu, m'han visitat els senyors Gil
Robles 1 Martinez de Velasco. Ja en
teniu les r eferències. Aprofitant la
circumstància, que també coneixeu.
que el senor Melquíades Alvarez ha
d'assistir a la causa pels afusellaments de Oalan 1 Garcia Hernàndez
i no podrà. parlar amb mi fins després de les cinc de la tarda, dedicaré aquestes hores a llimar dificultats, ja que en política es tasca
diflcU: la d'in!lar un gos.
Un periodista li ba preguntat:
-Els caps polltics Que han con-

A grans titulars, La Veu àe diumeTI{Je afirma, I intenta demostrar,
que «No hi ha tals comissions gestores» en els Ajuntaments de Cata-.
lunya. La demostració vol jer-la el
periodista de la Lliga a base del de.
eret del 28 de febrer en el qual s'autoritzava al Governador tnteri a
«acordar la suspensió dels Ajuntaments de la r egió autònoma que
s'haguessin sumat al moviment subversiu del 6 d'octubre o adoptat
acords, o pres actituds concordants
amb el propòsit, tendències i sentib
polltic marcat pel Govern de la Generalitat en aquella data ...» Sobre
aquesta base - diem-ne base - la
Lliga ja unes quantes filigranes per
veure àe convèncer el lector que,
efectivament, els Ajuntaments no
1són de Jet i de dret Comissions ges. tores.

I

IunaSempre
hem suposat a
capacitat inesgotable

la Lliga
lfli: - - ..

Alk:. P erò ens créiem, francament
Ique
els seus dirigents tenien el W:.

¡ lent necessari per a esbiaixar qüestions tan escandalosament clare~
1, com aquesta dels Ajuntaments, en
la qual, /aci's el que es vulgui t digui's el que es digui, no es convencerà absolutament ningú amb dos
dits de front i de decència politicti,
Els arguments, però, ens els dóna
jets la mateixa Veu. En el matei:c
número publica el decret del ButlleU Oficial pel qual s'ordena que de~
xin de /armar part de l'Ajuntament
de Barcelona els nostres amics, consellers municipals elegits pel lliure
sufragi amb més de 164.000 vot&, s~
senyors llfassip, Serra Hunter i Br..----------~*:----~~~- ter. El titol de la informaCió del dia-.
ri de la Lliga és d'allò més expresCONSEllERS MUNICIPAlS siu.
Diu: «Són eliminats de l'Ajuntament de Barcelona tres regidors
D'ESQUERRA
de l'Esquerra.»
«Són eliminats ... » Aquesta és l'expressió de La Veu. ¿Es que aquests
tres consellers no /oren elegits democràticament? ¿Es que no s'ha
considerat oficialment que no esta-.
ven encartats en els Jets del 6 d'oCtubre? Aleshores, ¿en nom de què
EL MINISTRE DE LA GUERRA
se'ls elimina.? ¿Aquest és el r especnyor Lerroux, que és qui ha d'in·
te a la voluntat popular qu,. predf,.
formar sobre aquest extrem.
ca la Lliga?
-Hi haurà. sessió de Corts, aquesI quan es substitueix els tres conta. tarda?
sellers municipals d'Esquerra, pel sol
-No. Suposo que serà. llegida la
delicte de no haver acudit a una recomunicació que el Govem està en
unió a la qual els convocà Pic i Pon,
crisis 1 no res més.
El que resultava misteriós per "
tothom, no ho és per l'a.lcavota pe- ¿qui substitueix aquests tres conseriodJstica del senyor Borbó, «DDarlo llers, i els sts suplents qtu! havien
estat eliminats a.bans? Els substf.
de Barcelona».
Heus ac1 co:n raona - i aquesta tueixen nou individus nomenats a
Madrid, 6. - A les 12'45 ha arvegada deu estar en el cert - l'eli- caprici, sense cap garantia, sense
ribat a la Presidència el ministre
vot, sense altre aval que el de
d'Obres públiques, senyor Guerra
minació dels consellers municipals cap
de les esquerres a l'Ajuntament de pertànyer a un Partit que no ha tindel Rio, el qual ha preguntat als
gut mat ni un vot a Catalunya 1¡i
I Barcelona.:
informadors quines noticies hl ba<<Por decretos de presidencla de- s'ha presentat mai a demanar els
via. Hom ba dit que han estat a
parlar amb el senyor Lerroux els
jan de formar parte del Ayunta- sufragis del cos electoral.
¿Què és tot plegat sin? una petita
senyors Martinez de Velasco 1 OU
miento de Barcelona los concejales
Robles, els quals han expressat la
suplentes y los efectivos, d~ tzquier- dictadura, que presCindeix en absoseva creença que aquesta tarda. ht
da republlrnna de Cataluña, por no lut de la voluntat popular t que, a
haurà. Govern, per bé que no abans
haber atendldo a los requerimientos falta d'elements jurídics per a resol-de les sis.
para que presentaran sus credencia- dre legalment situacions, fonamenta
El senyor Guerra del Rlo ha preles, constituyendo ello un exponente les decisions en una informació misguntat:
claro de simpatia a los hechos que teriosa que discrimini el grau d<J
-Aleshores, demà al Banc blau?
han producldo la actual situación simpatia que uns homes puguin sentir per unes idees i per uns tets de-sobre això no han puntualitzat
en la Región autónoma.
res -ban respost els periodistes. De
1 En coru;ecuencia, pasan a ocupar terminats?
tota manera, sembla que sou opti·
I el cas es r epeteix fins a l'in/t.sus puestos las personas que les comista.
rresponde por su orden de coloca-. nit, a tots els Municipis de catalu-Com no he d'ésser-ho després
ción en la respectiva liste. del anexo nya, dels quals han estat el1mlnats
del ctinglado» que s'ha armatl
1
publlcado por decreto del 29 de -com diu La Veu- tots aquells que
A la una de la tarda. ha arribat
abril»
representaven precisament la matoa la Presidència el senyor Rocha.
ria del sufragi, l substituïts, ¡natuHa conversat durant uns pocs miralment!, per radicals, lligaires t cenuts amb els periodistes 1 aquests ·
distes, els quals, per cert, ara es bali han donat compte de les visites
rallen ells amb ells per discutir quf
rebudes pel senyor Lerroux durant;
té més mèrits per a ocupar les alel matí.
caldies, tinències, presidències de
Comissió, etc.
¿Que d'això La Veu no en vol dir
Comissions gestares? Ens és igual.
Veus lllustres de la Rep.:tblica, 1 No és pas una qüestió de nom. ~a
qüestió és una altra: respectar o
és.ser consultades aquests dies
presCindir dels sufragis populars
'
President
de
la
RepúblL:.,
senyor
A la una i cinc minuts ha sortit
emesos, d'aoord amb la Llei, el 14
del despatx el senor Guerra del R!o
• Alcalà. Zamora, han dit clarament de gener del 1934. Aquesta és la
EL MINISTRF DE MARINA
després d'haver parlat amb el seal primer magistrat da' r ègim qui! qüestió. I ni La Veu ni ningú no ponyor Lerroux. Els periodistes l'ban
!erenciat
aquest
maU
amb
vós,
es
no es podia donar ni un pas més n drà afirmar, sense faltar a la vert.voltat 1 li han demanat noticies 1
mostren d 'acord amb el tercer pa- la dreta en la solució de la crisi. J tat i a la decència, que aqul s'ha
el ministre dimissionari d'Obres pú- ràgra.l
de la nota que facilitàreu ahir
r espectat la voluntat del Uiure subliques ha manifestat que no sabia del President
de la. República, en la es volia paclficar el pafs I assegu- tragi. Ni s'ha respectat ni ht ha cap
res; Unicament que també ell crerar la' vida del règim.
ganes de ter-ho, perquè allò que fites parla de la convivència?
ia. que aquesta tarda hi hauria. Qo. qua.l
-51 formem el bloc -ha respostRemetem
als
nostres
lectors
la
teressa
és apoderar~e dels Munfct.vern i que el senyor Melquíades Al- cal que h1 hagi convivència. La popis i àrrecOnar les esquerres catala..:
varez no podia conferenciar amb el lítica és una convivència que afecta Wsta del nou Govem, que publl· nes.
Cap <!el Govern, pel motiu ja co- aquests senyors.
quem en aquesta mateixa pàgina.
Altrament, estiguin-ne segurs a la
negut, fins a les cinc o les sls de
-Però, aquesta convivència és acLliga i a La Veu: cada ciutadà d6
la tarda.
ceptada pels caps del bloc?
CatalunJia sap perfectament a què
Contestant a altres preguntes ha
-Jo no recordo bé el text de la
atenir~e. Ho sap ara i els ho demosdit que ell no sabia si en el futur nota.
I ARA, QUE:?
la tingues us contestaria
Govern entrarien elements no per. quina Si
trarà el dia- que ta arribarà/ - e1&
és la interpretació que jo 11
què calgui acudir a la consulta electanyents al bloc. De tota manera, dono; però crec que el que voleu
1
1
toral.
podeu estar segurs que aquesta tar.

El senyor Guerra del
Río és optimista
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Leditoria I d avui
de '~la Veuu
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(Per Bartoll)

preguntar-me, millor dit, el que voda hi haurà. Govern. Ara el que em leu saber es si el desiK de S. E. està
sembla. que no serà tan factible és d'acord amb el nostre. De tota mala presentació a les Corts en el dta nera, veig que un de vosaltres té la
d 'avui
nota. Ara veurem que diu:
El senyor Lerroux no Un informador ba llegit el paràEsperem amb veritable cunOsitat
de referència, que diu aixi:
vol parlar, però diu que gra!
«S'ba de éonflar novament al se- llegir l'editorial sobre la solució de
hi ha dificultats d'aco- nyor Alexandre Lerroux la cura de la crisi, que deurà pub!1car ciA Veut
constituir Govern amb l'expressada d'avuJ, òrgan de la Lliga.
blament
I ara,· què?, pregunten: al senyor
Madrid. 6. - A la 1'20 de la tar(Passa a la pàg. 7) Cambó I als seus collegues.

~quest

*

número ha
estat visat per la
censura

Ll humanitat
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LA BORSA
Impressió
Els Deutes de l'Estat, quelcom desiguals en la cotització privada d 'ahir.
Les Obligacions Municipals, Diputacions, Provincials 1 Tresoreria de
la Generalitat, sost ingudes 1 sense
variacions. Les ferroviàries i industrials amb S06tenlment 1 força transaccions.

A PARIS
MENJAR BE I ECONOMIC
Al RESTAURANT

"AU

~~lUl Dl~P~6H["

Rue Geoffray Marle, 11
CUINA CATALANA I ESPANYOLA

•

Als roWos de fi de mes, dominà, 1122'50, 122'25; Tramvtes P, 52, 52'35;
en general, forçp. fennesa, tant al Felgueres, 40'00, 40'50, 40'00; Hulled'acctons ferrovià ries com al d'indus- res, 49'50; Asland, 63'00; Fillpines,
trials.
362, 363, 360, 361; Chade, 447, 444.
Al rotllo internacional, Chades 1
Filipines, es notava. un xic d 'incert esa, però llurs cotitzacons es mosBorsa oficial
traren sostingudes.
Colonial, 44'25; Chade, 446, 444,
445'50; Chade o, 85'60, paritat; CbaBorsí del matí de E, 86'00, paritat; Filipines, 362,
363, 361, operacions; Explosius, 138'75,
Nord, 54'50, 54'70, 54'30, 54'65; AJa.. 139'00, 138'25, 139'35; Rif, 64'25; Sucant, 41'30, 41'20 ,41'10; Ford, 2-!5, cres O, 32'15; Ford, 238; Sevillana
238, 2'39; Petrolcts, 5'35, 5'25; Hulle- d'Electricitat, 82'00, paritat; Marroc
res, 49"15, 19'50; Aslnnd, 63'00; Fel- 6 per 100, 88'60, operacions.
gueres, 40'25, 4.0'00 ; Sucres, 32'15;
Transversal, 21'00, 63, 65, 64'00; Algues, 183'50, 184, 183'75; Tramvies P,
53'00, 52'25 ; Tra mvies O, 33'00, 32'50;
F ilipines, 363, 361, 362; Chade, 445,
446, 443, 443'50.
Lllures
35'55
35'65
Francs
48'45
48'35
7 35
7'37
Dòlar•
Lires
!10'60
60'80
Borsa de ta tarda Marcs
2'116
2'94
Suïssos
237'75 238'00
Nord, 54'80, 54'60, 55'00, 54'85; AlaBelgues
124'25
124'75
cant, 41'70, 41'90, 41'65, 41'80; Oren4'965
Florins
4'1155
Escuts
32'20
32'60
ses, 17'25, cupó tallat; Rif, 64'25, 64;
Cor.
Praga
80'70
80'90
Explosius, 138'25, 139'35, 139'25; Ford,
Cor. sueques
1'83
1'85
339, 336, 340; Petrolets, 5'20, 6'25, 5'20;
Cor. noruegues
1'78
1 80
Cor. daneses
1'58
1'60
Colonial, 44'50, 44'35; Transversal,

CANVIS DE MONEDES
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I
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•
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11.1
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1v1 1>
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101 00
li/ 15
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Generalitat
Tres. OeneraUtat 6 •¡,, 1 100 50

1 100 50

AJuntaments

ano

65 25

64 25
b8 tu
11/62 50

66 75

62-

62511

lllln

(8-

62 tu

(>8_

fliiS-

85-

64 25

66-

6)-

60-

05 75

ll1-

aew

8525
88 s;
c:01$4 50

IJ/-

6550

85112 50
113 50
¡¡:¿6\;
84 25
14 2à
151 ¡5

116-

85/S 75

68C>O
b6 bll

8560

6050

61-

16-

ClUbS-

55-

15

75 25

94 75
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Antlauu Dloutaolona
BD.rcolona. 11 mUiona .. . 82•
6 mtuons .. . /1 /~
1
IC!rte B .... .. Hliú
1
Mrle O .... .. /4 6U
I
6 •¡, 11126.. . 90•
6 •¡, 11130.. . g;•
ProV1nclals. 115 2)
Mancomunitat 1914 .. . sg_
Mancomunitat 1920 .. . 6ijOal.xa Or6d.lt COm..... .. 11-

t
J
J

Barcelona 1908 ...
Barcelon&. diverses
de OàcltJ; ............
de 01Jón Uusel...
de Sevlua a. D. ...

»

a. E# ..
a. fi'M..

I

•

de Tarra¡ona .. .. ..

Valora amb aarantla
Oaln d'Emis. e •¡, ... ,
BldrocrWca Ebre 6 •¡.
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16/410 25
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E4 2S
55 61 S5
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85 25

17 15
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10 15

2.• 8 •¡, ......
1907, 3 •¡, ...
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1112 511
1212 6(1
688ti6U
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IBObadllla» ..
1918 5 •¡, ,.,

i
I

•

1920 6 •¡• ...
P . O. de Catalunya 5 •¡,
•
a
6 'I•
t Central d'AregO •¡.
P. o. oest Espanya a •¡,

Oral. l'ramvlea t •¡, ••·
Grnl. Tramvies li •¡, ...
Ei xampla I Gràcla 4 •¡,
'l'ramv St. Aodreu .....
Tramv Barcelona 11125
57 50 Tra mv. Barcelona !930
62 50 Tramvies Sevilla 6 •¡,,..
49 7j Tramvlee Granada 6 •¡,
62 60

05 60

fARINES

115 6v

Ara~O •••••"••••••••••••••• .. .

(8

41-

85 /6

sa 60

6480~1-

68 2$
8675

95-

1U4-
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1W-

1111118-
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1l4-
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1156562 tO
llJ ¡ f,
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1W-

1001112 85
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102 85

l ~S 6..
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111 b11
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68-

1181118 10~
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1694 w
1111-

100lll1c3108 50

1142!>

17-

110au 60
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1C4•11-

116 6U
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1.11111

w

11-

101 riC

tiJ

85
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Local,

95
05

ReglO ••u••••••••uu••'u"•

66
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Preua en ptet. ela 100 qulloa.

•

•

•

B

o

Bmpr, Autltrtao CI •¡, A
Empr. Auatrlao 6 •¡. B
Empr. Austrlao 6 •J, C
oov lmp. Marroc 5 '/•
Emprat. MalZen 6 •¡, A

•

•

•

Ara¡-0 ,._.........._,.__,,.,,,,u._.,,
Castella .................... .

EJ:tremadura (corrent).
ldem
(cruller) .

Q1 -

liS -

Mancha ......._.. ,............... .

•

e

60
6C)

1

119-

Selecta _, ........ -.. ....... u

64

Fa.rina d'arròs ........ .,..

!.t.:

62

1oc,

105
120

6l.;

80

10125 Trencat.....................

4t

611
48

IU-

111 50

11875
1C1 6<i

10215
100110 5C

11150
101 fO
1CO 25

MONGETES
OasteUa (correDt) ........
Idem (selecta) ...........
Est.ra.ngerea u_tuu••.l.U"'
Mallorca ........... •ulH.u••

-··••••JIJt••············

118

62
ts-5
80

14
90
90

CIGRONS

1 55
;a -

A.Dd&fu.sl&

lla so

t

t_IIHtl-tUtt.U.H..U

ol n
119 -

o .... , .. .,,v_.t..u

•

a .. , .. ,,,.. .. ,,.._...

ll8 5(¡

I

n''"'""..,_.,_.,

ll9 81 50
t5

81 - .

t

&UO

Ma.rroro

~

Ottutnt•tW.t..U

I

104-

tO

Aplicacions Elec. CI •¡,,
Asland 6 •¡. preferents
Aslaod 6 •¡. 1916 .... ..
Asland 7 •¡, .......... .... .
Asland 6 •¡, Vlllaluenga
Aslaod 6 •¡, Còrdova...
Auxll. Cons. cSansón»
COmp. Au:~rU. de F. 0
Carbons Belga 4 l/2 •¡.
COlònia GUeU 6 •¡, ...
Conat. Pavimente 6 ·¡.
coost. Ferrov. 51/ 2 •¡,
Cros, S. A. 6 •¡, ........ .
Electro Met. Ebro 6 •¡.
El TibidabO 5 •¡, ......
Oom d'Obres Ced. 6 •¡,
Energ. Ind. Aragón 6 •¡,
Esp. Carburs Met. 6 •¡.
Construccions Elec. 6 •¡,
Colorant& I Explos. 6 •¡,
Fln. t Fld. Arnús.Garl
Fom. d'Obres 4 1/2 •¡.
Fom. d'Obres 6 •¡• ......
Fom. d'Obres 6 •¡, 1923
Fom. d 'Obres 6 •¡, 1925
Pom. d 'Obres Bons 6 'I•
Fom . d 'Obres Oed. 6 •¡ .
Magatzems cEl Slglo».
Ho~el Rlt~ 7 •¡, ........ .
Hullera Espanyola 1924
Hullera Espanyola 1926
Hullera Espanyola 1932
Madrid-Paris 6 •¡, ......
Manutactures de Suro
M.aqu. Terres. Mar. 6 •¡,
Metropolitana de Cons
M.ln. Potassa Burla 7 •¡.
Productes PlrelU 11128..
Bert, 6 . A . 6 •¡, .........
Teletònlca 5 l/~ •¡, ...
Tenerla Moderna 7 '/•..
Uoló Cotonera 6 •¡, ...
Unió Salinera d'Es. 6 •¡,
Valén. M.!Uores Urbanes

115-

vu-

95102 25
11392 CIO
84 611

100-

57-

9/-

sa-

15 50
11.41198785QS 26
100 50

10487 EO
US fO

1w1 25

lll 100 50

11098-

811-

111 5U
~o

118

QS-

9/ fO

119-

114llU-

Sl-

82-

s0-

828ll 25
d2-

/11~1 15
ll'J4099 /5
8S l'5
4/ 50
101111-

82 75
1-1 75
119

~o

au w

,_

P. o. orans .Pendents.
Funicular Montjuio ...
Tramv. Bare. pret. 7 •¡,
Tramv. Bare. pret. 6 •¡,
Tram9. Eléc. Granada ..
AlgUes Valéncla, pref ...
Catalana Ons 8. O .... ..
Catalana Gas s. E .... ..
CatsliUla Gaa 8. F 6 •¡,
IDsp. Amer. Elec. ABC
Blsp. Amer. Elec. e. O
Hlsp. Amer. E!eo. 8 . E
Aigües del Llobreaat...
Elec. Gas Lebon s . B....
c.• Transmedlterrànla..
BIUlc d'Espanya .........
Banc En. d 'Espanya ...
Ciment IASliUld» O rd ...
Ciment cAsland• pref.Oimeut cSansón• ord ...
C. cSansónt, pret. 7 •¡,
Oros, S. A............... .
oonst. Ferrov!Arla ..... .
Cobertes 1 Teuladee .. .
Espanya Industrial - ..
Carburs Metàlllca .... ..
Foment d'Obres ........ .
Tabaca F!Uplnes ., ...... .
Hispano Sulssa ....... ..
Hotel Rltz 6 •¡. .........
Indústries A¡rlcoles ...
Maquinària Terrestre...
MonopoU Petrolis '"'""
SallnenL Catalana ptes.
Telefònica 7 •¡, pref ...
Telefònica ordinàries _
unió SalUiera EsPIInl'a

1062 25

L1 fO

7o-

7u-

II012J111512•11.1 líO

1C1 75
414-

4 6/ J 60

~4-

SJ-

81 50

1Sil-

1SG-

80-

06882Ci1-

90-

25110-

141-

142-

100-

92115-

111 -

1b4160J!!V-

85-

89-

:IO:i-

<1 181
IIJ111 25
110 Jj

so

65-

111 110-

o ..... ......_.._.,..._.
f •• ft ........., ••• •t.t.t •••

MWcana _.•._,••._,._.,,, ..ft')c
Paloua - .......... " .... ..-...
8aU0 .. ttU,UtUtt(.Utt'ltU_.tt

PREUS
DESPULLES
Segonea .., ..........
I 2821 61.1
Terceres ............ .,.. ••• ..

u.......

Quart.ea ....- ......... ",_...

Num.
•••••••••••••••••••••
Núm. 'a:s ._._,......................

100
80
15
64
61

lS
18
51
65

6CI

10.

1W

6c,
1~

111

Preus en ptea. ets 100 QUlloa.

24
22

18 &.

I l

20

a
21

211
28

I I

19

!:'reus en ptes. eis 60 QUllO..
18

11 ~"

1/

11
11

Preus en núa la quartua de 7U Utree

6(¡
6(¡
6C)

6U
Navarra._. .................. .
Peoedéa ....,,.,, ............. .
de l'Estat
Or¡ell ....... ,,,,,,.,u.. v•••
~
Preus en pt.es ela 100 quilos.
~ 75
111 75
94 6Cl
ARROSSOS
com efectes
Bomba •••••••••• v .....&.U.I'..
11~
12lt
Idem Calaspar - .. uu.u
12:5
180
Bell·UOO O ........ . , .. ,_.,
C50
et
es
64
88- Floret .......... ._.... , ...u ..rn
~Grt.nJa _,,.._., .. ,,,,,,u•••••
68
/0
81-

a 1oe o::

Cécl. 'l 'I• Oolita Wca...

8~

liS 15
85 -

See:O .................., •••,...

BLATS

t)

li4-

1~

u5 25

Menutl pr1ma ...., ... ,. ......,
Segonet ..................,-..

o.utu 1 Oblinclona
•

h1 2;

Q1 -

Acciona Industrials

110-

88 2~
hll 25
1<'1 2J

14 -

Obll&aclons Industrials

96 75
UI1l26/ 60

I I I I I I I I I I I 1 \ f I I I • ..........., I

Pra.t
Valénc.ta ••• .-•••• ,._. ... ,.._.,,

Cèdules Argentines -..
Bmpréit. Ar&ent.l e •¡, A

~5

~s-

8f Ell
61-

1 -

15 -

56 50

89-

l S68-

4¡"" 11:#. .-lf 14'• I

'

60-

6-

860

111 611

rransatlàntlca t •¡. ...
25 Transatlànt. 6 •¡, 1920
65- Transatlànt. 6 •¡, 192:.1
Trans. 6 1/ 2 •¡, esp.l92:i
Trans. 6 112 •¡, cns.l925
95- Traosatlànt. 5 •¡, 1926
8)- Transattàot. 5 •¡, 192H
/8 50 Bons
Transmedlt. 6 •¡,
64 25
u. Naval Llevant 6 •¡.

ES

a

GIRONA

8475

gs 6<1

85

t2 65
72 15

*

6525

2:>
86-

ORDI, MORESC I CIVADES
01Yada &rtremadura ,.,
89
40
ldem Mancha ........... .
89
40
Moresc Plata, dlsi)Oil.,.
to ~o
Idem paia ........... u .._•• ,
48
Ordi. UraeU ............. ..
48
«
61
G2
Escaiola, AnC111JusJa ""
l.LIZCUMINOSES
.Pnvet An<1aluala ..........
60
Idem E:ltremadura _..
[0
Idem Mallorca ........ , .. .
Fa•ol18 Ands1U!Ja ......
4/
ldem Extremadura '""
41
Vecee Andalusia .........
50
Idem estrangeres ~ ... ..
8ra pa,la ••••••••••••••••••• o
42
42 il..
ldem eatrao¡ere .......,..
42
42 51'
«i)
OuJz.es -······"'"'''•<•.-..-.
42
Pèsols estran¡era ........
IlO
ll5
!dem paia ................,,,

LlentUles Andalusia .....
Idem Salamanca _.,,..,

100
110

I

100

PALLA I ALFALS
AUata 21,.a
" ..."""
Alla.la
..• ............
...... 1..0•••'"""••
Palla d'Orseu .......,..,-...,

l
2 6ú
6e

ldem curta nou......:nn>
li(¡
Preus en ptea. eis to quUoa.
OARBOFU

outeuo. neera ..,...........,

aa

EIY118& ._. ••••••• n..-...-_.uxu•
21
wa.uon:a - ......~ ...-~.... a 11(¡
Mataeera, ne¡ra o•u:nu
51 01.
RoJa _,,., ..........,..,o:o"""'
ltl
Vtnaroç, ne¡ra ..... ,_._.....,,.
8S
~>z:eu.s en raia ela ~ Q ull os

••

.
~

2UO
82 611
80611
8860

________________

COMARQUES

50 25

65 75

~

1>5

6-

1175
40-

11 -

Ntvlleru

~5

61

corrent '-''''' .. '"''
ldem extra .............. .

117 118 u

----------~--*'

117 5

ti8 liú

69 EO

AI&Ua I Canals
Gas I Electricitat
AlgUes de Huelva t1 •¡,
AlgUes València 6 '/•...
Bar celonesa Elect. 1907
Barcelonesa Elect. 1908
Barcelonesa Elect. 191 2
Barcelonesa Elect. 1913
Barcclonesn Elect. 1920
Canal d'Urgell .......... ..
Catalana Gas O ....... ..
Catalana Oas E ........ .
Catalana Oas F ....... ..
Catalana Gas O 6 '/... .
Catalana Gas Bons " "
Blsp. Amer. d 'Elec. 6 •¡ ,
Hlsp. Amer. d 'Elec. bons
Regants Ebre, Bons ...
Coop. Fluid Elec. 6 '/•..
Coop. Manresana Ener
Energ. Elec. Catal. 5 •¡,
Energ, Elec. Oat.al. 6 •¡,
Energ. Eleo. Ca~. 6 •¡ , or
Energ. Elec. C. 6 •¡, 1928
Ener¡. Elec. O. 6 '/•193~
Ener. Elec. C. Bons 1918
Ener. Blec. c. Bons 1924
Eléctrlca Cinca 6 •¡, ...
Eléctrlca Tenerife 6 •¡.
Elec. I Gas Lebon 6 •¡,
AlgUes Barcelona 8 •¡,
AI¡Ues Barcelona 4 '/•
Aigües Barcelona 5 •¡,
AlgUes Barcelona 6 •¡, C
AlgUes Barcelona 6 •¡, D
Ge neral Regadlutl 6 •¡,
Llum I Força Llevant.. .
Manresana Elec. 6 'I• .. .
Prod. Forces Motr. 6 •¡,
Prd For. M. Bous 7 •¡,
Pro. For. M. 6 •¡, 1923
Can . I Regants Ebre ••.
Bons Regade. Llevllllt...
Regadlua Llevant 5 •¡.
Sevillana d 'Elec. 7 sér
Sevillana d'Elec. 8 sér
Sevillana d'Elec. 9 aér.
Unlò Eléct. Catalunya

En el desembre últim tou distribuï t un dividend a compte de 16 pessetes or per cada acció de les sèries «A», «B» 1 «C», i 3'20 pessetes
or per cada acció de les sèries «D»
I «E».
El divident total per al 1934 serà,
doncs, de 36 pessetes or, contra 20
pessetes or més 20 pesos moneda
nacional argentins el 1933.

Avui

56 5()

so ro

Cast ella (corrent) .......
ld.
(eltra) .... ..

101/2•¡, 102 6.)

Lnterprv. 6 •¡.
Lnterprv . 6 ·¡.
Orédlt Local 6 •¡, 1932.
Bona Expoe. tnternac. ..
Local 6 'I• amt. per lots
J

•

75
67 2:>
56 75

Franca 186t ...
Franca 1878 .. .
Directes ....... ..
Reut1 a Roda.. .
Còrdova 3 '/•.. .
»
BadaJoz 5 '/.. ..
AndaluiiOS 1.• variable_

F'c>rça.

5 '/• 1196 •¡, 11A tO

Cr6dlt Local 6 •¡,
•
• 6 l/'J •¡,

•

,

~5

Ant.

PREUS

118 112 ~o
ll.t

C.1-

Avui

l'IERCJAT DE

oluntu d'Obres PúbiiQuea
Port
•
•
11

•
•
•
•
•
»

00
lO
h
15

llG 2o

1

1

»

F, O. Cremallera 6 •¡... .
P. O. Secundaria ........ .
Gran Metro 1922 6 'I•...
11480 Gran
Metro 1925 6 •t.. ..
102 00 Medina a Salamanca.. .
Metropolità Trans. 6 •¡,
1t2 25 Orense A B O u E F ...
Orense O I H prior... .
P. C. Sarrià 6 •¡, .... ..
1~2 2>
Tàoger a Fe~ 6 •¡, .... ..

1-185
102 w
E ....... .. 102 'lt

Badalona G •¡, ............
Barcelona, semestre ...
I
1906 A .,,,.,
t
11106B,. .. ..
•
1»06 o ..... .
•
1907 o .... ..
I
1910 O ..... .
»
19l:a B ampl.
»
1912 E .... ..
»
1912 F .... ..
»
l913B ampL
•
11110 8 .... ..
t
11117 B .... ..
»
1918 B ..... .
»
19111 B ..... .
»
1920 B .... ..
»
1»21 6 'I• ...
•
19:U 6 •¡, dc
1925 6 '/o .. .
1926 6'/• .. .
19~ 6'/o,,,
11122 E~:pos
11125 Balmes
1928 Salmes
11128 P. Fre.
1928 5 '/• ...
Eil:ampla 1907
El:~rampla 1913
Eh:ampla 1927
Bona Reforma.
dè.dlz O 1/2 •¡, 11129 ...
14àlaaa 6 •¡, 1112a ~.... .
MAlllga 6 •¡, 1925 .... ..
Sevtlla E:lp()Sicló 6 •¡•.
València 6 •¡, .......... ..

•

/d Su
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Avui

S'ha reunit el Consell d'Administració de la Companyia Hispano-Americana d'Electricitat, S. A. (Cba.de) 1 ha examinat el Balanç I el
Compte de Pèrdues 1 Guanys que
seran sotmesos a l'aprovació de la
Junta General que es celebrarà a
Madrid el dia 31 d'aquest mes.
El benefici net repartible és de
pessetes or 24.391.016'20, contra pessetes or 25.165.301'96 el 1933, després
d'haver destinat a amortitzacions
pessetes or 29.176.952'52 el 1934 contra pessetes or 33.813.414'28 el 1933.
El saldo a compte nou serà de
pessetes or 11.863.845'46, contra pessetes or 9.289.212'53 el 1933.
El Consell d'Administració proposarà a la Junta General el repartiment d 'un dividend complementari
de 20 pessetes or, lliure d 'impostos
espanyols, a cada una de les accions
sèries «A», cB» i «C», i de 4 pessetes or per cada acció de les sèries

l
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MORT SENTIDA :: ALTRES NO·
TES D'INFORMACIO
Girona, 6. - Han Ingressat a la
presó d 'aquesta ciutat Jaume Pey 1
Serramitjana, I Vicenç Vila 1 R ubiola, veïns de Cornellà <lel Terri, els
quals !oren condemnats en Consell
de guerra celebrat a Girona a un
any de presó el primer 1 sis mes os
l 'altre. Com q;.¡e ja havien fet tres
mesos, els en manca nou l tres, respectivament, per a complir la pena
imposada. També han ingressat a la
presó cellu.lar d'aquesta ciutat oJsep
Ruiz l Vilano, 1 Em1li Ciutat 1 Roselló, regidors de l' Ajuntament de
Palafrugell, processats pels fets del
sis d'octubre.
Els esmentats companys estaven
reclamats 1 es presentaren voluntàriament.
- Ha estat alliberat provisionalment el senyor Gllabert, un dels onze processats
pels fets d'octubre
ocorreguts al Govern Civil d 'aquesta
ciutat.
- Aquest mat[ ha deixat d'existir,
després de llarga i cruel malaltia, la
filla del senyor Josep Crelxans, destacat element d'«Aliança Obrerat
d 'a<r.Iesta ciutat. Aquesta mort ha
estat molt sentida per tots els que
conegueren 1 tractaren aquesta noia,
ja que es tracta d 'un model de nola
1 de filla.
L'acte de l'enterrament tindrà lloc
avui, d!marts, a dos quarts de sis
de la tarda l se,rà civil. SOrtirà de
la casa mortuòria, carrer de la Bar-

ca, 29.
No cal dir com fem expressiu el
nostre més sentit condor a la familia crelxans per tan sensible pèrdua
Descansi en pau la finada.
Han estat detingudes les veïnes d'Arbúcies Teresa Pou, Pilar
Comas, Maria Pagès 1 Dolors Costa,
per haver sostret 94 quilos de carbó
d J la finca «Can BlanClt, de l'esmentat terme municipal l propietat de
Josep Reus.
Al despatx del Magatzem de
vins del senyor Eduard Carreres, d 'aquesta ciutat, hi han entrat lladres
Els avantatjats deixebles de Caco es
veu que eren fumadors de paladar
fi, puix que solament s'endugueren
tres paquets de tabac de L'Havana ...
1Aixi com alxi també se n'havia d'a-nar en fum!
- El mestre de Sant Gregori, senyor Joaquim Saurina, ha rebut el
següent telegrama : «Asoclaclón Cons ortes consiguló restablec imiento derecho doble casa. Dlfunda noticia.
Feliciten autoridedes. - Prestdente,
R.{)jas; secretario, Garrido.»
- Com a incursos en la llei de va.gabunds, han e:¡tat detlng-Jts i posats
a disposició del comissari de VIgilància 1 Investigació, Pere Subiràs 1
Pujol, de 30 anys d'edat, solter, natural d 'Olot; Fèlix Garcia i Alcalde, de
46 anys, solter, jornaler, natural de
Roa (Burgos) , 1 Joan Pérez, de 28
anys, solter, mariner, natural d 'Almeria.
- Aquest mat[ han estat a la presó per tal de vtsltar els detinguts
politlcs els senyors serra 1 Moret, diputat a Corts, i Bru centrte, ex·al·
calde popular de Blanes.
- Demà, dimecres, a les set de la
tarda, es reUnl.rà el ple de l'Ajuntament per a tractar el següent ordre
del dia: Acta de l'anterior. Comptes
generals de pressupostos, dipositaria,
i béns i drets. Aprovació provisional
Precs 1 preguntes.
- Cosme Dalmau, amo d'un hostal, ha denunciat que Josep Altimir
1 un altre individu, anomenat Aradas, van marxar sense abonar-U
l'Import de l'hostalatge.

*
Orquestrina Gotzz-Haara
Lepant, 281, cinquè • BARCELONA

*

LLEIDA
ELS PROCESSATS PER LA CAU•
SA NUM. 108 11 TROBALLA DE
CADAVERS :r ATROPELLAMENTS
ALTRES NOTICIES
Lleida, 6 (per telèfon). El jutge
instructor de la causa núm. 106 de la
Caserna de la Panera recllllD& amb
urgència, per tal que es presentin de"'"'
........ els paisans processats per dita
causa.
- El vel d'aquesta ciutat Domènec
Besó, de 67 anys, ba estat atropellat
J>t;r l'automòbil 25.220 de Barcelona,
condui't per Pere Bover, de Valls.
El ferit fou aUXiliat a la Casa de
Socors.
- Amb motiu de l'arribada del
Bisbe a aQ".lesta Ciutat, ablr hagueren de romandre més de quatre hores
- malgrat el mal temps - a la
banqueta per a poder-lo rebre.
Aquesta tarda ha esta~ recollit
el cadàver d'Un h ome a la vorera del
riu. Degut al seu estat de descom-

DIMARTS, 7 DE MAIG DEL 1tas
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ESPECTACLES PUBLICS

•

=========================~'~:~

TEATRES
GRAN TEATRE LICEU
AVUI, segona. de propietat I
abonament , a les 10 de la nit:

LES NOCES D'AURORA
LA TENDA FANTASTICA
EL PRINCIPE IGOR
Demà. olt: ELS CONTES RUS·
SOS • .JARDI PUBLIC (Estrena) • EL DANUBI BLAU Es
despatu. a Comptadurla.

TEATRE
APOL-LO
Telèfons: 15948 • 12125
Gran ComPanyia Llrioa
d'EMILI SAGI BARBA
A les 4'30 : EL GADITANO I

La del manojo de rosas
A les 10: EL GADITANO I

La del monojo de rosas
per Maria Valloiera I

LLUIS SAGI VELA

,

Demà, tarda I nlt: LA DEL MA·
NO.JO DE ROSAS - Dijous, tar·
da: LUISA FERNANDA, per

Emili Sagi - Barba
TEATRE
POLIORAMA
Companyia Catalana

TEATRE YICTORIA
Domà, dimecres, 8. nit: Grandiós Festival organitzat per «Las
Notlcias». a benefici de la Caixa
de Pensions per a Ja Vellesa I Invalidesa del Sindicat Artistes Teatrals, amb assistència de les Primeres autoritats, l 'elecclò de Miss
Teatre 1935 per votació dlrect9.
del púbUc. Primer: LOS INSEPARABLES, per Cèlia Gàmez, Cas·
trlto 1 Arteca. 10 bOys. 30 çlrls.
Se¡on: MagnUic concert pel mestre Palos: eLa revoltosa», cEl balle de Luls Alonso•. &La. verbena
de la Paloma• I eLa. GranvlaJ Cançol18 per eminents cantants
BallS per Simone et Cardona, Interpretant cEl capote vivleme» I
cEl bolerot. Germanes Ballesteros. Oestllada d'artiStes. Tercer:
Solemne elecció de MISS TEATRE
1935. GIGANTES Y CABEZUDOS,
sensacions! repartiment: Matlldt
Martfn. Matilde Tornamlra. An·
tònia Herrero, Salud Rodrlsuez,
Neus Aliaca, Rafael Bardem. Fran
ceso Arias, Eladi Cuevas, .Joan Ro·
aich, Paco Vidal, Valerià Rui1
Paris, Antoni Palacios, Jfepe VI·
l'las, Ricard fust6. Enrio R. Torri·
ios. Carme Valor, Emflia Aliaga,
Pepln Fernàndez, Empar Martl,
Manuel Ruble, .JesiJs Royo, Enriqueta Conti I el paper de 1 on
serà pel més petit dels t en ors
còmics Miquel Arteaga - Dll·eccló
musical: F. Palos. Orquestra dei
Sindicat Musical de Catalunya Massa coral S. O. de Catalunya
1 6. c . de Madrid. Resten anullnts
els passis de favor per a aquest
!estival. Més detall8 per cartells.

FAN NY
Darrera setmana d'actuació d'a·
Qutsta Companyia.

C

t N E

GRAN TEATRE ESPANYOL
SESSIO CONTINUA des de les 4
de la tarda:

Entre dos corazones
Douglas Falrbanks 1 Rose Bobart

TEATRE BARCELONA
Comoanyla de

comèdies Pape 11bert, Milagros Lea!, Maria Oru I
Soler • Marl
Avui, dimarts, tarda, a les 6'15:

El padre soltero
Nit, a les 10'15, ESTR'ENA del
sainet en tres actes de Pilar Mi·
llàn Astray:

La chica
de la pensión

EL CAMPEON
DEL REGIMIENTO
pel REI Oels còmica BACH • La
FORMIDABLE PEL-LICULA:

LAS MIL Y DOS NOCHES
per lvan MosJoukine I Tanla Fedor LAS MIL Y DOS NO·
CHES es proJectarà a les 6'6fl 1
a les 11'05.

GRAN COMPANYIA LIRICA

lnausuracló de la temporada
Tarda, 4'30. ButaQues a 2 vt.es.:
LA DOLO ROSA, per Santoncha·
Rosich - ESTRENA en aquest tea-tre : SOL DE LIBERTAD. per C,le·
ment, Conti, Menéndez, Rubio •
«F anda.ngulllos• cantats pel gran
Fanens - NIT, a les 10. ESDEVENIMENT LIRIC. Estrena en
aquest teatr e :

LA MALQUERIDA
de Bonavente I mestre Peru1lla Creació de MATlLOE MARl'!N,
AMALlA PARDO, PAU GORGE,
JOAN ROSICH. Trlomt de tota
la COmpanYia - Demà, t arda:
LA MALA SOMBRA • SOL DE
LIBERTAD.- Nit: LA MALQUE·
RI DA.

TEATRE NOU
VILA. DAVI
Avul, dimarts, tarda, a les 1!<'30
1 nit, a les 10'15. La divertida Joguina: .JUGAR A CASATS i l'èxit
m4s sran de la temporada:

R E I NA
OuriUlt el segon entreacte de
la nlt es procedirà a la proclamació de

MISS TEATRE NOU
Demà, tarda I nlt: REINA Molt aviat, ESTRENA de
IL
ROSARI DE L'AURORA.

El POBLE NO VOL LA GUERRA

MARYLAND

Tarda. continua: 3.30, 5'30, 7'30
Nit, a les lO:
EL CAMPEON (Dibuixos)
LA CIUDAD DEL SOL
(Documental>

A les 5'30 I a les 10'15 (Tardes, la millor butaca, 4 ptes.) :

MORENA CLARA
La mlllor entre les bones coméd1es de Quintero 1 Gulll'n •
45 representacions a teatre ple
Inimitable lnterpretaclO d'Antò:
nia Herrero, Rafael Bardem 1
tota la Com.panyta - Demà 1 cada dia, a les li'30 1 10'16 (Tardes, la. mlllor butaca 4 ptes ¡ ·
MORENA CLARA"

El POBLE NO VOL LA GUERRA
TEATRE

VICTORIA

Demà, nlt, DEBUT de la OOm·
panyi& de Revistes CELlA GAMEZ amb un Granellós Fe'';lvs1
Estrena en aquest teatre del "1~~·
èxit:
"~

LOS INSEPARABLES

C O L I S.E·U M
..,_vul, tarda, a les 4. Nit, a 1811 10:
REVISTA PARAMOUNT VE.
LOCIDAD (Dooumental) • EL MA·
RATON DEL BAlLE CDibuhcos) 1

Tres lanceros bengalies
per Garli Cooper, Franchot Tone.
Richard Cromwell I Sir Guy &tandins - Es un procrama Para·
mount.

PUBLI • CINEMA
Sessió continua. Seient ONA PES
SETA : NOTICIARIS· DOCUMEN·
TALS • VIATGES, eto.

METRO
POL
LIOrla. 115 · Telèfon 81222
Tarda, a les 4. Nit, a les 10.
La C11vertldlss1ma comèclla arrevlstada:
per Creta Nissen i Charlie Roug.
eles. - La deliciosa opereta:

UNA MUJER QUE SABE
LO QUE QUIERE
per Adolf Wohlbruck I Llil Da·
sover.

P~IOO~IIIP>!Il Pllll«m

OI.A:ZA T&r...l"'~O 4

• Tfii.Eil 118('4

SESSIO CONTINUA DE 4 TARDA
A 12'30 NIT:

3 Grans produccions, 3
Primera: •
EL AMANTE
ESCRUPULOSO
Extraordl.uària comèdia vodeV1lesca Interpretada pel formi.iablt'
actor BARRY BAOR - Segona:

DOCE HOMBRES
I UNA MUJER
La primera producció nacional Oe
l'eminent actriu Irene López Horedia, fllm de gran presentació 1
cmoclona l:!t lntrJ.aa, original de
Rosarlo P1 1 dlstrlbuit per IY!un.
dial Films:
·
Tercera:

DiJous, tarda, GRAN .M.\l'INEE
Butaaues a 2 ptes.. ESTRENA·
LA RONOA DE LAS BRU.JAS per
Cèlla Gàmez.
'

BOUBOULE I, REY NEGRO

TEATRE
PALAU

(Una excluSiva. Pebrer 1 Blay)
La més dlverttda creac!O del Inimitable GEORGE MILTON
el
REI DELS COMICS. Un !llln que
us tarà plorar de tan riure
Preus: Butaques, 1'60 - Elpeclal, 0'60.

COMIC

DE LA REVISTA

Ta:da, 5'1:1. ButaQuts Platea 3
ptes..
•

LAS VAMPIRESAS

• Nit, a les 10'15. Bomenat¡e a
il1ul~
A~~~~~~
a dSe Basquet-bol :
per L
. . " • tarda 1 nlt
O!Jou!ur~tP•nDe•llofsln1'Atllady I Lepe:
•
·
vrument e~
~ena: AL CANTAR EJ. GALLO de
t am~s de Castro, Manat 1 aieare, una.
posicl'ó, h
ta
a es t impossible !dent'"car-lo.
....
- A la Casa de Socors fou auxtllat Antonl Domènec, de 20 anys, a
conseqüència d'una topada de motoclcleta.
- Al poble de Bossort (Vall d'Aran) ha estat trobat el cadàver de
Teresa Benabent Morell, a la ribera
del riu Garona. Hom creu que es
tracta d'Un suicidL
- Al quilòmetre 164 del terme dê
Talladeres han topat dos autoòmnlbus, 1 ban resultat ferits el xofer Martan Gómez, de Saragossa, i els
acompanyants de l'altre automòbU.

pro¡-rama m6s atracr
. el 4'30.
Taflla,
Nit. 8'45: REy
TES PATHE ·FEMENINA _
•

T

'U
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tanca Cummlnss en BROAD~À\f
POR DENTRO - Barbara St
WYCk en SIEMPRE EN Ml CO~"·
ZON Diumenge, matinal A.
les 10'30 - Despatx de locauia•'
a taQu1lla. per a la numerada "
dlumenll'e, tarda, a les 6.
ce

-

aar

For
At11

u

Al

!!'!!"

EMPRESA CA.PITòl

CAPJTOL. - Tarda a I nit, a les 10: EL AMÚLETes 4 1
sarra del mono>: EL REMo~ 1 ~lt
per Jack Holt: 'iALVA D A nO,
MU.JERES (solament tard'l l.llt
Stan Laurel I Oliver Harq}.. llet
TERROR DEL CUADRILAT~kEOL
d ibuixos Popeye - Tarda a 1 ~
1 nlt1 a les 11: Reportatge de~·
'
lecclo de Miss Espanya 1035 e.
EXCIELSIOR. - Contin '
a 12'30 : HOMBRES DEL ~l'~ 4
NA, un film Franck Borzage· "'NA.
SOY NINGUN ANGEL en ' O
n yol, per Mae West · 'TU ispa;.
Ml O, en espanyol, per Clack ~!,S
ble 1 Jean Barlow; DIBUIXos'!:"'
COLORS.
N
COMTAL. - Continua d 3•
a 12'30: DICK TURPIN, pe~ vt•6
tor Mc. Laglen; EL FANTIIS ..c.
DE CRESTWOOD, per Rlcara !"A
toz 1 Karen Morley· MLL E Cor.
ZA, comèdia muslcai; ò1aui.J/o4·
WALKYRIA. - Contínua de ~
a 12'30 : EL TANGO EN ORO/>
WAY, en espiUlyol. per Carles
del; EL FANTASMA DE CRF.ST
WOOD, per Ricard Cort
.
ren Morley; EL ESPIA ~~ ~~
per Oary Oooper 1 Mllrlon · D;"
wtb es; BOSQUES DE VIENA (dl.
uixos en colors).
•

18

VARIETATS

FRONTO NOVETATS-

FERAvul, d!marts, tarda, a les 4•
NANDEZ - ORZAY contr:
A~URMENOI - LEJONA. Nit. a ¡~
1015: AMOREBIETA- CHIQU!TO
GALLARTA contra ARAQUJS.
TAIN • ABASOLO. -Detalls per
cartells.

o
I

i

Frontó Principal Palace

)

)

Avui, dimarts, tarda: GABRIEL
Il • TEODORO contra .l:tECAI Dt,;
n
• ULACIA I . Nit: JUARISTI I·
O UTIERR.EZ contra ARGARA1 Z.
UOARTECBEA.

ESPECTAr-LJ:S PER
A AVUI

DAMA POR UN DIA
May Robson, Jean Parker, Olen.
da Farrell, Warren William, Barry
Norton
Butaca: 2 20. A LES 7'30: 1 rta.

MELODIA EN AZUL

TEATRE
ROMEA
Telèfon 22028

'---

Sem~JC•

:!

Plaça UrquJnaona, 5-Tet. 21866

TEATRE NOVETATS

R CI

Avda. Pta. Anael, 11 1 13
Telèfon 14544

Jt

CINEMES

NICOLAU·MARTORI

Avui, tarda I nlt 1 cada dia, el
sorollós èxit de Marcel Pagnol,
traducció de Melcior Font:

CINEMA ~ PARiS

FANTASIO
Avui, tarda, a les 4. Nit, a le•
10: REVISTA FEMINA - PATHE
.JOURNAL - QUINCE MIHUTOS
POR ESPARA (Documental) -·
GriUl éxl.t del colós del llenç fran cès RAIMU en

FAN NY
de Marcel Pa8'0ol,

TEATRES
Llcou. - Nit: eLa boda de Aurorat,
«La tlenda fantàstica», «El prlHCfP
Igon.
•
Còmio. - Tarda I nlt: •Las vamplreSBS».
Apolló. - Tarda 1 nit: cEl gadltanot
I eLa clel Dll!lnojo (le rosas»
Barcelona. - Tarda: cEl padre e<ttero•. Nit: eLa ch.k:a de la Penslóm,
Poliorama. - Tarda 1 nlt: cFannn.
Novetats. - Tarda: eLa Dolorosat 1
•Sol de llbertadt. Nit: eLa malquerldat .
Romea. - Tarda I nlt: •Morena c•r,.
rat.
Nou. - Tarda I nit: IRetnu,

I ut

I

CINEMES
Amèrloa. - Deu pe1Ucu1es selecclon..
des.
Actualitats. - Noticiari Fox 1 epls"Xilf
del re¡nat de Jordi v d'Anglaterra.
Astòrla. - eLa !amllia lo desea• I
ccantad pecadores».
Avinguda. - cSu maror éxltot I rC3D
tad, pecadores•.
Barcelona. - eLa flecha~t, cEl secreto
de madame Blancheh 1 cDama d&
cabaret».
Bosc. IAl llegar la Prlmaveru I
•Por el mal camino».
Bohèmia. - ddarla GaliUlteJ, IEl f!J.
cal vengadon 1 eReceta pera Ja te.
llclcladt
Broadway, - cHombres en blar.col.
•Odlos de buzo• 1 eLa flor de Ha-

IOl

waY•.

Caoltol. - «El amu1oto• 1 cEl remolino•
Coliseum. - «Tres lanceros bengallest.
Catalunya, - cEstiKtna, llberadon.
Cèntrlo Clnoma. - eLa batalla». rSI·
mono es asb 1 cEl cofre mlsterlowt.
Comèdia. - cBe ha fu¡ado un preso»,
eLa vida. emplezu.
Comtal. - cDtck Turpln~t, cMlle. ZS.
zb 1 «El fantasma de Crestwoo<l».
Diana - «Que hay Nellye?», cArJstócràtas del orlmen» 1 cManchurlaJ.
Espanyol. - cLas mU y dos noch~st.
«El campeón del regtm¡ento».
Esplai - cOn secuestro aen.sactooalJ,
eLa. ¡eneraUtat 1 &La cena de 101
acusadon.
Entenca. - cEl ene~o de la sangrtJ
1 altréa.
Excelslor. - lllombres del J:QllftalliiJ,
•No eoy nlng(¡.n angeb 1 cTu eret
miOl,
FantAsio. - cFannya.
Fèmlna. - «Mlreyu.
Foo Nou. - Deu pe1Ucu1es seleccionades.
Gen. - cVlva VlllalJ, cEl secreto de
m.adam.e Blancheb 1 IDemas!adal
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El POBLE NO VOL LA GUERRA

*

Detenció d'una jove suposa·
da complicada en els actes
de sabotatge
Per agents de la Brigada de li
persecució d'actes de sabotatge, s'bA
Procedit a la detenció d'una noli
qu-:! és la promesa d 'un deis detln·
guts com a suposats autors d 'aquests
f ets.
La detinguda és uns nola molt bOnica. Segons sembla, aquesta amagava a casa seva els q;.U cometien
aquestlt actes, i en més d'una ocasló, segons 1& policia, hom la veíf
pujar als vehicles, 'als quals !eia deturar al lloc on es trobaven els au·
tors preparats.
La detinguda ha ingressat, lnC~>'
munlcada, als calabossos de PreffO'

tura.
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REBUDES LEI DARRERES NO VET ATS PER A LES TEMPORADES DE
PRIMAVERA I ESTIU
Oamertl~ dbearrer model, confeccionades lm.mlllorablernent. estll
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Quelcom més que
una crisi ministerial
La Llbertad publica el següent
editorial, ple d'una dolcrosa certesa:
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Les discussions de l'Acadèmia de Jurisprudència
t Legislació de Catalunya

La competè ncia de les jurisdiccions especials en estat de guerra i les facultats
legislatives de Catalunya en matèria
de dret civil

«Sl el Sr. Lerroux consigue for mar Gob!erno, o Si lo pudiese constituir alguna de los recién adherídos a los cuadros de mando del reglmen, permaneceria Invariable el
problema de fondo, que no es una
La Tierra, que no ha estat criEl setmanari La Ra mbla publi«Hemos debido vac!Jar mucho an· crisi ministerlal, sino del rt>gmten.
A vul, dimarts, a les set de la tar- per a fixar l'opinió de l'Acadèmia
dada a consulta, també opina. I
ca u11 interessant editorial, muti.&e Gobierno del Sr. Lerroux, sos- da, a l'estatge de l' Acadèrr· \ de Ju- sobre si la competència legislativa de
opin4 corn la n1ajoria del poble es- tes de dt'Cidirnos a paner un coladisstm, sobre el moment polític.
panyol: nt un pas més a la dreta. mer.tario al margen de la crL~ls per temdo por los vetos parlamt!ntarios riSprudència l Legislació de Catalu- Catalunya en mo.tér!a de dret civil
Diu així:
lltlca en curso. Y hemos vacilado ultraderechlstas, ballartase como se nya <Mallorca, 283), continuaran les queda suprimida per la sentència del
«En el moment d'escriure aquest
cYa està la cr isis en medi<> de ~ porque, actuando ~1 serviclo de la vió antes del 3 de abril. Sujeto a discussions sobre temes de dret cons- Tribunal de Garanties Constitucier
comentari la crlsf t>stà encara per calle. Después de la meditaclón a oplnión publica, asJStlmos al espec- las convenlenclas de nilcleos que titucional.
nais.
resoldre.
que Je invltase el Presldente de la tàculo con sentimientos de asombro s1enten la República al traves de :.1s
Després de votar-se les concluAquestes sessions són públiques, peHa passat exactament el que và- Repúblicc, don Alejandro Lerroux y amargura que màs bien paraU- convlcciones que trajeron del otro
sions de la ponència de l'acadèmi.; se- rò només podran fer ús de Ja paraurem dir quan vàrem veure que els creyó preferible presentar ancc....,e zan el menl'Ster critico y producen rt'!glmen. Y no se diga si el Goblerque havien pujat al Poder el 4 d'oc- mismo la dlmlsión a presentarse al un e!ecto lnbibitorio. Como en tan- no lo presldlera un Gil Robles o un nyor Francesc Artigues I Castelltort la els senyors acadèmics.
tubre. es barallaven. Vàrem dir que Parlamento con el Gobierno q~.<_ )re- tos otros aspectes de la polltica ac- Mnrtlnez de Velasco. Siempre verla- sobre Ja competència de les jurisdic·
Les ponències 1 les actes de les disclons especials en estat de guerra, cer
acabarien entenent-se i que tracta- sidia. Ignoramos la fuerza de ttts tual, la demasfa de las objeclones, mos triun!ante
ctiSSlons d'aquest curs de l'Acadèmia,
la
tendencla
antlllmençarà
la
discUSEió
del
tercer
tema
rien de tornar a governar junts, preslones derecblstas q~,;e lndujeron cuando no destempladas protestas beral; es dt'Cir,
que és dedicat a l'estudi dels probleaquella por donde
perquè amb les actituds heroiques al jefe radical a tomar esta c' eter- que
mes que planteja l'anunci d'una posella reclama, se traduce en for- se desllza la República, de tumbo
només hi podien perdre. Perdre-hf minaclón. Pero segulmos pensando za.da paràlisis de la pluma. Dejemos en tumbo,
sible reforma constitucional, seran
desde
marzo
de
1934. ¿ Y
tot el que són, sense esperança de que lo normal, lo lóglco, lo consti- el detalle, abandonemos el Intento cómo no,
sl la mayoria de la ma- Madrid, y secundada por nosotros publicades en un volum juntament
retrobar-ho. Són ells els que temen· tucional, era presentarse a las Cor- de
hurgar, pincbar o "ajar en los yorla vino al Parlamento con signi- en el que lntt>rvienen mujeres tan amb l'exposició que s'elevarà als Pola dissolució de Corts; per a!xO tes con el Goblemo constitufdo. Sl entresijos
honorables como puedan serlo las ders Públlcs en presentar les conclu·
del memento, y remonté- flcaclón monàrquica?
abans d'acceptar-la passarien i pas- contando con Ja t. 1fianza preslden- monos
slons aprovades.
hacia consideraciones màs
Por
eso,
ahora,
como
antes
de
~.; !am1llares de ese señor Brunet.
saran per tot.
Manuel Bmnet se permite hacer
ela!
se
aceptó
la
formaclón
de
un
generales
y
qulzà
màs
lmportantes
ta
crisis,
como
con
anterloridad
.l
El President de Ja República, desunas gra.duaclones sobre la caballeprés de les consultes del dissabte, mlnlsterio, si se continuaba tenien- a. Ja Jarga. P orque del conjunto de la que trajo la ruptura del bloque, rosldad de los sefiores que lntegran
do
esa.
conflanza.,
no
hab.J.
por
qué,
esta
comedla
de
los
despropósitos,
el
problema
real,
Indiscutible.
el
que
s'ha cregut ahir en el cas de torlos jurades de los concursos de benar a parlar amb els components fueran cuales fuesen las lndlcacler en la que parece no puede haber slempre asoma por ba jo de todos lleza. Manuel Brunet es el se-ñor a
nes
de
los
amlgos
de
la
pena
·Je
gracia
sl
no
hay
embrollo,
trama,
los
arregles
dllatorios,
se
reduce
a
del bloc (Lerroux-GU Robles-Melquien, hace unos dlas, se le ha llaqulades-Martfnez de Velasco) i amb muerte, dimitir antes èe llegar a la compllcaclón barroca de las situa- que las Cortes actuales son mservi- mado, desde el diarlo «La HumaniMaura Beste1ro 1 Martlnez Barrio. reapertura del Parlamento. No se ha clones, salidas inesperadas, y en su- bles para la República. Mientras màs tat», cobarde y canalla, sin que se
Després d'això, el President do- hecbo asf. Y nosotros Jo sentlmos. ma amontonamiento de düicultades se demore su disolución, màs se re- hayan observada en él señales de
nos parece la para crear el placer de resolverlas trasa la sallda del caos en que las
nava una nota en la qual manifes- Lo sentlmos por
reacclón.
ta que «creient ara pitjor dissoldre dimisión poco delicada respecto a en el desenlace, aun a rlesgo de que, Cortes nos tlenen.
Pera, en fln, las mujeres agravlalos
nuevos
mlnlstros,
pespecto
al
fracasado
el
empeño,
quede
cortado
¿Que
la
dlsolución
resulta
imper
les Corts, cal confiar una altra vedas tienen !amillares masculines.
Ir'"·ro
Parla"Tento
y,
sobre
toda,
con
ELEGANCIA
el
paso,
¡
que
màs
padt'Ce
es
el
deslble
ahora
por
lo
de
los
Presupues0
gada al senyor Alexandre Lerroux
Los jurades, nombres conocidos, ser
l'encàrrec de constituir Govern amb relaclón . la e· ·flanza preslden- cora y la seriedad de nuestro pals, tos Y porque urge atender a muchos bre los que suponemos no se puede
L 'estació termal de Bat11. venera
d'15t
tal
b
y muy graves problemas de indole
l'esmentada majoria (la del b!oc ce- ela!.
la mer•• u. ... d'un home, Ric:wrd
que y seeste
le hecho
rae ~e
en
es agaPera planteada ya la cilsls n< hay, al
telas.
donde
se nacional? Eso dlcen las dt>rechas. ecbar una ofensa lmpunement.e.
distJ.. agrari-melquladista -lerromd.sN ;;,, al qual suara ha dedicat un
Ellos
sabràn
el
camino
a
escoger
p'r
ahora,
que
mirar
hacla
atràs.
orig!nan
el
estupor
y
la
amargura
Pero
lo
dlcen
tras haber dejado en
ta), i amb lllbertat necessària permarbre. Aquest home, que va anicuando se desmanda un zulú.»
què, amb el seu patriotisme repu- Es preciso ocuparse de su posible de qulenes desde .ruera ¡0 contem r eserva lo de los Presupuestos para
mar Bath. entre 1705 i 1745, no
blicà, pugui procurar una convi- solu~lón. Todos los comentaristas plan- es en si màs importante que aduclrlo ahora, asi que la nación
era savi, nt estratega, nt jilàn.rop,
vència, tan necessària per al pafs, colnciden en un mismo punto: la todas las peripecias e incldenclas reclama el llcenclamiento de las Cor.
ni taumaturg, ni tnventor, ni poefeta malbé per la discòrdia -diu soluclón és dlficil Y no es posible, que contribuyen a produclrlo. ¿Sere- tes. Lo dicen tras muchos meses e
Les dretes enemigues de la Reta. Lt deien «le beau Nash» i va
el President- l que imposa la pru- boy Por hoy, hacer la menor prer mos tal vez demaslado exigentes sl insubstancial parleria, o de actuar
ésser, simplement, un elegant, un
fecia.
·
de
Pero
1
R
todos
·
bl
colnclden
pública
tamblén
es
t
lliguen
1
ped!mos
i
s'uneixen
un
poca
per
de
lógica
en
las
con
ra
as
esenc1as
a
epu
1ca,
dència davnnt els problemes plandandi.
· t an t e se d ea apoderar-se de la República. L letejats en la vida Interna, I l'am- en que, tal com està la sltuaclón, conductas? No se trata ahora de s In que ni por un ms
Però Nash, preC1trsor de Brum·
ldl
e
dir
sólo
r
caben
.
ón
dos
de
camines:
'os
giu
o
aquest
Goblerno
editorial
derechas
de
a.
El
ni
Liberal:
!zquierdas,
no
se
trata
e
es
acu
la
e
Solucl
·
b!ent, que cal no oblidar, de l'exmel, va incrementar enormement
centro-derechista en el que las hues- de defender esta solución ni atacar problemas tan trai~os y llevades
«Nuestro Códlgo fundamental InsterionJ.
la prosperitat de la vila. Mestre
No cal dir com els bons desigs de tes católicas tuvleran la parte del aquella otra, sino de algo prevlo: ahora, cuando Espana pide q~e las tltuyó un r églmen mlxto, ni parlas E. són compai'tl'~s per tots nosal- león, o C::.blnete de concentracion de r eclamar un poco de lóglca, que Cortes sean disueltas y, al_ ~m. se mentarista nl presidencialista, sino de cerim; !"s insubstituïble, va
sàber donar a la seva residència
tres. Sempre hem demanat aquesta republicana. Cero Ja primera soluclón 1-salvemos l'Sto siquiera- es el de-l salga del perlodo de intenmdades. m itad y rnltad, por entender que
balnedria un to i un ritme de disconvivència. Ja la demanàrem quan, -si solución puede Uamàrsele- po- coro de la inteligenc!a y puede so- Ard!d. Ardid tosco, per~ que se em esto era lo màs conveniente a una
tinció que varen atreure els noen ple bienni, el senyor Lerroux drfan mantenerse las actuales Cor- brevlvlr y regir aún en el vlcló de plea sin el menor escmpulo. Por al- democracu cue rcataba de nacer,
bles i els «ricatxos» de tot Eurer
sollicitava el Poder amb el pretext tes. con la segunda, en cambio, sc la voluntad. Qulen quislera expll- go provienen las ultraderech~s de y que a fatt8. de la educaclón Y de
pa. Nash, infatigable, organitzava
que s'havien de pacificar els espe- afianzarfa d:~:.:1ltlvamente la Repú- carse esta crisis -una crisis que lo màs vlejo de la vieja pol!t1ca.
la lnstrucclón c!vica que le son preballs, concerts, llumindries, «carrits, que -segons ell- havien des- bllca.
1 viene arrastrando ya desde hace màs t
Sl no nos doliesen las a_marguras cisas para gobernarse a si misma,
pacificat els Governs Azai1a.
La primera ofrc no pocos lncon- de un més- tendrà que ponerla en de España, que son las mJSmas del debfa tener, a manera de tutela,
rousselSJJ.. . I erigtt en dictadcr de
venientes. No es el menor el dudo- relación con todo el proceso politico 1 régimen, nos alegraria la continua- un je!e
la moda, intervenia les casaques,
· Estada, con funciones
'"ci~re·d~t...és... el...q~~ ~~~ ..~1 ..pafs, so republicanisme de las masas ce- que se ba denominada oflclalmente ció_n del sistema en que
el calçat, les perruques. Quaranta
se hunden de Poàer moderador, encaminadas
heus acf. I nó pas (censura) que distas. El d~ ·1go mismo, al terml- I de ensanchamiento de Ja base de qule?es deseaban transformar la a proveer lo que fuera preciso para
anys d'experMrtcia varen fer del
se li està fent amb crisis cada dos nar una reunión de Jas juventudes ¡ la República. Ese observador empe- Republi_ca a mroida de sus antiguas Impedir la
cbeau Nash» una institució.
-dia nacional, :l la
per tres per aguantar un Parla- de Acción Popular, se dleron vi vas ñado en en tender la crisis presente conviccJOnes. La substancia de • unas que son proplclos pueblos como el
Altrament, va estructurar la in-ment que no pot anar ni amb rer a la bandera monàrquica. Y ni '!ho- I no alcanza.ria su propóslto sin que Cortes como las. actuales, pro.ot!p~ español, !orn·a.do en las guerras eldustria hotelera, con•-·1ant serdes.»
ra ni antes nl nunca el partldo en 1 previamente se le señalara con un d e la dfmpopuladndad Y delft!rracadso, vUesvets i tari/es, t va clonar un impleno por boca de sus lideres, ha ' criterio objetivo, ajeno al caprlcho 1a per uranza. e una po1 ca esNo pudo ser màs sabia la medida
puls formV,. .... ' ~ a la urbanització ·
hech~ pública y -r'.emne declara- y a l humor, cuàl es el limite de acorde con los. desecs del pals, trae de Ja necesldad que en esta tuvieron
local. Soli~ passejar per Bath ió d f
bll
un Gobler- 1 a uel ensanchamiento 0 m às blen por ~onst'Cuenc1a lógica un aumento nuest ras constltuyent~s. Si de algo
el seu reia lme - vestit r
un eTn.e n e e repu
cana.
1
q
.'
foriDJdable
del
fracaso
y
la
impopupecaran,
no
fué
clertamente
de
am1
perador, dalt d'una carrossa tira.Es atxf com la qualifica La Pu- no en el que ~ Ce:la lograse r~ll- ¡ s~le a clarariadel desJg~lo de re~<>-j larldad ultraderechistas. P or ah1 ga- pliLud. sino de restr!cctén al instl10
da per sis cavalls blancs. I encara
blicitat:
zar sus ambiciOnes de predom
r epara e, n a Elspaña Pero · y los estragos tuir las prerrogatlvas pesidenciales.
1 e er Y enmen ar -en
més cavalls varen arrossegar el
podria go~zrnar con las actuales que es poco- el exceso q~;~e en tal que produ~ la prol~ngación del Iuy pugna con est~ matlz preslden•Evncua•1es
consultes
amb elplaulaborde? caso se reconoc!era comet1do.
, nesto parèntesis?
seu vehicle mortuori en l'enterra.clallsta que di~..... -~., las prerrogativas
sible
rapidesa,lesahir
al vespre,
se- Cortes.
L
d' Pero,
· h 0 ¿cuàl seriae sutlene
ment fastuós que la vila, agraïda,
nyor Lerroux rebla l'encàrrec de ror_os leCIOC
meses qu
Pero esta crisis ~lcho quedaDe ahf que contlnuemos juzgando a Ja Constltuclón, ese otro matlz
mar Govern. Es pot dir, doncs, que VIda el ac~ual Parlamento, la abso- es todavla la misma que se trami- viva la crisis. No proviene de que parlamentarista puro que quiere darva costejar-li, el 3 de febrer del
d~~ai~a~ee~:~~àP~~~¡e~ Ó~~;re~ luta esterlhdad de su labor, respon- I taba hace un mes. En el lnterregno salgan unos hombres y entren otros le la Ceda, circunstancialmente, a 1762.
que sortia d'aquella crl~l de fet no hn den_ mejor que cuanto pud!éramos I parlamentaria ha actuada un Ger de que la Ceda y los agrarlos !ogre~ nuestro Códlgo fundamental.
I jo, amics, de tota l'elegància
estat
sinó una
Interinitat.
decucontar
a la anterior
Y esto,
su concurso. Na¡La Ceda! ¿QuJén podia sospe-EI senyor
de Nash vull r ecollir els dos as·
Lerroux
hn Iniciat de se- sln
con el pregunta.
pcllgro en
que bierno ruyo acierto o desaclerto no remuneración para
guldn les exploracions el resultat de
. ri
t
LI· es hora de juzgar. Gobierno que no ce de la entrana. misma de lo que charlo siquiera? Los descen"
pectes que em són més simpàtica
'es
les quals ignorem al moment d'escriu- forzosamente se •e a, pues 0d e 1
ha conocldo las Cortes y que «a constituye la mentalidad de las e r.· por los cuatro costades de los aposi crec que us ho seran a tots. En
re
aquest
Volem
creure que tiguos
m ón del
Estada en el
manos
e anpriori» sabia
no cont11.r
con
su
no toparà comentari.
amb dl!lcultats
Insuperables,
moni\rqulcos
les seves testes rutitlants va prer
régimen
en f'
D
ld
t
d con- tes y' por tanta' de los Gobiernos tólicos de 1824; los vencidos en las
després de Ics reunions 1 de les en•
'
1anza.
esaparec o a_n es e que · que ve~gan a ser su brazo_ ejecutor . dos guerras clvUes promovidas por
hibtr que els cavallers duguessin
trevl~tcs que han precedit la declara- ple.
éstas reanuden sus ses10nes, no per Asf, m1entras no se licenc1e la Cà- el absolutlsmo; caquellos a quienes
espasa i, a més a més, va ridicuc!ó
c!e laplets
crisi. esEsplantegin
lamentable
drà responder ya él de su gestlón mara
Pc¡ucsts
fora que
del I• La segunda
às solución se 1nos· an¡
. ' mfentras ·no se retorne al ca- ni Cànovas dejó goberna.r al restaulitzar i caricaturitzar el duel, epi:Parla.:nent però seria lmperdonab:e toja, hoy m
que nunca, a un ca polltlca. Ello explica el deseo del mmo p ropio de la Republica -des- rar 1a. Monarquia», según recordó
dèmia de l'època. Jo voldria que
que desprtg. de Ct'.ure en aque~t pecat solución. En ella coinclden todos I~ j efe del Estada de dilatar la dlml- viado en todo este segundo bienio-, m uy oportunamente D. Femando de
s'escampessin les idees del «beau
contra
el t:l~.cma
parlamentari,
els que hombres de izquierdn. Con e'! esta
sión hasta después de la presenta- continuarà intacta la crisis efecti- los Rfos en el mltln de Pardiñas la
l'han comes,
a l'hora
de solucionar-lo
.
Nash» i tothom, sense excepció,
s'entretinzuessln <'O lm reeatelg ben conforme. todo el pafs. Es preciSa c!ón y el correspondlente debate va Porque no es ella ministerial, vfspera del P.imero de Mayo...
comprengués com són ridícules f
poc .rer.;Jectable. El President de la la for::-::.c1ón de un Gobierno de arn- parlamentarlo. En el mejor de los slno de régimen.
¡Esos son los que ahora flamean
inelegants les espases i els sabres
:g~ub¡~i~r~t~r1~c~;1 og~~~i ag~:r e~~~ plü concentración republicana -pe- casos podria consideràrsele como u- Qulense duden, lea... las consultas la bandera parJameut",.;<ta, de puro en
la Festa que caldria que tos la
que ha d'Informar l'orientació . del ro de repuòl!cc~os claros, abiertos na especie de Gabiente provisional emltldas por los republicanes leales parlamentarlsmo, contra la función
vida. I com el qual- de nacions
Govern.
Sl
In
crM
s'hagu6s
produït
al
y
declarades:
de
republicanes
\.:e
no
de
negocies
-·que
no
obstante
al
espfritu
del
14
de
Abril.
Frente
presidenci~l
no
presidencialista
en0
Parlament hauria estat més fàcil a
1
b
segunda 1ntención ni
~'
•
'
o d'homes- caldria escarnir-lo i
s. E. rep•·lmir el seu Impuls aclara- e~cu ran una
dicho caràcter, y a pesar de care- a eso, que representa la voluntad de . caminada a Ja reconciliaCión nacler
desacreditar-lo fins a esborrar-ne
tori , per;¡uè, conegut el parer dc la VJcoreen a la bandera monàrquica- cer Ja mayorfa en el Con¡:reso y la naclón, ¿qué valer tienen las ale- j nall ¡Es natural! ¡Quieren encenla. idea de tot cervell sa.
cambra,
manifestació
seu punt que dlsuelva
Parlamento,
de los recién der otra guerra civil!
de
vista la
hauria
resultat del
lnneceSfiàrla,
b
nel• actual
s·tuación
de lnte r ehulr su - encuentro' elabora un gaclones
dh ·d capclosas
¡ é
1
perquè tes ratlllcaclons o els canvis q~e aca e co 'a..
• proyecto de reforma constituclonal! a en os a r glmeo? ¿El que les
Reconclliaclón, cordialidad, conviJ. M. FRANCES
de p~l!tlca és el Parlament qui ha de 1 rmidad_ en que VIVImos desde el 19 - , Gob!erno que se ha mantenido dan sus recientes vitores a la ban- vencia, Ji' rtad, fgualdad y fraterm~c~~~-aquest periode d'intcrinlta~ ¡ de novlembre c. ,J, que restaiJ!ez. en negociaciones coa los gmpos de dera bicolor? ¿Sus agres!ones con- nldad, son para ellos postulades del
he:sostingut que Ja crisi de marc era ca la~ garantfas ,ciudadanas que, la antlgua mayorla y que, de acuer- tlnuas al espfritu republicana? ¿El y rey que ellos llevan en la masa de
supèrflua~ sl el Govern que ara es casi sm lnterrup n alguna,_ est:\n do con ella, ba preparada su prer brio con que los apoyan los monàr- la sangre, en los repfiegues del c&:tf'aà al~~~~~~bl~:~~àiSJ~~~tr~~i en suspenso desde el 3 de_ dlclembre pia sucesión, invadiendo a su vez quicos !ran~mente hostiles a nues- r ebro, como floraclón maldita de
la inutm~at d'aquestes ducs crisis, 1 del 33, Y que ponga en VIgor las ll- la funclón àel POder moderador... » tras lnstltuCiones?
las entrañas de sus almas.
qac no hauran modificat En res el I bertadt>s de pensamlento y reunlón
Lo declmos con tristeza. Con ello
• • •
sentit
de la pol1tlca
ni y convooue
duraràn todavla las Cortes, estas
¡Eso es todo! Y quien no lo vea
la slgnltlcacló
de la governmnental
mo.jorla. La Ceda
·, para fecha lnmedt~· al
abandonava el poder per incompatlbl- cuerpo e.ectoral.
Cortes que pretendeu reformar la serà porque no qulera verlo. ¡A Ja
-El Club Esportiu Gl.mlnà.stfc Na.e: Iteri
dc clemència
Sl Jas derechas creen que el actual
1 lltat
• Constltución
republicana·' pero la vista està!
tingutamb
pel el
p:u-Ut
rndlcal.
Conceditssosels
· d f
desd clonal de l'Avlnguda Gaudi, 79, bal·
indults aue tant de greu 11 sahlea, Parl&mt to representa al pafs; si
er 1s1s e ondo, la crisis de réglmen
La crisis que a.travesamos
e xos, fa avinent als posseïdors d'a·
1 torna al Govern com sl aquella In- tan seguras estàn C:e que SU ansla.
que producen con su propia existen- 19 de novlembre de 1933 no es otra puntacions del bitllet número 20.97$
havia
de to!'narnoalha¡ués
cap d'un
mes,Slper
·' . ..,
compaUb:Utat
. •
• de que sus
exlt;tlt.
ht de :...,.,,.,.re
y exterrr.inio
ela las Cortes• ésa continuarà lntac- cosa slno una r eacclón consentida Y del sorteig del dia 11 de maig proI quê se n'anava? Aquests tripiJocs al peticiones de fus1Iamientos Y «masEl bloc governamental, 0 sta els ta. Lo m lsmo sl forma Goblerno el tolerada -por lo menos soportada- per, que passin a canviar-les per es-marge del Parlament no poden enro. sacres · las compart~ la oplnión ptíd
seti ar Lerroux, estribado en las ul- de los apostólicos de 1824.
tar equivocat el número.
bustlr la confiança del pals, que cada blica· de que la absoluta esterllldad
seny$ de les retes, volen sacrt- traderechas que si lo constltuye alSe ha hecho cuanto humanamente
dia veu més clar el fracàs dels vic•
fica r-se per la República. No h.t
•
Les apuntacions que no hagin esI toriosos en les eleccions de oovem- de los meses en que lnfluyeron en
gunos de sus aliades del bloque. Ter se pudo bacer para demostraries que tat retornades es consideraran vàll·
el Gobierno de la naclón ha satlscomptdven, la veritat, amb què do el problema està en que subsls- la. República no era Incompatible deJ per al número 02.975, que és el
I bre.
ufse~e~~~~Òcc~n;¡sa s:~aP:if~s d~~~ ~~ fech o a las gentes, no t!enen por es trobessin wn r epublicanes.
tan las Cortes.
O, dicbo de otro con nadle, ni siquiera con ellos. Que que substitueix l'equivocat.
aconsellat la conveniència de mante- qué temer esa contlenda electoral.
El corresponsal de La Vanguar- modo, en lo de la reforma consti- la. República era de todos, lo mlsmo
nlr un Parlrunent del qual ells sóu Vayamos cuanto antes a ella. Los
tuc!onal »
de Ja dert'Cha que de la lzqulerda.
- La Previsió Ferroviària, socors
els primers
escau
els rcprcsentao~
dc prescindir-ne
delsquan
pan:t.s
els h om bres d e lzq u ierda -ahf està
d ia, a Madrid escriu, parlant-nos
P ero a esta generostd~-'
.,... republica- mU..
......
'", celebrarà reunió general e1
republicans d'oposició s'hnn m~tr:l~ como prueba la opinión de Mart!dels dessous de la crisi:
na, a esta amplitud espiritual del ré- croper dia 9 del mes que som, allo¿erJ,a
ne.z Bar:io en la consulta evacuada
•EI je!c del Estada parece impulsaI
glmen, contesta la derecba en la for- caSoclodrse euFtusededraeclcóadtaelunSocyal,etaLltsur
· dia,&
amb la realitat J>Ohtlca del p3ls 1 es¡.a mans.na- la desean. El país la do en ..:stos mementos de confuslón y
ma que estamos vlendo durante diem
que S'ba manifestat tan desorientada ansia. Po. -:ue servirà para marcar desconclerto por un ju&to deseo de ela..
clseis meses.»
número 7, pral., a les 10 de la nit.
en les qüestions vitals que encara no una orienta.ción definitiva y saUr de rldad. Quleie que los partldos lc ex'"'!!"!"!!!!"!"!!!--...11!!!!!"!"!!!!!!!!!!"'!!"!"!!!!"!"!!!!!""'!"!!"!"!!!!!!!!"!"!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'--~!"''"'!"!!"!"!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!!l
hn pogut confeccionar uu pressupost,
pengan el verdadera fondo de su penLa Lliga i els radicals ;a es ba-. -:
-----El divorci entre l'opinió 1 el Parla- este caos en que se debate la per · snmlento y desea, sobre todo, que IU
l
f 11 d•
A
d
d
ment actual es farà més
sensible litica, sin rumbo !!jo ni orienta- en rcalidad estàn de acuerdoi la Inra Zen. El Dia Gràtlco d'ahir deU a
Una
gen a trO Va
Q li\J
quan, transcorre¡¡ ut el més que falta ción acertada,.
tellgencta sc tradu?".ca en conc us1ones
dica unes floretes no massa amaVI
'
a
ro. u
'
b}¡'
C
~
per a complir amb el precepte cons·
concretas Y en labor utll. Todo mebles al Brunet de L v
b
....,
~
tltuclonnl,
el P.c-nos
seguir
Ja lncertldumbre
que
am
.........-. _
- - · . · - ---· · --·-···-··"'· - · - · - - - - - ~ .•. ..:.~
lament
noselalGovern
primer tancarà
d'octubre,
senorlgloan
losenpactos
sln base de colnclmotiu d'un comentaria queeu,aquest
se que en e1s dita que 11 mnnauen
dencla y 1a.s allnn:ws sln otro propó<ltto
ir.dtvtd-u escrivia ez diumenge en
d'actlvit.l~ legislativa
avançat ol
\ny 193~
que lr tlrando. Pero la clartdnd que
la seva secció habitual. Il"t'~ Pn
Mes de MAIG
Anoracio~
un pas en Ja solució ha¡l
dels problemes
desea el se!i.or Alcalà
Zamora. es tan
que angunleaen l'oplnló.
rara en Ja polltica de Espafla., que nos
ací uns jraqments:
Aque~ta perspectiva és ben poc entememos que, a pesar de todos sua
«El señor Manuel B runet, editcr
coratjadora, 1 el Govern que neixi d'a.esfuerzos no conslga despeJar Jas ne- ¡ llsta d
La v
d C tal
4~
questa crisi per força haurà de sentir
L ve de e tal ya
en•- t bulosas aue ban creado muehos me- r a
e «
eu e a unya»,
~1
els efectes de l'escepticisme que ell
a
u
a un com .... n ses de polltlca vacllante y desarien- dedica su «Comentari» de ayer a
mateix ho. creat amb una actuació que
la crisi, diu que el poble comença tada.
los concursos de belleza. El articulo
oJ¿
~
els ventables republlcan.s estan molt
a cansar-se d'aquesta 1nanera tan
La otra coodiclón lmpuest.a por su del señor Bmnet es m ucbo màs que
Dilluns
.
lluny de POder-li aplaudir.
estèril de passar el temps.
exceleocla al Sr. Lerroux para formar
Goblerno
enclerra
tambtéo
transcenun
ex-abrupta.
Considera
que
las
•Evacuades les consultes q ue per dencla lndudable. Ensanchar la base señor ltas que se presentan a los
driem anomenar protocolàrles, el PreTerrenys per edificar en
~do~
sident de la Republlca ha encarregat parlamentaria del Oobleroo resulta concursos podrfan figurar dignanlflques cond icions, a Sant Feal
senyor Lerroux lA formació del mltel!ll~~~: ¡f I.15;!s~~to 1! mente en Ja colecclón zoológ!ca del
ll u do Codines. Informarà .Josep
nlstert nou. El senyor Lerroux ha ac. ~~JJ>
v-t. tA.'"~
Falquis, I a Ba rcelona telèfon
{>imarts
ceptat l'encàtrec I ha anunciat als los diversos grupos de la Càmaro.. Ter Parque. Califica de dudoso y equ1periodistes que probablement avUI Ja dos los que el dia 4 de octubre sus- voco el ambiente en que se exhlben
81528 o escriure a LA HUMAlas tamosas notaa rompien- esas señon"tas y -"'~-' que en om
POdria factlt tar la llisto. del nou go- crlbleron
NITAT, núm. 300.
do con Jas lnstltuclooes,
debeo estar
........e
n vern.
proscrttos del Goblerno, se¡-ún Julclo bre de ninguna. dellcadeza pueden
&~Ñ_~~~
La primera etapa de Ja tramitació de Acclón Popular. Queda, de consi- los padres de las cmlssesJ protesde la Crisi !!'ha desenrotllat, doncs, ruteote. ellminado del P<>slble censan- tar
i~
! ~ ~ '\.t,. W\.1 ~~ ~·
d
I
callficatl
I
d
com la de clnc setmanes enrera. Les chamlento• don MJguel Maura, a qulen
os
vos que es econsUltes, naturalment, han vingut a eln duda descarta l'er en el Goblemo dtca. eA los
Di~cres
.Q.!~ ~
que
formau
los
Jurados
ésser una ratl!lcacló de les d'aleshores.
La situació poUtlca no ha variat essen- el Jete del Estada. En cuanto a la de estos concursos les llama csapasC. E . D . A. Proclamn., re&- tres», «jaios» y ~""odlstes atrotlcialment 1 ve a ésser Ja matellr:a que cLllgu,a la
•
ella. una lndudable atlnldad
·~·
quan es Produla la crisi anterior. La pecto
menos en lo que se rertere natsJ.
veritat és a ue el psis l l'oplnló comen- aldeol~ca.
~
la cuestlón autonómJca de CataluNo queremos reproduclr màs que
cen de aenttr-.e una mJca !aUaats
amb la repetició frec¡üeot d'aquests tia.
las Jineas generales del articulo del
OijQUS
epl.sodls •
Quedau, pues, los mlnúscUioe ¡¡rupos señor Brunet, lleno de conceptes
de
los Abll!o),
set!.ores pero
Chapaprieta
Calderóo que son una ostensible vejaclón .""(don
como laY lntervenclón de cualqulera de ellos vendria n ra todos aquelles a. qulenes van dlestorbar la proporclonaJidad ya esta- rigfdos y que parecen concebldos en
~
,
blectda por acuerdos
o mcnos explicitos respecto a lam.às
dlstribuclón de un momento epUéptlco.
Divendres
cnrteras, se considera tamblén poco
Conceblmos la sallda de tono en
probable que Ja presencia de cual~ule- un señor de la contextura del que
rn de ellos en el Goblerno sea tole- se trata, pero es altamente senslradn.

Les notes de S. E. i Ni un pas més a la Sentiment d'amargor
Davant l'espectacle de la crist,
dreta
la crisi
escriu l'editorialista de EJ Sol:

___________*___________

*

Focs
de Bengala

-¡Tanto se tira de la cuereta, •• ue
se rompel »
1De «La Tlena»)

Llu'tta d' apete' nc'tes

<CPEQUEAO DETALLE

- ¡ Con esto sl que no contàbamosbJ
<De fEl r .iberal»)

La crisi inútil
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«LA CUESTION DE COIIIFIAtfLA

-No sé la hora oxact:1; peró, desdc
lue:;o, a pleno soi ...J>
{De «A B C»)

:r

I

!lOOI

on&-

~I

I

<CGENTE CONOCIDA

- A quién anuncio?
-No es necesarlo. Me conocen de
sobrasll
(De «LaS NoticJasll)

___________*___________

I

Noticiari
*

Els que es sacrifi
qUe n per la pa'trt'a

ccCUEST ION DE CARTERA

- •.y todo esto ha sldo por culpa de
la repartidora.JJ
(De «El DiiU\'iCitl
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Tor·nem h't que no
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-;Bah I T odo se reduce a zurclr
blen cste slete... de mayo.»
<De «El Debate»)
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V AN NUEVE GOBIER NOS-

Nueve novlos has t enldo,
~ el d6c:lmo lo hace Roque.
• Pues me a legraré muctl lsimo
Q:Je esta déc:imo te toque hl
<De «EE Soa>

6

«PERDIENDO EL TIEMPO

a

•...al campo sali
~!..'t! !! r

!! er!e!a

dP mayo y de abril.»
tDe cYu)

Esta misma noche el sr. Lerroux
comeozó sua aestlones: hubo una nueva reunlóo de clos cuatro• en el der
mJc1Uo del Jefe radical, Pero como era
de presumir, no salló acuerdo
alguno.
Ttenen que meditar mucho los cuatro
Jefes del bloque. Estuvleron discutiendo
mè.ll d!ss
sobre
el Problema,
perod!as
en .,aapectos
a.ue
no dudamos
en
caiUtcar de subalternoe. Lu cuestl~>
nes ¡¡raves, bM1cas, de la llltuaelón poUt.!ca, no parece Q.ue ee estudiaran
mueho en aquellaa reun!ones.•

ble Y parece lnexpllcable que un pe..
r lódlco que, como eLa Veu de CatalunyaJ, represente. un núcleo que
quiere tener por ca.racteristlca la.
ponderac!ón, se permita a uno de
su.s oolaboradores sobrepasar Ja agresiv1dad en un terrena tan !rlvolo,
tan banal, si se qufere, peco tan respetable, como es un concurso or¡a_, __ _,
ri..._. • ~- _....
d
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L'ACOMIAD AMENT
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Joan Ferrer
· Alvarez, ha
...,..
mort

La producció hullera BIBLIOTECA PER
francesa el març del ALS OBRERS EN
1935
ATUR FORÇOS
•

Les indústries de la hulla a França, durant el mes de març del 1985,
han produït 3.886.953 tones d'hulla i
de lignit, és a dir, en 26 dies h~bils,
en lloc de 3.803.793 tones el febrer,
per 2-1 dies hàbils i 4.320.140 tones el
maig del 1934 per 27 dics hàbils.
.La producció mitjena per dia hilbil,
que era de 158.492 tones el febrer,
baixà a 149.498 el març, en lloc de
160.005 el març del 1934.
L'efectiu obrer inscrit era de 229.672
unitats a la fi de març, contra 230.827
el febrer. El març del 1934 era de
242.975 unitats.
A la conca del Nord i al Pas de
C11.lais, la producció mitjana per d1a
hàbil era de 91.227 tones, en lloc de
9ï.267 el mes precedent i de 100.689
dur:mt el mes de març del 1934.
A la conca de Lorraine, la producció diària mitjana s'ha estabilitzut a
18.925 tones el febrer i a 17.694 tones
el març, en lloc de 16.991 tones durant el mes corresponent del 1934.
Al Centre 1 al Migdia va extreure)s per dia 40.577 tones el març, en
lloc de 42.300 el mes precedent i de
42.325 el març del 1934.
La producció de coc, que fou de
316.387 tones el febrer, passà a
347.406 tones el març del 1935; en el
mes de març del 1934 fou de 352.529.
La producció d'aglomerats -compresos els semicocs en carbons semidestillats del Nord i del Pas de Calais- ha assolit 456.031 tones el
mes de març, en lloc de 437.497 el
febrer i de 490.146 el març del 1934.
Durant el primer trimestre del lll35
s'ha produït 11.824.638 tones d'hulla
l de lignit, en lloc de 12.777.134 durant el trimestre que correspont al
1934; 1.014.538 tones de coc, en lloc de
1.038.086 i 1.390.464 tones d'aglomerats semicocs o carbons semidestillats en lloc de 1.530.104.

De M. A. hem rebut cinc volums:
«Un líbertino», de H. Kesten.
«Judios sln dlnermt, de Michael
Gold.
«La risa negra», de Sherwood Ander~on.

«Tres dias con los endemoniados.
La Espana tenebrosa y desconocida»,
d"Alard Prats.
«Cumbres d'Espanto», de C. F. Ramuz.
D'una amiga de LA HUMANITAT,
Fl. B. T., hem rebut tres volums:
«Càndid», de Voltaire.
«La. dispesera», de Dostoiewski.
«Camino de perfección», de Plo Baroja..
JOSEP BOSCH ens ha tramès dos
volums:
uExcurs10nes celestes», d'A:nlques.
-.Nuevo teatro critico», d"Emilia
Pardo Bazan.

• • •
Recomanem als no3tres lectors 1
amics que continuïn trametent-nos
llibres. No en tenim prou encara.
Qae no s'oblldi que una Biblioteca
publica no pot obrir-se si no posseeix
algunS milers de volums.
Sl cada lector de LA HUMANITAT
aportés un sol llibre l per una sola
ve¡ada, la Biblioteca per als obrers
en atur forçós seria un fet immediatament.
Doncs a. l'obra: cadascun de vosaltres, lectors, doneu un llibre l podrem establlr 1:1. Biblioteca.
Aportacions a la n01tra Redacció,
Ronda Universitat, 25.

ENTRENANT DONES PER A LA MARINA
MERCANTIL RUSSA

•••

Avui, a. dos quarts de tres de la
tarda, tindrà lloc l'enterrament del
malaguanyat Joan Ferrer.
El fèretre partirà del local del
Sindicat Mercantil (Portaferrissa, 19,
principal).

Convocatòries
Del Front Unio dJ Treballadors
Mercant!!s hem rebut la scgUent
nota:
«La Conússió integrada per: Partit Català Proletari, Centre Autonomista de Dependents del Comerç i
de la Indústria, Minoria d'Oposició
Mercantil del C. A. D. O. I., Front
Unic de Treballadors Mercantils,
Federació d'Empleats 1 Tècnics I
Ateneu Enciclopèdia Popular, a:nb
motiu del traspàs del secretari general del C. A. D. C .I., company
Joan Ferrer Alvarez, invita tota la
dependència mercantil, totes les entitats culturals 1 polltiques i tot el
proletariat en general, q\l vulguin
assistir a retre el darru homenatge
al qui fou valent lluitador en el
camp obrer, a la cambr: mortuòria
instaHada a. l'e3tatge del Front Unic
de Treballadors MercanUls CPortaferri~sa, 19, pral.) fins a dos quarts
dc tres de la tarda d'avui, hora en
què s'efectuarà l'enterrament.»
El Partit , Català Proletari convoca tots e!s seus militantJ 1 simpatitzants a l'enterrament d~ Joan Ferrer i Alvarez, que tindrà lloc avui,
a dos quarts de tres de la tarda.
Lloc de concenLració a l'estatge
del Front Unlo Mercantil (Portaferr~a. 19, pral.) on hi ha establerta
la cambra mortuòria.
Es recomana a tots els associats del Sindicat MercantC de Barcelona que assisteixin a l'enterrament del secretari ¡eneral del O. A.
D. C. I ., company Joan Ferrer Alvarez. que s'efectuarà avUI, a dos
quarts de tres de la tarda.
El lloc de reunió serà al carrer
Portaferrissa, 19, pral.
- El C<maell Directiu del C. A. D.
C. L assabenta al poble de Catalunya el traspàs del seu secretari gen eral 1 el convida a. l'acte de l'enterra:nent, que a'efectuarà avui, dimarts, a dos Q.Uarts de tres de 1\
tarda, sortint de l'estatge del Front
Unic de Treballadors Mercantils
(Portaterri~a. 19, pral.) on hi ha
la cambra mortuòria.
- El Comitè de l'Aliança Obrera.
prega a tots els treballadors de Barcelona que avUI, a dos quarts de
tres de la tarda, a::sistcixln a l'enterrament del lluitador proletari
Joan Ferrer, secretari general del
C. A. D. C. I.

La comitiva sortirà de l'e3tatge
secta! del F. U. T. M. (Portaferris-sa, 19, pral.).
- La Cambra del Viatjant, Corredor 1 Representant dc Catalun}'l.
té el sentiment de comunicar a. tQi;s
e:S seus assoclat3 la mort del ma!a 1rat company Joan Ferrer Alvarez,
secretari ¡eueral del C. A. D. C. L
La C. V. C. R. C. recomana a to:.s
els seus socis que concorri.J1 a l'acte
solemne del trasllat a la seva estada deflnitlva, que es verificarà avUI,
des del local del F. u:. T. 1\1.
Punt de reunió, estatge de la Cambra, a les dues de la tarda.

Exportació de la taronja valenciana

DIMARTS, f

La VI Diada Mutualista
i el V Tribut a la Vellesa

Associació Pro Infància Obrera
L'Associació Pro Intància Obrera
segueix en el seu treball per a estendre i fer conéLxer arreu de Catalunya la seva finalitat, perquè no quedi un sol poble català sense contribuir
amb el seu esforç, amb la seva aportacló econòmica en pro dels infants,
vfctlmes dels fets d'octubre.
Tarragona, Lleida, Glrona, Sabadell, Terrassa, Mataró, ténen ja ia
seva comissió constituïda o en carni
d'ésser-ho, delegada de la de Barcelona, i que apleguen un estol de dones obreres i menestrals que treballen amb entusiasme 1 fervor, per
eixamplar l'obra de l'Associació Pro
Intància. Obrera..
A les fàbriques, als veïnats, lllS tallers, s'obren subscripcions per a recaptar cabals, i cal ter constar que
les llistes que s'omplen amb donatius
de treballadors, manta. vegades són
iniciativa d'obrers que han llcglt quelcom de la nostra Associació, però que,
fins el moment en què vénen a murar la quantitat recaptada, no tenien la més petita. relació amb els
elements de Pro Infància. Això palesa el corrent de simpatia que existeix a casa nostra per als infants
d'Astúries, pel poble que fou víctima
d'uns fets sagnants.
A Barcelona s'han celebrat dos actes públics que han contribuït a popularitzar l'Associació Pro Infància
Obrera. El dia 23 d'abril, festa del
llibre, les dones d'aquesta Associació
installaren una parada de 111bres a
la Plaça de Catalunya, que fou afavorida pel publlc que comprava 111bres, i renunciant moltes vegades al
10 per 100 de benefici en llcglr en
el cartell l'objecte de la venda.
El 27 de l'esmentat mes es féu un
festival de teatre obrer amateur amb
la collaboració d'alguns elements professionals que generosament contribuïren a l'acte.
Aquest mes, l'Associació Pro Infància Obrera realitzà un segon viatge
per a portar més infants d'Astúries
a Catalunya, per tal de coHocar-los
a. les llars de la. nostra terra., que
s'han ofert a l'Assoclacló.
Les llistes de subscripció i de les
famílies per a rebre Infants continuèn obertes al domicill de l'Associació Pro Infància Obrera, Ateneu Polytechnicum, Alta de Sant Pere, 27,
tots els dias feiners, de set a nou de
la vetlla.

ESTAOISTICA D'ACCIDENTS
DEl TREBALL
Els esdevinguts durant et
mes de març passat
Durant el mes de març foren comunicats a la Caixa Nacional d'Assegurances d'Accidents del Treball,
136 sinistres, 68 dels quals, de mort,
i 78 d'incapacitats permanents.
Des del punt de vlsta de l'assegu.
rança, dels 136 patrons responsables
dels sinistres, 31 estaven assegurats
a la. Caixa Nacional; 55 en companyies d'assegurances; 44 en matu!'lltats I 6 no estaven assegurats.
En el mateix periode han estat
resolts 79 expedients de mort, 43
d'ine1).pacitat permanent parcial, 16
de total i 9 d"absoluta.
Les mitjanes de cost des del primer d'abril del 1933, són: de mort,
15.195'07; d'incapacitat permanent
parcial, pessetes 11.624'40; d'incapacit;¡t permanent total, 17.332'17 pessetes, i d'incapacitat permanent abso:uta, 23.069'40 pessetes.
El nombre de nous pensionistes és
de 273.

Diumenge passat va tenlr lloc la
celebració de la VI Diada Mutualista i el Vè Tribut a la Vellesa, organitzats per la Federació de Societats de Socorsos Mutus de Catalunya, que tant d'èxit ban aconseguit
en anys anteriors.
La Federació de Societats de socors Mutus de Catalunya ha fet fins
ara una obra positiva quant al mu.

JUSTI CIA
MILITAR

SEGONA EDICIO
4 PESSETES EXEMPLAR

L'ORDRE
PUBLIC
*

TRANQUIL-LITAT

El senyor Alvarez Santullano, en
rebre ahir elS periodistes, al migdia,

els digué que no tenia res per a.

co-

municar-los, car regnava tranqui!Utat
completa.
Millor.
AMENAÇA ELS SEUS AVIS
A:\m UNA PISTOLA
Oscar Galceran es presentà al carrer de Casanoves, 144, domiclll dels
seus avis i els amenaçà amb una pistola si no li donaven menjar i diners. Els amenaçats varen poder demanar aUXili 1 aconseguiren la detenció de l'amenaçador, e lqunl fou conduït a la Prefectura de Policia, on
es pogué ccmproyar que l'arma utilitzada l'havia robat ae la caserna on
feia el servei militar del qunl havia
desertat.

El mercat d'Alemanya s'ha SOti"..inUN AUTO:\IODIL ABAN- •
gut gràcies al contm que s·ba exerDONAT
at sobre la taronja gelada, la qual
A la earrètera de RibeS, entre els
ha estat refusada. En cam·l, als mer- carrers d'~ceda i Lope de V~
cats d'Anglaterra la penetració de la! fou trob:lt f\bandona.t l'ut:tomòbll nútaronja de Ja.!!a. p .. r una be.nda l l mero 53.623 d'aquesta matricula.
les conseQ.ilènciea de la ¡elada per
l'altra, han minvat considerablement.
EJ, PREJti~TORIC PROOETambé han perjudica~ la taronja de
DUIE::\'T DE l.E~ 1\11 , ES
ValènCia al¡unes e~dicions arriPer rh.ltjà del procediment de les
bades del Brasil 1 del Sud d'Africa. missee, uns desconegut.s prengueren a
Heus acl un reaum compo1ratiu de Aurora Dijon l AIVIlTCZ mll pe.'lSetcS
les exportacions fins el 2\l tl", b111 que acabava de treure de la Oal.xa
• del 1935;
d'Estalvis.
~rtac1ó trmporl\d.\ 1S3-! - 1~5:
8.6a2,534 caixes.
AUTO~IOBIL QUE DESAExportac16 temporada 1933 - HIJ4;
PAREIX I APAREL~
••na nota r~. ha arrtbat a Ltverpool procedent de Vladlvostock capita- 7.4:J,ï39 caixes.
Lluis Torres i Amellln denuncià que
..,
. S'anon~na Tararlna Rayaa I t 6 23 anys. Ac· cah:
A favor de 1934-1935: 1.258.7115 de la R:unbla li des:!paregué el &eu
11ejut
un vaixell merll&nttl.
tualtnent moltes dones a Rússia, s'entrenen per als càrrecs marltlms, ~r
PeC:'ferrocarrt1, sortiren de Valèn- ::utoxl}biJ. Posteríormtnt fou trobat
ta qual cosa dintre de pocs anys és possible qua molta vaixells sovt•ttcs c1a el 1934- 1935 52,188 ,·agons amb :-blllldònat. a la carretera de RlbèS.
sJguln completament equipats amb dones. Tararlna R&yaa foto~:raflada 1285.G34 tones.
L.-\ VISITA DELS PRESOS
. a bord del seu navili aKuzneu Leson, a Liverpool
Els 1933 -1934, 54,968 ra¡ons amb
Ahir Un¡ué llo:: la ptotocolària v1~
<Expres.s- Foto.>
314.829
toné$.
1
slta als cmpreaonat.a.

•

tepio Libre».
2. Pere Rimbau I Homs, 76, «Nova Fratermtat Gracienca».
s. Teresa Brufau i Gasó, 75, 1El
Màrtir del GòlgotaJ.
4. Roser Balaciart l Tomàs, 75.
«Nostra Senora. del Pas de la Santa Espina».

de la causa número 558 de l'any passat.
EN LLIBERTAT PROVISioNAL
El tinent coronel jutge, senyor Angel Martinez i Pefialver, ha decretat

la llibertat provlsional de Conrad obrador, Miquel Obrador, Ramon OaRECURSOS DE CO!\tPE- ja i Pere Casals, processats amb motiu dels fets ocorreguts el passat mes
TENCIA DESESTIMADA
d'octubre a Navàs. Aquesta llibertat
En rebre ahir, al migdia, l'aud1tor
ha estat decretada sota fiança perels periodistes, els manUestt que ha- sonal.
via desestimat els recursos de competència presentats en les causes núLA CAUSA PELS FETS DE
mero 200 contra Josep Mitjans I un
CAMBRILS
altre, lla número 762, també de l'any
Es
troba
en període de plenari la
passat, contra Magf Barteolot.
causa instruïda amb motlu dels fets
1\lOVll\lENT DE CAUSES ocorreguts el passat mes d'octubre
a Cambrils. S'han realitzat diverses
Digué també el senyor Orau Sin- proves a instàncies de la defensa.
gla, que passava a senyalament per
a vista l sentència la causa número
LA CAUSA PELS FETS DE
339, del 1931, contra Francesc Alonso.
L'HOSPITALET AL
SEIgualment digué que s'arxivava la
NYOr. URRUTIA
causa número 86 de l'any passat, que
La causa número 101, de l'any pasés la instruïda contra el tinent coro- sat, instruïda amb motlu dels rets
nel senyor Ricart i que actualment ocorreguts el passat mes d'octubre a
estA extingint condemna. Afegi que l'Hospitalet, que instruïa el jutge ses'havien aprovat les sentències dicta- nyor Urlarte, ha passat perquè condes en Consell de guerra contra Sal- tinuï la seva instrucció al jutge covador Lluis Moreno i Francesc Rey mandant senyor Josep Urrutia. En
i altres.
aquesta. causa figuren processats, enFinalment, manifestà que havia tre altres, l'alcalde ·popular senyor
desestimat la petició de llibertat de- Ramon Frontera, l'ex-cap de policia
manada pel defensor de Jaume Cor- Cie i el sergent d'assalt senyor Mcnudella, que està processat en virtut rondo.

*

de PERE FOIX

-

DIADA MUTUALISTA I TRIBUT A LA VELLESA. AL GRAN PRICE ·- Lliurament de llibretes , •Ail~•es &I~
vellets
(Foto. Ceutelles.t
tuallsme català, I és per això que
5. Joan Sabaté 1 Pugés, 76, «Je- L'Aliança; C. Ventura, per les 0()().
cre1em encertada la celebració d'a- sú_, Natzaré».
peratives; Farré i Puig, pel Conseu
questes festes anuals, que dignifiSuperior de la Cooperació; CulUia
quen, una vegada més, l'obra que
PENSIONS FEDERACIO
i Coll, consellers municipals de Barhan emprès.
.
celona;
Mon 1 Salà, de la Caixa de
6. Jaume P1carin i Oberl_li. 75, Pensions; Milian, Grau, Vandellós,
L'acte de la IV Diada · Mutualista
tlngué lloo al Gran Price i començà «Nostra Senyora del Angels 1 Sant¡ Oromf i Oliva, direcLius de la Fede-.
racló
a les deu del mat!, amb una assis- Roc».
7. Josep Caldas i Grive, 80, «Ger·
tència de públic fins a vessar. La
Durant l'aeLC regnà un gran entesta es desenvolupà sota el progra- mandat de Sant Pelegrí)).
8. Gaietà Joan Mariana, 78, usant tusiasme i a les postres pronunciama segUent:
ren breus parlaments els senyors
El quadre artístic de la Penya Antoni de Pàdua», d'Hosta.francs.
Il. Joan COsta Simon, '15, «Mon- Vandellós, president de la Comtss!ó
Cors d'Or interpretà la divertida coorganitzadora, 1 VUardebó, pre¡¡tdent
mèdla, en tres actes, de Maurlce tepio Montserrat».
10. Rossend Penedès i Esteve, 76, de la Federació, el qual agraJ a~s
Hennequin, traducció catalana de
Joan Vila I Pagès, «Les delictes de .Societat de s 0 e 0 r s 0 s Mutus de presents llur assistència n I acte ~
després d exalçar !"esperit mutual~
la llar>), que va plaure molt al pú- sords-Muts».
11. Erasme Jaumejuan i Mont- ta, acabà. amb les pa~les: «Fíns
blic. Els Intèrprets, senyoretes M. T.
Mantejo i M. Vila, la. senyora o. serrat, 76, «Sant Pere Apòstol», de l'any vinent».
Prats i els senyors LlUis Amat i Ca- Sants.
Al preu de la presidència hi havía
sanovas, Carbonell, Prats, Marsal i
12. Josep Roger Torner, 76, «Sant exposada una maqueta del monu·
Bonet, foren molt aplaudits per la Antoni Abad)), Cotxers de Barcelona. ment que els sords-muts mutualis·
justesa d'lnterpretació de l'obra.
13. Jaume Biosca i Salat, 85, «Je- tes dediquen a llurs redemptors [r~
Seguidament, la nena d'onze anys sús Crucificat», de Sants.
Pere Ponce de Leon 0520 a 15841
Hermínia Marin interpretà algunes
14. Josep Derbra I Coma, 82, «El 1 Joan Pau Bonet 0579-1633), segons
danses i fou ovacionada.
Progrés Mataronès», de Mataró.
deia la dedtcatòria que acompanyaFinalment, la tiple senyoreta Emi1~. Jacinta Masergas i Basedas, va la maqueta.
ila Español i el tenor Pasqual Al- 75, «Nostra Senyora de Lourdes)).
A dos quarts de cmc acabà aquesberó interpretaren diverses peces i
16. Francesc Roig i Domingo, 87, ta festa tan simpàtica.
foren molt aplaudits pel públic.
Associació Mutual «La Igualtat», dt>
A un quart de tres començà l'ac- Valls.
Ens resta dir nomes que desitgem
te del lliurament als vellets I vclle17. Rafael Forasté i CUdern, 80, que en altres anys success1us puot
tes pensionats de les llibretes vlta- «Monteplo Letamendi».
guin celebrar-se aquestes festes de
Ucies, després d'un breu parlament
18. Maria Solsona i Bragués, 81, la Mutualitat i la Vellesa amb el
del president de la Federació.
«Immaculada Concepció de Nostra mateix èxit i increment d"aquesl
Els premis foren els següents:
Senyora».
passat diumenge.

LLEGIU:

Barulona. ~ d'~Uu~r~

PENSIONS MORAGAS

1. Ramon Ollé i Súria, '18, «Mon-

19. J osep Enricb 1 Mussons,
«Sant Mus».
20. Esteve Elias 1 Roca, 81 tNMont de Pietat Barcelonês11• ' •.•. .
A les tres de la tarda es cete1 ,~
al Restaurant Pàtr1a el banquet ""
confraternitat mutualiSta. al
t1t
assistiren uns quatre-cents ca~
.sals.
Ocuparen la presidència, junt a
el senyor Vilardebó, president de~
Federació de Societats de Soc
Mutus de Catalunya, els senyor~
lomlnas Maseras, en representa~
de la Generalitat; Amador Cúnd.
per l'Ajuntament; Noguer 1 Co~
doctor Boix, per la Caixa. de Pe
sions; Salat. per la ViUa de Sal~

CITAClO
A l'objecte de notificar-los un a&sumpte que els tnteressa, compare!·
xeran en el termini de vult dies, davant el capità de cavalleria senyor
Enric Agua.do i Cabeza, jutge permanent de causes, que té la seva resldèncla oflc1al a la Porta de la Pau
(ediflc1 de Dependències Militars) , elS
individus que a continuació s'expressen: Pere Cortes i Sardum., Joaquim
Ros i Oulllen (que tenia el seu domicili al carrer de Ponent, 10, se&on.
primera), Carles Hemàndez l Rodrlguez, Antoni Femàndez i Poveda 1
el senyor Ernest Garcia i Prades, tinent d'infanteria retirat.

Suposats atracadors
detinguts
• Prefectura. es troben detinguts
i incomunicats Emil1 Ma.griñà I
Anastasi Mur.
Segons la. pollcia, sembla que
estan complicats en l'atracament
que tlngué lloc a Terrassa la tarda
del divendres, del dia 19 del passat
mes d'abril, al cobrador i al xofer de
la fàbrica de l'esmentada poblaciÓ.
anomenadl\ «Tintes y Aprestos para
L .nerla». En aquest fet els atraca·
dors s'endug-Jeren unes 42.000 pesse-;
tes.
un~ dels esmentats detinguts sem·
bla que és el que s'agafà al volan~
de l'auto on anaven els atracats.

an Ferrer i Avar
Secretari general del Centre Autonomista de Dependents
del Comerç i de la Indústria

I-la tnort a l'edat de 26 anys
La teva mare, Enriqueta Alvarez; germana Llucieta i altres femillars; la
senyoreta Maria Cinta Ranis i el jove Francesc Nacher; el Partit Català Proletari la M. O. M. C.; el Consell DirecUudel C. A. D. C. I.; l'Ateneu Enciclopèdic
Popular; Fed "ilcló d'Empleats l Tècnics i Front Unic de Trecalladors Mercantils, en assabentar a llur• rurucs i cone¡uts tan dolorosa pèrdua., preguen l'assistència a l'acte de l'enterramen~ que tindrà lloc avui, dimarts, dia 7, a les
2"30 de la tarda, i partirà del Sf.ruticv.t MercantU (Portaferrissa, 19), ou hi ha lnstaYa.da la capella ardent.

L'ENTERRAMENT SERA CIVIL
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{ .·oJg MJ~CANOOJRA"fiA

Ha estat assolida la velocitat rècord de 480 pulsacions netes per minut, mai no aconseguida a Es.:
panya per cap marca de màquines d'escriure i ha estat superada la velocitat assolida pel vencedoli
del darrer Campionat d'Espanya sobre la mateixa marca nacional en competència renyida amb les
més conegudes marques estrangeres

.

•

VER EDIC TE

DEl~

JUR AT

Pri1ne r. con~urs nacion al lliure

M.:

Primer premi de 1.000 pessetes., a J.
RODRIGUEZ, •••· ~ : : ~
}}
Segon }}
}}
300
a ENRIC MARIMON, : ~ •• : : ~
))
Tercer ))
}}
300
a SIMONA VERGNES, •. : ~ ~ ~
)}
Premi especial » 100
a MIQUEL GAMUNDI, ••. : ~ ~ :

480'40 pulsacions netes per minut
)}
}}
465'55
}}
}}
)}
)}
433'40
)}
}}
}}
}}
))
439'10
}}

Terce•• concur s nacion al femen í
Pulsacions u eWli
per minut

Primer premi de
:Segon premi de
~Tercer premi de
,Quart premi de
~Cinquè premi de

500
400
300
200
100

pessetes,
pessetes,
pessetes,
pessetes,
pessetes,

a
a
a
a
a

lvette Campiche,
Ofèlia Fernàndez,
Carme Puig
Carme Raduà',.
Josefina Puig,

429'20
426'25
418'90
418'30
411 '90

Pulsacions retee
per mlnut

.Sisè
.Setè
Vuitè
Novè
Desè

premi
premi
premi
premi
premi

de
de
de
de
de

100
100
100
.100
100

pessetes,
pessetes,
pessetes,
pessetes,
pessetes,

a
a
a
a
a

Maria Garcia M. C.,
Maria Reixach,
Mercè Prat,
Soledat Amigó,. •
Soledat Garcia,

·-

~'4Q

398'35
395'15
390'45
389'1Q

,Segueixen 20 premis més, de 50 pessetes, a altres tantes senyoretes classificades a continuació'

PRE ltiiS COI.4·1.4ECTIUS
Copa d1 argent de 11exce.·lentíssim Aiunta ment de Barcel ona

A~l'equip formot per l'escolo de Secretàri es Comercials d'Orienta ció Catòlica per a senyorete s Oficiniste s
Mitjana de 332'96 pulsacions netes per minut

PRID ER PR.E MI pe•· a instit ució

tl'ensenyan~a
Copa d'argent a l'Acadèm ia Cots, de Barcelon a
Mitjana de 325' 45 pulsacions netes per minut

PRIM ER PREM I per a casa coDte rcial
Copa d'Argent a Comercial Pirelli, S. A.
Mitjana de 280'79 pulsacion~ netes pm: minut ·

Oficines: La ietana , 37 · -:Je lèfon 14734

- - ---

Fàbric a: Castille¡os, núms. 87 i 89
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ON VA LA NOVEL-LA1

Un bell assaig, dintre una
exceHent revista
El darrer número de «Cruz y
Ra.yaJ, de Madrid, publica aquest interessant assaig- per bé que breud e Pérez Ferrero. El seu titol, «Derrotero de la novelu, ja dóna idea
del problema apassionant que abor~· Segons ell, en literatura, el gènere noveliesc és el que opera més
directament sobre la vida, introduïnt
en els resultats vitals un m1nlm o
un màxim de desfiguració, quedantse sempre una mica més ençà o
més enllà de la ree.litat estricta. No
és estrany, doncs, tenint en compte
aquesta actuació, que el camp noveliistic es trobi en els presents instants sotmès, a tot el món, a desorientacions 1 agitacions semblants
a le& que aquest ens ofereix i que
sigui impossible assenyalar rumbs
per a l'esdevenidor i sols sigui fàcil
de registrar fets concrets.
F ent una divisió de caire humà,
ni erudita ni ac-adèmica, la novella
se'ns presenta com allò que s'ha vis-

tlia

!!!±!!::!f
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·

·
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LES ELECCIONS DE IUGOSLAVIA

S han celebrat· en mig de. la més gran coacció governamental
1

o

cló és el que predomina. P er això
Tomàs Mann ens mostra el món de
la imaginació en relació igualment
amb l'esperit. Justifica menys la se-

Les eleccions municipals
a França

El cos electoral s'ha abstingut
Els
croates obtenen el segon lloc malgrat la
persecució del Govern

la Cambra Iugoslava . Encara
quen per conèixer algunes dades~
quals no poden alterar el resUlta:'
A més, segons la llei electora¡ ·
gent, els partits g~vernamentals ;:
den reclamar alguns llocs addlc!
nals a la Cambra, per tots el ~
tf; als quals hagin assolit lllajor~a
absoluta.
•
LES XI FRES OFI CIA
Belgrad, 6. - Segons les xifres 0L8
clals publicades a darrera hora ~
candidatura governamental ha '
tingut 1.640.000 sufragis 1 900.000 ~
del lider croata, doctor Machek. ,

QUATRE CINQUEN E S
ELS GRUPS NO GOV ER·
(Ve de la pàgina 12) clons en gran nombre de IJUUllclpis.
PARTS DEL PARLAMENT
NAMENTALS TROBEN
Als cercles ben informats ea creu
S ER A N GOVE RNAM EN·
MOLTS OBSTACLES LE•
la c ambra francesa, el nombre de I que una aliança sociallsta.<:omUnlsta
TALS
GALS
la qual és de 615 diputats.
podria fer guanyar als primm força
Belgrad, 6. - Segons dades ofiajuntaments.
Belgrad, 6. - Ahir s'iniciaren les cials, els partits governamentals, en
D ESACORD ENTRE LA
eleccions enmig de gran excitació,
PREMSA DE DRETA SOCAL1\IA ABSOLUTA especialment entre els partits de l'o- les eleccions d'ahir obtingueren les
BRE ELS RESULTATS
Paris, 6. - En el Ministeri de l'In- posició, degut als obstacles que el cinquenes parts de tots els llocs de
Paris, 6. - Encara no són cone- terior comuniquen que les eleccions Govern posa a. les seves candidatuguts exactament els r esultats de les mUnicipals celebrades ahir a França res.
eleccions munlcip¡¡.ls celebrades ahir es desenvolupen dintre d'absoluta calDes d'ara ja es pot afirmar que ha
a França. Hi ha un 60 per 100 de ma.
desaparegut la possibilitat que IuBERRIOT NO GUANYA A goslàvia torni aviat a un sistema de
llocs encara indecisos.
LA P RIMERA VOLTA
govern r epresentatiu, i que, pel conJOSE BERGAMIN
«Le Matin» declara que les esquerLió, 6. - En les eleccions celebrn- trari, continuarà en realitat l'actual
d irector de «Cruz y Raya»
res han estat derrotades a Paris i
la seva força ha minvat força als des ahir per al Municipi de Lió, s'ha clictadura militar, dissimulada per
produït una gran sorpresa, en quedar un Parlament fictici.
departaments.
cut, com el que es volgué viure, o va lentitud, tal vegada apresa dels I «Le Matin» declara que les esqE en «ballotaget
el ministre sense car- La veritable lluita electoral d'ahir
com el que hom sentí horror de viu- altres; però, en canvi, no necessita
«L'Echo de Paris» pos¡¡. de relleu tera i alcalde de Lló, senyor Eduard
1
r e, i, també, com l'amalgama dels justificar-se en un sol punt com a el gran avanç aconseguit pels co- Herriot.
tres aspectes.
novellista. Es el més de tots. El món munlstes
tich 1 l'oposició unida, que girava
Hom podria omplir fàcilment de novellesc surt de les seves mans més
«L'Ou~e» diu que les eleccions
Venècia, 6. - Hom sap que exlstel- pugui permetre en el futur una revtLES DONES C0 1\1BA'IIVES entorn del lider croata doctor Manoms aquestes càtegories i fins ca- orgànic, més complet, amb més im- d'ahir significaven la consolidació dels
chec.
xen grans dificultats a la Conferèn- sió de les clàusules territorials del
Paris, 6. - Durant les eleccions
ncteritzar amb un sol nom cada petu d'ingent creació.
partits extremistes.
Per bé que J evtich es titula demò- cia preparatòria del Danubi, c:ue es Tractat del Trianon.
celebrades ahir, les sufragistes proun dels aspectes. Es pot dir, també,
Dels tres costats del triangle El periòclic comunista «L'Humanl- vocaren diversos inci<lents còmics. A crata, en realitat és un enèrgic cen- celebra en aquesta capital, per l'ucque la barreja dels tres aspectes es Proust, Mann, Joyce - han partit té» diu que les forces del seu par- primeres hores del mati, les sufragis- tralista, partidari de la concentració tltud del mlnlstre de l'Exterior d'RonEL GOVERN ITALIA C&.
eol donar en les obres mestres. El altres homes llluslonats en busca de 1 ttt han fet progressos en les elec- tes establiren col:legis de vot¡ a l'aire de l'Administració de Iugoslàvia 1 gria, doctor Kanya, les peticions (lel
LEBRARA CONFERENCms
la mateixa aventura: «derrotero» clons d'ahir.
«Quixot» ho demostra.
P ARTICULARS PREPAltA.
lllure, àdhuc amb personal de propa- de l'autoritat executiva a Belgrad. Es qual han originat vius debats. El reLa 1m.aginació del noveHista- diu d'això eternament nou 1 distint.
TOBI ES
ganda, però la pollcia, complint or- també partidari de la continuació presentant italià, Suvlch, tractà de
s.
P érez Ferrero - està predisposada
SEG ONS LES PRIMERES dres rebudes, prossegul a dl.ssoldre del domini definit dels serbis per persuadir que adoptés una posició més
Roma, 6. - S'assegura que, a lnlsempre als grans processos, a les
NOTICIES ELS COMUNIS- els serveis del vot femení. Quan els damunt de tota la 'resta. del pa~.
clativa d'Itàlia, els ministres de l'Ex.
conciliatòria.
enormes elucubracions; la imag!naTES GUANYEN LLOCS
Es diu que Itàlia ha fet diverses aerior dels Governs que pertanyen a
agents intentaren apoderar-!& de les El doctor Machec és croata i deeió consola, però també tortura el
Paris, 6. - Els resultats oficials de urnes femenines, que eren Slmples tensa el nacionallsme de c roàcia. concessions referents a les discus- la Petita Entesa, vindran succes:tva.
c¡ul la posseeix; una imaginació foles
eleccions d'ahir rebuts fins aquest capells, les sufragistes atacaren a la Anaven aliats amb ell ahir molts sions entre Hongria 1 Iugoslàvia, leo; men t a Roma abans de la celebr8ci6
¡osa tant pot derivar vers mons llumoment
no suposen cap canvi pro- policia tirant al rostre dela agents servis, tals com Bogolut i J ovano- quals seran discutides en la propera de la Conferència del Danubi, la qual
mlnoso.s com vers d'altres plens de
fund
en
el repartiment de les mu- polvos d'arròs tancat en bosses d'e- v1ch, els quals creuen que l'esdeveni- reunió del COnsell de la Societat <le haurà de celebrar-se a començaments
A prec de molts lectors, inserim,
terrors 1 tenebres; a vegades aquest-3
dor de Iugoslàvia seria més brillant Nacions, aix1 com també pel que fa de juny vinent.
nlclpalltats
respecte a la situació an- norme tamany.
amb
molt
de gust, la bellisslma poemons prenen tant de cos en la imaImmediatament la policia va dete- si l'administració del pafs es descen- referència al reconeixement, en printerior.
¡inacló del novel!lsta que arriben R. sia llorejada:
A R OMANIA ESTAN SA·
Hom comprova que en les ciutats nir a la lider sufragista senyora tralitzava, per tal de permetre un cipl, del rearmament d'Hongria.
Influir en la seva vida omplint-la
llm!t d'autonomia a la població no
Amb respecte a la possibilitat de
TISFETS DEL PACTE
Louise
Weiss
i
de
les
seves
principals
de
més
de
5.000
habitants
els
comuMIMOS A, FLOR DE F EBRER
.c!.e sobresalts; llavors el novellista
FRANCO -RUS I DE US
nistes no solament no han perdut collaboradores, mentre una multitud sèrvia, tals com els croatas, mon- ¡la revisió dels Tractats de pau, es
pensa, no ja en el moment de la
Groc d'or vell
CONVERSES DE ROl\IA
cap municipalitat, sinó que n'han mig enfadada i mig disposada a fer ten~grins, macedònics i musulmans, declara que es celebraran algunes conc:reacló, sinó també en el desenvo- Mimosa, flor de febrer,
broma va prorrompre en morlJ I vis- d'ldJOmas, cultura i r eligió diferents. verses a Venècia entre t!ls delegat3
Bucarest, 6. - El senyor Tituiesco
guanyat 5.
lupament dels seus actes mél¡ vul- borrissol d'or d6 casulla ,
Sl la votació d'ahir hagués estat d'Itàlia 1 Hongria.
ha celebrat una llarga conferència
Els socialistes guayen un ajunta- ques, xiulets, aplaucliments i altres
cars, que està a la llinda d'un pre- que arribes quan l'ametller
manifestacions tumultuosament 1 des- lliure 1 secreta, potser la candidatuamb el rel Carol.
ment i en perden 10.
c:lpici 1 que hi ha un monstre que silenciosament s'esfulla.
ra d'oposició hauria assolit una gran
OFI CIALMENT DIUEN QUE
A la sortida, el ministre romanès
Els guanys i pèrdues dels altres concertants.
vigila la seva existència per a inS'HAN ENTES
Al migdia, les detingudes foren po- majoria. Però la votació fou oberta,
ha declarat que hl ha dos fets que
partits són inslgnlflcants.
\ervenlr d'un moment a l'altre en
per la qual cosa el Govern comptà
Venècia, 6. - Han acabat les con- permeten mirar amb esperança enCom que el nombre de «ballotages» sades en llibertat.
ella. Aquest monstre és el desti? ¿La Mimosa, flor de febrer,
verses !talo-austro-hongareses 1 s'ha vers l'avenir: un d'ells, la signatura
Hom sap que a Marsella les sufra- amb molts avantatges.
és molt elevat, resulta diffcll fer prod'un
groc
de
nola
malalta,
desgràcia imminent? ¿La incllnacló
Fins poques hores abans de les publicat un comunicat oficiós, en el del pacte franco-rus i l'altre la perssaps que el bon t emps que we nòstics sobre les característiques de- gistes han provocat Incidents seminstintiva, malgrat la pròpia volun- quo
finitives d'aquestes eleccions, ja que blants i han protestat per no haver· eleccions, els oposicionistes estigue- qual es declara que aquelles han per- pectiva de la conclusió del Tractat
no t'ha de besar la galta .
W.t, que haurà de portar-lo per terren estudiant la conveniència o no mès comprovar la identitat de l'espe- del Danubi, d'acord amb les suggeels resulats de la segona volta, el les concedit el dret al vot.
rible& viaranys? No és altre el cas
de retirar llurs candidatures i de- rit de coHaboració entre els Governs rències de Laval 1 Mussollnl. Afegi
pròxim diumenge, dependran princiTu
que
tens
et
goig
Intern
(te Do.stlevsk1, mostra rotunda d'una
FLANDIN ES ELEGIT PEL clarar el boicot a les eleccions com de Roma, Viena 1 Budapest.
palment de les aliances o ruptures
que els països de la Petita Entesa
vlda torturada, en la qual jugà la que et puja per dins la soca
a protesta contra l'actitud del GoEn el comunicat s'expressa la con- són completament favorables als a·
SEU POBLE
que
es
produeixin
en
el
curs
de
la
imaginació el paper de torturar-la I el llavi fi de l'hivern
vern,
que
va
detenir
nombrosos
canfiança que l'obra de clarlficacló poll- cords de Roma.
Yonne (França), 6. - En les elecsetmana.
per tes branques l'esbadoca.
més encara.
Respecte al fet que els comunis- cions municipals celebrades ahir, al didats i tots aquells que el criticaren Uca europea, iniciada a Venècia, faAcabà dient que es sentiria satisSpengler suposa que la novelia ha
tes hagin guanyat diverses munici- petit COnsell de Momecy Sur Cure, en la propaganda electoral. Amb el cilitarà l'acord entre tots els països fet si els esforÇOS d'Itàlia i França
T
u
que
mires
el
voltant
clos el cicle de la seva evolució, que
palitats, en detriment principalment ha resultat elegit l'actual President boicot es pensava també protestar Interessats a la conferència danu- a favor de la pau i de la reconcilia.
està en decadèncta. «La novella està I, pequè no et t robis sola,
dels socialistes, resulta interessant, a del Consell senyor Flandln, el qual per la mort de nombrosos oposicio- biana.
ció dels països del Centre d'Europa,
en crisiJ, s'ha dit, com de totes les contemples com va esclatant
més, fer constar que els comunistes obtingué 98 vots dels 109 que foren nistes durant la caml>anya electofossin recompensat amb l'èxit.
ral.
coses. Però el fet que la novella re- aJguna que a ltra viola.
obtenen el segon lloc de les vota- ~esos.
PERO LA REALITAT S~I
•
Ara, quan, segons les darreres da.nectelxi la crisi del món, ¿vol dir
l MPRESSIO GENERAL
BLA QUE NO ES BEN BE
de..,
otlcials
hom
declara
que
la
llisque ella mateixa estigui en crisi? Mimosa, tu que presums
Paris, 6. - Es calcula que en les
AIXO
Els que creuen la novella en crls1, d'haver estat ta flor primera
eleccions celebrades ahir ban prl'.s ta governamental posseeix més de
Viena, 6. - Les converses !talotres
cinquenes
parts
dels
sufragis,
consideren, és clar, el segle dinovè, I d'a guantar enlaire ets llums
part uns deu milions de francesos
hongareses han acabat a dos quarts
el «Segle de l'Enciclopèdia de la no- q~U~ e ncengué la Candelera.
per tal d'elegir, amb els seus vots, emesos, s'accentua entre els oposl- de cinc de la tarda.
clonlstes
el
decidit
propòsit
de
boivella», que é3 com l'altra Encl~lopè
els Ajuntaments de les 38.000 muniEls delegats austríacs l hongaresos
AUTOOH.AFl:>. UlBUlXOS
cotejar el Parlament que sorgeixi de sortiran en el ràpid de Viena, a les
d!a, «Suma 1 compendi, compendi 1 Tu q~U~ en les nits hivernals
cipalitats de França.
AQUAR.ElrLES
HAN COMENÇAT A LONDRES
Els inèidents més destacats s'han les eleccions d'ahlr.
suma de tots els espectacles hu- t•estir6'3 I et desdalltes
sis en punt.
1 el mes Important ll.SSOrtlment
A TOT L'IMPERI
mans, sobre els quals opera la ima- per haver e ls estels més atts
desenrotllat a Normanclia, on, en un
S'assegura que Hongria ha reclade O R A V A T f3 de Barcelona
Londres, 6. - Avui han come1;1çat
centenar d'Ajuntaments s'han regisginació».
GRAN ABSTENCIO 11 LA mat un exèrcit de 100.000 homes, però
que se•t tornen flors petites.
Exposició I venda a preus In
trat abstencions o bé s'ha protestat
A continuació Pérez Ferrero dóna
CANDI DAT UR A G O V ER· que Itàlia ha insistit en què aquesta les festes de commemoració de les
versembtanls a
noces de plata amb el tron del rel
l'escrutin!. Aquesta protesta ha estat
NAMENTAL EN PRIMER qüestió hauria d'ésser exposada da- Jordi
un cop d'ull a la generació espanyo- I, a voltes, has somniat,
V.
ME1HüPüL I T ANA
afegida a l'actitud de la Cambra, la
LLOe
la del 98. Fermament, rotundament voltada de boires blanques,
vant la Societat de Nacions, ultra
Els carrers pels quals ha passat el
qual
ha
estat
dissolta
sense
haver
Belgrad,
5.
En
les
eleccions
ge-diu- Galdós és el gran novellis- que portes la Immensitat
això, Itàlia es mostra favorable al seguici reial vers la Catedral de Sant
Llibreria vella I Nova
eolucionat alguns problemes de gran nerals celebrades ahir, la candidatu- reforçament de l'exèrcit h ongarès.
ta de la seva època a E:;panya, de pengim penjam per les branques.
can.:aa , 31 tbalxos Sala Mozart>
Pau, apare!xlen completament plens
interès
econòmic per a Normandla.
ra governamental ha obtingut, en
ia seva època i de tot el seu segle.
per immensa multitud, 1 la pollcia no
A darrera hora es confirma. la pri- aquesta ciutat, 24.000 vots contra
SI BE S'BAN POSAT D'A- era suficient per a contenir-la.
I, a la fi, l'assagista castellà, des- Es tarrufa un poc el cor
La
mera impressió que el resultat de les 10.000 que n'aconseguí l'oposlcló, la
CORD, ARA S'ESPERA QUE carrera apareixia coberta
prés d'haver considerat ràpidament tu que ets flo r estarrufada,
per 14.000
eleccions no modifiquen sensiblement llista de candidats de la qual anava
SORGEIXIN DIFICULTATS homes de l'Armada, Exèrcit
l'evolució de la novella, tracta de dient que l'hivern s'ha mort
l Avia·
el mapa electoral. Hi ha que con- encapçalada pel llder croata doctor
EN LA CONFER ENCIA
p redir-ne el «derrotero». Són - es- amb la darrera gebrada.
cló.
Venèvia, 6. - El comUnicat oficial,
A la sortida dels Jocs Florals, hem signar, no obstant, que l'extrema es- Machek. Aquests resultats no són
criu -. de bon antuvi, tres novellisquerra socialista perd 10 municipal!- definitius.
publicat després de les reUnions predit això que segueix:
te3, de nacionalitats distintes, els I dlga•ns que el bes del sol
Londres, 6. - Mentre a Londres es
tats, cinc de les quals les guanyen
El nombre de votants a Belgrad ha paratòries de la Conferència danu- celebren els primers actes commemoque sw¡tenten en el nostre fur in- que les branques t'estremia
-Què us ha semblat la testa?
-Bé, molt bé. Només trobo que els comunistes anomenats rpupls- estat molt escàs, igual com a Eslo- blana, està redactat en els termes ratius del jubileu dels reis d'Anglatem la. conviceió que la novel:la no se t'ha tornat borrissol
vènia, on un gran nombre d'electors usuals en aquestes notes, en la qual terra, a tota la resta del pals i de
tot plegat ja una escandalosa ja,. tes».
podrà sucumbir fàcilment al conjur florit de tanta alegria.
En la segona volta, els soclallstcs s'abstingué de votar, bo 1 seguint les es diu que les discussions s'han de- l'imperi es desenrotllen altres festes
de les veus de «crlsl!» llançades de
rum de sagristia.
d'igual caire.
El bo del cas és que això ho deia ... es trobaran en desavantatge enfront recomanacions del cap del partit ca- senvolupat amistosament 1 s'han acla-totes bandes.
Aquest mati, durant una parada de
finor de gel
als
comunistes,
en
nombrose:s
munl·
tòllc
eslovè,
M.
Koroschetz,
que
rit
importants
punts
1
s'ha
arribat
Marcel Proust, Tomàs Mann 1 Ja- IMimosa,
un capellà/ I no pas un capellà catropes que es celebrava a Newcastle,
besada teblona
cipalitats
del
cinturó
de
Paris
l
dels
aconsellava
els
seus
seguidors
que
a
un
complet
acord
entre
els
tres
m es J oyce... Cada un busca en el d'un sol de
muflat com el faceciós Bartrina, sis'enfonsà una tribuna ocupada per
color d6 mel
no votessin.
Governs d'Itàlia, Austria 1 Hongria. 200 persones que cai¡¡ueren a una pro
&eu món la deflnlció de la novella. que
nó un capelà autèntic, molt simpà- grans centres industrials.
les
branques
t'acarona.
El
cap
del
Govern,
senyor
Flo.nEl Govern s'ha assegurat pràctlEn els cercles politics s'assegura funditat de set metres. Resultaren
El «temps lent», amb el qual estan
tic i molt conegut.
din, igualment que els ministres se- cament la gran majoria de vots eme- que la responsabilitat per a ulter iors 50 ferits greus que han hagut d'ésescrits els llibres de P roust, apareix
•
•
•
Encomana•ns
la
finor
nyors Laval, Marchandeau, Jacquter, sos a les províncies del Sud, no es esdeveniments queda encara amb al- ser hospitalitzats.
ben j ustificat, posat que el més miTot poeta que s'estimi és capaç de
Regnier , Mandel, Perreau i Praclier, coneixen encara detalls dels resul- tres potències, especialment amb els
núscul objecte, el més simple suc- de la teva polidesa
fer coses fantàstiques. I encara mé3
han estat fàcilment reelegits. Alxi, tats a Cr oàcia.
components de la Petita Entesa, els
cés, poden reservar a l'home de su- tu que, essent flor de fredor,
quan la seva activitat s'orienta per
ets
caliu
I
flama
encesa.
doncs, l'únic ministre en cballotage»
representants de les quals es reunirll.D
prema sensibilitat milers de sensa-camins estranys a la Poesia.
"
1
totes
DETENCIO DE GENT DE
cions. Es en aquest sentit que ha de
maneL'OPOSICIO 1 PERSECU· el 14 de maig a Bucarest, per a una
Així un poeta i estilista, que nos- .,s e Hsenyor Herriot. De
res, erriot figura al
per a 1'l
conferència preliminar dels problev'eure's el Utol genèric de la seva Mimosa, flor de febrer,
altres coneixem, cridat a exercir la segona volta amb 6.500cap
V()t.s contra
CIO DELS CANDIDATS
mes danubians.
obra: «A la recerca. del temps per- que veus amb l'ànima eixuta
Secretaria
d'un
club
de
futbol
,
es2.400 dels socialistes.
Belgrad, 6. - Comuniquen de Za..
Segons una informació de bona
dut». Es ben veritat; el novellista sota ta flor d'ametller
criu
damunt
la
seva
documentació
EI senyor Marquet, de la l.llsta neo- greb que durant les darreres hores font, Hongria, les sollicituds de la
busca. de nou el temp3 que se 11 es- una amet lla diminuta.
Ciutat de Mèxic, 6. - Hom anül)o
coses com aquesta:
ha estat fàcilment elegit que precediren a les eleccions, la po- qual sobre Igualtat d'armaments i an- el: que uns indis de l'Estat oaxacapà, sempre que els records 11 po«...elements escaients per a pe- socialista,
a
Bordeus.
licia
va
practicar,
a
Croada,
nombrotagonlsme
amb
la
Petita
Entesa
han
I
et
marceixes
poc
a
poo
den fer «sentir» passats esdevenica, recorrent la seva zona muntaremptèries modificacions de darrera
La principal caracterlstlca de les 1ses detencions.
ments.
constituït un dels principals obsta- nyenca, han trohat les despulles de
en veure que el maro s'acosta
hora ... J
eleccions
la
constitueix
el
gran
nomEl
doctor Vladimir Machek, llder eles i continuaran éssent-lo a la Con- dues persones junt amb les d'Un aeJoyce, per contra, mostra el món I se't fon el color groo
D' això, els simples mortals, en fieU el pronòstic per al resultat de- de l'oposició,
ha dirigit un telegrama ferèncla Danablana de Roma, que es roplà. Fonamentadament hom creu
de l'anècdota també en relació amb com se fon l'or de la posta.
diem, ras i curt: Suplents. Però un bre de «ballotages», els qual.s fan d} al prlncep
regent Pablo, protestant celebrarà el proper mes, ha accedit que LS pot tractar dels esquelts delS
l'esperit. Recull el detall, el pet1t
poeta ve obligat a dir-ne : «elements finltiu.
1contra el fet que la policia prohldir
ella
ò
s uccés, aqueste3 diminutes accions Mimosa, flor de febrer,
escaients, etc., etc.•
La nota destacada a la capital és beixl que els candidats de l'oposició a acu
a
• per es reserva el aviadors espanyols capitans Barbeque són de vegades rumb i caracte- q1a tons tan curta la vida
0
l'elecció,
pel
districte
de
Notre
Daviatgin
per
les seves pròpies circums- :f\!en~~ no el prejectat Pacte ran l Collar, que desaparegueren dU·
rització de la vida dels humans. que, en pensar en el mes que ve,
rant el seu vol de L'Ha vana a Ciuta~
NOTICIARI
me,
de
l'ex-cap
superior
de
pollcil\
,
crlpclons.
S'afegeix que el mln!stre hongarès Mèxic a bord de l'avió «Cuatro VienTambé justifica la lentitud-no és t'esfulles esporuguida.
de
Paris,
senyor
Chlappe.
Sobre
els
d
l'Exteri
h
«La n it transparenhl. - Aquest és
premlosltat- de les seves obres. AcuEL PRESIDENT SATISFET e
or, anya, a declarat que tos».
el titol sota el qual el doctor Carles 90 regidors de Paris, 37 han quedat
pmla anècdota sobre anècdota. L'es- Sl ens esfullessis del cor
Els cadàvers apareixen a una d!S·
Hongria està disposada a signar un
DE LA VI CTORI A
pacte militar per tal de garantir la tància de les restes de l'aeroplà, la
Cardó ha aplegat seixantena dels elegits ahir. Ha estat reelegit el preperit l€3 sedimenta.
l'hivern de gebre I boirina,
Belgrad, 6. - El president del Con- independència d'Austrla però que no qual cosa sembla que vulgui demOS·
seus pòrtics a eLa Paraula Cristia- sldent sortint senyor Contenot. Fls
Tomàs Mann es troba situat entre d'entre les Uors del record,
na». El lllbre ha estat imprès, amb el~gits són: 13 republicans, 15 repu- seU, senyor Jevtlch, ha declarat als vol fer res que sigui c~ntrari a Al _ trar que els aviadors, o bé es uan·
un 1 altre -Proust, Joyce-, no fores la flor més divina.
pulcritud i elegància, als tallers de b~cans ~·esquerra, 3 radicals, 1 ra- periodistes q-ue estava molt compla- manya. Per tant, es creu que l'adh:_ çaren de l'avió en considerar-se en
perquè aquells manquin d'imagina..
la Tipografia Occitània, i presenta <?cal ~1allsta, ~ repubUraus socia- gut del resultat de les eleccions, co- i sió d'Hongria al Pacte del Danubi lmmlnent perill, o foren llançats vioció, sinó perquè en ell la imagina.SALVADOR PERARNAU
un aspecte atractivol que convida a listes 1. 2. comunlS~ cpup1Steslt.
negut fins el moment, l ha afegit serà conclicionada per tal que sl ui lentament de l'aparell en el moment
llegir-lo. L'èxit de venda obtingut per
El Illl.O.lStre de 1 rntenor ha decla- que, segons les seves informacions I autoritzada la implantació d 111 g i de produlr.se la topada d'aquest conl'anterior llibre del doctor Cardó cEl rat que a les colònies s'han celebrat personals, la llista governamental ha militar obli ato
, e serve tra les muntanyes.
~ quet s a~equl el Les autoritats treballa per tal de
diàleg interion, pròxim a exhaurir- les eleccions amb Igual calma que a obtingut la majoria absoluta en precedent
la
metròpoli.
gairebé
tot
el
pais.
?
a
c~n
ra
ongria.,
se i el valor, de tothom reconegut,
A Oran es troba en cballotage» l'alamb motiu de 1assa.ssmat del rel Aie- confirmar la notícia, la qual encara
del contingut literari, Ililgülstlc i
1
cald
b
t
Lamb
amb
3
700
xandre
de
Iugoslàvia
a
Marsella.
Amb no és oficial.
doctrinal de la seva nova publicació, votse d~ a tat
ergere,
•
ACUSAC IONS CO NTRA EL referència al Pacte de mo inter!eli fan augurar un èxit no inferior.
A c::s~~u!!• ha elegit set re6iGOVERN
rènclat a Austrla, Hongria no renún- El «Pradva» i el «lzvestia»
El nou llibre del doctor Cardó es
Zagreb, 6. - El. llder croata. doc- ela tampoc a la revisió territorial castigats pel Partit Comunis·
troba de venda a totes les llibre- dors la lllsta d'unió republicana i els
altres llocs estan en cballotaget.
tor Machek, ha fet greus acusacions establerta pels Tractats de pau.
ries de Catalunya.
contra el Govern, en referir-se a les
Es creu en els cercles politlcs que
ta rUS
Els Jocs Florals de Gràcia. - Deselecc10ns d'ahir. El doctor Machek ha és molt dlficil compaginar les petiMoscou, 6 . _ El COmitè centrpl
prés d'alg-uns anys de suspensió de
declarat:
clons d'Ho~la amb els punts de Executiu del Partit comunista ha
la celebració dels Jocs Florals de
«He d 'acusar el Govern de Belgrad vista dels paiSOS que formen la Petita castigat públicament els dos penO"
Gràcia, hom procedeix amb gran acd'exercir el terrorisme 1 la brutall- Entesa.
dics més importants de Rússia: cW
tivitat l entusiasme a la seva reortnt amb motiu de les eleccions geneELS HONGARESOS DIUEN vestia» i «Pravda» per no haver pu·
ganització, per tal que puguin assolir
Pròleg d 'AZORIN
1
rals del diumenge. Malgrat les coacQUE HAN CONCEDIT EL blicat en llurs edi~ions el darrer J.Il•
la màxima grandiositat.
clons exercides, el 97 per 100 dels
l\1A.XIl\I
forme oflcllll sobre la sembrll de
A aquest ft, hom procedeix al nocroates votaren contra el ¡;ovem en
Budapest, 6. - En els cercles poll- ¡ prlmavera.
menament dels mantenedors dels esmentats Jocs Florals. Es molt proAtenes, 6.
L'ex-president Venl- les eleccions. Clar que els resultats tics, comentant les COnferències que
Gairebé tots eis s'han celebrat a Venècia, es diu que
bable que siguin nomenats els se- zelos 1 el general Plasttras, a!Jd com seran falsi..ficats.
nyors Domènec Perramon, Nicolau també el senyor TzanakakiS, han es- nostres interventors electorals han Hongria ha fet el màxim de concesCLI NICA MENTAL
d'Olwer, López Picó, Pociello Forra- tat condemnats a mort per un Trl- estat detinguts, i cada cap de dis- slons l que s'ha ar ribat a un acord
tncte
ha
rebut
l'ordre
de
donar
uns
entre
Itàlia,
Austria
i
Hongria,
gn\(Torre de Campderà)
dellas, Octavi Saltor l B. Thló.
bunal Militar. A la mateixa pena ha
A LLORE'I DE MAR
G~
La Festa tindrà lloc el primer diu- estat condemnat el senyor Condu- resultats amb una majoria minlma cies a la condescendència hongaresa.
d'Un '10 per 100 dels vots a favor del
S'afegeix que és convenient que la.
menge de juliol, al local de l'cAteneu ros.
NA
TELEFON 10
Govern,
sense
tenir
per
a
res
en
Petita
Entesa
faci
també
conce5Slons.
Per a l'assistència dels malalts
Obrer Artesb, de Gràcia. Hom
El tlll del eenyor Veníulos ha esUnes altres informacions diuen que
nerviosos, mentals 1 toxicòmans
compta actualment amb premis de tat condemnat a 10 anys de presó. compte el resultat real de la. votacló.
Un
10
per
100
dels
144
candidats
Hongria
no
plentejarà
a Roma la
d'ambdós sexes
vàlua, els quals, aixi can també els
Tots ells es troben refugiats a l'esTt~èfons: 11147-12456
3, Ronda de Sant Pere, 3
Metge D1rector Resident
temes l condicions, seran publicats tranger, però llurs bens seran confls- parlamentaris d'oposició estan a la qUest!ó de la revisió, si les altres napresó o bé internats, i als els ha estat clons admeten que l'article 19 del
Doctor Bernat carrera•
av1at.
cat..11.
orohiblda la celebració de mltingu Govenant de la Societat de NacJ.ons

Les Converses preparatòries
de la Conferència Danubiana
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DESPRES DE LA SOLUCIO

·el nou Govern exposarà el-sêu Progràma a la sèssi~ de Corts de demà
Avui es re·uneix el Consell, que acordarà la declaració - ministerial
(Ve de la pàgina 1)_ - -No intfnteu fer-me parlar perUna brevíssima sessió
què ja. us he dit que m'he imposat
majoria I. la lllbertat necessària per- un sUenci amb el qual coincideixo;
de Corts
què el seu patriotisme republicà pu- però, natualnnent, no em refereixo
Ma.drid. 6. - En els passadissos
gu1 procurar aquella convivència que en absolut a vosaltres.
de la Cambra hi. ha pocs diputats.
ja tan necessària és al pais, creban-Aquestes notes, són de la premA les quatra. de la tarda s'obri la
tat tradicionalment per la discòr- sa del mati.? -ha preguntat un pe- sessió, la qual presidia el senyor
dia i s'imposen a la prudència da- diodista?
Alba. Es llegeix I. s'aprova l'acta de
iant eis problemes plantejats en la
El senyor Lerroux ha tomat a in- la sessió anterior.
. vl.da interna 1 en l'ambient, que no sistir que no diria res I. alesh~es
El senyor ALBA llegeix una cocal oblldar, de l'exterior.»
un altre informador ha preguntat: l' municacló del Govern de la Repúoesprés de llegit el paràgraf de
-Entraran a formar part del nou bllca ~;¡, la qual es comunica que
l'esmentada nota, el senyor Lerroux Govern ministres que no pertanyin per a . la pròxima sessió s'avisarà a
ha. fet el comentari següent:
domicili.
-Rememorant el que diu la nota als partits que integren el bloc?
-, y .. r r ,..- 'Tt" • ~ · ,.
r
r.
-Espero que no, em temo que no,
~- :> ' ~ _ ~ _ ~r
t interpretant el desig de S. E., que
bé
r.;
~oincldeix amb el meu, els meus pro- amb tot 1 que jo
ho voldria.
,
~ ~
"' •.
- ~1
pòsits 1 els meus actes, en tota la
Com que els informadors han mos- J
•
......
•
meva actuació com a cap del Govern trat la seva estranyesa, ha afegit:
Tot seguit s'aixeca la sessió.
no hi. ha hagut mai res que signi-No és perquè s'hi. oposin aquests
fiqui nl persecució ni hostilitat con- senyors, sinó per les dificultats d'aComentaris als pas·
tra ningú, ni tan sols dels grups que coblament.
sadissos
actuen en la vida pública; sl aques-En el cas que aquesta tarda
Madrid, 6. - En el passadissos es
ta ha estat la caracteristlca de tota quedi format el nou Govern, 1 com
la meva vida, ara he d'accentuar- que ja ens heu dit que no parlareu formen animats grups de diputats
}a, per tal com, passats els moments amb el senyor Melquíades Alvarez que comenten la marxa de la crisi
explosius, liquidat el moviment re- .fins a les cinc de la tarda 1 com 1 que asseguren que han sorgit difivQlucionari, pacificats els esperits, que és impossible que es presenti cultats per a la formació del Govern perquè la c. E. D. A. oposa
ha d'anar-se per força a aquesta avui a les Corts, ho farà demà?
convivència, en bé del pals. On jo
-No; en el cas que es formi ga- obstacles al fet que es doni la carestigul no hl haurà persecucions 1 binet avui, jo hauria de canviar im- tera d'Instrucció Pública al senyor
menys provocacions,
i contestaré pressions amb alguns companys de Royo Villanova.
l'agressió amb la mesura, i una mos- Govern per al programa a desentra d'això és el sUencl que m'he im- rotllar pels que l'integraran, 1, per
Altra vegada Gil Robles
posat, fins 1 tot després de veure tant, no hi. haurà temps de fer-ho.
al domicili del senyo~
algunes notes fetes públiques.
com que els periodistes feien ges-Llavors, es presentarà dimecres?
Lerroux
tos significatius de no comprendre
El senyor Lerroux, sense afirmarMadrid, 6. - A tres quarts de
l'abast de l'aHusló, el senyor Ler- ho, ha donat a entendre que seguraquatre arribà al domiclll del senyor
roux ha aclarit:
ment seria en aquest dia.
.
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lbir e! ton~litní la [omiuió tintura nomena~a uer
~i[ i ~on uer a~miniltrar Bartelona
La sessió començà molt tard per dificultats en la distribució
de llocs entre la Lliga i els radicals
Pic digué que tot és interí i que s'ha de fer molta "administració"
El senyor Blanc vol que consti el
L'acte havia de començar a les sis
però passen hores I la cosa no es seu vot d'acord amb el dels seus
soluciona. Els consellers estan reu- companys de Lliga en la sessió del
nits pels recons de la casa aquila- dia 6 d'octubre.
El senyor Ulled, en castellà, s'adtant els graus de simpatia pel movlmP"t d'octubre de cada conseller hereix a les paraules del senyor Coll
del senyor Pic per tal de deixar 1 Rodés.
I a proposta del senyor Pic es
a últim terme el que en doni més
passa a l'elecció del Consell de Gopercentatge.
Segons es diu en el transcurs del vern 1 de la Presidència. Tots els
temps que passa, el senyor Calderó càrrecs són votats a la vegada. 1
ha donat la quantitat més mlnlma com que hi. manquen els consellers
1 serà elegit President de l'Assem- fantasmes, surten elegits per 22 vots.
Allò de les Tinències ha estat una
blea.
Per al càrrec de primer tinent falsa alarqla, a l'hora de la votació
d'alcalde, ja que sembla que- es res- podem cònèixer el descònegudisslm
tablirà la jerarquia, es disputen el reformista. senyor Rov!ralta.
En llegir-se les paperetes en sur)loc el senyor Coll I Rodés i el senyor Jesús Ulled. Considera aquest ten moltes en blanc I resulta que
senyor ttue, després d'haver estat di- algú vota també els delegats de disrector general no pot passar per tricte. Almenys aprofitem el temps!
menys. Hi ha qui diu que de totes Tres votacions d'un plegat.
Mentre s'està fent la votació és
maneres és un descens en la categoria però algú objecta que sl de pas- repartit a la Premsa un full amb
sada pot ésser president d'Eixampla, els càrrecs, que diu:
«Alcalde: Senyor Pic i Pon.
tant li fa la categoria. ¡No tot s'ha
Primer Conseller - Regidor: En
de fiar als honors!
Les tribunes públiques, que a les blanc.
Segon Conseller-Regidor: Senyor
sis eren plenes, s'han anat renovant.
Els que vénen de nou troben els Ulled.
Tercer Conseller-Regidor: Senyor
bancs calents, però estan satisfets
de la seva sort. La tribuna de la Coll 1 Rodés.
Quart Conseller-Regidor: Senyor
Premsa també es buida dues vegades de vells regidors radicals que Vlza.
Cinquè Conseller-Regidor: Senyor
vénen a enyorar 1 de minyons de
les fanúlles de conspicus «correll- Codolà.
Sisè Conseller- Regidor: Senyor
glonarios» que vénen a prendre lliçons. La gent que hi ha pels passa- Farrero.
Setè Conseller- Regidor: Senyor
dissos diu que abans que el cartipàs mt.nlcipal sabrem el del Go- BausilL
Vuitè Conseller-Regidor: En blanc.
vern de Madrid.
• • •
¿No veia que estan a la recerca
dels consellers fantasmes de la eePresident de l'Assemblea: Senyor
Calderó.
· da? ¡Nosaltres no hem vist ningú
Vice-President primer: Senyor Toramb cucurulla!
Es produeix una gran alarma 1 ras.
surten precipitadament del saló de
Vice-President segon: Senyor Frlsessions els funcionaris que ocupen gola.
• • •
el seu lloc des de les sis. Algú fa
Consellers Delegats de Districte
c_órrer que corren a separar els con- Municipal·
sen 3 que actuen les vares de les
Tres no~ en blanc 1 els senyors
Tinències i se les volen prendre de 1 Matheu Sagarra Matutano ven·
les mans·
•
• 1 Lleó. •
drell, Saltor,
Roldós
Per fi a dos quarts de vult coEls senyors Consellers Delegats de
mencen a entrar els consellers ges- Districte determinaran per acord
tors per cada banda de l'hemicicle. d'ells mateixos el districte que haS. A. don Joan Pic I Poc, segons gin de regir.»
frase d'un dels consellers gestors, ha
Han sortit nou paperetes en blanc.
patit més per lligar caps avui, que
Pren possessió de la Presidència
per a trobar la fórmula per tal de el senyor Calderó 1 passà a ocupar
nomenar consellers. Ara la feina és el lloc de cap del Govern on sign.\
per a d.i stribuir els grups en els uns papers que U presenta el senyor
escons. La Lliga és la més toca- Pic.
tardana.
El senyor Calderó pronuncia un
El senyor Pic, que no porta conde- discurs, el qual, segons ell, és procoraclons, s'asseu a l'escó del cap nunciat amb molta emoció I promet
del Govern municipal. La Lliga al presidir amb imparcialitat fins allà
lloc de sempre.
on 11 permeti la seva inexperiència.
Aquell marc buit de la PresidènEl senyor Pic també parla 1 fa
ela, q . ina. anbúnia fa. I Els nous con- història. Diu que l'acte d'avui és el
sellers s'han oblidat de fer que el de més transcendència de la històsenyor Rlbé hi. reposés aquella pin- ria municipal. Diu unes floretes a
tura a. l'oU amb un minyó de nas la Lliga I adverteix que els conbor"!:ll)nlc acompanyat de la seva [. :l· sellers vénen a sacrificar-se per a
re. Era tan familiar per a molts substituir interinament els que fodels concurrents, que no s'explica ren elegits pel sufragi del poble.
que no hi. sigui.
Per a ell és un dia assenyalat, perAixò no mana. El senyor Pic, en què ja no haurà d'ésser més alcalple saló, parlamenta amb els conse- de tot sol, cosa aquesta que la ciullers de la Lliga. Mentrestant, els tat tenia dret a exigir als partits
COnsellers econòmics 1 el federal d'es- politlcs 1 no poUtlcs (!). Fa un
querra senyor ~astida seuen en els elogi del ccaudillo» que ha salvat la
escons de dalt de tot, darrera del República i prega, especialment als
lloc del Govern.
homes de la Lliga, que no facin poBon auguri, els fotògrafs tomen a litl.ca. ofereix alegTia al poble i adentrar al saló.
verteix que sl algú vol fer politlca,
Però, qui presideix? Ara el senyor els radicals no s'hi. avindran.
Pie, que sembla un mestre de cerilllònles,
s'ha enfilat cap el regne LLEGIU CADA DIA
dels econòmics.
Els radicals s'han
assegut als bancs de la dreta dels esPEctadors mirant i remirant que no
hi hagi quedat algun conseller de les
En el seu discurs, sense voler-ho,
esquerres. Seria perillós el contagi
de republicarusme.
segurament, reprodueix una nota
A tres quarts de vuit, el senyor oficiosa del general Primo de Riv~
Pic s'enfila sol a la Presidència 1 el ra contra els partits als AjuntaSol radiant de la seva clepsa pre- ments 1 a favor de la labor uniperStdeix el sUencl que s'ha fet al cop sonal 1 recordo. els bons temps en
de campana,
què es va lnlciar l'Exposició i diu
El secretari llegeix l'acta anterior que cal refer aquell esperit. Acaba
1 el &enyor Pic dóna la paraula al fent un cant al romanticisme que,
&enyor Coll I Rodés, el qual diu que segons assegura, el caracteritza. Es
~ Presents no poden aprovar l'acta aplaudit pels radicals, econòmics,
que vagt al llibre d'actes amb la agraris, retoimlsta l federal d'esIOla signatura dpJ cenyor secretarL auerra.

LA HUMANITAT

El aenyor Roda I Ventura contesta
al senyor Ple 1 recorda que els consellers de la Lliga són aci per dret
propi 1 perquè, diu, s'han acomplert
les aspiracions minimes de la Lliga,
ja que el Govern de la República
respecta l'Estatut de Catalunya (?)
1 perquè s'ha acomplert la Llei Municipal Catalana <li!>. Recorda l'actitud de la Lliga en el moviment
d'octubre 1 afirma que ells representen Catalunya. Acaba dient que
defensaran la Llei Municipal Cata.lana.
El senyor Vlza, agrari, diu que ve
a defensar els drets dels propietaris naturals de la terra 1 adverteix'
que el seu partit és econòmic (ja
són més!>. Anuncia que faran labor per a refer la tradició confessionaL Diu també que accepten l'Estatut tal com està però sense ampliacions que podrien ésser perilloses.
El senyor Vlza ens resulta un per iodista 1 ens dedica una salutació.
(No l'aplaudeix ni el seu company.)
El senyor Soler JanCI també recorda que ell és acl perquè els electors ll varen portar. Anuncia que actuarà completament deslligat de tot
altre partit I que farà una minoria
unipersçmal. El conseller tradlclona.llsta adverteix que en aquest Consistori es farà més politica que en cap
altre, tant, que el farà inoperant I.
fins diu que més s'estimaria seure a
la. tribuna •de la Premsa que no als
escons.
El desconegut senyor Rovlralta,
reformista, diu que ofereix la seva
modesta minoria (tant, és ell soll)
al senyor alcalde.
El senyor Torras ex-diputat provincial de la Dictadura, parla en
nom dels econòmics l del senyor
Bastida, 1 diu que ells representen
l'esperit més positiu de l'Ajuntament gestor, l promet que quan
presidirà ho farà bé.
El senyor Ple contesta als anteriors oradors 1 felicita als consellers
de la Lliga pel seu comportament
el dia 6 d'octubre 1 diu que els radicals no acudiren a la sessió perquè tenien por, però que el senyor
Lerroux ja ho va arranjar des de la
Presidència del Consell de MinJ..s..
tres. Acaba proposant que es suspengui la sessió fins dijous vinent
a les sis de la tarda.
El senyor Soler Janer demana que
1!1. sessió comenci a l'hora en punt,
perquè es recorda que quan feia de
periodista, els regidors, en plegar,
anaven a casa tranquillament 1 ell
havia d'anar a treballar amb la pa:J.·
xa buida.
S'abcecà la sessió a tres quarts
de nou.
De la tribuna pública surt un
crit de «Visca la República espanyola» que és replicat amb un «Visca Catalunya» des de l'hemicicle. Es
senten alguns aplaudiments.
A l'acabar sabem que els llocs en
blanc del Govern són per a. la Ceda.
Els consellers pugen a l'estrada
presidencial per tal que els facin un
retrat.
Com a nota important de la sessió
cal anotar la no assistència del senyor Esteve Sala. Segons els rumors
que corrien per la casa 1 els recollits en altres llocs, entre persones
molt afectes al senyor Sala, tot fa
suposar que aquest no accepta el
càrrec de gestor. Algú que pot estar molt assabentat assegurava que
ahir mateix ja havia redactat la carta en la qual comunicava al senyor
Pic i P.:m la seva renuncia.
Després de la sessió es reUniren
els consellers delegats al despatx del
senyor alcalde I acordaren distribuir-se els llocs de la manera següent:
Districte I, senyor Matheu; Dl.stricte TI ~nyor Matutano; Dte. IV,
senyor Lleó; Dte. VI, senyor Saltor;
Dte. VII, senyor Vendrell; Dte. VTIT,
senyor Roldós, I Dte. IX, senyor
Segarra.
Els
-ictes m. V i X es reserven per als consellers delegats de
districte que seran desilm&ts c:1 la
sessió del dUous.

Lerroux el -cap de la Ceda, on va
permanèixer uns deu minuts.
Els" periodlstes l'emprenguer en a
l'entrada. dient-li:
-¿Què ens dieu senyor OU Robles?
-Res. Poca cosa: he vingut a canviar lleugeres impressions amb el
senyor Lerroux, però· de mlnima importància.

Els «tres» a la Presi·
dència del Consell
Madrid, 6. - A dos quarts de cinc
de la tarda arribà el senyor Lerroux
a la Presidència c!el Consell, el qual
a l'entrada no féu cap manifestació.
Cinc minuts després arribaren els
senyors Martínez de Velasco 1 Melquiadez Alvarez, els quals digueren
qu~ no hi. havia res de particular.
-B'llan llimat les asprors?
-si. El que hi ha ara -digué el
senyor Martinez de Velasco-- és d'escàs interès per a vosaltres.
El senyor Melquiadez Alvarez no
féu cap manifestació.

Tot solucionat!
Madrid, 6. - A les cinc 1 minuts
han sortit de la Presidència del Consell els senyors Martinez de Velasco 1 Alvarez. <Melqulades).
El senyor Martinez de Velasco ha
manifestat que tot estava solucionat
l que a darrera hora ht hauria llista.
- ¿Exercirà el senyor GU Robles la
cartera de Guerra?
- D'això jo no en sé res, puix que
la designació dels ministres correspon al cap del Govern.
Per la meva banda · - ha dit el
senyor Melquíades, la representació
liberal-demòcrata l'ocuparà en el nou
Govern, o almenys és el meu candidat, el senyor Dualde, que continuarà en la cartera d'Instrucció Pública, ja que en el seu anterior període
ministerial va demostrar una gran
capacitat. Sl no ho pot ésser el senyor Dualde, serà nomenat el senyor
Alfredo Martinez, diputat a Corts,
que tam~ aniria, amb tota probabilitat, a la cartera d'Instrucció Pública.
- I dels altres què hi. ha?
- Tot està solucionat 1 dintre
mitja hora hl haurà Govern.
El senyor Martinez de Velasco ha
dit també que, llevat el candidat
agrari ja assenyalat, sens dubte s'ha
referit al senyor Cid, serà nomenat
ministre també el senyor Royo Vlllanova.

El senyor Lerroux faci·
lita la llista
·
Madrid-, 6. - A les set de la tarda sorti del seu despatx el cap del
Oovern, el qual digué als periodistes:
-Ara us diré una cosa original.
Sl em voleu fer eas, no em séguiu
com teniu per CQ¡Stum, amb els cotxes. M'espereu àqui 1 jo us donaré
la notícia. He demanat hora a s. E.
per tal d'anar-lo a visitar, 1 se m'ha
dit que anava al teatre Espanyol
per tal d'assistir a un concert, 1 han
afegit que al teatre hl ha una habitació reservada en la qual podem
parlar amb tranqulllitat. Sl em féu
cas, no us mogueu de la Presidència, 1 després de l'entrevista retornarà aqui per tal de facilitar-vos 1&
llista del Govern. tJs faig aquest
prec per a evitar l'acumulació de
cotxes 1 de públic al carrer del Prado.
Immediatament el senyor Lerroux
es d.lrlgl al teatre Espanyol i tots
els periodistes, respectant la seva
indicació, quedaren esperant-lo a la
Presidència.
En el moment de sortir el senyor
Lerroux, digué:
-Jo us asseguro que fins que jo
no torni, ningú no tindrà la més petita noticia de la formació de Govern.
El senyor Lerroux retornà a la
Presidència a dos quarts de vult i
digué als periodistes. Aqui teniu la
llista del nou Govern. I procedi a.
llegir la lllsta del nou Govern 1 en
acabar féu el següent comentari:
-Ara, al Parlament: una altra
vegada ho faré millor.

Els nous ministres
Madrid, 6. - El nou ministre de
Justícia, senyor Càndid Casanueva,
és vice-president de la Ceda 1 diputat a Corts per Sa.lamanca.
El senyor Joaquim Chapaprieta,
que dlrigeix el grup republicà Independent de la Cambra, és diputat
per Alacant. Amic personal del senyor Alba, quan l'actual president

de la Cambra dlri~a en temps de
la monarquia l'anomenat grup albista, exerci durant breu temps la
cartera d'Hisenda. Es diu d'ell que
és una persona molt · eñtesa en finances I últimament va combatre
amb extraordinària duresa el projecte de pressupostos que presentà
el senyor Marraco.
A Guerra ha passat el cap de la
Ceda senyor GU Robles i el desig
d'exercir aquesta. cartera, és, segons
s'ha dit repetides vegades, allò que
motivà que fracassés en l'anterior
crisi en el seu intent de formar Govern el senyor Martinez de Velasco.
El senyor Royo Vlllanova és prou
conegut 1 encara que hom l'indicava
per a la cartera d'Instrucció Pública
11 ha estat adjudicada la de Marina.
• El senyor Salmón, que exercl la
cartera de Treball és un altre destacat element de la Ceda. Es diputat per Múrcia.
El senyor Narcis Velayos que passa a. exercir la cartera d'Agricultura
és diputat per Avila. Forma part de
la Comissió d'Agricultura de la
Cambra 1 és un dels elements més
destacadament republicà del grup
agrari.
Quant al ministre de C<>munlcions,
senyor Lluis Lucía, és el president
de la Dreta Regional Valenciana.
Es diputat per València capital i
un dels puntals del partit popular
agrari. El seu nom ja havia sonat
quan es constituí el primer Govern
Lerroux recolzat pel bloc, però no
fou ministre per l'oposició dels republicans autonOmistes de València.
Els altres ministres que figuren
a la llista pertanyien a l'anterior
Govern, excepte els senyors Dualde
1 Aizpun, que exerciren les carteres
d'Instrucció Pública I Justícia, respectivament, en el Govern que presidia el senyor Lerroux 1 que dimitiren per dlscrepàncies' quant a l'aplicació de les penes de mort.

L'estranyesa del se·
nyor Rocha
Madrid, 6. - A tres quarts de
vult de la nit arribà a la Presidència el ministre d'Estat, senyor
Rocha, 1 preguntà als periodistes
qUines notícies hi. havia.
Els Informadors 11 donaren compte
de la llista del nou Govern, 1 a mesura que els noms s'anaven llegint,
el senyor Rocha anava. accentuant
el gest d'estranyesa que inicià en
oir els primers noms.
-Aleshores ¿quants radicals figuren en aquest Govern? Perquè no
som més que tres.
-Es que, conforme haureu llegit
a la nota del senyor Chapa.prieta
s'adhereix als radicals, 1 com qu~
el senyor Portela Valladares és afecte amb la Presidència, sereu cinc.
-Bé -respongué-. Doncs vaig
a donar les gràcies al senyor president, 1 sense fer més comentaria
pujà al despatx oflcia.l del" sènyor
Lerroux.

El senyor Lerroux fa
broma
Madrid, 6. - A tres quarts de nou
de la nit abandonà la Presidència
el senyor Lerroux, el qual acompanyava el ministre d'Estat. El President del Consell, dirigint-se als periodistes que el voltaven, digué:
-Però, ¿encara voleu més notieles?
èmolt
eles? Doncs, no n'hi ha. Vosaltres
direu.
-Quan hi. haurà Consell? -se U
preguntà.
-Demà, a les dotze, ací a la Presidència.
-¿I Consell sota la Presidència del
Cap d'Estat?
-D'això, no hem parlat, però suposo que serà dintre d'Uilll dies.
-La presentació al Parlament,
quan la farà el nou Govern?
-Això crec que en el Consell· de
demà s'acordarà, perquè és natural
que, abans de presentar-nos, s'acordi
també la labor que ha de realitzar
1 altres petits punts pels quals ba
de marxar el nou Gabinet.
El President del Consell, una vegada acabada la seva conversa, 1 qun
abandonava ja la Presidència, es dl·
rigl a un destacat periodlsta d'esquerra, i, donant-U la mà, U digué:
-Adeu. enemic dolent, 1 consti que
la millor garantia per a molts, és
la que jo continuï aci <Es referia
a la Presidència del Consell).

... '\"

Avui el Consell estudia·
rà el programa del Go·
vern
Madrid, 6. - En arribar al seu domicili el senyor Lerroux, manifestà
a un periodista que en el Consell de
demà es començarà a estudiar el programa del Govern, el qual programa
som ja sabeu -afegi- ja és conegut
per haver-se publicat a la precsa en
les seves linles cés fonamentals.
da acabada la. seva conversa amb els

Gil Robles prendrà pos·
sessió aquest matí, a
les deu
Madrid, 6. - Els periodistes s'entrevistaren amb el senyor au Robles
al domicili del qual hi. havia. molts
correligionaris que felicitaven el seu
cap.
El senyor au Robles manifestà als
periodistes, que estava reunit amb
els quatre ministres del seu partit,
1 selebrava un canvi d'impressions
per a preparar tasca per al Consell
de demà.
Digué que a les deu del mati. prendria possessió de la cartera de Guerra, I que havia rebut una comunicac1ó telefònica del cap del Govern eltant-lo per al Consell. Suposo que
demà - afe¡i - començarem a. estudiar el programa de Govern.
Afegf que la seva impressió era la
que el Govern es presentarà al Parlament el dimecres a la tarda.
Tmabé els periodistes s'entrevistaren amb el senyor Martinez de Velasco qui no féu cap manifestació.

El senyor Chapaprieta
farà de radical
Madrid, 6. - A les set menys vint
minuts arribà el senyor Chapaprleta
a la Presidència, 1 facilità als periodistes la següent nota:
«El senyor Chapaprieta ha parlat
extensament amb el senyor Lerroux
d~ temes pressupostares 1 econòmics
1 havent arribat a una completa
coincidència, el senyor Lerroux ha
requerit el senyor Chapaprieta perquè la presti el seu concurs en el
Ministeri d'Hisenda, 1 oferint-U el
seu més incondicional ajut per a la
interpretació dels plans que a grans
trets han dibuixats ambdós.
El senyor Chapaprieta manté en el
Govern la seva pròpia significació 1
sense representació de grup, encara
que es suma dintre d'aquell a la tendència radical d'aquest partit.>)

Pròxima reunió de re·
publicans
Madrid, 6. - Al Cotngrés hi. havia
força animació a darrerahora. Els diputats radicals i r epublicans de tots
els matisos, singularment els valen·
cians, no ocultaven el seu disgust.
Hem preguntat a una personalltat
d 'esquerra sl era cert que tenien el
propòsit de retirar-se del Parlament,
I aquesta ha respost que no hi. havia absolutament res d'això, però
que possiblement hi haurà una reunió de tots els republicans demà o
el dimecres al matí.

Com comenta la solució
de la crisi. la premsa
madrilenya
Madrid, 6. - «La Nacióm diu:
«Esta crisis ha terminada como se
esperaba, pero haciendo un rodeo
innecesario. De haberse ldo en lfnea
recta la soluclón de la crisis hublera durado un par de horas, pero
de esta manera se han perdido tres
dias. Ya sabemos que el tlempo no
vale mucho entre n<>Sotros, bien al
contrario de los brltànicos. que dan
al mlsmo la importancla que tlene.

AJUNTAMENT

•

UN PROJECTE QUE PLAU·
RA l\IOLT AL SENYOR PIC

La Cambra Oficial de lll Indústria
s'ha adreçat a l'Ajuntament 1 ha demanat que l'immoble situat al carrer Ample, número 11, 1 carrer de
Còdols, número 31, afectat en el pla
de reforma per les vies d'enllaç que
uneixen la pl¡¡.ça. del Teatre amb el
carrer Ample, sigui exceptuat de l'expropiació per la seva monumentalitat 1 construcció que U valgué, el
1901, el pretni de l'Ajuntament de
Barcelona.
L'esmentada entitat demnna. també
que es r ealitzi el projecte de convertir en una gran plaça, davant l'Església de la Mercè, l'illa formada pels
carrers Ample, Còdols, Mercè 1 Plaça del mateix nom.
CENT MARCS QUE
S'HAN PERDUT

tari.

CONTRA ELS QUE FABr.IQUEN El\mOTITS A J\1 B

(Per Nelio)

del Consell
No s'aixt(arà la censura
fins que s'aprovi la llei
de premsa
Madrid, 6. - Els Informadora p~
lltlcs han aconseguit esbrinar que el
senyor Gil Roblea serà designat com
a vice-president del Govern.
El senyor Gil Robles es propo~
portar a cap al front del seu miniS'"
teri una labor profunda 1 enèrgica.
Segons manifestacions d'Intima del
senyor Gil Robles, la censura no serà
aixecada fins que s'aprovi la Llei de
Premsa.
La Ceda t6 el propòsit que el senyor Jlménez Fernàndez, ex-ministre
d'Agricultura, sigui elegit vlce-presl·
dent de la Cambra en substitució del
senyor Casanueva.
El ministre de Comunicacions oenyor Lucia sotmetrà als seus companys de Govern un projecte en virtut del qual passaran a dependre del
ministeri de Comunicacions els fe rr~
carrils I els transports per carretera.

*

y que lo perdemos con magnifica
arrogancla.»
«El Siglo Futuro»:
«Después de dar tantas vueltas a
la situación polltlca, se ha vuelto a
donde se debla empezar. Han sido
las vueltas del peón que gira sobre
si mismo y viene a caer al mismo
sltlo. Para que el Parlamento pueda funcionar en el régimen tiene
que ser a base de la Ceda, y este
partido ha de tener predominlo en
el Gabinete, o el Parlamento tlene
que permanecer cerrado. Otra soluclón era la de disolver las Cortes.
Quizàs hublera sldo la mejor, porque asf los votos de los electores a
quienes representa la Ceda hubiesen tenido ocaslón de manifestar &U
verdadero alcance.»
«La VOZ»:
«Hubo en marzo un vencldo y unos vencedores. Transcurrldas ~
nos de cinco semanas los divorc.W.dos se matrimonian noevamente $f.n
que las causas del divorcio hayap
desaparecldo absolutamente. No habria por lo tanto por qué producir
tanto ruido. Vamos a ver una nueva fase, que quizàs se haya producldo ya, en la que tamblén habrà
vencedores y vencldos.»
«La Epoca»:
«Apenas transcurrldo seis meses
de la revoluclón de octubre, el partida socialista, por medio de uno
de sus mlembros destacados, como
Fernando de los Rfos, puede dogmatlzar sohre qulen tlene derecho a
ejercer el Poder y sobre la necesldad de proceder perentóriamente a
castigar a los que hayan cometldo
delltos en la represlón. Se lamenta
la indiferència con que muchos es~
pafioles presenclan los actos lncalificables de estos lndlviduos.»
«Heraldo de Madrid»:
«Ahora lo màs interesante para
la República es observar la reacción
que produzca en el país la soluclón
dada al problema politico. Mlguel
Maura, Felipe Sànchez Romàn, Mar~
tlnez Barrio y Azaña van a reUnir•
se en breve para determinar su conducta en orden a la mejor convè
niencia del régimen.»
ELS ESCOMBRIAIRES IL-

LEGALS
Per l'Alcaldia han estat donades
ordres a la Guàrdia Urbana per tal
d'evitar l'entrada 1 circulació per la
ciutat dels escombriaires denominatS
«CampbuscaireS» fora de les hores d6
deu a dotze de la nit, tíniques en
què serà tolerat, 1 que a1xf mateiX
siguin portats al Dipòsit MUnicipal
de Vehicles els carros Infractors.
L'ENLLUMENAT DE LA TINENCIA DEL DISTRICTA
DES&

Fins el dia 13 de l'actual, a les
dotze, s'admetran al Negocle.t MUnicipal d'Obres Públiques de la Secció
de Foment plecs de proposició per
a optar al concurs privat de modificació 1 ampliació de l'enllumenat
elèctric de les dependències de la
Tinència d'Alcaldia del districte X.
al tl.pas de 854'90 pessetes.
NO

Pel cap superior de policia ha estat tramès a l'Alcalde un bitllet de
cent marcs, polac, que uns nens trobaren a la via pública. 1 que està a
la Majordotnia Municipal a disposició de qui acrediti ésser-ne propie-

'\txò 6s la plaga de la lla¡osta...

Gil Robles serà
vice-president

CARN DE CAVALL
La Prefectura. Municipal d'Inspecció de Proveïments, seguint les normes que s'ha imposat per a la salut
pública, fa avinent que per segona
vegada ha estat sancionada la fàbrica d'embotits del carrer de PortBou, número 8, pel resultat de l'anàUsi de les mostres d'embotits en ella
recollides 1 enviades al Laboratori,
les quals acusen un resultat positiu
davant el suerum anti-cavallar, ço
que palesa que en l'esmentada fà-brica s'empra carn de cavall per
a la fabricació dels esmentats embotits.
Aix1 mateix, 1 per tercera vegada,
ha estat sancionada l'expendeduria
de carn de be del carrer de Carles
.ll.larx, 209, per haver-hi. estat trobada per a la venda una important
quantitat de carn de cabra, per a la
qual no està autoritzada.
La Prefectura MUnicipal d'lnspec.
ció de Proveïments fa constar que
tots els casos que com els esmentats
es fan públics estan completament
avalats pel dictament previ dels Veterina.rls 1 Inspectors I del Laboratori Municipal

___________*___________

L'ALCALDE :: ~ f • ) •., DE LLEI·
DA, SENYOR ANTONI VIVES~
VICTIMA D'UN ACCIDENT
Lleida, 6 (Per telèfon). - L'alcalde , , .. ~ , de Lleida, senyor Antoni
Vives, que arran de la seva condemna 1 degut a les seves simpaties havia fet amistat sincera amb els elements que aco:npleixen condemna
en aquella presó, va estar-hi ahir
per tal de fer una vi!:lta als que haVIen estat companys seus de captiveri 1 que ara eren els seus atnics.
Després de vlsitar el director, per
tal de demanar l'oportú permís per
a fer a visita projectada, tingué la
dissort de relliscar amb tan mala
fortuna que es fracturà el fèmur.
Seguidament fou traslladat al se11
dotnicili 1 avisat el metge, el qual
va practicar-U la primera cura.
Amb aquest motiu, el senyor Vives ha rebut moltes visites i ha po.
gut comprovar el gran nombre de
simpaties amb què compta a Lletda. LI desitgem un r) pid ~tab:i·
ment.

la humanitat
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LA . JORNADA ESPORTIVA DEL DIUMENG E
Les competicions oficials

LA COPA CATALUNYA DE RUGBY

Resultats de la Copa
d'Espanya

El Barcelona v_a vèncer la
Santb01ana

Espanyol, 3; Granollers, o.
València, 9; Gimnastic, 3.
Arenas, f; Ba.rncaldo, 2.
Hèrcules, 1; Múrcia, O.
Sporting Gijón, 3; Avilès, O.
Júpit.er, o; Saragossa, 3.
Donòstia, 2; Irun, O.
Valladolid, 4; Ferroviària, 1.
Badalona, 6; Girona, 2.
BeUs, 6; ceuta, o.
Atlètic de Madrid, S; Nacional, 2.
Elx, 5; Malacità, O.
Degut a aquests resultats queden
classificats: Espanyol, València, Arenas. Hèrcules, Sportlng, Saragossa,
Valladolid, Badalona, Betls, Atlètic
de Madrid, Elx, 1 precisa un desempat entre el Donòstia 1 l'Irun.

Resultats
Barcelona. A, 8; Santboiana, 3.
Cornellà, Sl; Barcelona B, o.
Classificació
Barcelona A
3 3
49 15
Santbolana,
3 2
1 51 6
Cornellà
2 1
1 31 17
Joventut
2
2 o 51
Barcelona B
2
21263
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El CAMPIONAT D'EUROPA
DE BASQUETBOL

El .Sunderland contra la Se·
Després del Campionat -·
Avui arriba l'equip
lecció Catalana, a profit de
d'Espanya
la Mutual Esportiva

L'actuació de l'equip d'Espanya al
Campionat d'Europa de Ba.sc¡uetbol,
7 celebrat
auarr. a Ginebra, ée un dels
4 fets més remarcables en la vida. baSquetbolista <1e casa nostra. I ée de
2 creure que en els moments actuals 1
dels l'MUltats obt1nauts, en
2 desprée
els media ba.sc¡uebollstes estrana-era es
• ••
cotltz& ben diferentment que abanS
El Barcelona, en vèncer ahir el seu del Torneig, la. vàl~;~a <l'EsP&nfa en
aquest& branca. de 1 esport.
més perillós rival, la Santboiana, es
Dèiem en el nostre darrer comenque aquesta era l'ocasió que n :
posa al cap de la classl.licació, en tari
sitàvem ara sols manca. aaber can ri
la qual és possible que arribi fl.rul zar degudament els feta que0 : b4 e i
'Yln dels Uita aconse¡rults a
e ra
fer tots els esforços nccetiSIIrls per ~
el final.
que el basquetbol tac! quelcom ~
Solament un resultat advers con- que la viu-viu. Això pel que ea re erelx , t'ordre d'or¡anltzac1ó. ~an\ 1f
tra el Cornellà a l'última jornada l'aspecte
t6cnlc, creiem que dies
podria fer -li perdre el trofeu en
:~st~u':x,~~~~J6~~';f'r;:rot!tad~~
L'ordre dels partits de la propera
disputa.
1 reportaran en conseqüència un mt~
<illminatòrta. serà el següent:
El Barcelona B, per altra banda, llorament tècnic en el nostre ba.sc¡ue
Espanyol - Badalona.
00
lquesta prtmera sortida a l'estranperdé ahir per un resultat molt eleSporting - Valladolid.
er ha estat alxi ho creiem. molt proAtlètic de Madrid - Arenas.
vat, la qual cosa indica que és l'equip
I per 'bé que la wemsa estranSaragossa contra el vencedor del més fluix dels que prenen part en gera especialitzada, eL Auto•. ~o ha
estat exPlicita en els
d~
matx de desempat Donòstia - Irun.
la competició, ja que el lloc que ocu- es refere,uen a~t r~n\~v~ure en les
València - Hèrcules.
pa en la classüicació U serà difícil ~~{~ p~aul~~ue 11 han dedicat, que
València - Hèrcules.
no sabien revenir-«~estde :~~r~
Elx - Betis.
de millorar.
que els ca.usava IIQU a. a t
.d
les noticies que ens arriba , es ~é que no cal destncar individua ~e:;t a. ningú, 1 que en el cas d'bave~
de fer un& excepCló, aquest seria Mar
L'ARRIBADA DE MIS~ BATTEN A CALCUTA
tinE!s resUltats obtinguts, davant de
Bèlgica 1 Txecoslovàqwa, 1 que els classificaren per a la tlna! 1 ens han demostrat que no eren wtes perqu:n:,t
les paraules o.els jugadors, quan
rem a acomiadar-I~ 1 que veritablement marxaren amb ganes de demostrar les seves condicions I amb un~
forta moral. Han perel.ut la tlnnl am é
Letònia per 24 a 18, però tamb
aquest •resultat no ens sembla que
cal ui tenir-lo com a una STan desfeta,
mé~ sl tenim en compte els comentaris unànimes que s'han publlca.t dels
que presenciaren el partit I que diuen
que els letons, s'imposaren per les seves condicions !laiques, ja que tot [
tenint, diuen, un gran conelxemen
de joc no haurien aconseguit, segurament '¡a. victòria de no haver Imposat
la. seva complexió corporal, davant
d'aquest fet ela juga.d.ors espanyols
hagueren de sucumbir I encara en els
darrers moments del partit. I no volem justificar amb aquestes paraules
una desfeta, n1 tractem d'aml¡lornr la
victòria aconse¡rulda per Letònia, que
mérlts suficients bavi& !et per disputar una !lnal. Suissa. vencé un delS
equips fr.vorlta del Torneig I ~ generalment reconegut que desenrotllen
un joc cient1f1c que la el !éu destarse a la primera reunió.
L'equip de França que !ou eliminat
per Txecoslovàquia, diu que no pogué
arrenglerar un dels seus millors elements 1 destaQuen, a més, el desencert
tres seleccionadors, QUe canviaren
Mlss Jean Batten. la jove aviadora anglesa que ha Intentat batre el rècord dels
jugadors 1 els !eren jugar !ora del seu
femenl de distància entre Austràlia I Anglaterra, al costat del seu avió a lloc habitual cosa que perjudicà el
rendiment de l'equip I 1l val¡ué l'elila seva arribada a Caloutta
minació. Però creiem que encara que
(Express -Foto.)
sols sl¡¡;ui per dos punts, que TxecoslovàQ.wa els ellmlnà. L'equip txecoslovac és un adversari dl&ne de tenir-se
en compte 1 suposem que també deuen
HELEN WILLS TORNA A JUGAR A TENIS
saber-ne un xic de jugar 1 que no es
re!laven de la vàlua del contrincant,
cosa que els valgué la victòria.
Pel que es refereix ala representants
d'Espanya, han estat la revelació del
Campionat d'Europa, I nosaltres elS
felicitem per l'éxlt aconae¡rult 1 perquè han tet més del que esperàvem.
Avui dimarts a primeres hores de Ja
tarda (les dués), arriben, per l'EStació
de França, 1 esperem que tots els ef>portlus basquetbolistes aniran a ferlos la rebuda que es mereixen. J. P.

fttosr.

com=

Quan la Federació espanvola. cregué
necessari, l'any passat, cercar un
equip per a entrenar la. selecció de
jugadors triats per a representar Espanya en la Copa. del Món, féu les
gestions prop d'un equip anglès de
tan alta categoria com el Sunderland,
que, juntament amb l'.A!ton Vllla,
són els dos únics equips que no ban
deixat de pertànyer mal a la primera lliga anglesa.
El Sunderland vingué a Espanya 1
jugà tres partits, amb l'equlp nacional, a Bilbao, Madrid 1 València, els
quals són reco.rdats per tots els que
els presenciaren amb veritable plaer,
En tots tres va. vèncer l'equip anglès.
Des del 1890, que ingressà a la. primera. divisió de lliga, el Sunderland
s'ha classificat sempre de manera
molt honrosa en el campionat. Ha
estat campió cinc vegades, quatre vegades classificat en segon lloc 1 set
en tercer. En la present temporada.
quedarà també classificat sots-campió, tota vegada que la puntuació
actual -dues dates abans de l'aca-bament de la competició- no pot
ésse assolida per al club que el segueix a tercer lloc. També ha fet
sempre brillants papers en la Copa
anglesa, puix que encara que mai no
s'hagi classificat en primer lloc, en
cinc temporades ha estat semifinalista.

Badalona, 6
Girona, 2

-: Mill Halen Wllls Moody~ recent campiona de tenls amerlcan'l a Wlmbledon, reapareix a les pistes ¡:er primera vegada des de la seva derrota a
Forest Hllls, per Hetena Jacobs fa un any I mig - Mis: Helen Wllls
s'entrena a San Franclsco (Califòrnia)
(Express- Foto.)

CAMPIONA DE VOL INVERTIT

MISS Bernardlne t.ewlt K1ng, Jove aviadora americana de Los An&eles,
u propieUlria d'un estrany rècOrd d'aviació; el de la mu llarga estada
enlaire a vol invertit. En efecte és capaç de fer molt boniques acroba•
CII'J volant de cap per avall - Mlss Bernardlne Lewls Kln& en el seu
aparell
( Express- Poto,l

A l'Estadi de Montjuïc es celebraren diumenge 111 maU 1 a la tard.'\
els Campionats d'Atletisme de Ba rcetona- ciutat, de la categoria juniors.
Entre les marques obtingudes mereixen destacar la de Camps, en els
300 metres lliSos; la de Nogués, en
els 1,500, i la de Ramonatxo, en E'ls
5,000 metres; Rodríguez, en la javalina.
AL MATI
5,0011 metre. marxa
F. Tobeiia, c. o. Aragonès, 26 m.
32 s. 2/5; J. Gonzàlez, V. Jobani,
J. Colin i B. Pérez.
Llançament de la javalina
v. Rodríguez, FAEET, 40'43 metres;
A. Ferrer, M. Parés, J. Anell, M. Manzano, R. Rius, C. Cortés, R. Casellas
i J. Solé.
Salt d'a lçada
J. Fíguld, C. A. M., 1'50 m.; O.
Parellada, J. Ortega I. A. Esteve.
1,500 metres llis" final
J. Nogué, C. A. M., 4 m. 17 s. 2/ 5;
F. Miquel, C. Bartomeu, R. Murtorl,
M. Sanmiguel, F. Calpo, J . Felipe,
V. Carrión i P. Jimeno.
409 m: tres llisos (final)
A. Almeric, C. A. M., S6 s. 5/ 10;
M. Castaiio, M. Bunyol, J. Campmany, J . Anoll I J. Pina.
400 metres tanquea (fl.nal)
A. Ferrer, F. C. Barcelona; S. Blai,
A. Esteve, R. Rius 1 R. Bolla.
Llançament. del pes (final)
J. Solé, Natura, 10'87 metres; V.
Rodrlguez, A. Sol~ J. Piguls, M. Pa-,
rés, M. Manzano, L. Giol, A. P'errer
i P . Negre.
100 metres llisos (final)
J. Pàez F. C. Barcelona, 12 s. 3/ 10;
S. Gordi, A. Almeric, J. Villanueva,
J. Pujol 1 J. Nogué.
TARDA
Triple salt
J. Solé, Natura, 11'52 metres; J.
Campmany, J. Anell 1 s. BlaJ.
100 metres tanques
R. Rius, C. A. M., 22 s. 3/5, i
J . Campmany.
Salt amb perxa
S. Gord!, Natura, s metres, 1 Pinyol.
800 metres Diaos
R. Camps, P. c. Barcelona, 2 m.
8 s. 3/5; J. Nogué, J . M. At.lgel, R.
Murtori, P. Bell, v. JobanJ, E. Almertc, O. Ayllón P . Moreno 1 J . Pina,
SaU de l1arpda
s. GordJ, Natura, 5"73 metres; R.
Camps, S. t3la1. J. No¡ué 1 L . Olol.

I

CARME I ENRIQUETA SORIANO, F. SABATER
l A. LEPAGE, FIGURES MAXIMES
Poques vegades hem tingut ocasió
de gaudir d'uns partits internacionals tan interessants com els que
tingueren lloc els dies 2 i 4 a la piscina del C. N. Barcelona. El gran
nombre d'aficionats que acudi a presenciar 1 aplaudir les gestes dels nedadors no en sortf pas defraudat, de
cap manera, ja que els nostres nedadors es mostraren dignes de la
distinció amb que contaven.
En el primer festival fou tan nombrós el públic que acudi que en
molts moments es feia dificultosa
l'adquisició d'entrades, tant per part
del públic com per la dels socis.
Els aficionats a la natació que avui
en dia són molt nombrosos a Bar-

La part femenina. de l 'equip VIat.
tant, de provada vàlua, s'hague d'en.
frontar a les germanes camp·
Carme i Enriqueta Sorlano, les : :
estigueren en el nlvell de la Set&
categoria. Les dues bateren el l'è.
cord d'Espanya dels 200 metre.
crawl 1 100 metres braça, resPecti
vament. Carme, malgrat el que 6 ~
vla dit que permaneixia estaciona.
da en un mateix punt, a Pesar de
compartir tothom igual criteri,
una. prova més de la seva vàlua.
Montserrat Ros les secundà, lldmirablement. Lisa Rocke sobr~
en les curses de braça amb unes
marques excellents. Schulze fou una
sprintt>r ,perillosa en companvla de

dO:

Els nedadors que prengueren part en e4 gran festival lnternaciòñ&t
<Foto Sagarra)

EQUIPS

BADALONA: Navés, Borràs, Mar-

tin. Camacho, Mena. Schllt, Betan-

court, Porgues, Torres, Serra i Garriga.
GIRONA: !borra, Farró, Saiz,
Tries, Prieto, Ba1manya1 Ferrer, Bestit, Ciarà, Babot 1 Xi!re.
Arbitre: Cruella.

• • •

Júpiter, O
Saragossa, 3

ELS CAMPIONATS DE BAR·
CElOMA D'ATlETISME PER
A JUNIORS

L'equip està integrat per elements
molt joves, fins a l'extrem d'ésser
considerat com el que compta amb un
total de jugadors més joves de la primera lliga anglesa. L'integren alguns
equiplers de gran categoria, entre ells
el defensa esquerra, que ès el que fou
adquirit fa quatre temporades per Ja
prima de traspàs m és crescuda que
fins a la data ba pagat el referit
cercle. El porter, 1 especialment el
mig Hastings (jovenissim), són al·
tres dos jugadors excel:lentisslms. Especialment aquest darrer, escocès, és
reconegut per la critica anglesa com
un dels millors mitjos de la Gran
Bretanya.
Vénen amb moltes ganes de fer un
paper brillant, com ho prova el fet
que arribin el divendres anterior al
partit; que l'expedició estigui integrada. per divuit persones-entre elles
el cuiner-, 1 que reclamin la direcció del partit a càrrec d'un àrbitre
internacional.
El partit és a benefici de la Mutual
Esportiva de Catalunya, l l'equip contrincant serà confeccionat amb eLs
millors elements que estiguin disponibles. El seleccionador català esnyor
Josep Torrents i el seu coHaborador,
àrbitre senyor Llovera, des de les
tres darreres dates s'orienten sobre la
forma dels jugadors catalans.
El partit es celebrarà a l'Estadi,
digne marc per a aquest partit.

Els festivals amb el Hellas i Magdebur.
ger Damen S. C. de Magdeburg, ass0¡¡.
ren un èxit molt remarcable

A Sant Adrià

El partit d'ahir va ésser fàcil per
al Badalona. Per altra part, el Gl·
rona veié fracassar completament la
seva davantera.
Al començament del primer temps
els gironins aconseguiren de dominar
els blavencs i pogueren efectuar un
gol mitjançant Ciarà. Seguidament
el Badalona va imposar-se 1 obtingué
dos gols, ben bonies, que entraren
gràcies a Betancourt 1 Torres. 1 aixi
s'acabà la primera part.
A la segona el local juga al seu
grat, car només trobà resistència en
la l1nia mitjana i en Saiz, que es
defensaven admirablement. En continuat domini davant el marc d'Iborra.,
el qual ahir va estar força l.rulegur.
Serra, als vint minuts marcà el tercer gol, que resolgué per complet
L'homenatge de l'equip d' Es· l'encontre. Porgues
1 Torres (2), completaren l'escore, 1 Babot, pocs mipanya de basquetbol
nuts af>ans d'acabar l'encontre, assoli
En comunica la Federació Espanyola el segon gol girorú.
de Basquetbol, que per a avui, dimarts,
ha órganltzat, a homenatge dels jugaAl Poble Nou
dors que tnn brillantment han actuat
en el recent Torneig de Ginebra, un
sopar que tlndrà lloc 111 Restaurll:Ilt
Esport. Els tiquets, al preu de 12 60
pessetes poden adquirir-Ee al Gimnàs
Brlcall '(VIa Laietana, 32), Federac1~
catalana (Portaferrissa, 11, entresol).
al mateix Restaurant Esport.

Diumenge, a l'Estadi

NATACIO

El gran partit de diumenge, ·a !'_Estadi

EQUIPS

JUPITER: Solà, Claud1o, Daniel,
Bayo, Rosalench, Badrina, Dlego,
Perpinyà. Font, Jegaz 1 Morales.
SARAGOSSA: Lerin, Gómez, Alonso, Pelayo, Municha, RioJa, Ruiz,
Escuer, Sarmanton, Tomas i Tomàs.
Arbitre: Loliva.

• • •

El partit que jugaren diumenge a
la tarda aquests dos equips, i que

VIl EXPOSICIO

INTERNA<IONRLdel'

AUTOMOYIL

DEL 3 AL 13 MAIG
PALAUS PARC IIOMTJUIC

BARCELONA

VISITEU·lA
___________*,___________
A Can Ràbia

Espanyolt 3
Granollers, O
EQUIPS

ESPANYOL: Martorell, Arater, Péacabà amb l'eliminació defm1tlva del rez, Edelmiro I, Solé. Cifuentes, Prati
Júpiter, de la Copa Espa~~a~ no de- Quesada, Espada, Edelmlro Il
mostra altra cosa que el fracas abso- Bosch.
GRANOLLERS: Casanovas, Sanfelut de la davantera de l'onze local
que jugà un partit dolent perquè si. liu, Valls, Vila, Sala, Rovira, Lluch,
Aquest partit, que venia amb una Torras, Garreta, Rubles 1 Manuel.
Arbitre: Comorera.
aureola de passió, tingué com a conseqüèr.cia immediata un primer
• • •
temps de lOC violent i plagat de juAl camp de la carretera de Sarrià,
gadors lesiOnats, sense que l'àrbitre
fes res per a tallar-lo amb energia. es disputà el passat dlumenge, l'enAfortunadament, vingué la segona contre de tomada corresponent a les
part del partit, i el bon sentit acabà eliminatòries del CampiOnat Copa
per imposar-se canviant absoluta- d'Esp:mya.
Tot I l'avantatge del Granollers.
ment la fase anterior de la lluita i
que era de dos gols, l'Espanyol, sense
acab:mt sense el més petit incident.
El Júpiter pogué decidir el partit fer res d'extraoroinari aoonse~ir
en els moments inicials. sl no ha- sortir airós d 'aquesta primera. elimigués fallat Font 1 Lagaz en dues natòria, si bé per un marge d'un sol
ocasions propícies per a marcar. Pe- goL
I és que aquest encontre els del
rò ahir la davantera local fallà sempre, 1 solament a aquesta irregula- Granollers no el jugaren amb el suritat es deu la desfeta. Com hem dit, ficient entusiasme per tal de mantedurant el prinler temps el joc no ttn- nir o almenys nivellar l'avantatge
gué altra caracterlstica que una ex- aconseguit en el partit de dimecres.
Durant el primer temps, fou l'Estremada. violència..
Es reprengué el joc amb marcat panyol qui dominà lleugerament
domini del Júpiter, però a mesura aconseguint dos gols; el primer als 20
que transcorria el joc, el Sarag06Sa minuts quan un centre de Prat, en
assoli afermar-se, fins arribar a lm- fallar-lo Quesada, donà lloc a una
posar-se en els darrers moments. Als mala intell.igència de la defensa blanvint-i-nou minuts, Ruiz marcà el pri- ca, ço que aprofità Espada per a
mer gol del Saragossa. Es lesionà marcar el primer goL El segon el
Bayo, passant a davanter, i Font al marcà. Quesada en forma brillant als
mig. 4\1 ca.p de poca eston~ es retirà quaranta-<los minuts de joc, en rebre
definitivament Bayo, i el Jupiter res- una passada d'Edelmiro II des de
tà amb deu jugadors. Quan manca- mig camp.
El segoo temps començà amb una
ven dos minuts per a acabar, sarm:mton xutà, aclarl fluix Solà. l Ruiz lleugera presló dels espanyolistes, els
rematà el segon gol. A contmuacló quals obtingueren el tercer gol, que
Escuer aconsegui el tercer, l tot se- havia de decidir-los el partit; als 20
minuts escapà Espada, que passà a
guit acabà el partit.
Prat 1 aquest, després d 'internar-se
un xut ras que valgué el ter------------*------------~ Ua.nca
cer l darrer gol per a l'Espanyol.
D'aquests, el tercet defensiu jugà
5,000 metl'f:S
P. Ramonatxo, A. Escoltlsta, 16 m. amb molta seguretat, 1 la llnla de
mitjos.
millor en el primer temps.
2 s. 2: 5; M. Pérez, P. pequet, J. BaA la davantera, Prat fou el millor;
yen, M. Sanmlquel, M. Bisbal, P . Tw- Bosch, sempre encertat abans
de leragó E. Pinet, v. Jobani, V. Carrión sionar-se. seguint-lo en mèrits Espa1 E. Moreno.
da; Quesada, regular, sl bé obtingué
un gol magnH!c.
200 metres llisos (final)
Del Granollers sobresortí Valls en
R. camps, F. C. Barcelona, 24 s.
9/ 10; J. Boixó, s. Gord1, J. Villanue- el tercet defensiu; la Unia mitja, poc
resistent en el primer temps, prtnva, P. Sender i s. Blai.
clpaiment per manca de mig centre,
Llançament dd disc
però al segon, fou la millor. A la
R. Rius, c. A. M., 28'70 metres; davantera, els millors foren GarreM. Castaño, J . Solé, J. Fíguls, E. :Al- ta, Rubles i Lluch.
meric, J. campman, J. Anoll i P.
Sender.
Representant amb cotxe propi
Cla.ssificacló fina 1
I bones relacions fàbriques tel·
Club Atlètic Martinebc... 84 punts
xlts s'auoclaria persona ma·
centre Excursió Natura... 54 »
telles condicions o acceptaria
P. c. Ba.reelona ........ ....... 50 »
rttlresentacló Important, de p,...
Base Aero Naval •........... 32 1
ferènola mats seda o llana. TeAgrupació F&:oltista ..... • 14
»
lèfon 111121 o escriure a LA HU·
F. A. E. E. T . . .... .. ........ 12 1
NANITAT, núm. 209.
Unió Atlètica Nurml ...... 12 »

celona, volgueren donar proves de
la simpatia que sentien envers els
campionfssims nedadors Brull i Sabata en ocasió del merescut homE"r
natge que se'ls tributava en prova
de llur entusiasme 1 amor al Club
pel qual tantes 1 tantes victòries tenen guanyades.
Amb els esmentats festivals ba
començat .In tempora.èJ. lnternaclonrJ de natació. El resultat d'aquests
són força satisfactoris -especialment
en water-polo-- perquè poguem mirar amb optimisme els Vinents interessants partits internacionals que
la Federació té preparats. La và-lua de l'equip visltant tant per la.
part d'homes com per la femenina,
a quedat ben palesa, no tan sols
en les curses sinó també en el water-polo.
El primer dia fou una victòria nostra en curses 1 water-polo; el segon,
tot l no estar tant afortunats si
bé lluitàrem amb tot coratge per tal
de repetir el resultat de la prtmera
jornada, no bo aconseguirem quant
a les curses. perquè l'equip visitant
té esprinters meravellosos que lluitaren desesperadament per a triomfar, i anivellar una mica el resultat del primer !estival. En canvi en
el water-polo també volgueren relvindicar-se i esdevingué el partit,
tant per una banda com per l'altra,
una mica dur, ja que els d'aci volgueren fer prevaldre la seva vàlua
1'\ qual cosa Iograren. Cal remarcar
que el nostre equip de water-polo
va jugar molt bé 1 an:b tota serenitat. A la primera part, després d'aconseguir dos gols seguits, veieren
com els del «Hellas» empataven,
però sense perdre l'entUSiasme seguiren lluitant fins arribar a un total de gols molt honorable. Cruells
a la porta fou el porter de sempre, incansable, atent a tota. jugada, la qual cosa unida a. les seves
extraordinàries facultats, fou el gran
puntal de l'equip barceloní, ja que
realitzà parades !onnldables i xuts
forts l perillosos que el davanter
centre del «Hellas» prOdigava fantàsticament amb la mà esquerra. A
més a més, també deturà un penalty que 11 valgué molts aplaudiments.
Bé per la defensa, acostumada a
partits internacionals. Brull fou el
jugador lnfadlgable i perillós, ja que
la facilitat en el desplaçament en
la modalitat de dors que domina
l'afavoreix constantment. G1ménez
féu jugades 1 un gran nombre de
gols. Cabrejas i Sabata destacaren
eu moltes ocasions malgrat estar el
primer un xic de desgràcia en el
xut, ja que molts d'ells tocaren el
pal. En resum, un equip d'un conjunt excellent que realitzà jugades
vistoses, de veterania i internacionalisme.
WBhel que guanyà en els 100 metres dors.
Francesc Sabater fou la figura màxima en ambdues jornades. El primer dla guanyà els 50 i 100 metres
lllsos amb unes marques que sense
ésser les millors per ell realitzades,
són excellents. El segon fou vençut

per Jabuscb, però en canvi guanyà

Sabata, el qual malgrat trobar-se
desentrenat, emprà un bon temps.
En els 4 x 100 l'equip visitant
demostrà la seva rapidesa al gua.
nyar el nostre equip format per
Carulla, Lepage, Sabater 1 Brull.
Rückevoldt 1 Heins foren l'admira·
c!ó del públic en les curses de braça, en les quals aconseguiren ambdós uns temps que no estan encara a la mesura de les nostres possibilitats.
Andreu Lepage triomfà netament
en els 200 metres lliures 1 baté el
rècord de Catalunya i d'Espanya que
detentava V. Ruiz Vilar amb el
temps de 2' 24" 8-10 1 el deixà establer en 2' 24" 3-10. Glantz no pogué contenir la. Impetuositat del nostre campió, el qual en els darrers
metres s'imposà netament. L'ovació
que el públic 11 tributà fou prou
convincent per a expressar l'entusiasme que alli existia.
Leo Esser, el campió dc salts
d'Europa en els campionats celebrats a Magdeburg l'any passat, féu
gaudir amb el seu impecable estil a
tots els concurrents, els quals dempeus aplaudiren calurosament la formidable exhibició que realitzà.
En la prova dels 400 metres s<>cial, Marti emprà un temps molt
notable (5' 48" 8-10), amb la qUAl
cosa demostrà seguir el seu caml
progressiu que a no tardar gaire
l'ha de conduir a resultats més positius encara.
Bonacreu en els 100 metres dors,
també féu una bona cursa, seguit
de Hombravella.
No voldriem acabar aquest petit
comentari sobre aquestes jornades
que tant han satisfet als nostres
aficionats i a nosaltres, especial·
ment, sense expressar el nostre des·
content envers una part de públic,
el qual xiulà fortament la saluta·
ció nacional dels alemanys. Encara
que l 'altra part de públic reaccionà
vivament contrarestant amb aplaudiments per tal de treure el mal
efecte que produi a. l'equip visitant
els esmentats xiulets, la qual cosa
no deixà d'ésser una falta de cor·
recció que ens sap greu haver C:o
recriminar. però que creiem imper·
donable, ja que en els altres països hom respecta l'opinió 1 salutació
de tot equip foraster encara que no
comparteixi l'ideal.
JOAN BRAU

CICLISME
Le Grèves fou el guanyadot
de la París-Tours
Paris, 6. - La cursa ciclista ParisTours, disputada ahir, donà la victò+
ria a Le Greves, el qual cobrí el5
246 quilòmetres del recorregut en e
bores, S7 minuts 1 30 segons. El segon
lloc, amb igual temps que el vencedor, es classificà Lapèbie, seguit de
Di Pacco, De Caluwe, Spetcher, SCbepers, Merviel i Vietto, toU! amb lgUI1
temps que el vencedor.

CALÇA7 de primera quali!at, a preus baratissims
Hotel de Ventas • Pelai. 8
MOBLES antics 1 .noderns Sempre ocasions
Hotel de Ventas • Pelai, 8
HADIOS immillorables, al comptat i a terminis
Aparells, des de 100 pessetes

Hotel de Ventas • Pelai, 8
SUBHASTA d!ària, tot al millor dient, cada tarda

Hotel de Ventas
PELAI, 8

TELEFON 14370

la;humanitat

DIMARTS, 1 DE MAl Q DEL 1131

......
...

LA I VOLTA CICLISTA A ESPANYA
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Pet· què es fa servir l'Estadi de Montjuïc

LLUITA A LA CORDA

-

t:.'etapa Saragossa-Barcelona, fou guany ada a l'esprint pel belga Adam
.

ur.

~li-

DE QUALSEVOL COSA EN

AVUI, LA SETENA ETAPA BARCELONA-TORTOSA

Si haguéssim de jutjar l'interès
que 1a. Volta a Espenya pot haver
d espertat arreu dt: la Peninsula, per
l'entusiasme que ba desvtllat a Catalunya, baurlem de dir forçosament,
que se celebra a l mar r e de l'entua1asme popular.
A catsJunya. almenys, aquesta or¡ an!tzació del diari reaccionari i :mtl-atalà que es diu «In!ormacioneg,
no ha arr ibat pas a interessar poc
n1 gens els esportius, en primer lloe,
per una qüestió patriòtica. fàcil de
comprendre; en segon. perquè la colIaboracló estrangera és molt més m l.grada del que una veritable Volta a
Espanya mereix, I en tercer lloc, perquè la lluita entre els nacionals no
1m existit en C.."tp' moment. Canyardo

tots els pa.rt.lcipants a la cursa amb
força retard. Per a facilitar les aper acions d'avttuallament foren donats
als corredors tres minuts de neutralització, passats ela quals es r eprengué la marxa, la qual, a~hores, es
féu encara méa lenta..
El belga Adan trencà el pedal, ~
rò pogué apartar-lo 1 r eincorporar-se
a l'escamot davanter, en el qual armven tots els corredors en passar per
I gulada, on eren esperats per n ombrós públic.
En inlclar-4ie l'ascenaló als Brucs
marxaven en grup gairebé la totali~t dels partlcipant8. S'inicià la. ¡)uJada a fort tren, amb vistes a una
prima. «Firestone Hispània, S . A.»,
que provocà la batalla entre belgues
i italians, i ae l'adjudicà Digne!, seguit de Molinar 1 Barral. Els corredors disgregats passaren, però, a escassa distància.
En iniciar-se la. davallada, Canyardo rebentà 1 els belgues, en adonarse'n. donaren la batalla i desenrotllaren una marxa fomlidable, que a la
baixada arribà a més de seixanta per
hora. l continuà a ben bé quaranta
en terreny pla; Canyardo, però, apa..
rià ràpidament, i junt amb Cardona,
que l'havia. esperat. s'emprengueren
la cacera del grup. Canyardo realitzà
una marxa formidable, 1 deixà aviat
a cardona, 1 abans d'arrihar a Esparreguera, ja havia aconseguit l'escamot davanter.
Com és natural, aquesta gran batalla que es lliurà a partir dels Brucs,
donà lloc al fet que es desfés el grup,
i restaren únicament al cap, quan
C:>uyardo aconsegul els primers, Dlgneff, els germans Delbor, Adllm, Max
Mt.lla. Manuel Ruiz Trilla, Montes.
Sancho i Mollncr; però després d'Esparragucra, minvaren la. marxa i ana
ren prenent contacte amb els primers altres corredors que s'havien
ctueda.t enrera, entre ells Cardona,
Tallinger, Fayolle, Gimeno, etc.
Per Collbató va perdre contacte
Bachero, en rompre la cadena, 1 a
Pallejà. fou baixa de l'escamot, per
rebentar el neumiltic, l'llndalús Montes, que fins aquells moments !ela
una magnifica cursa.
Prop dc Molins de Rel es produi
una darrera escapada a càrrec de
Max Bulla, en perSf.cució del qual
sortí Adam. Tots dos obtinguren algun avantatge, però lmmedi.atament
Canyardo organitzà la cacera, que
fou forta de debò. Marxà a uns 45
quilòmetres per hora, la qual cosa
ò.onà lloc al fet que es tomés a desfer
l'escamot, 1 a Esplugues. Canyardo,
al davant d'un grup de vuit o deu
homes, arribà a aconse¡uir els dos
escàpols, 1 entraren junts a Barcelona, però en saltar-li la cadena, a
Ca.nyardo, !ou despegat pels altres,
que 11 prengueren uns segons d'avantatge, i sortiren de l'escamot en pujar
per l'avinguda de l'Estadi, Adam i
Molinar, seguits de Gustau Delbor.

DIUEN ESPORT

I

•

I

ADAM
·,uanyador de l'etapa Saragossa-Ba rcolona
(Foto. Puig Farranl
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aficionats, però els aficionats ja
a'han convençut que entre Deloor,
Dlgnefí t Canya.rdo, dülcilment pot
arribar a passar res sorprenent.
A Catalunya, que és on existeix el
més nombrós contingent esportiu
d'Espanya, aquesta Volta no ha desvetllat expectació. Ningú no en parla, no es comenta enlloc. ¡Quina diferència de com rep cada any randonat català les noves de la Volta a
Catalunya!
I la nostra Volta a Catalunya, és
l'obra d'una entitat esportiva. !IlQdes·
ta, que porta cada any a terme la
seva obra gràcies a la. collaboració
financera que li presten tots els esportius. La Volta a Espanya, en canvi, ha pogut organitzar-la el diari de
March, arrencant, de la eufòrica esplendidesa del Govern una subvenció cle prop de 70.000 pessetes i de la
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El matx Portugal - Espanya, a Lis tm a

L'equip espanyol, mancat de línia mitja, amb
dificultat va poder sostenir un empat a 3 gols
Vantolrà fou el millor jugador de l'equip d'Espanya
D ETALLS DEL PARTIT h agué una topada entre Soladrero
Lisboa, 6. - Amb mot.lu del dotzè 1 Ploga, i a la poca estona la porpartit de futbol Espanya- Portugal, ta d'Eizaguirre encaixava el primer
vingué a aquesta. capital un gran corner. El primer perill real per a
contingent d'aficionats, tant de les la porta d'Espanya fou un gran xut
provincies lusitanes com d'Espanya. de Victor Silva, que fou anullat pel
Els especuladors aprofitaren l'ocasió porter sevillà.
per a demanar per les localitats deu
Durant un quart d'hora dominà.
vegades el seu valor. Algnnes entr¡¡.- PortugP.l; es destacaren Lecue 1 Cides es cotitzaren a 200 pessetes. Mal- laurren, sobretot el primer, en l'obra
grat això, a l'hora de ~o~nçar el defensiva, i passat aquell temps ccpartit sobl'aba quelcom de paper, que mençaren a. desenvolupar-se amb 111!ou donat al seu preu.
bertat els davanters espanyols.
L'estadi de Lumiar, que malgrat
Quan els lusitans atacaven bom
la. pluja estava polsós, reuní unes pogué observar que Ar('SO, de l'equip
25.000 persones. Els jugadors, en sor- hispànic, el qual substituí a dartir al camp, abans de dos quarts rera hora Zabalo per tenir aquest
de cinc de la tarda, foren acollits unes dècimes de febre, no actuava
amb aplaudiments, sobretot els por- amb completa soltura.
tuguesos. Una banda. de música inPer fi, Espanya obtingué un corterpretà els himnes nacionals dels ner, que fou l'inici del seu avandos patsos.
En aparèixer a la llotja presiden- tatge. L'extr em portuguès Nunes ha.clal el general Carmona, fou llar- gué de retirar-se 1 fou substituït per
gament aplaudit. En una altra llot- Valada. Els davanters espanyols intensificaren el seu ato.c fins aconja hi havia el . ministre d'E!!panya, seguir un segon corner.
senyor Ramírez Monteslnos. Els jugadors, davant la llotja del President
Obligat Soares a cedir el se-gon
portuguès, dooarcn ela «hurras» de corner contra la seva porta, llançà
<."ostum en aquests casca 1 formiu-en la pilota Gorostiza; Vantolrà, situat
per a començar el partit.
a força distància de la porta porEls eqUips formaren aixl:
tuguesa, recollf la bala amb el cap
Espanya.-Eizagulrre, Areso, Qufu- 1 el posà, amb la seva rematada,
coces, Cilaurren, Solndrero, Lecue, fora. de l'abast-- de Soares.
Vantolrà, Lluill Regueiro, LànglliJl,
Entre el p úblic I l't"Qulp portp¡;-uès
Iraragorrí, Gorostba.
la decepció caúSada pel gol espanyol
Portuga.l.........soares, Jur¡\do, Gustavo, fou enorme. El selecdonador, senyor
Albino, Ruit, Pereira., Mourau, Victor Oliveil'a, disi'Qs6. que el porter BoaSilva, Soclro, Ping¡1 i Nunes.
res, el qual no havia tingut cap culL'àrbitre fou el francès Mr. Con- pa pel gol magnific ncons('(fult per
ríe, ajudat per un «llnesmamt de j Vantolrà, fos substituit per Dyson .
cada pafs. L'espanyol fou el senyor
En canvi, per als espanyols, el gol
Antoni Càrcel.
1fou una lnjl'Cció d'optlntlc.me. PerAmb lleuger retard amb relació a deren aleshores la feixuguesa 11.1nb què
l'hora anunciada, començà. el jóc. es movien. Vantolrà féu emotiu el joc
Des del principi hom constatà que an1b les seves intervencions. El doels espanyols estranyaven el bot del rnlni fou d'Espanya. Cllaurren 1 Pincuir en el terreny dur malgrat ga topen i l'àrbitre els obliga a rel'herba i tardaren a entrar en joc. conciliar-se.
S 'aprofitaren d'això ela portuguesos
Els perills per a la pruta dels Iuper a dominar en els primers mo- sitans es. repeteixen. Els j ugadors b laments.. Actuaven a favor del vent. pànics juguen amb regular ttat, però
Malgrat els esforços dels migs es- el partit no té gran mèrit. L'equip
panyols, els portuguesos avançaren potuguès és castigat amb un cop
fàcilment, però sense gran perill. Hi franc per una traveta a Llu.ls Regueiro. En un centre de Vantoirà,
----------~*----------- Reguelro perd una ocasió 1 momenta
després és Làngara, el quJ no n 'aproCanyardo, 48 h. 8 m. 50 a.
fita una altra.
Motinar, 48 h. 12 m. 55 s.
La lluita es desenvolupa sense gran
Barral, 48 h. 21 m . 24 s.
emoció. La 9lJI)erioritat espanyola és
Max Bulla, 4.8 h . 29 m. Oh s.
franca, però la cèlebre «fúria» W
Bla.tman, 41 h; 3G m. 02 s.
poques manifestacions. Malgrat això,
A. Deloor, 4.8 b . 3IJ m. 02 s.
ve el se¡on iol per als espanyola.
Bianchi, 48 h . 38 m. 2i s.
lz obra de IAngara, el qual xuta
Fayolle, 48 h. ~ m. 3t) s.
des de lluny, un tret creuat.
Van Der Ruith, 48 b. 51 m. 15 3,
Els ci¡lrrers moments del primer
Ambert, 48 h. 52 m. 52 s.
temps passen sense la ws petita
Valelltyn, 48 b. 57 m. so s.
in<¡uJetud per a ls espanyols, els qunla
Cardona, 49 h. 02 m. 12 s.
Gimeno, 49 h. 06 m. 50 s.
actuen &e«Urs perO sense esCorçar -se.
Adam, 49 h. 10 m. 38 s.
El primer temp¡ acaba, doncs, amb
Bacbero, 49 h. 2il m. 20 s.
Ull 2 a O a favor dels espanyols.
Cepeda, 49 h. 22 m. 15 s
En sortir l'equip hispànic per a l
Ruiz Trillo, 49 h. 30 m. 20 s.
segon temps hom observa uoa moSaucllo, 49 b. f l m. 03 s.
dificació: no surt Sola.drero, 1 ocupa
Molina, 50 h. 02 m. 03 s.
el C&lJ,re de la !inta mlt¡era espaGonzàlez, 50 h. 13 111. 27 s.
m·ola Cilaurren; el seu lloc el coTuero, 50 h. 17 m. 53 s.
b~eix el català Pedrol. Després hom
Figucras, 50 h. 25 10. 24 s.
po;ué \'eure que aquestes suhstltuLouy'1. 50 h. 39 In. :¡¡¡ ..
clons no fori'n encertades. En l'equip
Montes, 50 Il. 55 m. ~o s.
portuguès torna a reaparèixer Nuncs.
Bailon, 51 h. 06 m. 33 a.
Gincs, 51 h. 09 m. 10 s.
Espanya ataca en e• pnmers moR. Rula, 51 h. 2 1 m. 22 s.
ments. Anokm nna. traveta n LànTallinrer. 51 h. 36 m u a.
rara i en un centre de Vatltólrà la
Pou, 51 h. 43 m. 07 S".
pilota ea passeja davant Dyson senEsteve, 51 h. 52 m. 55 s.
se trobar rematador.
Mula, b2 h. 1'1 ro. 29 a.
Després d"aquesta !ase, que dura
.
uu deu ro.ínuts, l'equip portuguès W
El recorregut I el que manca una reacció inesperada. Quincoccs soa recórrer
I freix la prtínera topada. Els perills
t foren crtversos, però E!.zagu!rre aconETAPES CORREGUDES
se¡ui li&lva.r-los tots amb fortuna. El
1.• Madrid - Vallaàolid UBi km.). jòe resulta més distl'ét que en la p~
Guanyador, Dignef!.
mera part.
2.• Valladolid - Sanumdér (251
Els espanyols es mouen amb facití:n.) . Guanyador, Escuriet.
litat. m ba Wl coU-sidelt dc Van3.• santander - Bü.bao 099 Jan.). tolrt.. Després, un r~pid canrl de
Gua~or. Deklor .
)oc dc l..àngara. perme~ a Gor06tia
4.• Bllbaó - Sr.n 6ebs.s~tau (~
recollit la bala t trametre-la a Ja
km.). Guanyador, DigneU.
5.• san Sebastian - Saragossa <2K xarm portuguesa. P!s el tercer i darrer gol per a EsplUlya,
lan.) . Guanyador, Can)'al'do.
Galretlé valia mé1 ~e aQHst gol
6.• Sara¡os¡a - Barcelona (310
km.). Guanyador, Adam.
no fos marcat. Els portuguesos tornen a treure el coratge dels p~
ETAPES QUE FALTEN RECOMEA mers moments del .PlU'tit 1 es bolDimarts: 7.• B&rcclona - Tortosa quen sobre la porta espanyola. Vi~
(188 qUilòmetres).
Wt' snva diswra 1 salva. Elzaguirre.
Dl.mecns: 8.• :rortóa - Valéncla Hi ha una lllèrte de «mel~ com(188 qUilòmetres>.
pHcadiastmes per a la porta ~
Dijous: 9.• Va.lèncla - Múrcia (265 nyola. Hi ha un corner. Uançat per
quilòmetres).
llaurau, soero espera
cai¡uda del
Divendres; 10.• lllúrcla - ClraDacla cuJr i r emata de cap a la xarxa 1
(285 ((U.ilòlnetresl .
aooneegueix el Prliner gol per a la
' Dissabte: 1.• Granada · Sevilla (260 po¡tu¡uesoe. i:iagulrre, en a.quC6ta
qullàr:netrei).
Jagada, estava otlstacalltz.aC.. Dinou
Diumenge : Descans.
minuf$ de la &e&an& • put. Enorme
Dilluns: 12.• Snma - Càceres <270 eof:lwasme.
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Un moment dels Campionats d e catalunya de lluita a la corda, en tre el Martlneno I el Badalona
(F oto. Centelles)

Arribada dels corredors, de la pri111era Volta Ciclista a Espanya a la
Meta. Resultà guanya dor d'aquesta etapa el belga Adam 1 segon l'espanyol
Canyardo, el qual es veu en el primer terme
<Express- Foto )
d el senyor P le i Pon una altra de
20.000.

Ara començarà la nostra Volta a
Catahmya, ara és quan es palesarà
el veritable entusiasme dels nostres
esportius pel ciclisme. Per comprendre tot el que hem dit, n'hi ba prou
amb recordar l'entrada apoteòslca
Que fan cada any a Barcelona els
¡uanyadors de la Volta a. Catalunya,
1 comparar-la amb la migrada i freda manifestació de diumenge, amb
tot 1 que no se celebrà cap altre acte
tmportant.

A l'sprlnt, Adam vencé Molinar,
s'adjudicà l'etapa.
CLASSIFICACIO DE LA SISENA
ET APA
1. Adam (belga). en 9 h. 69 m.
22 •.
2. Barr&l

igual temps.
(belga), lJUal temps.
4. Dianeff (belgaJ, lgUliJ temps.
5. Max Bulla (austrlae), 9 h. 59 m.
29 s.
6. M. C&nyardo <espanyol), 11 h. 59
m. 31 s.
7. Molinar (Italià), igual tempa.
DETALL DE L'ETAPA
8. Blanch! (!talla), 9 h. 60 m. 38 s.
A conseqUèncl& de la plUja, la sor9. Cepeda <espanyol), 9 h. 59 m.
tlda a Saragossa, es retardà un Xlc. 39 s.
Es presentaren, a les ordres del Jutge
10. Gimeno (espanyol), 9 h. 9 m.
de sort1da, els trema-t res corredors 58 s.
classiDcats en l'etapa anterior.
I 11. Tha.Um¡er <holandht, 10 h.
Mc.ncnt.s abans de dos quarts de 6 s.
VUit del matf, els corredors sortiren 1 12. Vander Ruith (holandès), 10
de la plaça de la Constitució. Doné. h. 40 s.
la sortida l'alcalde de Saragos.sa..
13. FayoUe (italià), Igual temps.
Encara els corredors n o havien sor14. C.ll'dona (espanyo}J, Igual
ttt de saragossa, quan ja es p roduí temps.
una baixa en l'eS<'amot: la. del ma-~ 16. Sa.ncho (espanyol), 100m.
Uorqui Pou, que sorri una r ebentada;
16. M. Trillo (espanyol>, !dem.
però com que el tr en que portaven
1'1. Leo Amber¡ (holandès~. 18 n.
els corredors no era molt fm-t. al cap :¡ m. 50 s.
d e poca estona pogué prendre-hi con18. Montes (espanyol) , 10 h. 3 m.
tacte.
33 s.
Ala pocs qUilòmetres de marxa hi
19. Gonzàl~ (espanyol), 10 h. 4
hag\14 una e.scapaQi a. càrrec del cor- m. 22 s.
J:edor INis Leo Amberg. 1 prmi!lé
20. Al!. Deloor (belga.), 10 b. 7
algun avantatge, la qual cosa féu que m. 18 s.
d e moment s'estirés l'escamot, però
21. Blattman (Suis), 1itial tem¡)&.
al cap de quatre o cinc quilòmetres
22. Bianchi (italià) , iidem.
de lluita, 1 una V'egada fou atrapat
23. Valentyn <holandès), idem.
ti aub, es tornà a. refer resc:aznm 1
24. PJ¡ueras tespanyó1). 10 b.. 9
e& rele.nu la marxa.
m. 41 s.
Continuà la cursa a. bon tren. però
25. Ruiz Trillo (espanyol). igual
tot.s els corredors formaven un grup temps.
CO!np
te
acte, ja que no hi bag1.&é m26. Molina (espanyol), 10 b. 10
nts d'escnpar-se. Es registraren ¡:er m. 5 s.
Al.larnrtn, en un \ros de carrete1a en
27. BAchero (espanyol) , 10 b. 10
lnal eM&t per 1a pluja, diverses bill- m. H s.
J:es a conseqüêncles de rebentades,
28. Mula (espanyol), 10 b. 10 m.
entre les quals anotem les de Moli- 20 s.
na, Blanch!, Ruiz Trillo i Bac:hcro,
29. Esteve (espanyol). 10 h . 10 m.
tots els quals tornaren a incorporar- 26 a.
ac a l'esmentat. davanter, en el qual
30. O !nés (espanyol), 10 b. 10 m.
anaven la totalitat. de~ que ha.- 64 s.
Vien sortit de Saragossa, en pa.:;sar
31. Tuero ( espanyol) , JO h. 13 m.
l>er Bujlua.loQ:.
f s
X. ~ ~ 1 Jaaft*enir-ee a un
32. P<» ( eapan;fol), 10 b. n m.
k en acceptable, que oscll:lava entre 5 segons.
2 S l 30 qulll¡metres, es fèu monòtcr
33. Louyet (bel¡a) , 10 h. 2li m. t s. qa.llòmetres).
El temps que P88là eotre el pz1.
na. No $1la¡ué do ~ist.rar cap inDimarts: 13.• Cl\cerea - Zamora
c:ldent D1 intent de fugida fins a
mer 1 el sqoa -=-tl:el mlnuts- rea
(275 quilòmaris).
CJ.ASSTFICACIO GENERAL
~elda. 011 estava situat èl control Deloor', 4B h. 00 m. 11 ..
Dl.mecrea: 1~• Z.. na Madrid C2SO un desbordameD~ d.e tot el ooratga
&VlttlaiJament. on anlbuen junt~
que eren capaQOS de desplegar dl
Dlgnef, 48 h. 8 m. •1 I.
quilòmetres>.
3.

I

(ítaU~),

o . Deloor

Barcelona, la ciutat, l'estorç dels
ciutadans, va. pagar r es mós que
prop de deu mlllons · per a la construccló d'un Estadi. L'Estadi de
Montjuïc, construït com es n ren
construlr tantes altres coses en època de disbauxa. dictatorial, té moltes falles que ara no és moment de
posar al descobert, però el cas és
que la ciutat va invert.ir deu milions
en la seva <."onstrucció.
Un estadi, nosaltres creiem que
tothom, ciutadans l la gent que els
gcwerna, sabien perquè :ttavia d'éssar empra1;. Ja en època dels grecs,
l'estadi era el lloc on es practican'll els &IlQmenats Jocs d'Estadi, o
sigut les gran.¡ competicions esportives, d'entre les quals destacaven
els Jocs Oltmplcs. Arrea del món
encara es continua la tradició dels
grecs 1 els estadis són els temples
aixecats per al cultiu de l'esport.
A Barcelona, ja en època de la
Dictadura, tot just acabat de cons-trulr, els seus padrins, en comptes
de preocupar-se d'organitzar-lli actes
esportius d'import.Ància., ja tingueren la lluminosa idea de portar a
cap aquella «gatada., de l'inoblldable cTorneo a la antlgua usanza», les
curses de «dlrt-traclu i aquella no
menys Inoblidable missa monumental. El cTorneo a la antigua usanZll.ll, a més de fer malbé tot el camp
de futbol. deixà degudament dip~
sitat el rr.icrobi del ctètanos•. el
«dirt-trackll v. desfer materialment
la pista de cendra que bavta costat
mé¡ de cent-mil pessetes, i la
sa, va deixar l'herba tan feta malbé
com sl l'haitiéS envaït una plaga
de llagosta.
De cop 1 volta, les coses han canviat. ¡Han canviat tantes coses a.
Catalunya d 'Un temps ençà! L'esport no podta escapar d 'aquesta fatal desgràcia, 1 de cop sorgeix l'escàndol.
Una casa c·merc!al, la «S. E. 1.

D. A.J, per a ls fins. de propaganda
d'un dels cotxes que representa, tirigué Ja lluminosa idea d'efectuar &
l'estadi unes proves amb les quals
intentà endebades embadallr el públic. t let i dit; l'Ajuntament del senyor Pic concedeix l'autorització per
tal que la moixiganga es porti a cap.
I ja teniu un automòbil cor:ent per
la pista de cendra a tota veloc!tat, 1
després al mig del camp de futbol,
travessà. un re de fus~a al qual
s'havia calat foc prèviament. ResuJtat que la pista de cendra fou
vtct.tma de grans desperf.xtes 1 t-1
camp de fuLI)cr,, el camp danumt el
qual d"' "nge hnn tl.e jugar el «Sun·
dcrlnnd» contra la Selecció Catala·
na, quedà ple de sots, 1 l'herba aixa!ada. i socarrimada.
A part- d'això, quan la Federacló de Futbol, posem per cas, demana l'Estadi per tal de celebrar-hi un
gran partit de futbol, ba de pagar
un percentatge important per llo¡ruer de l'Estadi 1 s'ha de fer càrrec de les despeses que ocasionm els
desperfectes que hi hagin pogut haver. Ens agradaria saber si l'Ajuntament del senyor Pic lla tingut per a
la «S. E. L D. A.» el mateix tracte.
S'havia anw1ciat que un cotxe
«Chrysler» "Onduït per un nord-americà, donaria la volta de campana
per n.l Cl fer una demostració 1.le la
solidesa de la seva. carr~eria. No
hi ha¡ué tal demostració, ja que el
cotxe no féu altra cosa que rodolar
de costat. Fou aL'tò sl, aquesta és
~ veritat. una pobra demostració,
ja que diàriament hi ha cotxes que
bolquen a més velocitat i sofreixen
menys desperfe••es que aquest
«Chrysler» de la. eS. E . I. D. A.».
Resumint, el públic ben aviat com·
prengué que tot plegat era aigua calenta. Per això es guardà molt bé
d'exteriont7.ar el seu entusiasme, el
contrari del que els organitzadors esperaven que rnria.

mis-¡

lusitans, tant els j ugadors com el
públic.
Areso repellelx fluix el cUir 1 recull Pinga i xuta. L'estirada d'Elzagulrre és inútil.
,
La fúr ia portuguesa és dit1cil de
contenir. Els espanyols, per a defensar-se, tomaren a. prendre l'ofellSiva.
Era la millor mesura. Aconsegueren
novament situacions de perill. GalVEG EU
rebé sempre per Vantolrà, però la
ELS NOUS
cosa durà poc:. Migs i davanters porOESCAP Otuguesos portaren el joc al terreny
TABLFf
espanyol. Areso va cometre la imprudència dc carregar descaradament
Pinga dintre l'àrea. Els espanyols
protestaren, però Mr. Conrie s'imposà i Pinga llança. el penal 1 aeonseguelx el gol de l'empat als 32 ·minuts de joc de la segona Pf!rt.
En els darrers minuts el partit
transcorregué enmig d'una cridòria
• vencta exclusiva per a taxi~
fenomenal. El públic tornà a conceblr l'esperança. de guanyar. Les j.¡G
A
R
A
T
GE C U 8 A N O - Corts, 157
gades no foren molt vistoses, sinó,
en canvi, molt violentes. La tècmca
tomà a estar al costat dels espanyols.
L'equip espanyol, en conjunt, teu
Cilnurrcn ha manifestat que l'equip
En acabar el matx, ju¡adors dels tUl dels seus pitjors partits l a aquea- portuguès no juga a futbol, ja que
dos equips foren trets a pes de braços. tes hores el senyor Garcia Salazar els seus jugadors no fan més que
ja deu meditar sobre l'equip que pre- pegar patades i empentes. El penal
CO~lENTARl BREU sentarà contra Alemanya, ja que, amb què !ou castigat l'eqwp espaLisboa, 6. - L'equip espanyol, que de presentar-se el mateix equip d'atur nyol no cXlstf, perquè sl els hispànics
començà jug~t ~lan1ent, va refer- i jugar en les condicions que ho fe- havien d'haver estat castigats amb
se al~ 20 llWluts 1 en la resta de ren alguns dels seus elements la der- el penal, els lusitans haurien d'haver
la pr1mera part realitzà un magnific rota de l'equip espanyol és segura e:;tat castigats moltes més vegade-s.
partit, supertoc _i tècnica .1 rap1desa
per ampli marge.
als seus contrans. En realitAt, la su- ¡ En la porteria Eizaguirre estigué
FUTBOL
períorltat tècnica dels espanyols fou magnífic 1 no Úngué la culpa de
neta en. tot ~c.nent, Sl bé aquesta I cap dels tres gols.
superiontat tecnlca, en la segona. I En la línia mitgera, el núllor ~
L' Olímpique de Marsella
part; fou desbordada per. la fúria cue. Soladrero, en el mig-centre, des'adjudica la Copa de
de 1 equip portuguès, que JUgà amb mostrà que no està en condicions
gran ardor 1 amb una rapidesa lnsu. per a ocupar aquest noc a l'equip
França en vèncer, per
perable.
j espanyol. Quan Cilaurren no ocup-l 3 a O, el Stade Rennais
Amb 2 a O acabà el primer temps 1el centre de la linla mitgera hi haParis, 6. - El matx final de la
a favor d els espanyols, 1 a poc dc gué més eficàcia en ella. Pedrol, uerCopa de França de futbol, disputat
començar ~ ~on temps marc~ el l viós, féu també un mal pnrttt.
tercer gol 1 eqwp espanyol. Semblava
De la davantera, els millors els ahir, a l'estadium de Colombes, enque amb aquest avantatge estava as- extrems, 1 d'aquests el millor de tots tre l'Olymplque de Marsella i el Sta.segurada la. victòria espanyola, però Vantolrà. Làngara. ha perdut aque- de Rennais, donà la victòria al priels portuguesos reaccionaren i es llen- lles magnifiques qualitats i demos- mer per tres gols a zero.
En aquest campionat h an pres part
çaren a un furiós atac. Hem de dir, trà estar en balxa forma. Li manca
però, que sl no haguessin estat aju- ~ empenta i està massa acostumat al 561 equip.s.
dats per l'àr blue, el qual mostrA una fet que es jugui per a ell, per la
gran incapacitat, i deixà jugar brut qual cosa. amb un bon marcatge és
MOTORISME
per part dels portuguesos, el partit fàcil anuHar-1o. Els interiors. malahauria acabat amb 3 a 1 a favor dels ment, tant Regueiro com Iraragorrt. Varzi, damunt «Auto-Unión»,
espanyols, perquè el primer gol üels
La defensa. en general fluixa; el
lusitans, aconseguit en un corner, no pitjor, Areso. De poder-se arrengle- guanya en et Gran Premi de
ha\ia d'ésser vàlid. Soero, el qual rar el pròxim diumenge Zabalo, el
Tün~s
rematà el corner, estava en franc qual ahir no bo pogué fer per inTunis, 6. - .Ahir es disputà el Gran
oft-slde, ja que estava darrera del disposició, aquesta línia, amb Qulnco- Premi Automobilista
de TUnls, el qual
porter espanyol, i en aquesta posició ces- Zabalo estaria millor coberta.
fou guanyat per l'italià Vam, sobre
rematà mentre un altre jugador porEls portuguesos, durs i bruts. No cotxe Auto-Unió.
Ha. cobert el recortuguès subjectava Elzaguirre.
demostraren gnms qualitats en el regut en tres hores,
5 minuts, 40 seEl segon gol fou magnif!c 1 a ell j oc.
gons 1 un quint, a. la lnltjana de
no ha d'oposar-se res. El tercer, de
El públic, apassionat en extrem.
163,869 quilòmetres per hora.
penal, !01l una cosa ab&urda. No
En segon lloc es classificà Vimllle,
ex.lsU la falta més que en la ImaOPINIONS D ESPRES DEL en 3 h. 11 m. 1 H i; tercer, Etancelin;
ginació de l'à rbitre. A més, si s'haPART IT
quart, Comottl, a tres voltes.
v~ de considerar la càrrega d' Areso
Ll.sboa, 6. - El President de la
com a mereixedora de càstlc, els por- Federació Portuguesa b a manifestat
tuguesos haurien d'haver estat cas- Que l'empat és just.
tigats amb 3 o 4. penall,
El senyor Llu.Ls Alvarez Zamanlllo,
Aquest fet onatnà una Darga dls- secretari renen.l de la Pederac!ó Cascusstó i estigué a punt que el partit tellana de Futbol, ha dit que el paracabés malament, ja que com a con- Ut ha estat un dels pitj'ors jugats
seqilènc.la que l'àrbitre mantenia la per Espanya.. El primer gol portucuès
sen deciai6 que es Ur& el penal hi IlQ h &Yla d'ésser concedit, i quant
hagueren intents d'agressió entre els a la concessió del penal fou una
jugadors d'ambdós bàndols.
cosa abmrda.

TAXISTES

R NAULT

I

I¡

! IN

GRAN CAMPIO ASSASSINAT PER LA SEVA COMPANYA

x.

Henrl P6lls.slv_ el faln6e eamplelllllllm ehltlt& , , . . , . ·.,. eJ. seu nu de mort. El ooot....,..... a l'.eqU~~""
ra. el seu • ..,. f,....¡a, I ;a la dra ... la fiti& .M.rlne 1 l'altre germà, Charlea
(Foto KcyMone)
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IV Concurs de Fotografies
dels ·«Amics de les Roses»

Germanor Catalana

El Concurs organitzat per l'Asso·
ciació cAmics de les Ro>es» amb el
p rop<>sit de fomentar l'interès per
a. les roses 1 d'e~tendre l'art fotogràfic cap a· la reproducció d 'aquestes flo rs, se ce!ebrarà el juny vinent,
segons les següents

cinc de la tarda, t indrà lloc una audició de sardanes al saló Garcia Hernàndez, encreuam ent IndÚStria, a
càrrec de la Cobla Mon tseny I amb
el següen t programa:
«R anera», Saderra; «La font de
l'A:bera», Morera; «J ovenivola», Gratacós ; «Bl ancanew1, Bou; «Els d os
promesos», Merca der, I «Plaça del flral>l, Vicenç.

BASES

Premi dels «Amics de les

___________*,____________

L'impost fitopatològic sobre
el cotó en floca

.........,_ç¿.

-

r,

. .a ma leta fa nlng, nlng I tots e ls peixos van sortint
MALETA PORTATIL «LA VOZ DE SU AMO »
CO MPAN YIA DEL GRAMOFON • OD EON, S. A. E.

Servei tècnlo en reparacions de gramòfons. -

Pelai, 1 -

Barcelona

6.• En presentar les fotografies · recció de Parcs ofereixen galanthom haurà de con signar quin pre- ment a13 aficionats llurs jardins per
m1 aspira.
a obten ir les fotografies de roses que
7.• Les fotografies premiades que- d esitgin .
9.• El local on se celebrarà el
daran d e propietat dels Amics de
l es Roses, amb el dret consegüent Concurs, aix1 com el lloc i temps on
h auran d 'en viar-se les fotografies,
d e reproducció.
s'anunciarà per la Prem sa. en els pri8.• La Direcció de P arcs Públics m ers die3 d el m es d e juny.
f acilitarà els permisos n ecessaris per
10.• El J ur at estarà compost per
e. obtenir fotogr afies de les roses en
el Concurs Internacional de Pedral- tècnics fotogràfics 1 roseristes a fi
d e r eunir les màximes garanties d'en
bes.
cert tant en l'aspecte d e fotografia
Els socis coHaboradors Pere Dot, com en la vàlua roserisUca d e les
Camprub!, Cortès, Munner 1 la Dl- proves presentades a concurs.

Llegiu

LA HU MANI TAT

La Cambra. Oficial d e Comerç 1
Navegació de Barcelona ha adreçat
al senyor ministre d'IndÚStria I Comerç el següent telegrama:
«L'Oficina Fitopa.tològica de les plagues del camp d e Barcelona comun1cà el dia 29 d 'abril que d os dies
després exigiria en Importacions de
cotó en floca la presentació de certificat fitosanitari d 'origen I en el cas
de no presentar-se aquest el pagament
d& d eterminats drets. Sens dubte
és injust tal gravamen, perquè per
especials condicions d e la mercaderia 1 forma d'embalatge resulta Innecessària i Ineficaç la seva Inspecció.
La Ca mbra de Comerç 1 Navegació
de Barcelon a prega a V. E . que intervingui per a evitar els grans danys
que causa aquesta disposició fent que
r esti de momen t en suspens per a
mercad eries en port 1 en camf, cosa
que seria d 'innegable equitat encara
que no fos com és injust l'impost.
L1 avancem gràcies per la seva gestió, que no d ubtem serà eflcac!ssima
1 el saluden a fectuosament. Amadeu
Marlstany, president accidental; Bartomeu Amengual, secretari general.»

1935

I • 16 DE

No espereu a darrera ho ra a demanar
el vostre stand

~t[ine~ [entralt

[oru [at~lanet ~~1. · lelèfon 11~1~

La Fira de Barcelona
Són moltes les aportacions coHectlves d 'industria ls que a quest any
figuraran a la Fira. Entre les q ue ja
ban donat la seva adhesió figuren
les de curUts, calçats, metallúrgia,
marroquineria, la dels fa bricants de
joguines 1 articles de basar . Alt res
també Importants com les de perfum eria 1 determinats productes quimies, etc., estudien el mitjà de fer
una exhibició de conjunt, que cridarà
poderosament l'atenció. La S ecció
d 'Alimentació i altres seran també
n ombroses 1 contribuiran a donar relleu 1 Interès a la Fira el considerable nombre d 'exhibicions Isolades que
competiran amb riquesa. 1 bon gust.

S

la humanitat

es complau a fer a vinent als seus lectors I simpatitzants, que té a la
seva d isposició e l dar rer retra t \la millor producció fot.ogràflca
realitzada, obra de l'artista Màrius de Bucovich ) d e l'Honorable
senyor FRANCESC MAClA I LLUSA. Pruner President d e la Generalitat de Catalunya.
Edició P opular, al p reu d e 3'50 ptes., sense ma rc, 1 10 ptes. amb
marc <Descompte a ls ma joristes> .
Per encàrrecs adreceU·VOS a les OfiCineS de LA HUMANITAT
( Ronda Universitat, 25) - Telèfon 2'2122

LLEGIU CADA DIA «LA HUMANI T AT »
CAMISERIA

Casa recomanable pel seu peix
freso I menJars d'encàrrec
Exquisits plats de popets com
enlloc més de Barcelona
Gran terrassa per a banquets
I festes
-PASSEIG NACIONAL, 62Ba rcelona.
Telèfon 19235

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

Especialitats - Camises a
mid a - Adam I model RA·
GLAN <paten tada)
MITG ES cc FERRO ll
<de garantia)

:~or~net fí~tulet lla~ue~

PREUS BARATISSIMS

Furòncols, Eczemes, Cllvelles 1 alt res
malalties de la pell. Es guareixen
usant

Roma ny MERCAT D'OCASI ON S

Tub, S'SO p tes. Escudellers, 8; Casa
Alslna, Passatge del Crèdit, 4, 1 altres Fa rmàcies 1 Centres d 'Espectfics

COMPRA I VENDA I CANVI

SAC GUARDA·ROBA

DE MOHLES PIANOS, RAUlUS, CAlXEB DE
C ABALS. MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE COSIR. MALETES, DISCOS. etc

" 51EMPREFIN0 "

CORTS
Telèfon &U422

el millo r i el de major garantia
p er o proteg ir els seus vestits o
p ells contra els estralls de le s
Arnes, de lo llum i de lo pols.
Exigiu sempre el Soc G uardo ·
robo "Siemprefino" únic d e
paper impregnat (potentat).
Codo Soc " Siemprefino" va
p revist d'un se gell n umerat de
legitimitat, q ue el distin9eix
d 'ALTRES SACS INEFICA<,.OS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Pies. 1.50 coda un . Tomany 160
X 70 cms. Pes 110 grams. De
venda en "lo Villo de Pa rà ",
Fiveller (abans Ferran), 32; C. A.
Vicenç Ferrer, Pl. Catalunya;
J. Urioch & C.0 , S. A., Bruc, 49
i en altres e s tablim e nts. Venda
o l'eng ròs : C. E. P. A., Sant
Boudil i (Ba rcelona ).

VIES URINARI ES
UEFE{-"1 E~ t:>EXOt..LS

FARRE

PIJUAN

Metge especialista
t(.AMBLA CANALETES. 11. l er.

ANUNCIS

30 PESSETES setmo.nals tot estar. Dr. Dou,
12, l er. ~a.
2 AMICS tot eatur, falt en Alt de St . Pere, 17
2on . dreta (costat, Or!eó Cat alà ).
EMPRESA r.tARES, !acUlta ¡ rat is pen.slon.s I
habitacions. Rambla dc
les Flors, 30. 1er. ~.a
HABITACIO amb mobUiart llogo a senyor
amb b. re!erêncles. Urgell, 118, Ser. 1.a.
PENSIO, 6 a 9 pe~~~~etea
diàries, fixos des de 150
pt es. mes. tot contort. Pl. Macià, 18, pral.
HABITACIONS dormir,
tot estar. Paaaatge Bernardlno, tl ser. lra .. Entrada carrer Hospital.
CEDEIXO habitació I
aala b. carrer Artbau, 46,
pral. ~na.

VENDA I CLINICA
U ENCEN EUORS

li

'TI

CASA SUBIROS

llllf

''I
Iii

ili

Hospita1, 42 • Tet. lSóSi
"'!.........J•IR•I!IIil•••lliiLiza=!'iil•

BARCELONA

PER PARAULES

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

DIVERSOS

I

SENYDRnA taqulm&ca.nOsrata amb coneiJ:&mente c1'ollclna dOm.lnant
catall t c:a.stelll , a'oteretx,
Escriure a I..A BUMAm.
TAT DWn. 163
JOVI. aabent cataa 1
caatellA a•ot erea per a
despatx, map.tum o cobrac1or. Eec. I..A HUMANITAT núm. 200.
VESTITS, comptat
term1nla. Com tessa Sobra..
dlel, 1, pral.
CERCO crlac1a. Hospital, 67, 1er.
FALTEN

PRISMATICS · BINOCLES

CINEMES

PEL· LICULES
PA THE BABY
FONOGRAFS DE TOTES MENES

MAQU IN ES
DISCOS, eto.

RELLOTGES - OBJt.CTES DE PLATA

J O I E S ·- B R I L L A N T S
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

CASA BAGUES

li DU ROS dormir esACADEMIA Font S~
plèndida sala. Tallers, 29, batê Sol1elg, teoria, plaSer. 2na.
no, harmonia, contrapunt, !~a. composició.
DESI TJO 1 o 2 am!ca Tapineria, 1, pral.
sols dormir, únics. Viladomat. 59, Sé. l ra.
VENC AUT O a ·ucas1o
10 BP DOn estat I COD·
SENYORA cedeix ha- dlclons lmmllloraoles
bltació dret cuina. Roco.- Escriure a LA HUMANITA1 nom 161
!ort , 15•_Pral. 2na.
CASA
PARTICULAR1
ltALET muaern espa1 o li amics t . estar ... 1011 Jardl I nurta, a :.!6
pessetes diàries, tot com- m1nute Plaça Catal unya
prés. Pl. Llibertat, 13 2on. Venc o llogo lmmUlora( G .)
bles condicions. Dirigirl'e a
LA HUMANITAT
HABITACIO ventllada, n1lm. 163.
80 ptes. Pl. Letamendl,
~6. út
__
. - - - - - - OFERTES
CASA
PARTICULAR
lloga habitació, amb pen. I DEMANDE-S
sió o sense. Escriure amb
MOSSO O COBRADO R.
re rer~ nclea a LA HUMAC1esl tJa c:ococacló 46 ann
NITAT n1lm. 208.
I bonea reterénelea. ~
PENSIO MARTA. Agra.. crlure a LA I:IUMANI·
dab1es habitacions, cont.- TAT DO.m 63t .
tel. b. Primer Maig, 11,
MODISTA a·orereu a
pral.
caaa I a domtciU. Preua
economtce Rocafort 164
pral. l .a

VIAToiANT
a·orereu
ARC ST. RAMON DEL per a CataJ unra. ram
CALL, 5, 3er. 2na. desi~ d e tall.tte 1 ~ènere. c1e
Jo Jove sols dormir.
punt
Amb bones reta.otona citen tela. EscriuFALTEN 1 o 2 Joves re a LA BUMANlTAT
tot estar. Sta. Rosa, 81, nwn 160.
pral. 2na. Grkla,
MODES, conteccto acu.
oiOVE, sols dormir. Rie- rada
de vestlte I abrics
ra Alta, 111, Ser. 2na.
per a sen yora I nena. PreUI
modenta.
Boca.
DESITJO host es a tot
estar. DiputaCió, 139, pral . tort, 164. pral., la.
primera.
VENC BOTIQA comTAMARIT, 70, 11r. 2.L otibles amb habltac10, boea
conCUclona, per DO
habitació per a BelU'Oreta..
J)Oder atendre nelrOcl.
fEacrlure
LA BUl4AmCEDEIXO habitació eols
donntr. Franceao L&lret, TAT DWn. ~oa.
188, entresol, 2na,
-ANOU MÀRTI. 'l'&ller
PENSI O tot estar o soia d 'enQUacleruaclO (Wartinez
de la Boa, 17. Tedormir.2na.
Hospital, 101 entre&ol,
lélon 76353 - B&rcelonal.

M.A o tuu : t'8.811el8 de 11 O&stomana 14
~A t«.;El.ON A : VIa Laietana
:.!
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA CADIZ • CANARI ES
SOrtides set manals ell! d issabtes a les l'A Etectunran el servei les motonaus
aCIU['AD DE SEVILLJh I aVILLA DE MADRID•
LINIA RAP IDA DE CRAN LUX E BARCELONA PALMA DE MALLORCA
Sortides cada cua (llevat • 111 diumenges¡ de Barcelona
Palma a les
19 nores. per les motonaus
cCIUDAD DIE BARCELONA• . 11 CIUDAD DE PALMA •
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA VA LENCIA. ALACANT I PALMA
DE MALLORCA. BARCELONA MAO I BARCELONA · EIVISSA
L1N1A COME.RClAL AMB P'..SCALES A fOfS ELS PORTS ()E LA MEUITERRANIA . NORD !)'AFR ICA I CANAlUES
Sor tides QUinzenal!! de Bar·
cetona els d iJOUS. l..lNlA CUMERC lAL BlU:IAO . CADIZ · CANARIES. AMI.l
ESCALA A TOTS 1!:LB POHT~ DEl NOHU U'E.SPANY A - Sortides QUID·
zena la de S ll bao els diJOUS UNIA RAPl UA HEU ULAR ENTRE ESPANYA
I l'ERRl'I ORlS UE LA UUINEA ESPANYOLA CFERNANUO POUI - Sor·
tldes el dia 17 de cad a mes. areb escales a València Càdlz, Las Palmas, Santa
Cruz de Tenerlte o Freetown. Snuta Isabel de Fernando Poo. Bata. Koso 1
Rlo Benlto pels vapors
«PLUS ULT RAt 1 aLEG AZPh
LINI A RAPI DA REG ULA R ENTRE BARCELONA I VALENCI A
Sortides ae Barcelona elll dilluns 1 diJous. a les 20 norea
•CIUDAD DE VA LEN CIAI
Preu a ooberta ; 9'UO passat... Bitlleta d 'anada 1 tornada a preu • redultt
LlNlA REU ULAR EN ffiJ!¡ ¡;AltCELONA
ALACAN'l - ORAN
MELJ LLA
VILLA AL.HUCEMAS CI!:UlA I VlCZ.V ERSA
t!Drtldes de BarceloDB cada dlumense. a tes 11 nores; d'Alacant e111 dimarts,
d 'Oran els dimecres. d'Ors o cap a A laca n ~ els dimarts. 1 d 'Alacant cap ~
Ba:celona, eJ.a d imecres

APARELLS
FOTOGRAFICS

CATALANES, 414

mA~~~

sabateres. B : Santa Eu~. 10.

PRECISA cu1nera sena~
pretensions. Salmero~ '1'5.

1

CONTRA DOS PAISANS PELS
FETS REVOLUCIONARIS DE
GENER DEL 1933

AV

Bar Petit Miramar

1laa

--

CAMBRA OFICI AL DE COMERÇ
I NAVEGACIO D E BARCELONA

Roses~t,

DE MAIQ DEL

El Consell de guerra d'ahir.

El proper diumenge, dia 12, a les

1.• Cada concursant podrà presentar tantes fotografies com d esitgi, però no podrà obtenir m és d'un
premi.
2.• Les fotografies podran ésser
directes o ampliades i pels procediments 1 rldes que prefereixi el concursant.
3.• Els premis st>ran :
consistent en una m edalla d'honor.
Al lot m é3 nom brós d e bones fotografies de r ··- com1gnant el nom
de les varietats.
Pr.;mt cC·
I nternacional de
Pedralbes». 100 pessetel¡, al millor
lot d e fotografies d e roses d 'aquest
Concu r3 obtingudes a l'aire l:.iure.
Pr~ ..H aCnnstrucciones y Servictos
S. A.». <Con tractlsta dels ja rdins de
Barcelona.) Medalla. d 'or dels Am ics
de les R oses 1 100 pessetes. A la millor •· ·--~TR f'- aut.oc:~ ma. de ro~ es.
Premi Josep A. Gamis. (President d els A nncs de les Roses.) 100
pessetes. Al · .Llor grup d e tres roses, poden t é3ser de més d'unJ. varietat, però C11.ol Indicar els seus
noms.
Premi J ordi M ata. 100 ¡::.;setes. A
la millor composició fotogrà fi ca. de
roses.
I·:_ :n gestiona la concessió d 'altre3
premis.
El J urat podrà, segons mèrit, dividir e:s premis.
4.• Les fotografies haur an d'enviar-se amb lema jun t amb un envelop que portarà escrit el m ateix
lema 1 contind rà al seu Interior el
nom 1 senyes d el concur3ant .
5.• El J u rat es reserva el dret d e
no admetre les fotografies que no
s'ajustin a les bases d el Concurs.

DIMARTS, f

Carrer de Sant Pau, 6
lProp Rambles>

Tel. IU37

B AR C E L O NA

La Justícia
*

AUDIENCIA
POIME RA S ECCIO
de casament donen
;nr 1 resultat. - Una dama. respectable, per l'edat, posà un ant.nci a «La
Vanguardia», exposant els seus desigs matrimonials. El llegi Santiago
Amat Molfulleda 1 es p resentà al
lloc indicat per l'anunci.
Una vegada allà, la dama r espectAtle 11 exposà eis seus plans de casori, però l'avui p rocessat en veurela tan su;erior a ell, per l'edat, no
es mostrà partidari de compartir
amb ella el tàlem matrimonial. I
aix1 quedaren.
Santiago, en arribar, després de dinar, al cafè, explicà als seus amics
l'ocorregut, t un d 'ells digué que ell
es veia capaç de casar-s'hi i de molt
més, sl veritablement la dama de referència comptava amb cabals suficients per a fer «la fe licitat d 'un bomel>, tal com deia l'alludit anunci.
Es posaren d'acord, I Amat presentà
el seu amic a la Inquieta senyora.
L'amic, que era un subjecte poc
recomanable pel que es veurà després, acceptà les proposicions matrimonials, I fins 1 tot donà i acceptà
ofrenes de nuviatge de la «dulclnea»
I sexagenària.
Un bon dia - segons decla rà
Amat en el moment de la prova testifical - els dos promesos i ell ana. r e.. a !er un berenar als afores de
Barcelona, 1 ell - home púdic hagué d e presenciar co··1 els dos
«enamorats» es besaven 1 es pr ometien el més profund i etern amor.
F ins acf no h auria passat res, per ò, ¿quina no seria la sorpresa de
Santiago Amat quan s'assabentà que
el seu company de cafè havia desa¡t·.regut de B arcelona, junt amb
4.750 pessetes que la mestressa dels
seus amors li havia facilitat per a
l'adquisició de mobles per tal d'amoblar el pis que havia d'ésser el seu
niu.
La dama befada presentà una denúncia al Jutjat, en la qual acusava San tiago Amat de complicitat en
l'estafada mencionada, i aci el teniu,
l'àngel de Déu, processat per un
delicte que negà haver comès.
Dei promès i de les 4. 750 pessetes
no se n'ha sa:.t:t res més.
El fiscal en les seves conclusions
aprecià que el processat estava en
combinació anib el q~,;e fugi amb els
diners, 1 demanà per a l'Amat la pen~ de cinc mesos de presó.
El defensor no estigué d'acord amb
la petició fiscal i demanà per al del
banquet la lliure absolució.
Els anuncis

SEGONA S ECCI O
Homicidi per lmprudènciP. - Mar ian Saladr igues
I Francesc F itó
Llardinl toparen amb els cotxes que
menaven I un d'ells anà a parar a
l'interior d 'un establiment del carrer de Saragossa, amb tanta dissort,
que matà un nen que t.i havia a la
botiga.
El fiscal d emanà pe:: a cada un
deis processats la pena d e deu mesos 1 un dia de p resó i la Indemnització corresponent a la familia del
mort l als per judicats pels danys
ca·.tsats pel vehicle.
TERC ERA SE CC IO
S uspensions. - P er m otius diversos foren suspesos els actes anunciats.
QUARTA S ECC IO
R obator i a mb a bús !le confiança.
- Constantina Rojas comparegué
davant el Tr ibunal, pel suposat delicte de robatori d'una certa quantitat en una casa d'Arenys de Mar,
on servia.
El fiscal aprecià l'abús de confiança, I, per tant, demanà per a Ja processada la pena d e quatre m esos 1
un dia de presó.

Ahir, a les deu del mau, a l Sa¡
d 'Actes d e l'ed ifici d e Dependènct ó
Militars, va tenir lloc el Consell ~
guerra per a veure i fallar la ca e
Instr uïda pel t inent coronel jutge USa
nyor Mart!nez Peñalver, contra ~
paisans Dldac Parral Pelegrt 1 Be
tista Agustf, acusats del SUPosat ~()
llcte d 'agressió a la força arma e.
Presidi el Tribunal el coronel sen da.
F erm! Espallargues, 1 actuà de Yor
nent el capità senyor Alfred A~
ra, de fiscal el tinent senyor Mest e.
I de defensor el lletrat senyor Joaaa
Russlnyol Soulero.
n
Aquesta causa s'havia d 'haver Vist
el rassat mes de novembre, llerò és
va ajornar la vista a causa dels fe(3
d'octubre. També figura p rocessat
aquesta causa un Individu anomen~n
Joan Marco Mozo, el qual està en t
beHia.
· re.
De la lectura de l'ap untament
desprèn que el d ia 8 de gener del 19~
en ocasió del moviment anarco-run
dicallsta- els p rocessats, parapeta~
darrera els ar bres al carrer de Puj
des, cantonada a l de Roger d e Flo~
varen fer foc contra una parella de ~
1
guà rdia civil que anava en un tratnv1a en direcció a l'Estació del Nord,
per tal de prestar servei en aquell tn.
dret. La parella de la guàr dia civil
va baixar del tramvia per tal de r
peHlr l'agressió l contestà a ella re:t
foc. Al soroll dels trets acudl una
altra parella de la guàrdia civil, mentre els agressors es telen escàpols
Ambdues parelles, en dos cotxes. sor:
tiren en persecució dels agr essors ~
finalment, aconseguiren deten 1r-Íos.
Es desprèn de les conclusions presta,.
des al sumari per la guàrdia CiVil
que un dels p rocessats, I s'assenyaJ~
concretament, D1dac Parral, va llançar a la guàrdia civil una bomba d&
mà, que va fer explosió sl bé no causà cap lesió. Es llegeixen diverses decl~ra~lons de la guàrdia el vil i totes
comc1deixen a confirmar els fets en
la forma que figuren ressenyats en
l'atestat.
Acabada la lectura de l'apuntament,
el defensor 1 el fiscal renuncien a
l'interrogatori dels processats i als
testimonis.
Seguidament, el fiscal llegeix el seu
informe d 'acusació. Relata els fets en
la fom1a ja coneguda I els qualüica
com un delicte d'agressió a força armada, sl bé, per no haver resu lta~
cap ferit, el qualifica com a actes amb
tendència a ofendre d'obra la rorçe.
armada 1 soHictta que s'imposi a cada
un dels processats la pena de tres
anys de presó correccional.
A continuació, el lletrat senyor Rossinyol llegeix el seu informe de defensa. Diu que no comprèn com aquesta causa ha pogut ar ribar a I&
vist a en Consell de guerra, totn vegada que negà la competència a Ja
jurisdicció militar. Fa unes consideracions respecte de la competència
i després diu que els seus patrocinats
estan compresos en la llei d'amnistia
aprovada en abril d'aquell any. llei
d'amnist!u -diu- que empara des
del general Sanjurjo, fins el darrer
anarquista que disparà pels carrers
de Barcelona.
Acabà demanant que siguin inclosos en l'esmentada llei els seus patrocinats.
Acabada la lectura del seu mforme, el President pregunta al defensor
sl no té res que afegir en defensa.
dels processats. El senyor Rossinyol
contestà que no.
Després de les preguntes d e rigor
als p rocessats, de sl tenen alguna
cosa que al:legar , el T ribunal es retirà a deliberar en sessió secreta.
La sentència dictada condemna el
processat P arral, a tres anys de presó correccional 1 el processat Agustl
a vult mesos, sentència que no serà
ferma finS que l'aprovi l'auditor.
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Unies regulars de grans vapors pet a s destins
que es deta llen

tllCHVl!lJ RAl:' IU I!ON !'ti..ll. ~At{IJELONA 1 Sll.tiAO
Sortlaes tota els DIMECRES a la nit cap a Valéncta. Alacant. MAia¡ra
Sevilla. Vl1t0. VUiagarCJa Oorun, ~ Musel. Santander 1 Bilbao.
Al tBJ oan t.-. lea escales de :
ta.rra¡ona, ceut.a I Huelva caoa dues eetmanea
Sant Carles I 1"erro1 cada duea aetmanes
SZR VT!U CORHEl'l1 Stfl'RB ~ARCELONA I Bll.SAO
caaa dues .etmanea.
Sortldea eJ.a DIVENDRES a ta oJ'. cap a l'arTasooa, ::!anC C&rlea ¡
V1naroo, Valéncla. cuuera. Alacant. Carr.aaeoa, A¡rullae, Almeria weu ua, Motrtl, aüla¡a, Ceuta. Càdla Sevllia, Buelva, Vlso, Mami Vl·
lla¡arcta. Ferro! <.:orunva AvUM. Musel. Santander, BUbao t PUaJea
SER VEl J!:Nl H• BARCELONA SETB I MARBEI L4
8orUdea q ulnzenaa eJ.a oJJoua cap a ~te 1 Martella
servet a ulozeDAI cap a UENOVA
tA CUre&a 88 rep ri l'ln¡ lado de la Oompan71a Moll del Reb&a.
Tel6ton 18686
-o----.SERVKl N.APlU CAP AL SRASU. . PLA r A
per moto-l.ranaaUt.o~lca correua eapan1o1a
Sortldea tuea Cada :u cu.,
Cap a SANTOS, MONTEVIDEO I BUENOS AIRES sortirà el d ia
21 de m alg del 1935, la magnJ!Ica motonau

«CABO SANTO TOMÉ»
Que ac1met ra Pa.MatRers 1 merCaderies
IIOl'tlcta, al Un¡lac1o nem.
c1el Moll c1e Balears, Tel6ton 18274
VU LAlln'ANA. 7
TEL!:FON ~1

t..a ct.rre¡a ee rep un.a la vetlla c1el dia de
OOIW¡natarts:

Fill de Ròmul Bosch; S. en C.
VU U.InA.N4, 'I
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Explosió d 'una bomba. - S 'ha donat compte al Jutjat de l'explosió
d'una bomba ocorr eguda a la porta
d\ma editorial del carrer del Bou
de s~'lt P ere, n úm 9, que causà destraces a la façana l trencadissa de
vidres a les cases veïnes.
En terrament. - Diumenge tingué
lloc l'enterrament d e la sen yora Concepció Parera, germana d el j utge del
m ateix n om. Presldir~n el dol el
President del Tribunal de Cassació,
senyor G ubern; el President de
l'Aud1èncla, i el senyor Parera, j utge del J utjat n úm. 2, gennà d e la
finada .
En pau reposi.

-----------*:----------La importació de carbó
vegetal
Precisar aclarir que el telegrama
dirlglt al m1n1stre d'Indústria l Comerç, signat pel presiden t de l'Institu t Agrlcola d e S ant Isidre, Interes-

Es l'obra cabdal i definitiva ~·
Jran filòleg català, el Mesr~t
, ompeu Fabra, en la qual h~
t reba ll at més de vint an Y•
Un volum de 1750 pclgs. m1(
nfflcament reiUgat PNsetel ....
a l comptat; a termlnh dt
Peuetes 1O al mas, PeuetflO fi:

Si desitjo adquirir aquesta obr9.~
talli i remeti' ns el següent cvP.é5 1,

I en _ _ _ _ __

sant es prohibeixi el desembarc de
carbó vegetal , es t racta segurament
CO~r---------------------d'un error, pel fet q ue la F ederació
d'Exportadors de Carbó Vegetal d'Ex~omM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - do#J}o n:bre ol Dlcdonarl Goeoral C::• lo
tremadura donaren conformitat a
ot(~
Llet~eua CotaJano l p4gt11'lo l ol~",púi
la. Comissió Gremial per a la concessió de lUcèncles, l pel que es refereix a l'Associació de Magatzem.is- LLI BRE R I A CATALONIA
tes de Carbó Vegetal 1 Un1ó de De3
Rondo de Sant Pere .
tallistes, les respectiVes directives han
A
R C E ~ O
N A
8
j a desautoritzat p úblicament el re.
.
- _..__ -: · -=:..:;......:.--=-- .~::-:-...:.ferit telegrama..

!

la humcUÜtaf

Dlr.tA RTS, 7 DE r.tAIG DEL 1936
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El curs de IÇJ crisi-durant la ¡ornada del diumenge

.

~

es de gran 1n.teres polític
an

~~~r~ueatre· tornen a reLa vista de la causa
peIs afuse11aments de Jaca ~1"'i~~:~'i::n::,n¡

Madrid, 6. - A les onze del mat!
arribà al Palau Nacional S. E. el

La sessió de constitució del Tribunal

Madrid, 6. - Aquest mati qucd.'\
constituït el Tribunal que ha d 'actuar en la vista del procés pels afusellaments dels capitans Galan l
Garcia. Hernàndez.
Hi ha en ple el Tribunal Suprem,
presidit pel senyor Dídac Mewna.
Tota la sessió del mati es dedicà
a la constitució del Tribunal 1 únicament prestà. declaració el general
Berenguer 1 després el general Fernàndez Hered.ia.
Seguidament es suspengué la sessió, a les dues de la tarda, per a reprendre-la dues hores més tard.
Actua de defensor el senyor Melquíades Alvarez 1 d'acusador, en
nom dels familiars de Galan 1 Garela Hernàndez, l'ex-governador de
València senyor Francesc Rubio Fernàndcz.
LES CONCLUSIONS DE
L'ACUSADOR PRIVAT
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En les conclusions provisionals
t'acusador privat, senyor Franceso
Rubio Femàndez, considera c;.ue no
h1 ha motius d'acusació contra el
general Berenguer. Aquest lletrat
s'aparta de les conclusions de les
Corts Constituents, per le3 quals
consideren els fets constitutius d'un
delicte d'assassinat; però, en representació de la v1dua de Garcia Her·
nàndez 1 de la seva filla menor, Esperança Garcia Hemàndez, acusa
els altres processats del delicte de
prevaricació 1 soHlclta la pena de
presó major en el seu grau màxim
1 indemnització de 500.000 pessetes
El lletrat senyor Manuel Hilario
Ayuso s'adhereix a les manifestaclons de l'anterior, però troba indicis de culpabilitat suficient per li
mantenir l'acusació contra el general Berenguer.
Estan citats a declarar en aquest
ucrocés 150 persones, entre elles tots
~ls ministres del Gabinet Berenguer
1 alguns generals.
Llegides les conclusions, el defensor senyor Rub!o demana que consti en acta el fet d'haver-se vulnerat
la disposició transitòria. segona de
la Constitució relativa a la dissolta
Comissió de Responsabilitats.
Amb aquest motiu el fiscal ta algunes consideracions 1 l'Incident
queda resolt.
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GENERAL

A continuació es cita a declara el
general senyor Damas Berenguer, el
qual comença dient. que en el moment d'iniciar-se els successos ell
exercia la Presidència del Consell
de ministres 1 la cartera de Guerra.
Alx1 que tingué noticies que el mc>viment s'iniciava donà ordres al capità general d'Aragó, senyor remà.ndez Heredla, que combatis ràpidament el moviment, a!xi com que es
tramitessin el més ràpidament possible els judicis sumarlssims. Declara també que el Consell de ministres es reuni aquest dia 1 que en la
r eunió s'acordA 1nh1blr-Ee per complet en tot el que fes referència a
l'aplicac-Ió de les penes 1 a llur execució. A les dotze del mati Jel dia
que se celebrà el Consell de guerr(\
contra els capitans Galan 1 Garcia
Hemàndez, s'assabentà que els prc>ce3Sats havien estat condemnats !l
mort i a les dues de la tarda havien estat executat& Tot això ho
sabé per conducte particular, puix
que el Govern no intervingué en res,
car no tenia per què intervenir. Declara també que no amagà res als
ministres del seu Govern. El dia 13
cridà a l'assessor general del Mln1steri, al qual informà de la sentència de penes de mort i de l'execu'ctó, 1 no es disposà anteriorment el
,Govern a 1nt~rven1r perquè no hl
.havia lloc a tal cosa 1 perquè haur ia estat intervenir en les atribu'cions del capità general.
Per a restablir la. dlsclpllna trencada per la rebellió DO hi hagué
més r emei que intervenir tan aviat
oom es sabé que aquesta havia esclatat.
Nt~ra., o almenys diu no saber-ho,
que el general Las Heras disparés
les seves pistoles 1 diu que no és
cert que el general Goded li parlés
dels indults.
Es nega a contestar a una pregunta relativa al que ocorregué a
Palau aquell dia, ja que, com a ml·
nlstre const1Luc1onal que diu que ell
era, U correspon1a la responsabilltot de totes les actuacions.
DECLARA EL QUI FOU
CAPITA GENERAL D'A•
RAGO

Declara a continuació el que fou
capità general d'Aragó, senyor Jc>Eep Pemàndez Hered.la.
Manifesta que el Govern donà
més importància de la que en realitat tenia el moviment revoluclona11. Rebé del Govern ordres de procedir amb rapidesa 1 conforme el
Codi de JusUcia militar. F.clata com
ocorregueren els fets 1 man1!e..-ta
Que els revolucionaris repartiren
fulls excitant el poble a la rebelUó
1 a repartir-se les dones 1 la propt~
tat. Nega absolutament que ell ln·
~rvln¡ués prop de ningú perquè
s UOPQsessin penes de mort. El que
succel és que un cop dictades aquestes no cregué oportú dissentir de lea
sentències dictades.
Fa referència als fulls repartits
Que Prometien benvolença als rebels
q~e es rendlssln 1 diu que aquests
fwls es referien únicament a les
~~ 1 soldats, però mal als caps
...., la rebeW6.
Pet la defensa se 11 preguna sl
l'ert Que el capità Garcia Her1 d~ ea Presentà amb bandera
bl&nca a parlamentar 2mb les troPe& la ri!n<lictó 1 contesta que única-

:0

:ent

tragué

un moc.dor que

u ser-

pes 1 intentar sublevar els soldats,
la qual C03& hauria motivat, de cons!derar-lo parlamentari, l'aplicació de
dues penes de mort. Diu «Ue no se1
podia co~iderar parlamentari, perquè els parlamentaris no existeixen
més que entre exèrcits <!e nacions
diferents 1 belHgerants.
Assegura que sl no es dictaren més
penes de mort fou degut a la benignitat dels Consells de guerra. Fa
constar que es condemnà a la pena
de mort als capitans Galan 1 Garela Hernàndez perquè eren els caps
de la rebeHió. Afegeix que el capità
Galan agraí la proclama invitant-lo
a rendir-se perquè a1x1 no moriren
més soldats.
Se U pregunta sl Galan es pogué
haver escapat. Després de fracassada la revolta fugi en un automòbU acompanyat de diversos oficials,
però en ies proximitats d 'Ayerbe es
donà compte que hi havia un destacament de la Guàrclla C!vll 1 que no
podia prosseguir, per la qual cosa
tomà a retrocedir. Afegeix que en
ésser detingut, Galan expressà que
tenia. el propòsit de lliurar-se l que
sabia. que l'anaven afusellar. Aconsellà. als capitans que l'acompanyaven que fugissin, però aquells també es rendiren. Acaba dient que sl
e'> pogué escapar o no això solament
Déu pot saber-ho.
El president suspèn la vista a les
dues fins a les quatre de la tarda
LA SESSIO DE LA TARDA

Madrid, 6. - A les 4.30 de la
tarda és represa la sessió de la vista de la causa pels successos de Jaca.
Declara el general Joaquim B!ly
Borràs, governador mllitar de Huesca.
Comença dient que el consell de
guerra fou benèvol 1 que no pogué
evitar la imposició de les grav1ssimes penes contr11 els capitans Galàn
1 Garcia Hemàndez. Si no hagués
estat per aquesta ben1gnitat del Tribunal, les penes haurien excedit de
dos. Es discutl el e~ del capità. Ga-rcia Hernàndez sobre sl anava o no
al front de la seva companyt8, però
s'ha de considerar que els capitana
de compan)1a, com eis coronels dels
regiments, estan sempre al front d'!
les forces que comanden encara que
no es trobln amb elles. Ht ha una
excepció quan eis coronels 1 capitans exerceixen altres funcions encomanades per superiors competents.
No es trobà cap excepció per a poder
deixar d'aplicar la condemna. Cert és
que cap o!!cial declarà en el judici
sumarlssim que el capità oarcla Hernàndez disposés del comandament de
la seva companyia i tots matúfestaren que el cap de la columna sublevada era el capità. Qalàn.
L'esmentat processat, contestant a
preguntes del defensor, diu que fou
nomenat governador militar d'Osca,
després d 'haver esclatat la rebeHió,
a les tres de la tarda. Trobà a les
forces completament d'acord amb el
Govern 1 aquest no coaccionà en cap
moment al Consell. A poder del capità Garcia Hemàndez es trobaren
les llistes de la companyia i la clau
de la caixa 1 el diner.
No hl hagué apre51\Sment en el
tràmit del judici sumarissim.
El defensor senyor Vegué tingué
una hora per a estudiar els autes
i abans d'acabar, ell mateix el tornà
estudiats, perquè en va tenir prau
amb 60 minuts.
Se li formula una pregunta concreta sobre si és de rigorosa obediència l'acceptació dels càrrecs de vocalla als Consells de guerra, a la qual
Cosa respongué que l'acceptar-lo és
cas d'obediència. cega.
A continuac1ó declara el processat
senyor Josep Cabezas Piquer, auditor, el qual es defensa a si mateix
1 declara assegut.
fa
A una pregunta que h om U
contesta que era auditor general de
la Capitania general d'Aragó, i entengué en els tràmits del judici surnar1ssim que no podien ésser altres
que els que es seguiren. Examina
la sentència 1 diu que aquest es recolzà. en els preceptes l egals pert1·
nents.
Declara que no va saber com tou detingut el capità Galan l ha negat rotundament que el Consell de guerra
sofris coaccions de cap gènere, que,
per altra banda, no hauria tolerat.
L'altre auditor processat, que tam
bé es defensa ell mateix, senyor Jc>sep Casado, diu que després d'un detingut examen de les dUlgèncles sumarials ha de declarar que en elles
es respectaren en el fonamental, els
preceptes legals. No creu q-o..~e el j udicreu
eKPeditlu,
fosfins
el
l tot hl 1hagué
pel contrari,
que,sumarisstm

~=~~J:ense~~lt~~~
el cas de Garcia Hemàndez, que reSUltava un cas jurldic interessa.ntisslm. Declara que no val voler tolerar la coe.cción davant de ningú.
El processat, una vegada acabada
la seva declaració, diu sl es pot formular preguntes ell mateix 1 respondre-les.
El President del Suprem, senyor
Medina, u diu que durant la seva lnformacló pot !er les manifestacions
que cregui convenients.
El fiscal de la República, senyor
Gallarclo, defensa els desigs del processat a pronunciar les manifestacions que cregui convenients per a
l'aclariment deia fets.
S'accedeix al desi¡ que formula el
processat, però en el sentit que faci
les declaracions que cregui pertinents; però el senyor Casado no diu
t·es d'interès, i a les sis de la tarda
acaba la declaració del processat.
ES REEMPREN LA SESSIO
Madrid. 6. - Després d'un breu

desca.ns es reprengué la sessió del
Consell de guerra pels successos de

Per a P<>der apropar-: : a les trc>- Jaca.

es dirigi al Camp del Moro, on passejà fins a tres quarts de dotze. A
les 12'20 retornà a. Palau.
El senyor Lerroux romangué al
seu domicili particular, sense rebre
cap visita, fins a les 10'25 del mati.
A dita hora sortí, 1 es dirigi a la
Presidència del Consell, on entrava
a dos quarts d'onze, aproximadament.
A tres quarts de dotze arribà a
l'esmentat centre oficial el senyor
Gll Robles. Com de costum, el cap
de la Ceda entrè. per la porta del
carrer d'Alcalà Gal!ano.
En aparèixer el senyor OU Rc>bles fou voltat pels periodistes.
Aquell els saludA somrient, 1 després, en referir-se a l'auguri que els
féu la tarda. anterior, en dir-los que
fms ahir diumenge no h1 hauria res,
exclamà:
-Ja haureu vist que no us he
enganyat.
Un periodista 11 féu la pregunta:
- I la meditació?
Replicà el senyor OU Robles:
-Plàcida. He dormit molt bé.
I tot seguit el cap de la Ceda entrà al despatx del senyor Alexandre
Lerroux.
Poca estona després arribava a la
Presidència el senyor Melquiades
Alvarez, que passà amb pas ràpid
davant els periodistes. Un d'aqUests
ll preguntà sl la meditació havia
donat resultats, l el senyor Alvarez
contestà.:
-Ara ho veurem.
Minuts més tard arribava el senyor Martlnez de Velasco, el qual
contestà les salutacions dels periodistes sense fer cap manifestació.
A les onze del mati quedaven reunits al despatx de la Presidència
els senyors Alexandre Lerroux, Jc>sep Maria Gll Robles, Melquiades
Alvarez 1 Josep Martinez de Velasco.

El Sr. Lerroux anun·
cia una nota
A la una menys deu minuts aban-

-----------*:----------Declara el capità senyor Ia.ya el

lar, senyor Sànchez Fuster.

d()nà el Palau Nacional el senyor
Lerroux.
-Un vaig a lliurar -digué- la
nota que comprèn la posició 1 el
pensament d els quatre caps del grup
que formen l'anomenat bloc governamental, i de la qual he fet lliurament a s. E. després de la reunió
que hem celebrat a. la Presidència.
s. E. m'ha dit que va a fer una
ampliació de consultes a algunes
persones 1 que aquesta tarda em
donaria la contestació.
-Aleshores -preguntà un pertc>dista- seguiu encarregat de formar
Govern?
-Ni encarregat n1 no encarregat.
Sóc president del Govern d.lm1ssic>nari.
Des de Palau, el senyor Lerroux
es dirigi al seu domic!l1, acompanyat del sots-secretari de la Presidèncla 1 del seu secretari partlcu-

Minuts després d'un quart de dues,
hora en què arribà a la seva llar ,
acudien allà, separadament, els senyors Guerra del Rio, Rocha 1 el
sots-secretari de Marina civU.
Durant tot el mati, als passadl&sos 1 saló de conferències del Congrés es notà certa animació.
Entre els diputats concurrents a
1 Cambra es feien comentaris sob~e el desenrotllament de la crlsL
I no mancaven, com «::rre sempre en casos d'esdeveniments poUtics, els vaticin.is, les càbales, els augu.ris.
El curs de la crisi es seguia amb
expectació, que aumentà cap a les
últimes hores del matí, en arribar
a la Cambra la noticia que anaven
a ésser a.mpl!ades algunes consul-

tes.

La referència de la reunió dels quatre,
facilitada pel senyor Lerroux
Madrid, 6. - La nota que el senyor Lerroux /acilitd als periodiste&,
diu:
«El& caps dels quatre partits integrants del bloc governamental han
examinat amb el major deteniment la important qüestió prèvia plantejada per S. E. el President de la República en ordre a la formació del f-utur Govern.
Sense la més petita vacmactó afirmaven els quatre partits el seu. ertteri resoltament favorable a la revtsió constttucio7UU, l'acord infcial del
qual hauria de pendre'a per les actuals Corts.
Precisament per tal d'arribar millor a aquest resultat esperat coincideixen els quatre partit& a apreciar la conveniència que es Jormt u.n
Govern integrat per aqueste& quatre jra.ccWns l es especials caracteristiques doctrinals dels qual$ no impideixen homogeneïtat de criteri prop
dels greus problemes d'interès nactonal que estan avui plantejats.
Seria en extrem conventent que l'acord de revtsió constitucional obtingués a la Cambra el major nombr-e posszble de vots favorable&, però
aquest objectiu, que, en cap moment no s'ha de perdre de vi&ta, no extgel% necessdriament la formació en aquest instant d'un Govern de molta
dmplia base per le& raom segllents:
Primera. Per molt desitjable que es consideri la rejorn1a de la nostra llei fonamental, ~s evident que a l'acord de revisió ha de precedir un
perfode de labor Zegtslattva ordindrta f à'ejícaç acc16 gcroernativa per tal
de resoldre problemes gravíssims que té el pafs plantejats: atur obrer, ertsi econòmica, llei Electoral, anivellació pressupostària, normalització de
la vfda local, etc., etc. Precipitar l'acord de reforma ---4mb la seva obzt..
gcul.a con~eqiiència d'tm període electoral- implicaria ajornar la re&ol-uctó d'aquests problemes, cada minut m~s urgents f aclaparadors. Per tal
d'acometre•¡~ amb la necessdria rapidesa i decisió ja falta un Govern
que, amb base parlamentària suttctent, ti.ngui un grau de cohesió t unitat internes, tant m~s difícils d'obtenir quant mé& nombroses siguin les
jracciom polítiques que l'integren.
Segona. Tot Govern sojrei:I: un desgast en actuar que aconseguet:c
en major o menor proporció a tots els partits que en ell estig{tin repre.
sentata. Aquesta realitat aconsella que en aquesta primera etapa, preparatòria de la revtsió constitucíonal, es posi en trànsit de desgast el més
petit nombre dc partiu. El crebantament i el possible jracà& de tou els
grups que actuen dtntre de l'órblta legal, faria inevitable la dissolució de
les actuals Coru, amb la qual cosa la revisió quedaria malmesa.
Convé no perdre de vtsta que la tasca de revísió de la
Tercera.
nostra Uei bàsica la comparteix amb aquestes Corts el futur Parlament,
al qu.al correspon la part m~s delicada i essencial. St gran ~s la convcnitn.cia d'obtenir nombroses assistències en adoptar l'acorà de revtsió,
major ha d'ésser-lw encara el d'aconseguir-les quan es tracti de votar
en definitiva la reforma Per a això no ht ha res millor que cercar la
cooperació governamental d'altres sectors en el moment en què, pròxima
la discussió i votació en aquestes Corts de l'acorà revisíontsta, vagi a
obrir-se un període electoral en el qual és indispensable donar als partit&
les majors garanties de neutralitat per part del Govern.
Per tot això, entenen els quatre partits del bloc gcroernamental, sense
exclusivismes nt egoismes tllfctts, que en el moment present, i per al període legislatiu i de govern preparatori de l'afanyosa reforma constitucional, no és precis estendre la base parlamentdria del Ministeri que es tormi, sense perjudfci de procedir més endavant a les necessdrie& ampliacions entre partits que no s'hagin sortit de l'àmbit l egal quan el prOjecte
de revisió s'apropi als instants decisiu&.
En opino.r així, els quatre caps del bloc no tenen altre li que el
d'oferir respectuosament al cap de l'Estat un instrument de govern amb
majoria parlatnentdria sujictent, amb la major umtat interna que és possible obtenir en aquestes Corts en un Ministeri de coalicí6 amb un programa de sentit no.cíono.l, pacificador f constructiu; amb l'dnim disposat
a lea ampztacion8 que més endavant siguin precise& amb objecte d'aconseguir u.na revisió constitucional que sattsjaci la majoria dels espanyols.»

qual relata els successos ocorreguts
en el maU del 12 de desembre del
1930 a Jaca. Manifesta que el capità Garcia Hernàndez no tenia coID.IUldament de columnl\ i que fo'.l
designat per tal de parlamentar.
L'acompanyà el testimoni i posaren
mocadors blancs a l'automòbil i sense que els parlamentaris poguessin
complir la seva missió les tropes del
Govern feren foc contra elles.
Manifesta també que el capità. GaJan ordenà que no es disparés mentre els avions llançaven proclames.
Acaba man1festant que el capità
Galan declarà en tot moment ésser
cap del moviment, fent-se responsable de l'esmentat moviment 1 ordenà.
als seus companys que passessin la
frontera.
El tinent Martinez que també for.
mava part de la columna sublevada,
declara que el capità Garcia Hernàndez no tingué comandament de cap
mena.
Declara a continuació el senyor Rc>driguez de Viguri que formava part
del Govern del general Berenguer.
Es limita a manifestar que els tràmits del Consell de guerra seguiren
les normes del Codi de Justícia mllitar i els procediments legals del
cas 1 per això el Govern que tenia
confiança en els homes que forma-ven el Consell de ¡n1erra s'inhlbf com
era el seu deure.
Ea capità Bediles dlu que el mov!ment estava relacionat amb el del
Comitè revolucionari de Madrid. segons telegrama en el qual es feta
avinent que marxaven cap a Jaca
amb ordre del Comitè de Madrid els
senyors Casares Quiroga 1 Marsà. Relata la seva intervenció en els successos i la topada. amb les tropes
El Senyor Miquel Maura
del Govern 1 com tou feta la desig6. - Tal com havia aMadrid,
nació de parlamentaris, recaiguda en
alguns oficials que no tenien coman- nunclat el senyor Lerroux a la seva
dament.
Afegeix que el capita Ga.làn no valla. vessament de sang i que en sortir de Jaca donà ordres que no fos
molestada la població civil 1 no es .
causés dany ni a la propietat n1 a les
persones. Posà guàrdia al palau del
bisbe i a un convent amb objecte
que no fos molestat ningú. Quan
veié fracassat el moment declarà als
seus companys que anava a lliurar-se.
El general Gay va voler parlar amb
Galàn. Diu que aquesta entrevlsta
es celebrà en un casino de Saragos·
sa i que el capità Galàn s'afectà
molt en saber que hi hagué vfctimes.
El defensor del capita Garcia Hernàndez pregunta al testimoni sl el
capità Garcia Hemàndez tingué cc>ma.ndanilent i el testimoni contesta
negativament.
Resta. suspesa la sessió per tal de
MERAVELLOSA I ATREVIDA
reprendre-la demà., a les 10 del matf,
FANTASIA ORIENTAL
en la qual continuarà l'interrogatori
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sortida del Palau Nacional, poc després de la una de la tarda començà l'ampliació de les consultes.
El primer en arribar a la resldèncla oficial de S. E. fou el senyor
Miquel Maura.
-segons es veu -dlgué als periodistes que el saludaren- hi ha
ampllacló de consultes.
Després els preguntà per la nota
facilitada pel senyor Lerroux i fm·
mediatament passà a entrevistar-se
amb S. E. el President.
L'entrevista fou breu, només uns
minuts.

Els senyors Martínez
de Velasco, Besteiro i
Gil Robles
A continuació del senyor Maura,
arribà el senyor Martlnez de Velasco. El cap del partit agrari preguntà. als periodistes a qui havia
cridat S. E.
Seguidament arribà el senyor
Besl.eiro l a continuació el senyor
GU Robles.
Cap dels dos no feren manifesla.tacions als periodistes. Unicament
el primer digué que anava a fer
una breu ampliació a la consulta.
· A les dotze 1 deu Inlnuts sort!
l'ex-president de les Corts Constituents senyor Besteiro, el qual manifestà als periodistes:
-'-S. E. m'ha cridat per tal d 'assabentar-se d'alguns extrems que en
111. meva nota d'ahir no quedaren
suficientment especüicats, especialment de problemes econòmica.
A les dues, sortí el senyor Gll Robles, el qual, a preguntes dels periodistes, contestà:
- El senyor President de la Re·
p\1blica m'ha cridat perquè aclareixi
alguns.extrems de la meva consulta
anterior, 1 com és natural, jo m'he
rv.tificat en les oplnlns que valg

Per últim s'ha format
el nou Govern
(Crònica del nostre redactor a Madrid, Alard Prats)
Madrid. 6 <per telèfon). - Des de la nit del dissabte fins que el~
nyor Lerroux ha donat la llista del nou govern s'han viscut moments cte
gran Intensitat 1 àdhuc d'inquietud en els medis polit!cs. Poca gent ha
seguit les 1ncldènc1es de la crl.sl La jornada domlnical transcorregué amb
conferències 1 noves consultes. La primera nota. del President de la República, en la qual plantejà als efectes que es determinaven, la necessi·
tat d'ampliació, sembla que amb respecte a la revisió const!tuclonal, tln·
gué els seus més amplis comentaris i les seves més arborades interpreta,.
clons, en les reuru9ns celebrades pels quatre homes del «bloc». Sorgi la
llarga nota d'aquests elements en contestació a la del cap de l'Estat, en la
qual s'anteposaven altres problemes a la revlstó constitucional 1 clarament es refusà tot intent d'ampliació de la base del govern que es pretenla constituir.
En circumstàncies de crisl 1 en gestions de la seva solució ja és sabut
que es produeixen divergències que acostumen a donar lloc a topades de
criteris. No és estrany, donat l'emplaçament dels gestors de la solució
que les divergències abastessin llmits poc freqüents. També en el desen·
volupament dels negocis polltics, en moments com el que comentem, no
acostumen estar retlexats els perfils de la realitat en notes més o menys
oficials exclusivament. Tant interessants com aquests són els marges i les
concessions de tipus determinat. En el cas present ha jugat un paper im·
portant, perquè els del «bloque» arribessin a l'assollment de gairebé la
plenitud de totes les seves exigències, l'aprec!ac1.6 respecte la conveniència
o la inconveniència que un gran sector es separés de l'àrea del règt.rn.
creant aixi un problema la sola probabll1tat d'anunciació a determinats
elements, sempre pressiona d'una manera considerable. El senyor Lerrowc,
si que ha apurat fins a l'extrem el salze del sacrif!cl En cap ocasió,
sens dubte, de la seva actuació en la tasca que ba desenrotllat aquests
quatre dies, s'haurà sentit aplanat pel pesombre. No solament s'ha vist
obligat a doblegar-se una vegada més a. les exigències dels seus aliats,
sinó que ha hagut d'Informar prop d'ells en Interminables anades i vingudes. Quan a la ft, a la porta del teatre Espanyol -fins a això s'ha arribat, de sorpresa en estupor- ha facilitat la llista del nou govern, es
podia comprovar a simple vista quant de cansancl de tota mena pesava
damunt d'eU. Decllnat el problema plantejat en principi per la. nota presidencial gràcies a les suggestions a què hem fet referència abans, les al·
tres dificultats per a. la formació del govern, eren menors, si bé importants. Com ea veurà per la llista, el senyor on Robles va a donar dies
de glòrla a la direcció del mlnlsteri de la Guerra 1 comandament supre~
de l'exèrcit, i Portela Valladares resta a Governació, sempre vigilant i atent
sobre l'ordre püblic I en funció de sagaç policia.
En cartera de tanta responsabllitat és evident l'intent de mantenirl('
l'equilibri per al millor manteniment del gabinet. En o.ras d 'això s'hanassajat altres previsions que la Ceda ha sabut vorejar 1 el senyor Lerroux,- •
acceptar, 1 que no mereixen nl esment una vegada consignat el fet de 1&¡
formació de Govern. Els senyors agraris també han defensat els seuaj
punts de vista - ja és sabut que en un govern de coalició s'han de trempar moltes galtes - per exemple, estimeu - amb acord visiblement lò-1
gic - que la cartera d'Agricultura l'ocupés un agrari i a1x1 és en efecte.

Lleg iu cada dia LA HUMANITAT,
S 'assenyalava, per part dels radicals 1 també per la gent simplement
Imparci.al, la sesta del senyor Lerroux de sacrificar el seu partit en_ la
mesura en què ho .ha fet. Alguns parcials del cap radical no amagaven
llur contrarietat :Pèr aquest sacrifici que, pràcticament, situa el nou President i les savel> forces en situació de minoria en el Govern, de tal manera que no capeixen com podrà dirigir la polltica del gabinet, encàrrec
de tan alta responsabilitat donada. la situació que s'ha creat.
En els medis republicans. la lectura de la llista del nou govern, segons sembla, ha activat els seus únpetus per a emprendre una intensa.
campanya de propaganda sl és que això és ja possible.
Es coincideix a. considerar el nou gabinet com el darrer que sostingui les à.ctuals Corts. Les càbales d'ara es circumscriuen a ço que aquelles puguin durar. Sobre l'establiment de la plenitud legal i les normes
constitucionals durant; tant ·temps suspeses, res no s'ha dit. Segurament,
no figurarà aquest punt en el programa del nou govern que avui, ep ~1
reunions que celebraran els seus ministres, serà ultimat i que, sl no es
modifica la decisió, serà llegit al Parlament per a. la major admiració
de tot el país.
nyor Martínez Barrlo, el qual, seguidament i sense far cap manifestació, passà a la Cambra presidencial.
En sortir digué que havia estat
cridat per S. E. per tal de puntualitzar alguns extrems de la seva anterior consulta.

El senyor Alvarez (don
Melquíades)
A les quatre i vinc-i-cinc minuts
de la tarda féu acte .de presènci.\
a Palau el cap dels liberals demòcrates.
SorU a les cinc menys deu minuts
1 manifestà als periodistes:
-He ratificat essencialment tot
quant valg exposar en la meva consulta d'ahir.
Interrogat referent de la possl.bilitat s1 h1 haurà Govern· dintre d'lUl
curt espat d'hores, respongué:
-Suposo que sl
I sense afegir res més, ocupà l'automòbil l sorU de Palau.

El senyor Lerroux arribà a Pala¡¡,
cridat pel President de la Repúbli·
ca, a les vuit menys cinc minuts.
No digué res als periodiStes en entrar al despatx oficial de S. E.
A les 8'25 sortia del despatx del
President de la R.epubUca el senyor
Lerroux.
A continuació ha dlt als perlodlstres que el voltaven:
-Aqu1 h1 ha la nota que condensa el que m'ha manifestat el President de la República, el qual s'ha
dignat rat!flcar-me l'honor i la con.fiança que formi Govern, honor \
conflança als quals jo correspondr6
amb tota la meva voluntat.
La nota que el senyor Lerroux ha
lliurat als periodistes diu a!xi:

El senyor Lerroux tor·
na al Palau Nacional
Madrid, 6. - El senyor Lerrou.'C
romangué al seu dom!c111 fins a d03
quarts de quatre de la tarda del
diumenge, hora en què hagué d'abandonar-lo, per tal de donar el seu
acostumat passeig per la Sierra.
Retornà a dos quarts de sis I
després va rebre el senyor Guerra
del Río.

LA NOVA NOTA DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA

«L'encàrrec d'aclariment pr-et:i donat pel sen11or President de la República al sen11or LerrOUJ:, mostra que si b~ l'intent de reforma constitu..
cíonal perdura en el ideari dels partiu que sobre ella funden el seu progra111.a, t encara que podria transmetre's en iniciativa, no ho ~~ prà.cUcament el problema a l~ exigènciea d'assentiment del qual es subordinen les actituds que hagi de respondre la solució dc la crili actual.
Innecessari l'excepcional quònlm constituent, basta perquè eu altre•
a&sumptes d'interê& nacional, (la importància dels quals, aixf com la se-va compatibilitat amb la· preparació d'aqueu altre no ojereiz dubtes) és
molt més reduït que per a la legtsl:.ció normal Jixa el reglament de le1
Corts, t que el depa&sa la majoria actualment organitzada, la qual no expressa necessitat i desig d'ésser ampltada..
En tals conctfcions, limitade& estrictament les solucions a la mínima
obció, i apareixent més dam¡6s dissoldre ara les Corts, s'ha de confiar
de nou al sen11or Alexandre Lerroux la cura de constituir Govern amb
l'expressada majoria i la llibertat necessdria perquê el seu patríoti&me
republicà pugui procurar aque.llà COilvivència que. ;a tan necess4Ti4 és al
exposar.
paú, crebantat tradici07Ullment per la di.scórd1a, i s"imposa a la prudència clavant eu problemes plantejau en la t•fd4 interna que l'amblrnt, que
no cal oblidar, de l'exterwr.
Com a supòsit f base constitucional apareix la necessitat de cumar
A 1m quart de cinc tornà a Pa- compUment immediat, que 1a utd molt retardat, a l'article 107 de la lle i
lau el President de la República. jonamentcl, mit7ançant el vot del pressupost, e.rigènci4 ineludible i basll
Poca estona despm arribau el se- de normGl reladó en la vid4 de l 'Es tat~

El senyor Martínez Barrio
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LES ELECCIONS MUNICIPALS FRANCESES
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En la primera volta, els resultats no modifiquen extraordinàriament la·situació política
•
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Els comunistes guanyen llocs a compte dels socialistes ...
El ffiOm 8 Senyor I( Chiappe ha estat elegit a París Herriot
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PER ALS AMICS EMPRESONATS

ha de tornar

la nostra subscripció

Podrd dir-se el que es vulgui del senyor Joan Pic i Pon. Però
ningú no podrd desmentir que en la qüestió de les comissions gestores ha aconseguit un triomf, I un triomf sobre el senyor Cambó. Els qut han tet possible aquest resultat sensacional resten a
l'ombra. I mentrestant apareix a plena llum, triomfador, l'alcalde
transitori de Barcelona, en funcions de Governador general intert
de Catalunya.
Es el cas que, a principis d'any, el senyor Cambó i el sen¡¡or
Pic van tenir unes converses, en les quals va ésser tractada la
qtlestió dels A juntaments catalans. En aquelles converses, ttngudes
a iniciativa del senyor Pic t descabdellades en el domictlt del senyor Cambó, el capdavanter de la Lliga va fixar les condicions que
el seu partit posava a la coUaboració municipal.
Fixades l es condicions aHudides, el senyor Cambó va dir: Sl aquestes condicions no són acceptades, nosaltres no coHaborar em.

Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)'
Pte s.
Suma anterior ... • .. 80.468'86

funcionaris .. . .. . .. .
J. PuJol Mascaró, de Vilassar de Mar ............. ..
Sobrant d'un compte . . . . .•
Per Catalunya. ... ... .. . . ..
Pepet Carandellt d'Anglés ,
Un grup de neb.alladores
admiradores de C'ompanys
M. C.~ organitzador del Comlte Pro Presos, any 1920.
M. c., Acció Radical catalana ............ .. ... .
Carles Dlego .. . .. . .. . .. . ...
Vicenta Roca.............. .
Carme Solanes . .. .. . . . . .. .
Una catòlica ... ........... .
Joan Serra ...... ............
Comité Pro Presos de Cornellà .................... .
Dos d'esquerra .............. .
Un d'esquerra ... ... ... . ..
Joan Llagostera .. . ... .. . .. .
Familia Glbert . .. .. . . . . . ..
cAvlnyó» (quota setmanal) •
x. o. s .................. .
Una admiradora. de Ma.clà
(segona vegada) ...... .. .
Baptista. Solé .. . . . . . .. . .. . ..
Concepció Rovira. (quarta vegada.) ................ ..
Angela Azals . .. . . . .. . . .. .. ,
J oaquim Rauti (16 vegada) .
Adellna Serinyà (ld. id.) .. .
O. A. B .......... ........... .
Antoni Torres .. . .. . .. . .. . .. .
F. P., d'Esquerra. ... ... ...
Un lloretenc . . . . .. .. . . . . .. .
J.D. O ..................... .
P ere Gabriel, una. vegada més
Una. nena. simpàtica. . .. . ..
Un noi català (8 setmana.).
U. i P., d'Igualada. (segona.
vegada) ................ ..
F. Rogé .................... .
A. S. A. E. (novena. vegada.)
Maria. Campà, a la. memòria.
de Macià ............... .. .
Apolònta Tomàs .. . .. . . ..
A . S. C . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Els de Ja. Poca. Roba (setmana 9) ...... . .......•
Familia. Aloy B. (4 vegada)
Uns
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Slsquet .....................
Marta. ......... ........... .
UN GRUP DE CATALANS:
Garcia ............... ..... ,
Contljoc ...... , .. , ....... .
Colomlnes ...................
Mart! ........... , , .. , ...... ..
Vallés ...•. , , .•••.•.• ~·· ··<
Vendrell ................ ..
Barbarà ... , ............... ..
Monllort .. . . .. .. . .. . , ..
Monclús ................ ..
Serres . .. , •• , .•..• ..••..
Guau ................. .
Planas ................... ..
Perla. ............ ........ .
Lluís ... , .. , .. , .......... .
Cuscó ................. .
Magem ...•.•...........•..•
Palmer .................... .
J. C. Ll ............. .. .. ..
Argemi ... , ................ .
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• • •

1'5'1'1'-

Abans i després de les converses Cambó-Pic ht ha hagut, a Ma1'1'0'50 drid í a Barcelona, llargues negociacions relatives a la vida muni2'1'- cipal catalana. La tesí de la Lliga era la del compliment estricte
1'60'2'50 de la llei municipal catalana, en l'elaboració de la qual intervin2'1'- gueren els seus r epresentants al Parlament català.
1'50 Sales ... l• • .... , . , . . . . . . . . . .
1'Quedava, però, una escletxa: la de les vacants que els tets del
1'- KlkU ... , ............... ..
1'10'Net .................. ..... .
1'- 6 d'octubre deixaven en els Ajuntaments, àdhuc donant-hi entrada
2'- Cascante ................. .
1'5'- El nen Antoni Cantljoc .. .
1'- als suplents prèviament designats. Aquesta era la qüestió cabdal.
Si després de r eintegrar tots els consellers d'elecció popular no
6'- UN TALLER D'ESQUERRANS:
afectats per aquells tets, es recorria, per a omplir les vacants,
1'- D. F ........................ .
2'a l'arbitre governatiu, la composició i la tendència del ConJ. Cases ........ . ....... ..
2'5'- J. Carbonell ... ,.. ,.. .. . .. .
1'- sistori, en la gran majoria dels casos, eren posades a la md de qui
5'- A. Carbonell .. . .. . .. . ... .. .
1'l ' - J. Ma.yoral ................. .
l ' - tes els nomenaments. I per l'escletxa entrarien tota una colla de
1'senyors més o menys corporatius o tècnics i els designats per uns
4'- ARENYS DE MUNT:
2'partits espanyols que en les eleccions catalanes del 14 de gener
Penya.
«El
Globo»
(segona.
ve2'gada) .................... .
8'- del 1934 no van obtenir representació de cap mena.
2'1'- Obrers de la Fàbrica Antoni
Això no ho volia el senyor Cambó. Ell havia dit al senyor Pic:
Soteras, d'Arenys de Munt:
2'March ... .. . . . . . ..
1'- -Es precís que es trobi una fórmula perquè, automàticament, siguin
0'50 Antoni
Josep
Fontbona.
.
.
.
..
.
.
..
0'60 R:~!ael Cucurull . .. .. . ...
~:= cobertes aquelles vacants.
1'El senyor Cambó, parlant en nom de la Lliga, acceptava qual6'- Josep Casals . .. .. . .. .
1' - Doménec Majó . . . .. . . ..
~:=
sevol
fórmula, amb la condició que tos automàtica. Ell mateix va
Dolors Colomer . .. . .• .. .
10'- Joan
Parés ........... .
1'-' esmentar les possibles fórmules següents: els ex-regidors, els ele1'- Joan Miquel .. . .. . .. . . ..
~:= gits el 12 d'abril del 1931, els primers o els darrers contribuents, els
1'- Lluisa. Majó . . . . .. .. . ... .. .
i·- representants dels sindicats... - Ho acceptem tot - declarava 2'- Dolors Alslna. . . . ... , ....... .
FrancIsca Martorl .. . .. . . ..
mentre sigui una fórmula automàtica que tr egui les actes de regi3'- Dolors Ri bas . . . . . . .. . . .. .. .
o·so dors de la baralla miserable d'un joc de partits entorn d'una taula.
5'- Gertrudis Humbert .. . .. . .. ,
2'- Francesc VIla . . . . .. .. . . . . .. .
J. B ............... . ........ .
g:~g
Poc després, el senyor Cambó mateix explicava les condicions
3'- Joan Fornaguera.... .. . ... .. .
v. c .................... ..
1' - fixades en les seves converses amb el senyor Pic, t afegia: Si
2'- Gertrudls Navarra. ... .. . .. .
A. C ..................... .
1'- Marta VIla. ................. .
J . P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
g:~g aquesta opinió no és acceptada, nosaltres no coHaborarem, perquè
Teresa
W..nresma.
..
.
.
..
..
.
..
.
2'R. M .......... ........... .
0'25 n osaltres no volem p ortar a la nostr a història honesta la comissió
1'- Rosa. Majó ................ ..
J . c . ... ,.. ,. ............ .
1'- Coloma. Fortu ny ... .. . . . . .. .
P . A . ... , ................... .
d 'un acte deshonest, perquè n osaltres no volem portar a la tradiAnneta
Josep
............
.
..
1'P . S ........... ..... ······ .. .
0'25 ció dels homes que respecten la llei, un acte que significa infracJoaquima. VIla ............. ..
J oaquima Jaurés .......... ..
Grup de treballadors I treg:~g ció de la llei, perquè nosaltres que havem defensat els principis
Ramon Cusachs . . . . . . .. . . ..
1
balladores del carrer Mar2'
de l'autonomia no volem recolzar un acte que significa la derogació
Lluis
Muns ...... , .. .... ..
tí Molins (Sagrera.) sisena.
Aurora. Martori .......... ..
vegada.:
~:so
d'una
llei en l'elaboració de la qual havien col·l aborat tots els parJosep
Soteras
.............
..
Beatriu Farigola. ...... ..... .
1'o·so 1 tits catalans, i que és avui vigen t, encara, a Catalunya...
Maria Torres . . . . . . .. . .. . . ..
Rosa. Juncosa. ......... ... .. .
0'25 Maria.
Casals . .. . . . .. . . .. .. .
Maria Bublrana. . .. .. . .. . .. .
1'25 Gertrudis
g:~g 1
Això dèia el senyor Cambó, ta uns tres mesos. Però al capdavall
Jaurés ...... .... ..
VIctòria Gonzàlez .. . .. . .. ....
0'25
o•so ha triomfat el senyor Pic. Ja veurem si el t riomf dura.
Antoni Majó . . . ... .. . . . . .. .
Teresa Huguet .. . .. . .. .
0'25 Mercé
Brecha. . .. .. . .. . ... .. .
Vicenta Garcia. ........... .
0'25
A. ROVIRA I VIRGILI
Rosa Bassa .............. .
0'25 Maria Alslna. .. . .. . .. . .. . . ..
Rosa
Vilà
................. .
0'25 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Divina Soler .............. .
0'25
().'50 I =
•
Ma.rla. Caro .. . .. . .. . .. . .. .
0'25 Teresa Torres . .. .. . .. . .. •
o·so ¡
Teresa. Azna.r .. . . . . .. . .. . .. .
0'25 FranclscJ. Jaurés ......... . ..
1
'Marta
Mora.
..
...............
.
Sabem que són molts
cCentre
Republicà Fede.
J oaQuima Ollveras .. . .. . .. .
0'50
0'50
ral, de Montma.nué (Sant
Maria Navarro . .. .. . .. . ...
0'25 Eulàlia Vives . . . . .. .. . ... .. .
0'50
Angela.
RoseU
.
..
.
..
..
.
.
..
Guim), se¡ona llista:
Caterina de Mlguel . . . .. . . ..
els comerciants que cons·
0'25
0'50 Jaume Corbella, !lll ........ .
Maria Vllaglnés .. . .. . .. . . ..
3'0'70 Antònia Colomer .......... ..
0'50 Josep Gené ................. .
taten a diari com els com~
l\1arla. :Marro . .. .. . .. . .. . . ..
1'0'25 Josefa Auladell . .. . . . ... .. .
0'50 Jaume Corbella. . . . .. . .. . .. .
Clotilde Rublo .. . .. . .. . .. .
1'0'25 Germanes Alslna. ... .. . .. . .. .
0'50 Pere Morera. ... ........... .
5'pradors,
afavorir llurs
l!lgénla Martin ... , ........
0'25 Francesc Pera . . . . .. .. . .. . . ..
0'50 Agustl Morera. .. . . .. ... . ..
0'25 Carme Orregl! . .. . . . .. . .. . . ..
Mercé Duran . .. . .. .. . . .. . ..
1'0'50 Ramon Turull. ..... ... ..... .
Rosa. Huguet .. . .. . .. . .. . .. .
1'establiments,
0'25 M:arta. Boada. .............. .
fan referèn0'50 Ramon Castellvi . .. .. ..... ..
1'Júlia Be nedi .. . .. . .. . .. . .. .
0'25 Franclsco. Umbert . .. ... .. .
1'- Ramon Borges . .. .. . ... .. . .. .
1' - AD gela Boada .............. .
An¡ela Caslllas .. . .. . .. . . ..
0'50
cia
a
l'anunci
que d'a0'50 Miquel Casanoves ... ........ .
Joaquima Martorl.. ......... .
2'1'Clara. Cas!llas . .. .. ......... .
0'25 Jaume Borges ... ... ........ .
1'Josep Gllabert ... , ....... .
quests
0'30 Fra.nclsca Travesa .. . .. . . ..
han
llegit
a LA
0'50 Salvador Riba .. . ....... ..
1'0'50 Jose!a. Torrent ...... , ....... .
J acint Padró ... . .. .. . . .. .. .
0'50 J oan Lleberolla. ........... .
1'0'50 Josefa. Brecha. ...... ........ .
Mlau el Tarrats .. . .. . .. . ...
HUMANITAT.
0'50 Tonet Jové .............. .
1'Enric Turn6 ... . .. .. . .. . . ..
0'25 Maria Cusachs .. . . . . .. . .. . .. .
0'25 Ramon Albareda . . . .. . .. . .. .
0'25 Maria Roca .......... .. ..... .
Angel Pérez .. . .. . .. . .. .
0'50
Agraïm als nostres Iee·
0'50 Fmncesc Castellvi ... ........ .
2'0'50 Franclsca. Torres ... . . . .. . .. •
Ramon Cullares .. . . ..
0'25 Ramon Castellvi . . . .. . .. . .. .
Ismael Mora. .. . .. . .. . . .. .. .
l0'25 Teresa. Josep .. ............ .
tors aquesta actitud, que
0'30 Pere Sublra.na .. . . .. .. . . ..
0'25 Franclsca Boix . . . . . . .. . . .. .. .
2'x . x .... ............ ... .. .
0'25 Jaume Morros . .. .. . .. . .. . . ..
1· 1'- x. x ... .
J. A .... ............ ••• .. .
recomanem que sigui imi·
0'25 Francesc Casulla . .. .. . .. . .. .
Ramon Marcet .. . . . . .. . .. .
0'50
0'50 x x ..................... .
Ramon Morros . . . .. . .. . .. .
0'50
tada.
Joan Morera ................. .
0'50
Jaume Llaberola. .. . .. . .. . .. .
1'Ramon Carulla. . .. .. . . .. .. .
2'Ramon Urgell . . . . .. .. . .. . .. .
1'- -----------*:--~------J osep Turull . .. .. . .. . ... .. .
1'Josep Mati ............... ...
1'- jeros Y al personal todo del orgaMa.rceHi Solà .. . .. . .. . .. . .. .
2'5.779'05
Existència. en caixa. el dia 28 d'abril ...
Alfons Marlmon .......... ..
0'50 nismo autónomo.»
9.470'05
3.961'Ingressat durant el dies 29/ 4 al 415
Magi Enric ... ..... ......... .
2'Felip Enric . . . . . . . . . .. . .. .
5'J . Feré ............ ..... .
0'25
El «Butlletí Oficial»
Josep Queralt .............. .
2'SORTIDES DE CAIXA:
Josep Ollé ............... ...
l'En la seva edició d'ahir publica,
Joan Corbella. .............. .
1'431'70
Subsidis a diversos ... . . . .. . ... ... ... . ...... ..
Mag! Castellvl ........ . ..... .
1'- entre altres, les següents disposiJaume Jaume ... ... ... .. .
»
2.525'per mitjà Comitè Pro-Presos ... . .. .. .
1'- cions:
Josep :Marsé . . . . . . . . . .. . .. .
1'»
»
»
Comissió Sant Vicenç dels
Ordre donant publicitat al decret
75'Horts ..... .
Suma I segueix ..... . 81.301'10 de la. Presidència del Consell de Ministres, del 27 d'abril proppassat reSant Ma.rti de
2)
»
latiu a. les normes de caràcter per115'35
Sesgaioles
manent que en el successiu hagin de
125'85
))
Horta St. Joan
))
))
»
regular la producció, venda i con))
Vilanova. i la
))
» ))
sum de les diferents classes d'alco300"Geltrú
bols.
50' »
))
))
St. P ere de Ribes
))
Delegació Especial dels Ser veis So330'a empresonats Presó Model . . . .. .
))
cia.ls a Catalunya. - Edicte anun151'15
))
»
»
Tarragona .. . . .. .. •
ciant la constitució del Jurat Mitx
326'85
))
»
»
Lleida .............. .
de Ports, de Tarragona.
201'20
L'edició del diumenge, publicà:
Girona .............. .
»
» »
Decret designant interinament els
50'45
))
Càdiz ...... ..... .
» ))
Al Govern General no es produïren consellers senyors J oan Vallès 1 Pu4.707'55
25' ))
Pamplona ........ .
» ))
ahir noticies de cap mena. El senyor jals i Alfred Sedó i Perls-Mencheta.
Pic I Pon va passar el mati a. l'Ajun- perquè exerceixin les Conselleries
4.762'50
Existència en caixa el dia 5 de maig .. • ... .. .
tament, i sol!Ullent a primera hora d'Obres Públiques i Economia i Agride la tarda va anar a veure com cultura, respectivament, restant a.
marxaven les coses de la Generali- càrrec de la. Presidència, també intetat. En un i altre centre, el senyor rinament, les de J ustícia i Dret, de
Pic va parar poca atenció als assump- Governació i de Treball.
tes de tràmit, ja que tenia l'atenció
Ordre acceptant la dimissió que del
concentrada. en l'actuació del «caudí- càrrec de president del Patronat de
ilo», a Madrid, tota vegada. que un l'Escola Superior de Paisatge d'Olot
pas en fals podria haver reportat se- ha presentat el senyor Antoni Dot, l
rioses compllcacions en la vida. del nomenant el senyor Lluis Plandiura
governador general interi. Per aques- i P ou per a substituir-lo.
Ingressos fins el 415 . .. .. . .. . . .. . . . .. ........ .. 80.468'85
tes raons no podem retreure-U que
Ordre aprovant el reglament pel
1.185'- 81.653'85
»
per subsidis retoma:ts . .. .. . ... .. •
es passés les hores intensificant les qual ha de r egir-se l'EScola Superior
xarxes telefòniques. A mesura que es de Paisatge d'Olot.
SORTIDES DE CAIXA:
produïen conferències, renaixia la
Departament d'Obres Públiques. calma i s'asserenaven els rostres.
Anunci, als efectes de reclamació, del
Subsidis a diversos i exiliats . .. ... . .. ... .. . 11.090'50
Va produir una gran illusió a la retorn de la fiança constltuida pel
»
per mitjà Comitè Pro-Presos ... .. . 38.325'Generalitat, un telegrama que rebé contractista. de les obres de prover1.000'»
a exiliats per mitjà Comitè Pro-Presos
el governador general interi del mi- ment de pedra menudalla. per a la
1.920':t
per mitjà Comissió Esparraguera ...
nistre de la Governació. No n'hi ha reparació del fer¡:n del cam1 vel:nal de
1.026'90
:t
»
»
»
Horta Sant J oan
per menys. Aquest telegrama diu Torelló a la carretera de Barcelona
1.260'»
»
»
»
Hospitalet ...
a.ixi:
a Ribes per Masies de Voltregà i pel
360'»
:t
»
»
«Felicitole càlldamente por haber pont sobre el riu Ter.
Perafita
constituido con tanto acterto canse5.600'Anunci de subhasta de les obres de
»
» »
»
sabadell
jo Generalidad, que rendirà, segura- proveïment 1 esmerç de matria.ls per
800'»
»
»
»
Sallent .. . ...
mente, al tos serviclos. Mis pensamfen- a la reparació del ferm del cam1 ver»
»
»
»
St. Martí de Sestos estAn alempre con ustedes y ml nal de la carretera. d'Artesa de Segre
935'70
gaioles
devoción tamblén. Rec.iba un saludo a Montblanc a. Montornès, per Ver250' St. Pere de Ribes
J
cordial y expréselo tamblén a conse- dú.
st. Vicenç dels
:lt
lt
»
875'
Horts ........ .
650'Solsona ........ .
»
»
180'Ulldemolins
11
:lt
»
»
))
Vallfogona
de
»
» »
150'95
Riucorb
Vilanova.
J
J
»
3.960'Geltrú
2.430'
a. empresonats Presó Model ... ...
»
1.078'70
»
Tarragona •.. .. .
» »
_9uiosc, Glorieta 4 Abril (davant núm. 4)
2.258'15
lt
J
Lleida ...... .... ..
:lt
832'05
,
1
Girona
...
...........
))
.
»
Glorieta Bilbao, cantonada Sagasta
1.628'40
J
J
CMiz ...............
:lt
))
280'- 76.~1'3!i
fuerta del Sol (davant «Bar Flor»)
Pamplona ... ........ .
»
J
1' -

a la segona volta

COM S'EFECTUEN

LES
ELECCIONS A PARIS I ALS
DEPARTAMENTS : FRONT
CONTRA CHIAPPE
Paris, 6. - Ahir, diumenge, es pro-

cedi a la renovació completa dels
municipis francesos i hom votà als
38,014 consells de França d'acord a
la llei del 1884, que és el verltable
estatut de la vida. municipal del
pals. D'acord amb el text vigent, els
departaments fr ancesos, excepctuan
Lió, verifiquen l'elecció per mitjà
del sistema anomenat de lllstes. A
Paris, com a Lió, regeix el sistema
urunominal per barris i en tot el
territori el candidat que no obté la
majoria absoluta dels sufragis emesos ba de comparèixer novament el
pròxim diumenge, dia 12, davant el
Cos Electoral.
Són electorals i elegibles tots els
barons que han fet els 21 anys, sempre que no pertanyin a l'exèrcit actiu i no estiguin privats dels SE'US
drets ciutadans.
Unànimement hom considera que
les eleccions municipals d'aquest any
són més politiques que les anteriors,
la qual cosa. no vol dir, però, que
no siguin administratives. En la con-

sulta. municipal es renen en compte
els punts substanciosos d'un progra.ma ideològic, però al mateix temps
es concedeix la mà.xima atenció a
les eleccions localitzades que, en reaUtat, són les que representen utilltat immediata. D'aquesta forma s'explica que els bons adm1nlstradors es
perpetuln, en certa manera, en la
direcció dels municipis importants.
Aix1 és freqüent a França el cas de
l'Alcalde que no abandona el seu càrrec en 20 o 30 anys i els electors
11 renoven la cor:fiança a través de
successives elecc10ns. Bordeus, Lió,
Marsella, L'Havre, Orleans i altres
grans ciutats franceses s'enorgulleixen amb Jlurs mercats, habitacles
econòmics, obres socials, etc., etc.
A França són nombrosos els mi·
nlstres i ex-ministres que al mateix
t.emps són alcaldes de ciutats populoses o insignüicants. Per exemple,
el senyor Herriot, és alcalde de Lió;
el ministre del Treball! senyor Marquet, de Bordeus; el ministre d'Afers
Estrangers, senyor Laval, d'Aubervllliers, etc., etc.
El pronòstic per a aquestes eleccions deixava entreveure que, en el
conjunt del pals, no es registraria

una gran altera~ió en la fesollll&
politica. dels Municipis, i segons
primeres dades rebudes sernbla ka
ba estat alxi.
Que
Paris tindrà aquest any deu
sellers més com a conseqüènciacon.
les reformes votades el Passat de
d'abril a. la Cambra. L'atenció mes
capital es concentrava especi~ la
al barri de Notre Dame, del dist ent
te 6è. (Luxemburg), per on Pre rte.
ta.va candidatura l'exprefecte de sen.
lleia de Paris senyor Chiappe Po.
front a. aquest es presentnve~1 En.
socialista, un catòlic, el senyor un
vaze, professor d'un liceu 1 molt:
gut a la part esquerra del Sena,
1
l'ex-combatent Dreux.
Hom pot dir que s'ha. fet r
únic contra el senyor Chia ront
qual, principalment el pro!~:· :
tòllc Davaze acusen d'bave
una platafo~ electoral ~~ fet
vic times de la plaça de la Concòr Iii
el 6 de febrer del 1934.
dia
En la lluita electoral participaren
173 senadors 1 320 diputats; és a dlr
més de la meitat dels que comP<>Sen
(Passa a la pàgina I)
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Liquidació fins el dia 5 de maig del 1935
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GOVERN GENERAL

CAP NOTICIA ISl MOLTA PREOCUPACIO - UN TELEGRAMA

Resum general d'Ingressos i Sortides
fins el 5 de maig 1935

EXPOSI CIO DE ROSES. -

Aspecte de l'exposició celebrada pel Gar den Club al Palau "e Pedralbes
(F oto. Centellesl

La Festa dels Jocs Florals
Amb la solemnitat de ritual i davant
d'un públic nodridíssim i selecte
va celebrar-se la bella festa
La Flor natural fou dipositada, pel poeta
premiat, damunt la tomba de Macià
Al Palau de la Música Catalana, na i pronuncià un llarg discurs que
1 a. l'hora de costum, va tenir efec- !ou molt aplaudit.

te la tradicional i patriòtica !esta.
literària.
Amb satisfactòria puntualitat féu
la. seva entrada el governador general de Catalunya. Acompanyaven el
senyor Pic i Pon els senyors Duran
i ventosa, Sedó, Vallès i Puja.ls, Escales i doctor Huguet; el president
del Tribunal de Cassació, Sr. Jaume Gubern; el rector de la Untversitat, doctor Mur, el secretari partícular del governador general, senyor
Ple i Sa.laric; el de l'Ajuntament,
senyor P1 i Sunyer; el cap de Cerimonial de la Generalitat, senyor Rubl; el cap de la Guàrdia. Urbana,
senyor Ribé; l'oficial senyor Oller,
amb representants de diverses entitats econòmiques i culturals de la
nostra ciutat, 1 altres distingides
personalitats.
Obert l'acte, el president del Consistorl dels J ocs Florals, senyor Puig
1 Cada.fa.lc, passà a ocupar la tribu-

A continuació la senyoreta Maria
Luz Morales, secretària. del Jurat,
llegi la Memòria corresponent, escrita amb molta destresa, i ressenyà
la tasca de selecció r ealitzada. entre
el nombre de composicions presentades, i, finalment, donà compte del
veredicte emès.
En acabar, la senyore~ Morales
fou ovacionada.
El guanyador de la F lor natural,
el poeta Salvador Pera.rnau, precedit pels massers de la Generalltat,
de gran gala, i guàrdies urbans, també de gran gala, anà a. cercar la
seva distingida esposa, proclamada
Reina de la Festa. En entrar al saló l'orgue tocà. una marxa triomfal
l la senyora Coll de Perarnau passà
a asseure's al tron, enmig de grans
aplaudiments.
Fet el silenci, el poeta. premiat
donà lectura a. la poesia guanya-

dora de la Flor natural, que va en·
tusiasmar força. l'auditori.
A continuació foren lliurats els
altres premis; l'Englantina d'or a
la composició número 8 bis, «Altars
vora. el carni», guanyadora, aixi com
un accessit a la Flor natural, pel
nostre amic Fèlix Grangés; la V!()o
la d 'or i d'argent a la. poesia cEl
meu Divendres Sant», de mossèn
P er e Verdaguer, i després els premis especials. Tots els autors foren
ovacionats.
El discurs de gràcies fou contia~
amb molt d'encert, al prestigiós catalonòfll catedràtic de Ja Faculta~
de Montpeller senyor Joan Amade,
el qual, en el seu parlament, evocà
Ja unitat racial del Rosselló 1 Catalunya dient que el Rosselló s'hon()o
ra va de la seva nissaga. El genial
autor de l'«Anthologie Cata.lane.t Vt.
tenir moments verament sublims I acabà llegint una inspirada poesia
que porta per titol «Bonica és la
rosa., més bonic n'és el r am». E!ls
aplaudiments que U tributaren f()o
ren sorollosissims.
L'acte va acabar a l'hora prevista
sense que cap incident desagradable
vingués a pertorbar-ne la celebra·
ció

• • •

El poeta premiat, amb la reinl
de la festa, la seva esposa, 1 altreS
acompanyats, estigué després de 11
Festa al Cementiri, on diposità 11
Flor natural aconseguida damunt 11
tomba del President Macià. La. cerimònia, per la seva simplicitat. resultà molt emocionant.

la hUmanitat

Es ven a Madrid
J

Existència en caixa el d.i a 5 de maig .. • ··• -
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Carrer Alcalà, número 22 (davant
Teatre Alcàzar)

.,...

Aspucre 04 la ala att ra~au de ta Mllllca Catalana durant la flita
A l'angle supeflor, ea poeta ..
'.-f'ests
dor de la Flor Natural, salvador p ararnau, acompanyat de la seva es posa, proclamada Reina de .....,
(Fotos. Sega• ·~

