EL TEMPS. - A Catalunya el oel M pneral apareix ..... per
l'Interior 1 amb abundants nebulositats per la costa I pel Gironès I
Baix Ebre. Els vents dominants són del primer quadrant¡ moderats
pel Baix Empordà I fluixos o encalmats per les altres comarques. Durant les darreres 24 hores s'han registrat algunes precipitacions pel
Plreneu que no tenen Importància. Gruix de la neu: 1.40 m. al Port
de la aonalgua¡ 0'90 m. a Envallra I 0'10 m. a Núria.
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ESTIMO CATALUNYA MES QUE
MAl I AMB EllA LA lliBER·

PROXtMACONURfNCIA
DE CARlES PI I SUNYER

La digna protesta de les L~Lhga• l~sCom•s- La os1ció d'"E. TAT, EL onET, LA oEMocnA·
SIOns geslores de R ep
I
CIA llA REPUBLICA•••••• HA
. . en e s mo- DIT llUIS COMPANYS EN ESesquerres catalanes
Catalunya
ments actuals SER PREGUNTAT SOBRE EL
11

Amb penes i treballs - i portem set mesos alxil - hem procurat
donar a entendre el que pensem del curs dels esdeveniments polltlcs en
Ja vida de la Repúbllca i, concretament, davant la formació del nou Govern amb Gil Robles al ministeri de la. Guerra. No sabem sl hem aconseguit el propòsit. Probablement no. Però a falta. de paraules, aci hi ha
Un interessantíssim document de!s Consellers mu·
La comissió Executiva d'ctEsquerra
el nostre pensament 1 la nostra conducta. de sempre. No són solament
nostres, en el sentit de venir limitats per les columnes i la capçalera de
nicipals de la maioria consistorial de Barcelona al
Republicana de Catalunya, en la seLA HUMANITAT. Són també, aquestes amb gallarda i noble exemplava reunió d'ahir acordà encarregar
Governador general
ritat, d'homes fraternalment vinculats a nosaltres. A falta de paraules
al senyor Carles Pi i Sunyer que doni
El
nostre
!Hustre
collaborador
A.
Es,
per
tant, Innegable, Que Quant
Pel co..lSeller municipal, senyor Joen la seva boca, hi ha avui la gran lliçó dels seus gestos- tan recents!-.
sep M.a Masslp 1 el conseller-suplent al règim d 'Admlnlstracló local, resten Rovira i Virgili es referia en el seu una conferència pública en la qual
de la seva situació, de la seva vida.
senyor Pere Lloret Fumanal, en re- suspesos els extrems del Decret de 28 interessant article d'ahir a unes pa- quedi fixada la posició d'uEsquerra
presentació de la majoria consiStorial de febrer que poguessin referir-s'hi. raules pronunciades per Cambó a Republicana de Catalunya>> en
els acd'esquerra de l'Ajuntament popular La constitució dels nous Ajuntaments Terrassa, fa uns mesos, en un disde Barcelona, s 'ba !et lliurament, al recolz:t, doncs, en una disposició rne- curs en el qual el líder de la Lliga tuals moments.
Depa.-tament de Presidència del Go- gal durant el temps de la seva vigènre!eri al problema dels AjuntaAquesta conferència se celebrarà,
I bé. Dèiem ahir el que podiem. Es del màxim interès, avui, més que vern General, del següent Interessan- cia, i avUi ouHa 1 suspesa per una al- es
ments de Catalunya..
tra de posterior d Igual categoria.
tíssim document:
sl és possible, el proper diumenge,
consignar la dolorida impressió nostra, constatar i observar la reacció
Cal
aieglr
que
al
preàmbul
del
DeReproduïm a continuació uns pa·
cEl nomenament de Consellers del
1 els actes dels altres, en ordre a l'activitat del nou Govern i a la seva r.ou Ajuntament de Barcelona, obliga cret de la. Presidència de la GeneraU- ràgrafs sencers d'aquell discurs, pro- dia 12 de maig, a les onze del matí,
tat del 26 d'abril darrer, es fa l'afirals
Consellers
municipals
1
suplents
!ormacló. J,l , •l'h ,u illl,,,.l.l\ J.J• .1 !J.,IJ/h\\'1-l l'hl.:t-~ .\,:,'1\~Jl 1·'.:-\ l\'$ . \ "'\:\.~\ elegits per la ciutat l'i 14 de gener mació que és dictat amb apllcacló del nunciat per Cambó el 10 de febrer en u.n cèntric local de la nostra ciudisposa la Llei municipal catala- a Terrassa i publicats per l'òrgan tat.
del 1934, que constitueixen la majoria que Informació
ln!onamentada en ab- de «Lliga. Catalana», «La Veu de
consistorial, a manifestar, davant l'a- na,
EU
ja que tot al llar¡¡ de la re!erlda Catalunya)), que presentava el parlanunciada. constitució de l'Ajuntament solut,
Llei,
no
hi
ha
ni
un sol article ni un ment cambonlà com a «emocionant
governatiu, que no poden reconèixer
Observem l'alegria de «El Debate» i les primeres paraules del senyor valldesa legal a les diSposicions en sol precepte en el qual pugUi recol- discurs patriòtic».
la susdita diSposició Que al convirtut de les quals s'ban !et els es- zar-se
m inistre de la Guerra. Al lla r g del brillant i eufòric editorial vaticanis- mentats
trari la Infringeix en l'esperit 1 en la
Digué Cambó:
nomenaments.
lletra. I és, potser, per la manca d 'un
ta, ja constituït el nou Gabinet, es fa aHusló a tot, es parla del passat
No poden tenir validesa perquè to- fonament
«Jo no hauria parlat mai -perde
dret.
que
en
el
mateix
i del futur. s'auguren èxits sense fi als cinc correligionaris que ocupen tes 1 cadascuna d'elles Infringeix pre- preàmbul hom procura dissimular la qué de tot el que es diu a casa melegals de compliment Inexcusa- falsedat Inconsistent de les bnses juri- va jo en guardo el secret, que estimo
cinc llocs destacats en la governació del pais. Només una referència obli- ceptes
ble per als que vulguln representar riques
multiplicant les referències a
jo no hauria parlat mai
da cEl Debate»: la República. Ni una sola vegada es refereix al règim l'autoritat. Els decrets de la Presidèn- textos legals, 1 estenent-les a la Llei sagrat-,
cia de la Generalitat del 26 1 29 d'abril d'Ordre públic. la Qual no és d'apllca- d'unes converses tingudes a casa meque del 1931 ençà i per voluntat del poble, hi ha instaurat a les terres es- darrer,
en els quals es dicten les nor- cló
aquest cas nl preceptua tam- va amb el senyar Pic, si ell no les
mes bàsiques per a la constitució dels poc en
panyoles.
que pugui legalment fer-60 el que hagués fetes públiques, t en parlarneus
Ajuntaments
1
es
designen
les
s'ha
!et.
Menció, però, Interessant, ne, jo no diré sinó el que jo vaig
Velem la presa. de possessió del nou ministre Gil Robles, veu la. més persones QUe ban d'Integrar el do
perQuè sl bé no assoleix el prop6slt dtr-lí, complint acords i seguint les
Barcelona, es fonamenten en el de- de revestir
r epresentativa del partit que pretén governar - 1 esta aconseguint-ho certa legalltat el re- directives del Consell i de la ComisEl fiscal senyor Huerta.s, que és
del Govern de la Republlca de ferit Decret,d'una
en canvi subratlla la slgla. República. 1:0.\ ~ •.'.\'! J'.J'if, ~· /t:ft.IJ .{t VJSI~,o'.,<; ~\ .''\\ 0,\'.'•. U. \\\'o' n'\'• ,. ~ cret
28 de !ebrer d'en!!'Uany, el qual al seu nl!lcacló dels nous Ajuntaments, que sió política del ncstre partit: jo no l'encarregat d'intervenir en el su~~'-''~ «No ha d'aparèixer al ministeri de la Guerra. digué el senyor torn ho ra en la Llei del 2 de gener, no són en realitat altra cosa que Co- diré un mot de les paraules que va mari que s'instrueix a l'Audiència
estableix el règim transitori de la missions municipals gestores de ca- pronunciar ell, que estan sota la Provincial contra els r egidors popuministre - el menor matis polltic, que al meu enten<ire és el millor que
Geoeralltat. Arrenca ja d'aquesta Llei ràcter governatiu.
salvaguarda del meu h.onor i del meu lars d'aquest Ajuntament, ha dicel
vici
d'inconstltuclonalltat, perquè
testimoni d'adhesió i respecte a l'Exèrcit i a Espanya ...»
Si el Decret de la Presidència de la sentit d'hospitalitat, que m'obliga a taminat en l'escrit presentat per Wl
contradiu
els
preceptes
de
la
ConstiNi cEl D ebate» n1 Gil Robles. Ho consignem. El detall és de prou tució de la Repúbllca que considera. Generalitat està, doncs, mancat en el guardar &ecret t ot el que confiden- d'aquests r~dors populars en petiseu origen de fonaments legals, conté cialment es diguí a casa meva.»
ció que els sigui rebaixada la quantranscendència per a recordar-lo, encara que no hagi de produir-nos sor- l'Estatut de Catalunya com la Llei a més extrems que n'acusen
la lllegaMadrid. 7. - Alguns periodistes
de l'organització polftlco-adml- litat l precisen el caràcter governatiu
titat d e 25.000 pessetes que els fou
I afegl:
presa. \"":t># t!~.:<) ..t~<l·:!'.~...1 ·~, v.,.t\ ';•#..,~. . . -D~:•':•' ,,.;-..·¡~,, ,;<4'~~,'-~i~o ~,.:'-' ,_....~ ,~~~~...' ~~ "~1,::·:~, bàsica
han anat aquest matí a la Presó
nistratlva de la Re¡¡ló Autònoma que dels nous consellers. L'article primer,
assenyalada
per
a
la
responsabilitat
«D
esprés
vàrem
tractar
(el
senyar civil.
l'Estat espanyol haurà de reconèixer i engloba confuslonàrlament els ConMO<tel per a demanar a l'ex-Presi·
eu:parar com a part Integrant del seu sellers d'elecció
popular que hagin Pic í l'arador} de com havien de proEn l'esmentat Informe el fiscal de- dent de la Generalitat, sen11ar Comordenament jur!dlc. Segueix la lllega- estat suspesos,
veir-se les vacants (de consellers n ega
se¡¡arats
o
substituïts
la petició i insisteix que la. panys, la seva opinió sobre la tramf..
Utat amb el Decret del 28 de febrer, Interinament, grups uns i altres de municipals} deixades per aquells que
quantitat assenyalada. és la que ha tació i solució de la crisi.
I no perquè pensem que s 'hagi d 'anar sempre amunt 1 avnll amb el en el qual es concedeix al Governa- condició jurldlca molt dl!erent. Però
han
estat
desposseïts.
En
primer
lloc,
dor General el dret d'acordar suspen- més greu és l'article segon, en el qual vaig proposar-li jo que
El senyor Companys digué:
règim que el poble volgué donar-se a Espanya. ¡Què més voldríem que el sions
els que ha- de servir de base per al dipòsit soli substitucions d'Ajuntaments, s'Introdueix un factor de
d 'In- vien estat desposseïts per r esolució licitat o l'embar gament d els béus
-No estic en llibertat d'opinar. El
règim republicà !os entre nosaltres un fet tan indiscutible que no cal- essent alx! aue se!!ons l'Estatut la le- dole subjectiva, com és unselecció
determinat
per
l'esmentat
valor.
comentari que la composició de l'aóo
1 l'execució en el règim d'Ad- sentiment de simpatia apreciat per d'una autoritat militar í sense progués ja. ni parlar-ne, lli fer-hi r eferència prèvia! Però és precisament gislació
tual Govern em meret:c no podrià
ministració local és reservada a la Ge- una informació practicada, sense previ cés, tinguessin dret a demanar la
pels motius contraris, que ens alarmen certs silencis, que ens enutgen neralitat i no al Govern central, no anunci, per òr¡¡ans que es deconelxen.
seva reposició mitjançant un expe- -----------*----~----- tampoc publicar-se per l es condf..
bavent-hl
en
l'esmentada
Llei
del
2
cians
en qué actualment està permeno
regulada
per
cap
dlsposlcló
legal i dient en qué poguessin justificar
certs obllts I Q uan els silencis i els oblits, o les critiques, o les negacions de gener cap precepte que anuHi n1
que no pot o!erir control de procedi- que no van participar en la revolta,
sa l'expressió del pensament.
" '
els velem en la lluita politica i en forces situades a l'oposició, no ens suspengui aquesta cessió.
ment n1 cap garantia de justlcla. La.
No es podria, per tant, fonamentar substitució d'un sistema objectiu per ni havien comés cap mena de deinquieta.. Ho trobem fins normal, i potser convenient. Quan els silencis
legalment en aquest Decret la desigd'apreciació personal. obll¡¡a licte. I pels altres el criteri que ;o
l els oblits els assenyalàvem en els mateixos oradors i diaris de la. nació dels Consellers municipals ao- aunlaaltre
des1101acló expressa dels aue han vaig exposar va ésser que es comvcrnat.lus,
però
a més. encara h1 ha d'ocupar els c:Vrcoe en els nous Ajun- plfs la llei. La llei dfu que quan hi
,,._
. ~ l ' t¡l¡ t.l 1t ;tl~. Estimo CataO.E.D.A. l la. o. E . D. A. era un partit a l'oposició, no sentíem alarma.
que el Decret estil. dero!!at per un altre taments, t1ns d'aauells que els devien
vacants de r egidor , els suplents
lunya més que mai i amb ella la llf..
Sentíem pena, però no alarma. Però quan els homes silenciosos van és- de posterior del propi Govern de la el sufragi, 1 que alxi exerciran les ae- hagi
de
la
pròpia
llista
han
d'ésser
crf-.
bertat, el dret, la democrdcia i la
ser cridats a ocupar llocs de comandament, ah!, aleshores si que ens Repúbllca, el del 20 d'abril darrer, en ves !uncions, no com a representants dats. Com que allà on S'han proces.República, per la qual sempre he
el qual es declaren expressament en elegits pel poble, sinó com a gestors
alarmàrem. I advertirem. I protestàrem. >:'dl lt;•:,_-~~rl .i ,fi,, t_.·,, ~.,.~ J .'1,1,1.1 suspens els Decrets i disposicions mi- designats governativament. A remar- sat tots els regidors de l'Esquerra
lluitat. No puc dir més.
nisterials que modl!lquln Interina- car, també, per assenyalar només les els suplents no ompliran tots els
ment el rè¡¡lm estatutari de la Regió 1n1racclons de major relleu, l'article llocs, quedarà encara una gran quanAutònoma, amb excepció dels QUe es slsê, en el qual s'autoritza con!uslo- titat de vacants, i per a aquestes
Madrid, 7. A tres quarts de
refereixen als serveis d'ordre públlc. nàrlameot perquê, com en el cas de vacans jo vaig dir al senyor Pic que
deu del mati arribà al Ministeri d e
Barcelona, es designi un nombre su- era precís que
Madrid, 7. - Avui visitaren el se·
es
trobi
una
fórmula.
la Guerra. el senyor Gil Robles per nyor Companys i altres ex-consell~
perior de Consellers al que la Llei estableix, sense Indicar els que siguin perqué, automàticament, fossin co- tal de prendre possessió de la. car- de la Generalltat, el pintor
senyor
Consellers en propietat o suplents. Els bertes aquelles vacants. Nosaltres tera.
Vlladrlch, el senyor J osep Cendrero,
defectes comentats basten per a d e- acceptàvem qualsevol fórmula: els
Seguidament
es
reunl
~mb el ml.mostrar la manifesta 1He¡alltat de In ex-regidors, els que van ésser elegits
ger ent de l'Editorial Joventut, el se·
disposició amb la qual s'Intervé gover- el 12 d'abril, els primers contribuents, nlstre sortint, general Masquelet, amb nyor Amich, el senyor Ferran Vale·
el qual conferencià durant una hora. r a 1 esposa, els senyors Mascort,
nativament la vida m\mlclpal de Caels contribuents més infims, els ·etalunya.
Al saló d'ajudants hi h avia el ge- Santaló, Mestre Puig, Amós Sabràs,
La majoria consistorial de l'Ajunt¡- presentants de sindicats, ho accep- neral
Fanjul, el nou ministre de Co- Gómez Hidalgo i una Comissió d els
ment de Barcelona ha volgut conside- tem tot, mentre sigui una fórmula
rar la qüestió en tota la seva ampli- automàtica que tregui les actes de municacions, el Comitè Nacional de partits d'esquerra d'Avila i una al·
tud I fonamentar la seva protesta en
de la baralla miserable d'un Acción Obrerista, representants de tra de mestres.
les 1n1racclons de dret comeses en les regidors
la J. A. P. i diputats de la «Ceda» i
disposicions en les quals Intenta recol- joc de partits a l'entorn d'una taula. amics.
zar-se la designació dels nous Ajunta- (Molt bé. Aplaudiments.)»
El senyor Gil Robles pronuncià
ments. No vol en aquest moment ter
I conclogué Cambó:
cap allegació n1 argument de caràcter
unes paraules i pregà als presents periodistes que tots els dies, exceP«Aquesta és, senyores i senyors que no 11 t ributessin aplaudiments tuant aquells en què celebrin Conpolític. La. majoria vol mantenir-se !Idel al Que és 1 significa la. tradició mu- la nostra opinió. Si aquesta optni& e. fi que no aparegui al Ministeri de sell de Ministr es, els rebrà a dos
nicipal de la ciutat de Barcelona I del no és acceptada, nosaltres nc coll~
de dues de la. tarda, 1 que
Que el seu Ajuntament representa en borarem, perquè nosaltre& no volem la Guerra el més petit matis polí- aquarts
les 5.30 tindrie. lloc al palau de
el conjunt de la vida municipal cata- portar a la nostra història honesta tic, que, al seu judici, és el millor
testimoni d'adhesió i respecte a l'E- Buena.vista la recepció de la guarlana. I pel matelx prestigi 1 dignitat
nició de Madrid 1 a les 6 la del perque han estat sempre orgull de la la comissió d'un acte deshonest, per- xèrcit 1 a Espanya.
corporació municipal barcelonina, s'ba qué nosaltres no volem portar a la
sonal del Ministeri.
Acabà agraint a tots llur presènde doldre que a la 111egalltat de fons tradició dels homes que respecten la
El senyor Gil Robles sostingué tot
s'hi aiegelxl la manca de seriositat en llei un acte que significa infracció cia. i mostrà el desig, d'estrényer la seguit una extensa conferèncin amb
Madrid, 7. - Des de les onze del cap del Govern féu als periodistes llegida sl no em queda paralitzada. l'execució, ha de denunciar la penosa de la llei, perqué nosaltres que hem mà als presents,
el generlll Fanjul i a continuació es
mati fins a. dos quarts d'una. de la les següents manifestacions:
la mà 1 cec l'enteniment per a es- Impressió produïda pel públic rega- defensat els principis de l'autonomia
Després de les encaixades, el mi- traslladà a la. Presidència a fi d'asteig de nocs dels partits polltlcs, la
tarda estigueren reunits els minisdesignació precipitada <tels nous Con- no volem recolzar un acte que : ·g- nistre de la Guerra manifestà als sistir al Consell de Ministr es.
-No hi ha nota. oficiosa. 1 suposo criure.
tres en Consell a la Presidència.
que us hauran facmta.t la referènUn altre periodista li preguntà sl sellers quan encara havien de deixar- nijica la derogació d'una llei en
En sortir, els periodistes pregon· cia de la reunió; però jo aprofitaré havien tractat de la de3ignació del se en blanc els noms d'alguns d'ells, l'elaboració de la qual havien partiInclusió de Consellers i suplents de cipat tots els partits catalans i que
taren al ministre de la Guerra si hi l'ocasió per a. dir-vos que, reconei- nou Governador general de Catalu- la
esquerres catalanes després de saavui vigent, encara, a Catalunya.
havia quelcom sobre la provisió xent el dret dels periodistes, com el nya, i el senyor Lerroux respongué les
ber QUe no h1 coHaborarlen, la destgna.- és
d'alt; c:Qrrecs del seu departament, dels barbers, a deixar patilles on no que, per ara, no hi ha. res a trac- cló d'un nombre de consellers superior Si no coflaborem, ja sabeu per qué
1 contestà:
als que constitueixen l'Ajuntament de serà. Serà perquè prevaldrd el crihl ha. pèl, no he de dir res quant a tar sobre aquest governador.
Barcelona, amb evident Infracció de la teri que S'ha d'aprofitar la tragédia
-No h1 ha res encara.. Aquest és les qualificacions polítiques que es
Llet
municipal catalana. I s'ha de dol de Catalunya per a repartir actes de
-No s'ha parlat - digué - més ctre també,
un assumpte que s'ha d'estudiar en donen als ministres. Consti que al
que aQuesta tramitació poc regidors a aquells partits als quals
un pròxim Consell. El nou secretari Govern no hi ha més que r epresen- que de l'afirmació que tots han de seriosa s'hagi fet amb la Intenció no el
D esprés d'haver vist amb els nostres propis ulls - i amb mé.~
cos electoral no va donar ni... (Indel Govern, senyor Lucia, us donarà tants dels partits liberal-demòcrata, reconèixer el «~¡tatu quo» creat per assolida de revestir d'una tlccló de le- terrompen
tristesa que sorpresa- la solució donada interinament al problema
els aplaudiments.}»
galitat I de respecte a la voluntat pouna referència completa de la re- Ceda, agrari i radical, perquè aquests la llei del 2 de gener. I res més.
pular una disposició
essencialment
D'això fnrà tres mesos el pròxim del Govern de la Generalitat, ens sentim en el deure de consci~ncta
dos senyors als quals s'atribueix la
Unió ministerial.
Irregular 1 antidemocràtica.
dia 10. Ho deia Francesc Cambó 1\ d'escr iure, baldament sigut amb la nostra habitual brevetat perioqualificació
d'independents,
ho
són
~---------*:----------El
propòsit
de
parencar
un
caràcter
El ministre de Comuolcaclons doque les diSposicions no tenen, ha obli- Terrassa..
disttca, la vindicació del senyor Alfons Sala, de T err assa.
nà la. següent referència verbal del en efecte, com tots els ministres que
gat a voler fer participar-hi elements
tenen la seva prèpia personalitat;
Per la nostra. banda. no hem d'aEL
NOU
GOVERN
Consell:
La vindicació és justa i és urgent.
de les esquerres catalanes, sl és cert fegir-hi ni comentaris.
però si no hi haguessin anat, hau-El president ha tingut la bon- rien estat Identificats amb el parque en nombre reduidlsslm --oue altra cosa no haurien permès els pardat de proposar-me per a secretari tit radical 1 jo no els hauria. posat
• •
tits pol!tlcs que s'ban repartit
els
del Consell, tenint en compte sens a la. llli;ta. De manera que es pot
càrrecs municipals-- escollits en !orEL senyor Sala, en efecte, va ésser molt blasmat temps enrera
dubte la meva qualitat de periodista. rectificar aquesta. versió.
ment
de
la
majoria
dels
ciutadans
de
ma que podria donar lloc a !alses Interpretacions. Al.xi, en la llista. de l'A- Barcelona., els consellers municipals 1 per haver-se avingut a ocupar el cdrrec de President de la MancoS'ha. parlat primer dels principals
juntament de Barcelona h1 figuren suplents de l'Ajuntament ele¡¡it el 14 munitat de Catalunya, sense cap relació amb el sufragi universal nf
Insistí
el
senyor
Lerroux
j
e
depunts de què ha de constar la declatres consellers municipals 1 siS su- de ¡¡ener del 1934, declaren que no re- amb la voluntat del poble. Toth.om r ecordartl - i el senyor
ració mlni;terial i s'ha fixat co:n mà acudirà el Govern a les orts i
Sala
plents
de la candidatura de coallcló coneixen validesa legal a les disposiCona norma de Govern destacar tot el que el divendres es reunirà
d'esquerres que obtingué majoria en clons per les quals es fa la designa- més que ningú- les coses que van ésser dites d'ell per aquella forma
les darreres eleccions, els Quals, sense ció dels nous consellers 1 de les que d'actuació mancomunal i per la seva collaboració amb la dictadura
que uneix i oblidar tot el que se- sell de ministres.
a un càrrec que una dispo- recorreran en la formo. deguda.. 1 que
para, per tal d'aconseguir una maMadrid, 7. - Segons les nostres renunciar
Un periOdista 11 preguntà si la
governativa no pot modificar ol cap d'ells no coHaborar!l. en un Ajunta- del general Primo de Rivera.
jor eficàcia en l'actuació del Govern. declaració ministerial al Parlament notícies el general Fanjul serà no· sició
convalldar, subscriuen aquesta. decla- ment constituït lllegalment i la comEl Consell de la Mancomunitat, en L'època de les dues primeres
S'ha parlat 1 s'acordà que demà, serà llegida, 1 el president contestà: menat sots-secretari del Ministeri ració. Per les raons esmentades, d'n.- posició del qual no respon a la voluncord amb el que la Llei estableix 1 tat popular manl!estada democràtica- presid~nctes, la de Prat de la Riba t la de P uig t Cadafalc, era
dimecres, a. la tarda, es presenti el
-La declaració ministerial serà de la Guerra.
ment
per
mitjà
del
111ure
sufragi.
convençuts que Interpreten el sentiGovern al Parlament.
elegit per una Assemblea sortida del sufragi. En l'època de la preBarcelona, 2 de malg del 1935.
Hem estudiat alguns projectes
Senyor Governador Genern.l de Ca- sidència del senyor Sala, tota la Mancomunitat va convertir-se en
· pendents 1 s'acordà, si hi ha temps
talunya.»
un organisme governatiu. Aquells senyors representaven el D irecaque;ta. sebnana., discutir els dictaSignen l'Interessant document els se- tori, no pas el poble català. I el senyor Sala, posat al capdavant
minats 1 aquells que han començat
nyors Carles P1 I Sunyer. alcalde popUlar de Barcelona, 1 els consellers d'una ombra de Mancomunitat, va ésser malvist t malparlat p er
a discutir-se al Parlament, com la
municipals I suplents de la coalició tots els ciutadans d'esperit catalanesc i democràtic.
Llei municipal.
consistorial d'esQuerres senyors Josep
-¿Hi ha entre aquests projectes
Ebcofet. Estanislau Duran Relnals, Josep M. Masslp, VIcenç Bernades. Ot
- preguntà un periodista - la. Llei
•
Hurtado, Antoni Ventós, Francesc Carde Premsa.?
Han passat uns quants anys. I ara veiem que alguns homes
bonell, Ramon Junyent, Josep Gl~pert,
-si, però aquest projecte de llei
J . Martlnez Cuenca, Hllart Salvador, pertan11ents a ur¡ partit catalanista t uns altres pertanyents a
ha. de tomar novament a. ~udi del
Joan Cordomi, Artur Mori , Francesc
Govern.
Codó Granier-Barrern. Antoni V1lalta un partit republictl democràtic, entren a formar part del Consell
Vldai. Lloret, Fumarola, Domènec Pla, de la Generalitat de Catalunya per un procediment que no és pas
-¿E.s posaran els dlctà:nens soBoters, Rossell, Oliva, Serra Huoter,
bre els tractats amb l'Uruguai i ArAltaba, Eroles, Ferrer Ple, Palomes, el del catalanisme ni el de la democrdcia. Els consellers actuals
Rahola, Delmlr lbàt!.ez.
gbe1nttna, a. l'objecte que, si és poss.itenen, pel que toca a l'origen de llur nomenament, un cardcter
~ es discuteixin a la cambra el
antlleg al que van tenir dins la Mancomunitat el senyor Sala i els
P•vltim divendres?
-----------*:--------~- seus companys.
-El divendres celebrarem Consell
I si ara uns polítics de la llarga història del senyor D uran t
d,e ministre.> perquè els nous consel.ers portin e~tudiats els assumptes
Ventosa t det senyor Vallès t Pujals han acceptat a la Generalitat
Pendents de llurs departaments 1
de Catalunya uns llocs que no són deguts de cap manera, ni direcCQ!nençar la. seva discus31ó ai Contament nt indirectament, al sufragi democràtic, ¿no seria injust
grés. I ens hem ocupat de pressude mantenir els antics blasmes contra el senvor sa;a?
POStos.
Es dirà que els consellers governatius de la Generalitat han
El senyor Lucia a.fegi amb gran
f ermesa:
acceptat llurs càrrecs a fi de bé. Això també ho va dir el senyor Sala
-POdeu assegurar que hi haurà
l'any 1924, quan es va asseure a la cadira que abans ocupava el sePressupostos per al segon semestre
n11or P uig i Cadafalch. El cas d'avui no és essencialment divers del
de l'an~ en curs. I res més, senyors.
València, 7. - El periòdic «El Pue- cas d'onze artys enrera. St apreciem circumstàncies atenuants o
La proxima rererència serà més
blot, del P artit Republicà Autono- eximents en el cas dels senyors D uran t Vallés, havem d'aprecfarC<mlp:eta que aquesta primera que
tinc el CUSt de donar-vos.
mista, adscrit. al partit radical pu- les també en el cas del sen11or Sala.
A un quart de dues de la. tarda
D avant totes les per sones q ue tenen esperit de justícia, el seblica aquest maU uo f¡ rt a I •\ T1
~~~dona la Presldèncla. el senyor
article en contra. de la. formació d el nyor Sala q ueda vindicat.
....,. cuux amb el ministre d~--tat. El
Lerroux dóna comDte all perlodlstN • la oonstltucl4 del nou Govern
DOU Govern. 1.
.A. ROVIRA I VIRGILI
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Visites

El PRIMER CONSELL DEl NOU GOVERN

Per ara no hi ha res a tractar sobre el
Govern General de Catalunya, segons el
senyor Lerroux

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

El President del Consell assegura que Portela i Chapaprieta estan identificats amb el pa rtit Radical

Vindicació del Sr. Sala

____________*____________

Fan¡ul sots secretari de Guerra?

•

Al marge de la formació
del nou Govern

UH ~\e~ ·~·~\~ ARTICLE DE «El
PUEBLO» DE VALENCIA

la humanltal
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Impressió
l'Estai es m ostr a ren n om és que sost inguts.
I gua·lment va passar amb els Deutes Municipals, Diputacions Provincials I Tresoreria de la Generalitat.
Els sectors d 'obligacions, tant les
ferroviàries com les industrials, es
mostraren bastant sostinguts.
En el de fi de m es, d egut a l'arranjament de la cr isi i al veure's que
l'esmentat arranjament era favora-
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El POBLE NO VOl lA GUERRA
DIVENDRES, nit, al Coliseu Pompela

APOL-LO
TEATRE
Telèfons: 15948 • 17126
Gran Company ia Llrlca
d'EMILI SAGI BARBA

----

A les 4'30: EL GADITANO I

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

La del monoio de rosas
per Maria Va llojera 1
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POliORAMA
TEATRE
Companyia Catalana
NICOLAU· MA RT ORI

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

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

BARCELONA
TEATRE
Companyia de comèdies Pepa la·

bert, Milagros Leal, Maria Bru I
Soler · Mari
AvuJ, dl.mecres, t arda, a les 5'16

El padre soltero
NIt, a les 10'15:

La chica
de la pensión

eo-

142 -

144-

~2-

TEATRE
ROMEA
Telèfon 22026
A les 5'30 I a les 10'16 (Tardes, la millor butaca, 4 ptes.) :

MORENA CLARA
La oomédla mestra de Qulntero
i Guill én. 47 representacions a
teatre ple. Triomf sorollós d'An·
tbnia Herrero, Rafael Bardem i
tots els Intèrprets - Demà, J cada dla, a les S'SO 1 10'16 : MO·
RENA CLARA.

TEATRE

1'•'0'

J~.· l '; ~~~ ""'{' ~1

7

LOS INSEPARABLES

Granellós Festival - Demà, tarda. Butaques, 2 ptos.: LA RONDA
DE LAS BRUJAS , per Cèlia Ga·
mez -Nit; LOS INSEPARABLES.

. ,. ..•

TEATRE

Tarda, 5'15. Butaq ues a 3 ptes.:
LAS VAMPIRESAS. Nit, 10'15.
Darrera representació:

LAS VAMPIRESAS
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R E I NA

PARIS
,-

Demà, dijous, tarda: MISS •
THERY I REINA -Nit: REINA.

CINEMA
Avda Pta. Anael,
s;;~

TEATRE NOV ETATS

~

11 1 t3

AVUI, tarda, 4'30. Butaques 2
ptcs.: LA MALA SOMBRA i el
gran òxlt: SOL DE LIBERTAD,
per Clement, Contli Menéndez,
Rubi?. «Fandanguil OS» cantats
pel gran FANEGAS. Nit, 10: BU·
taaues a 3'60 ptes.: COMO LA
LUZ i l'èxit elm :

LA MALQUERIDA

'"'s

atraw
el nrosrama
Tarda, 4'30. Nit, 8'45: REVIBu
TES PATHE • FEMENINA - e .
t ance Cummlngs en BROADW~~
POR DENTRO - Barbara Sta
WYCk en SIEMPRE EN Ml COR:·
Diumenge, matinal •
ZON les 10'30 - Despatx de localitat~
a taquilla per a la numerada e
e
diumenge, tarda, a les 6.

GRAN COMPANYIA LIRICA

-

El POBlE NO VOl lA GUERIU

DIVENDRES, n it, al Coliseu Po~npela

creació de Ma tilde Martln, Aml·
lia Pa rdo, Pau Gorgé, Joan Ro·
sich - Demà, tarda 1 nit:
LA MALQUERIDA

-

EMPRESA CAP ITOL

CAPITOL. - Tarda, a les 4
nit, a les 10: EL AMULETO
carra del mono): EL REMOLINO
per Jack Holt; '>ALVAD A I-PS
MUJERES (solament tarda, pe¡
Stan Laurel i Ollver Hardy· EL
TERROR DEL CUADRlLATFRO
dlbuJxos Popeye - Tarda a lea .¡
1 olt a. les 11: Reoortatgé de 1'&leccló de M1.8S Espanya 1935
EXCELS IOR. - Continua 'c1e f
a 12'30: HOMBRES DEL MJ'~ A·
NA, un tllm Franck Borzage· NO
SOY NINGUN ANGEL, en
nyol, per Mae West; TU EliES
MIO, en espanyol, per Clark Qa..
ble I Jean liarlow; DIBUIXOS N
CO LORS.
COMTAL. - COntinua de H~
a 12·ao: DICK TURPIN, per VIctor Mc. Laglen· EL FANT43MA
DE CRESTWOOb, per Ricard <'ortez i Karen Morley¡ lolLlE. l 4 ·
ZA, comèdla musiCBJ; DIBUIXOS
WALKYRIA. - Continua de 4
a 12'80: EL TANGO f: N ll R0/-0.
WAY, en espanyol, per Carles Gar
del; EL FANTASMA DE tRF.ST
WOOD, per Rlcar<1 Cortez I Karen Morley; EL ESPIA núm. 13,
per Oary Cooper 1 Marlou l)a.
wlcs; BOSQUES DE VIEN.4 (di·
buixos en colors) ,

<.1

TEATRE VICTORIA
Avui, dimecres, 8, nit: GRAN-

periòdic cLAS NOTICIAS» a benertcl de la Catxa de Pensions :per
a la. Vellesa i Invalidesa del e~ I n.
dlcat <1'Artlstes Teatrals d'Espa.nya» - Amb assistència de les
prlmc1•es autoritats - Prlmet':
LOS INSEPARABLES. per Cèha
Gàmez, Castrito I Arteasa - Segon: Acte de concert. Simfonia
sota la dlreccló del mestro Francesc Palos: «La revoltosa»,' «El bai
le de Luls Alonso», «La verbena
de la Fnloma» i «La Oranvlu Cançons pels eminents co.ntants
Mar1a Teresa Planas, Cecllia Gubert, Ma nuel lzauicrdo, Tino Fol·
car. Pau Herto&s - Presentació
de la famosa I lnl.m.ltable parella
de ball SIMONE et CARDONA Les sugestlves vedettes Gormanes
Ballesteres • ELECCIO de aMISS
TEATRE 1935 - TerCE-;:, Representació extraordinària de la joia
del cgénero chlco»: GIGANTES
Y CABEZUDOS, per Matilde Martln, Matilde Tornamlra, Antbnla Herrero, Salud Rodrlguez, .
Neus Aliua. Rafael Bardem, Fran
cesc Arias, Elad i Cuevas, Joan Rosioh, Paco Vidal, Va lerià Ruiz
Parla, Antoni Palacios, Pope Vi·
ilaa, Ricard Fusté, Enric R. Torri·
los. Carme Va lor, Emllia Aliaga,
Pepln Fernàndez, Empar Martr,
Ma nuel Rubio, Jesús Royo, Enrl·
aueta Conti i Mlauel Artea&a Dll·eccló musical: Francesc Palos.

espa-

TEATRE TIVO LI
Av\11, dimecres, tarda. i nit, debut de la genial

RAQUE L
MELLE R
Sensacional programa amb

Divendres, nit, ESTRENA:

JAKSON GIRLS
14 TRINCHER DE VIENA

El poble no vol la guerra

CINEMES

BUTACA: 4 PESSETES

POL
METRO
Ltl)rla. 116 · Telèlon 81'222
Tarda, a les 4. Nit, a les 10.

La dlvertldisslma comèdia arre-

Despatx sense augment

VARIETATS

•

Ahir va tenir lloc l'enterrament civil, en aquest poble, de la noia de
14 anys Mercè Sabater. que, després
de la voluntat de la difunta 1 dels
seus fam.illars, rou civil.
'hi
1
A 'acte de dol, no solament s
associà la major part deis verns del
poble, sinó que assistiren represcn
tacions de la Beguda, barriada ea~
Calrot Pierola 1 altres pobles de la
rodalia.. Constituí una verilable ma
nifestaci6 de dol per ésser el pa re
,_
de ..,. difunta un destacat element
d'esquerra.
Dies enrera, quan la malaurada
noia passava pel t..rànslt de la vida
1 la mort, es presentà el capellà a
casa de la malalta i incitA els pares
d'aquesta per tal que li deixessin veure-la i donar-li els auxills espirituals,
a la qual cosa la famflla contestà
que en tal cas l'avisarien. Però el
sacerdot, refent-se, insist!, 1 com que
els famlllars es resistiren novament,

•

Tarda. 1 nit, p er Laura P lnlllos,
Alady I Lope - Demà, nit, estrena de l'opereta bUfa de Ramoa de
Castro, Mural 1 mestre Luna:
AL CANTAR EL GALLO, amb aea1stènc1a dels seus autors.
el bon deixeble de Déu els va dir que
eren uns «mals pareS», tota vegada.
que no li deixaven veure-la abans de
morir.
Ja morta la noia, i de cos present,
es presentà a casa dels pares la muUer d e Jaume Mas, per tal de conèixer el pensament de la fanúlla pel
que feia referència a l'enterrament,
I digué que si es feia per l'església
ella pagaria totes les despeses. Els
parcs li contestaren que ja. havien
decidit que l'enterrament seria pel
civil, tal com ha estat. La veïna els
va dir que d'això «se n'havien de
recordar».
Tant la intervenció del capellà com
la de l'esmentada veïna, que durant
la. malaltia no s'havia ofert per a res,
en aquest cas ha causat molla indignació en aquest poble en veure com
es volen tòrcer fins la voluntat dels
morts.

REUS

FRONTO NOYETAlS

MELODIA EN AZUL
per Greta Nlssen I Charlie ROU&'·
clos. - La deUclosa opereta:

Avui, dimecres, tarda, a les 4:
NARRU l i - VILLARO contra
PASTOR - QUINTANA ill. Nlt, a
les 10'15: SOLOZABAL - PEREA
contra ZARRAOA - QUINTANA
li. - Detalls per cartells.

UNA MUJER QUE SABE
LO QUE QUIERE
per Adolf Wohlbruck i Llit Da·
sover.

- -----·-------.-.:

IP>~~OO«~rPM Mlll«m

Frontó Principal Palace

SESSIO CONTINUA DE 4 TARDA
A 12'30 NIT:

Avui, dlmecres, tarda: AREITIO n - ALDAZABAL contra
Nit:
URIONA - GARMENDIA.
OSA 1 - CAZALlS II contra GU·
RUCEAGA - GOMEZ.

OLI!\ Z A

.(~;,e
~ 'rk~ 1AI1~

l ' rt

VICTORIA

Avui, nit, 9'45. Debut de la
Companyia de Revistes CELlA
GAMEZ amb l'estrena a aquest
teacre de la gran revista:

e-:.t·a ll.,~•.. v..:,l.•"i,'\r.f.~ r,( ....
r.,.,
..
~"

FAN NY
de Marcel Pasnol.

vtstada:

'.t t..:r'Wfl to..~ A...1 I I
JJçY1Té--.:..'I r,1~.~. v. f ... 'ir)'
,•·~~

MARE

COLISEU POMPEIA

ENCAR~ QUEDEN C ENTRE S
CLAUSURATS, SENYOR GOVERNADOR : ACCIDENT D'AUTOMOBIL : LES COMISSIONS GESTOR ES : ALTRES NOTES D'INFOR1\b\CIO
Girona, 7. - Continuen sense obrirse els locals de les societats republicanes d'esquerra d'aquesta ciutat,
Partit Catalanista Republicà 1 Centre d'Unió Republicana, que foren
clausurats per ordre de l'autoritat militar amb motiu dels esdeveniments
del 6 d'octubre.
També segueixen encara clausurats
el Centre d'Esquerra Catalana i Renaixement Federal, de Sant Joan de
les Abadesses, la Secretaria 1 Biblioteca del Centre Republicà, de Salt,
i altres societats republicanes d e les
nostres comarques.

~

111 !....4160 -

LA

Protagonista: Maria Morera Nit, a les 10"15 : JUGAR A CA·
SATS 1 èxit sense precedents del
poema en tres actes en vers de
Joseo Ma. de Sagarra :

de Pilar Millàn Aatray

h~ !;' rJ¡ ·~ ~.J·

100-

-

Avui, tarda, a les 4. Nit a
10: REVISTA FE!VIINA - PATII1eo
JOUR NAL - QUINCE MINUtoEa
POR ESPA~A (Documental)
Gran èxtt del colós del llenc r- ··
'"n.
cès RAU.ro en

Avui dl.mecres, tarda, a les 4'30:

oros FESTIVAL organitzat pel

GIRONA

101 -

FANT AS IO

VILA · DAVI

LLUIS SAGI VELA
Demà, tarda: LUISA FERNAN·
DA, per

. . J fft'l~ fliti t'~ ....
' _t /Ju"'t
- Ahir, a la. nit, un automòbil que
d:>V85 venia de Figueres, ocupat per Enric
89Giralt 1 MaSdesvall i altres j oves,
:tli:>va tenir la desgràcia de topar, al lloc
conegut per La Creu de F all1nes, con181 .)()
g,tra una pedra de grans dimensions
que estava coHocada al mig de la
111 11U carretera., qUi sap si per una mà eriosminal El vehicle resultà amb desperfectes de COnsideració, que osciHen
en unes set o vuit-centes pessetes. Els
seus ocupants no sofriren, per miracle, cap lesió digne d 'esmentar.
- A Sant Feliu de Guixols, Santa
Coloma de rarnés, Porbou i moltes
altres ciutats i pobles de les comarPREUS
ques gironines ja s'han constituït les
Comissions Gestores, les quals esta~
integrades totes elles per radicals, LliDESPULLES
ga. i Ceda, que és com dir per tots
24
23 6L
SellOnes .,...................
els elements més anttpopulars dels
22
21
Terceres "" ... .... ... .. .... .
pobles.
20
1~_6'.
Quart.ea .....................
211
~
Num a .....................
- Com a incurs en la llel de vaga21
Núm. t. .._............ ...... •• 1 "J.I
bunds, ha estat detingut i posnt a
t'I e Ut! en PLOS els 60 QUUOI
disposició del comissari de vlgilància. i investigació Jull Fernàndez, de
1g
18
Menuts prims , ..... ,.....
26 anys, jornaler, natural de Càdiz,
18
11 ~l
Segone~ .....................
el qual venia exercint la mendicit3t
18
11
Se¡6 ". .... ........ ... .......
aquesta ciutat.
Preus en raiS la Quarten• cte 7u litres per
- H em de dir -sl és que es pot
dir- que els republicans i obreris0(:-. MORESC I CIVADES
tes de Girona, també han acollit la
40
s~
otva<1a Extremadura ...
del nou Govern de la Repullista
40
Sl
I dem Mancba •• .. •.• .....
blica amb la més viva indignac!ó, bo
Moresc Plata. dlsponw.. 1 : u ot
i fent-se aquells comentaris no gens
44
Idem pals ........ ..........
favorables per als senyors que la. in44
~s
Ordi. Urgell .. ..... ........
tegren.
82
GI
Escaiola, A.ndaluela ""

I
I
I

Marroc •••••••••••••••• •••••

51 -

•

Tel"on U544

1

••••••••••• , •• •••••••

Selecta ~ .................. ..
Trencat ................... ..
FarlDa d 'arròs .......... ..

96""1

OS102 25
113112 60
84 w
¡00-

TEAT RE NOU

EL DANUBI BLAU
Deml, nit: LES SYLPHIDES,
LE BAL (estrena), SCHEHEREZA·
DE. - Es despatxa. a Comptadul'la.

1

:.....

ptes els 1ou .¡Ullos

Floret ....................... .

(ESTRENA)

I

lctem Calaapar _ .....,..

S<>mba

ELS CONTES RUSSOS
JARDI PUBLIC
-

TARRAGONA

61 tO

Local, correct .......... ..

Ur¡ell •••••••• ••••••••••••••..

llU-

1~1

AVUI, tercera de propietat 1
abonament, a les 10 de la nit:

DIVENDRES, nit, al Coliseu PompeJa

Accions lndustrlala

ARROSSOS

~~~

e
RJca...

6460
805CI

60-

Vaièncla ................... .

•
c osta

9 75

12 /5

fARINES
Aragó ..................... , ..
Castella (corrent) .. ., ..
(eltra) ......
l d.

Deutea 1 Dbhnclone

•
Oè<1. 'l

~5

Q.4 :.~.

st5 'f· 996 ' I • 11.8 25

b 1/:d •¡.

81 15

Aca¡o •••••• , ••_,,,, ••••• , ••• •

02 75

lctcrpn 5 'f,
lnterprv 6 ·¡.
•
1
Orédlt lA>cal 6 •f, 193~
Bons E1pos lnternac...
Locn1 6 •¡. amt oer lol.ll

61

5060

610 / 5
6-

Cast.ella .................... .
Ext5ema<1ura (corrent)
(crulxer)
ldem
Maocna , ................... .
Navarra ................... ..
Penedes ., ................. ..

rs-

1

820060

BLATS

1.4 111 -

Jtb1/2 •¡. 102 Ib
Jt
Crédlt Local 6 •¡. Y l -

11
11

25

Preus en ptes. elll 10ú qulloa.

Valora que •• coti t zen com efectes
oubllcs

»

B~

75

Ictem extra ............ ..

"'I ,, 15 I 112 -

Banc Blp, <1 Esp.• • 'I·
6 'I•
lt
I
lt

73-

Ft>rca ••••••••••••••••••••••••

Valors amb aarantla de l'Estat
Cntxa <1'Emlll. 6 'I•
Rldro¡rà!lca Ebre 6 •1

~o

PREUS

oluntes d'Obrea Plibllquas
Port Ba.rcelona 11108 ... 118 112 ~"
1 Barcelona. diverses
lli ' ~
11 de Càdlr; ............
Y7 lt de UIJOn Musc!...
liS t;l
, de SeviUa s. O. ..
11
11

1.:1

611ll~ fO
85 60
44-

'f• ......

~8 ~5

85 -

74t0

NIERUAT DE

82-

14 liO
110g; liO

/IJ 60

Alaua 1 Canals
Gu I Electricitat

50

6) 25
oS ~~~

54 60

J-

1514 •1 25
•0 15
P:> 2b
8> 16

b/ -

lt

8TCO

84

s

95 25
8} :..s

: 6 25
6i. ~o

6~

«Boba<1Uial ..
1918 5 ., •••. 1l 1920 6 'I• ... 12 60
F. O. de Catal Un Ja 6 'I· 646 'I• I!U•
•
93 15
• Central <1'Aragó 'I· 1175
/ 8 7~
. O. Oest Espanya 3 ' I• 41 /8 b() F
F. C. Cremallera 6 •¡,.. .
~60
01>11 F. O. Secundaris ....... ..
sg&5 25 Oran Metro 1922 6 'I•...
t8
115 25 Oran Metro 1925 6 ' I . ...
8.i 23
Mectlua a Salamanca ..• 41 102 60 Metropoli tà Trana. 6 •f,
~s1t2 2:> Orense A B O u E F ...
811 75
1l2 .l!b Orense O I B prior. .. .
:>1F. C. Sarrià 6 'I• . ... .. usTànger a Fez 6 •¡, .... .. 1111 •
•

AJuntaments

l6

jj3

18-

61-

/5
85 25
¡] / 5

2 .• 8 ' I • ......
lll07. s •¡ , ••.

»

Genaralltat
'l'res Generalitat 6 'I • ¡100 6tl 1 100 50

Badalona 6 'I• ............ ,
Barcelona, semestre .. .
11106 A .... ..
»
11106 B .... ..
1
1906 o ..... .
•
11107 o ..... .
•
11110 o ..... .
•
191:.1 B runpl
11
11112 E ..... .
»
191:¡ F .... ..
11
19ta B a.mpl
11
11110 8 .... ..
11
11117 a ..... .
•
11118 B .... ..
1
111111 a ..... .
11
111:ao a .... ..
11
11121 6 'I• .. .
•
19:.11 fi •¡, dc
11
19:.15 6 ' l o .. .
I
11126 6 ' I • .. .
11
19211 6 'I• .. .
»
1112~ Expos
•
1925 Salmes
»
1928 Balmes
•
111:.!8 P. Fre
»
1928 5 •¡, ••.
•
» Elxawr.lla 11101
Eixampla llllòl
11
Eixampla 1927
11
Sons Retorma
•
C\dlz 6 l f:l ' I· 11129 .. .
Màtap 6 'I• 111:.13 .... ..
Màlaga 6 'I• 1925 .... ..
Sevilla Exi)081cló 6 •¡.
Valèncla 5 •¡, ........... .

n

2.• variable.

t

9J 13

9) 1J
95 UI.

P' ....... ..
:Amorttt. 11 'I• A ........ .
11

OJ

llb

1.•

,

1151 ~

95lli

t2

F 6 •¡. ••••••••·
6 •¡• ••••••• ••
o.
B 5 112 ' I• .. .
I 6 •¡, ....... ..
J 5 'I• ........ .

•

95 25

115 111

o .........

•

:;b -

Franca 1864 .. .
França 1878 .. .
Directes ....... ..
1
Reus a Roda...
11
» Còrdova 8 •1....
» BadaJoz 5 ' I •...
Andalusos 1.• variable..

102 ~o

1~2 1 ~

Transatlàntica f 'I• ...
Transa~lànt. 6 'I• 1020
Trausatlànt. 6 •1. 11)2:.1
Trans. 6 1f2 'I• esp.1925
Traus. 6 112 'I• cns.1025
Transatlànt . 5 ' I • 1926
Transatlànt. 5 •¡ , 11128
Bons Transmectlt. 6 'I•
u. Naval Wevant 6 •¡,

•f, ........ .

1

2(¡

55 eO
b4 5\1

.,. .... ..... . .

11

102 :N

:.5 25
5o -

/4/0 25

I

gg 10

Navllerea

/1 I >
6 > tO
ij5 811 /8 5(1
-4 25
16-

112 •¡, .. .

8S5U
¡g 60

54 2)

t>ll fO

6J

I

85 2>
84 /3

8~

5G -

BALLETS RUSSOS

INFORMACIO LOCAL
85 7
Els nostres amics J . Pedret Mestre, de Blancafort i S. Calve t, J.e
Tarragona que estaven empresonots
al Palau (?) d'August, han estat
traslladats per a complir condemna al presidi de Pamplona.
-Ha estat sobreseguda de la ju·
risdicció militar la causa que es se•
guia contra el senyor Lloret, pels
d 'octubre, 1 mereix molts elogl~
14 6C fets
la. tasce. del seu defensor, senyor
Moles.
g1-Quan els elements de la Lliga
~5 25
se les prometien molt felices amb
98 {5 la Gestora municipal en la qual acaparaven una gran majoria, r esulta
que varen venir unes ordres plqu1ponianes i tiraren per terra tant,a
felicitat.
En canvi els Ramas, Ramos 1 altres branques que feien unes cares
llarguíssimes es posaren tan etúòrics que fins i tot ho celebraren.
Per a r a tomen a sonar noms nous
-La batalla que s'havia produit
112per tal d'obtenir el nomenament de
jutge municipal entre els senyors
Medina. (r adical), Cabré (carllstal,
Vallvé, (Lliga) 1 Castellvi (CednJ
sembla que s'ha r esolt a favor dei
cacic dels Quiamets i per tant d~l
representant de la Ceda.
- Es va celebrar a l'Audiència el
judici d'Urgència contra quatrg
veïns d 'Alcover acusats d 'haver llançat un petard contra un m isteri de
la processó del divendres Sant.
Dos dels quatre for en condemnats
a deu 1 vuit anys de presidi 1 els
altres dos foren absolts.
Els catòlics poden donar-se per
satisfets: per culpa de les seves metàfores i mentides dos homes ha•~
ran de sofrir presó per la major glòria, això sí, del seu Déu.
-L'arribada dels corredors de \g.
82- volta a Espanya va concentrar una
gran gernació a tot el llarg d e la
carretera de Barcelona a València
Passaren per aqul a les deu 1 ~B
as- gent
acolli amb grans mostres d'l\legrla Canyardo 1 Cardona que anaven al primer grup juna amb els
belgues.

55 7ò

ESPECTACLES PUBLICS

TEATRES
GRAN TEATRE LICEU

El POBLE NO VOl lA GUERRA
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Oral. tramvies t 'I• .,.
Gral. Tramvies 6 'I• ...
Eixampla I Oràcla 4 •1.
Tramv. St. Andreu .....
Tramv. Barcelona 11125
Tramv. Barcelona ~930
Tramvies Sevilla 6 'I•···
Tramvies Granada 6 •f,
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A 6 •¡ • ••• .._u, ..
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Esp. Pamplona 8 'I• .. .
Prior. Barcelona :1 'I .. ..
Segòvia a Medina .... ..
Astúries 1.• blpoteca...
:1.• blpoteca...
•
8.• blpoteca ...
•
Lleida a Reus 8 'I• .. .
VUialba a t>egOvla . ... ..
Especials Almansa ..... .
Almansa a Valéncla ad
Mines So.nt Joan a 'I•
Alsasua 1 Sant Joau .. .
Osca a Franca .......... ..
Nord especials 6 •¡• ...
ld. Valeuclaues 6 112 •¡ .
Alar a Santander ..... .
Alacant 1.a blpoteca .. .
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Avui

Ant.

Avui

Ant.

DE MAIQ DEL

==============================~~

*
LLEIDA

--------------------~--------------Tramvies
Ferrocurll•

Doutet de l'Ettat f ANCA
Ant.
14 6>

•

Andalús, 11'50; Orenses, 17'00; Ford,
242 i 238 ; P etrolets, 5'20; Hulleres,
49'75; Asland, 64'00 ; Felgueras , 42'00
i 40'50; Transversal, 21'60 I 21'25;
L'ESTAT DEL SENYOR VIVES
Colonial, 45'00 1 44'75 ; Explosius,
Lleida, 7. - Aquesta. tarda t>a es·
142, 14.3'50, 141'50 l 142'00; Rlf, 65'50,
66'50, 64.'50 i 64'85; AlgUes, 188, 188'75, tat feta la radiografia a l'·;i~.P/ ..,,
senyor Antoni Vives i Es·
X'.f-·:-·f~
187'25 i 188'50; Tramvies P ., 53'50,
amb motiu d e l'accident de
53'75 i 52'75; Sucres, 32'75; Filipibes, rover,
què resultà víctima darrerament en
360; Chade, 445 l 4.35.
baixar les escales de Ja presó. Hom
ha pogut observar la fractura del
Borsa de la tarda fèmur.
-Es fan gestions per tal de procedir immediatament e. la reorgaNord, 54. 90, 65'10 i 54'80 ; Alacant, nització de l'antic Ateneu Lleida tà.
41'95, 41'85 i 41'80; Rlf, 64'50; Ex·
-A Mollerusa s'està construint
plosius, 140'50, 138'75 I 139'00; F ord, una plaça de braus de fusta amb
238, 236 i 237'50; Petrolets, 6'25 i cabuda per a 4.000 persones, per tal
5'35· Hulleres 49"75 i 50'00; Colonial, d'ésser inaugur ada el dia 15 amb
44'5Ó i 44'25.' Tramvies P., 62'25 i motiu d e la festa major.
52'00; Felgueras, 41'50, 42'25 i 42'oo;
-L'emmetzinadora de la Granja
Aigües, 188, 186 i 186'50; Transver- d 'Escarp, Dolors Ciret, presa a 1:l
sal. 21'50; Gas E., 121; Sucres O., nostra ciutat, ha manifestat que no
32'85; Filipines, 355; Chade, 430, 428, h avia rebut cap visita. 1 he. soH.lcitat
432 i 4.31.
que li sigui retornada la seva filla
de sis mesos que estava criant.
Benèfica La CariBorsa oficial t at-L'Associació
reparti, durant el passat mes
Nord, 55'00 l 64'95 ; Alacant, 41'80 d'abril, 1.868 racions als pobres,
i 41'75; Chade, 433, paritat; Cha- comptant-hi la r epartida sot.a els
de D ., 85 00, paritat; Chade E., 85'00; auspicis de l'Ajuntament el die. de
355, paper; Rlf, 64'50; Pe· l 'aniversari de la proclamació de la
Borsí del matí Filipines,
trolets, 5'30 I 5'35; Sevillana d 'Elec- Repúblic..~.
Nord, 55'60, 65'70, 55'20 1 55'35; tricitat, 82'50, paritat; Marroc, 88'50,
Alacant 42'50, 42'65, 42'15 i 42'35; paritat.

En la sessió d 'ahir, els Deutes de

Lliures
Francs

COMARQUES

•

ble e. les dretes, no h1 ha que dir
que es va celebrar amb una forta
p u ja, és dir, una antitesis de quan
governaven les esquerres, que tots
eren derrotistes. Això ho fem constar p e rquè els mateixos elements
avui alegres l amb gran eufòria,
són els que ens criticaven quan possàvem al descobert les maniobres
que en c.ontra. d el r ègim i dels elements d'esquerre., i feien protestes
d'esquerrisme però anaven fent el
seu fet. Ahir, repetim, no cablen
dins la seva pell de satisfacció. Això
també ho fem constar per tal de
r emarcar si tenlem o no raó e n les
nostres cròniques d'aquells temps.
Bé les accions ferrovl..àries, les
quals han assolit una puja bastant
important a la sessió del matí. A la.
de la tarda han tomat a regular els
canvis als voltants deis del dia anterior.
Es pot dir que la tendència. de
les accions ferroviàries fou la mateixa en el r otllo d 'accions industrials,
tal com es pot veure en la nota adjunta.
Les accions Chade perderen terr eny, així com les accions Filipines.

I!A BORSA
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3 Grans produccions, 3
Primera:

EL AMANTE
ESCRUPULOSO

Les Arts

Extraordinària comèdia vo1ev1Iesca interpretada pel tormiJablf'
actor HARRY BAUR - Segona:

DOCE HOMBRES
I UNA MUJER.

La primera producció nacional de
l'eminent actriu Irene López Heredia, film de gran presentació 1
emocionant intriga, or1&1nal de
R.osari!' Pi 1 d1st1·lbuYt per 1\' undlal F1lms:
Tercera:

BOUHUULE I, REY NEGRO
(Ona exclusiva Febrer I Blay)
La més dlvertlda creació del iniel
mitable GEOROE MILTON
REl DELS COMlCS. Un fUm QUe
us farà plorar de tsn l'lure
Preus: Butaques, 1'50 - Especll\1, o·ao.

PUBLI - CINEMA
SessiO continua. Seient UNA PE.S
SETA. NOTICIARIS · DOCUMENTALS • VIATG ES, etc.

El POBLE NO VOl lA GUERRA
DIVENDRES, nit, al Coliseu Pomp~la

Diumenge al mati, el tren de mercaderies 1424 que procedent de Mora
la Nova arriba a Reus a les 9'57
Placa Urqulnaona. 6- Tel. 21868
descarrilaren tres va&ons per haver~
se trencat l'eix d'Un d'elis.
Tarda, continua: 3..30. 5'30, ':'30
Sortosament no s'hagué de lamenNit, a les 10.
tar cap desgrè.cia personal.
EL CAMPEON (Dibuixos)
Per quedar interceptada la V1a
LA CIUDAD DEL SOL
hagueren de fer transbord els trens
<Documental)
ràpids de Madrid i Saragassa.
POR UN DIA
DAMA
-Pes la Comissaria dels Guàrdies
Mill/ Robson , J ean Parker, Ciend'Assalt, han estat requerits els
da Farrell, Wa rron William, Barry
amos dels cafès, bars, etc., enseUlS
Norton
els presidents d'entitats, 1 se'ls ha
Butaca: 2 20. A LES 7'30: 1 ~ta.
fet avinent que sl als seus &tabllments es juga als prohibits aque.>ts
seran clausurats.
- Ha estat inaugurada la tempoda
a la piscina del Club Natació
ra
Reus «Ploms» amb la primera jornada. de la cChallenge» que porta
AvuJ, tarda, a les 4. Nit, a lc<~ 10:
VEel nom del desaparegut infantil, JoREVISTA PARAMOUNT LOCI DAD (Documental) • EL MA·
sep Rabassa. Les proves foren guanyades per Tarragó, Felip 1 Tella.
RATON DEL BAllE (DibUIXOS) I
- Durant el passat mes d 'abnl el
Tres lanceros bengalies
Monestir de Santes Cr eus ha estat
!reqúentat per 1.588 visitants.
per Gary Cooper, franchot Tone,
- El dia 24 del corrent se celeR•chard Cromwell I Sir Cuy Stan·
braran elecclons ordinàries al Gendi"- - Et un programa Paramount.
tre de Lectura per tal de proveir
els càrrecs de la Directiva que r eglamentàriament han de cessar el
mes de juny.
- L'encontre Reus Deportlu-Tàrrega s. c. fou guanyat pels locals
DI VEN DR ES, nit, a l Coliseu Pompela
per 2 ¡¡:ols e. O.

MARYLAND

LA CRITICA I L'EXPOSI·
CIO D 'ERNEST MARAGALL
La majoria dels diaris de la n~
tra ciutat han publicat ja les crl·
tiques sobre l'exposició d'Ernest MB.ragall, i coincideixen en l'apreciaCIÓ
que es tracta d'un indiscutible valor de l'escultura catalana, que acusa
un gran avanç des de la seva anterior
exposició. Fins el dia 10 podran vtsl·
tar-se les seves escultures a la Sala
Parés.
LA PROXIl\IA EXPOSICIO
DE DOI\UNGO
Francesc Domingo ha anat ajor·
nant d'any en any la seva exposició,
1 ho ha tet perquè ha volgut quo
tingués un caràcter de totalitat. Molt
exigent amb la seva obra, no ha estat
mal partidari de petites e¡..-posicioOS
parcials. Per tant, és d'esperar que
l'exposició que inaugurarà el diSSabte tindrà un grau de madur esa, que
respon a la coneguda exigència de
l'artista.
EXPOSICIO POPULAR oe
LA CARICATURA
Dissabte tindrà lloc la inauguració
de l'Exposició Popular de la Cari~;
turo., que reunirà més de cinc ~
dibuixos originals dels nost.res .......
llors humoristes.

COL I SEUM

El POBLE NO VOl lA GUERRA

I

Sales d'Ar~

Galeries Laietanes
Corts, 613
Pintura
Anna de Tudela
Treb~ 0
Montserrat Albe rlch
artlstics mecanogn»
p¡ntura
Enric Och oa
•
J . Ferrer Carbonell
•
Enric Garsaball
Exposició d 'aquarelles de 1'~~::
pacló d' Aquarellis tes de .,..
lunya

SYRA
Diputació, 262 - Telèfon 1$71°

ART I ORNAMENTAC!<?OBJECTES PER A PRES~~ .. p¡nturMiquel Vlllà
<Fins el dia 17 de maig>

la-humanitat
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LA MUSICA
Gran Teatre del Li ce

TEATRE I CINEMA
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1

FUNCIONS INAUGURALS DELS El CONCURS INTERNACIONAL Sopar. ?'homenatge SEGONA REPRESENTACIO DE
LES
<(BALLETS RUSSOS» DE MONTECARLO D~~B~~:A A~AT:~:cf~oN~- ~~~!~~R:~~~~ TEATRE AMA~~: DE LYCEUM
Amb dos plens complets ha començat la. curta temporada de «Ballets Russos», de Montecarlo, que
tants admiradors deixà en les darreres actuacions al nostre Gran Teatre. Amb tot 1 que aquesta companyia no és pas tan completa com
Ia de Serge Diagilew, primera que
ens donà. a conèixer aquest gènere
excepcional de ball 1 amb ell les principals realitzacions, ara si bé presentades amb força cura, no pas
tant com aquella magnífica ctroupe», el record de la qual dificllment
i>odrà esborrar-sc. Amb tot, el «BaJiet Rus» ha pres carta de naturalesa. en el nostre púpl!c i constitueix
aquest bell espectacle un alic!ent
qguadennoquése ~qa~e~~copr~flp'~yf:d~r~e~
..
a. presentar-se.
En la funció inaugural foren presentats els ballets «Les Sylpbides»,
t¡ue Foklne coreograftà sobre diverses obres de Chopin, que la companyia de Montecarlo porta lnstruroentades pel mestre Vittorio Rietti, &lgunes d'elles formidablement,
mentre que en altres hom adverteix
una forta reculada. Això faria desmerèixer aquest deliciós ballet romàntic a no ésser pel treball magniflc dels artistes russos que hi fan
veritables tuigranes. «Contes russos», presentat en substitució de «Le
Bab, del qual ballet no arribà a
temps el material, és una de les reaUtzaclons més acabades de la Companyia de Montecarlo. La seva presentació és esplèndida en decorat !
vestuari, degut a Micbel Larianoft,
1 la coreografia, de Leon!de Massine, és un dels més grans encerts
tota ella brodada de detalls 1 d'unà
meravellosa sumptuositat. La tasca
dels entinents dansarins moscovites
sobre la música d'Anatole Lladow'
fou veritablement superba, especial~
ment Tatiana Cbamic en «Kikimora>> 1 Serge Lipatoff en el «Gat»,
dues caracteritzacions no igualables.
Aquest 1 l'anterior ballet foren dirigits pel mestre Antal Dorattl. Acabà aquesta inaugural amb cEls PresagiS», ballet compost sobre la «Cinquena. S~onia de P. Tsxaikowsky,
que ratlf1cant-nos en el nostre criteri, ja exposat en anteriors temporades, trobem bon xic contraposat
en el que es refereix a. l'esperit que
informa la trama coreogràfica de
Massine 1 el decorat 1 vestuari de
Masson amb la música de Tsxe.igowsky, que ja nasqué antiquada.
En la. segona del diumenge, a la
tarda, es presentà «Carnaval» de
SChumann, amb decorat 1 vestuari
de Lleó Bakst, 1 «Petrouxka» d'Igor
Strawlnsky, amb teló, decorat 1 vestits d'Alexandre Benois, ambdós coreografiats per Fokine, els quals reclamen un ràpid r enovament, més
quan, amb tot 1 ésser realitzats segons Bakst 1 Benols, resten bastant
enrera quant als que els mateixos
artistes ens havien presentat amb
Diagbllew.
Tancà. aquesta segona de la Companyia de Montecarlo «El bell Danubi blau» de Jobann Strauss, coreograflat per Leonide Masslne, amb
decorat de Polounine 1 vestuari del
comte Etlenne de Beaumont, que
constitueix un dellctós passatemps,
que no diu gran cosa artísticament,
però que és agradós per la. frescor
de les belles pàgines del famós ~u
tor dels val.."<>s vienesos.
Dlrlgf aquest ballet el mestre
Efrem Kurtz, que ja havia dirl.git
també «Petrouxka», 1 es destacaren
d'entre la nombrosa ctroupa les
dansarines Alexandra Danllova, Natàlia Branitzka, Tamara Grigorieva
Lisa Serova, Tamara Toumanova'
Dlarla Obidenna, Irlna Boronova:
Olga Morosova, Nina Radova, Tatiana Chanúc, Eugènie Delarova 1
Mira Dimina 1 els dansarins Roman
Jaslnsky, Yurek Shabelewsky, Serge
Lipatoft, Paul Petroff, Roland Gerard, Marian Ladre, Vàrrla Psota.
Jean Hoyer, Boris Belsky 1 Alexls
Koslof! els quals, sota la direcció
de Leonide Masslne, es feren aplaadir llargament pel seu treball admirable.
Cal felicitar el senyor J oan Mestres Calvet, que tan entusiasme ba
demostrat per tal de fer-nos gaudir
d'aquesta. gran companyia, que amb
tant d'encert dirigeix el seu fundador W. de Bassll, 1 que és un dels
millors espectacles que avui dia es
presenten en els primers escenaris
mundials, entre els quals no podia
faltar-hi el nostre primer Teatre
Ur!c.
Camil OLIVERES

celebrats ballets, «Contes Russos»,
cEl Danubi blau», i l'estrena de
cJardi públic», obra molt discutida,
però celebradisslma pels públics de
Nova York 1 Parts, 1 el cartell de
demà té totes les característiques
de màxim esdeveniment. A més del
cada dia més celebrat «Les Sylfídes»,
s'estrenarà cLe Bal», 1 es reprisarà.
un dels més importants balle~ del
repertori, que en temps de l'infortunot Diagllew, aconsegui entusiasmar
el públic, i el titol del qual és cScheberezadell.
Avui i demà, seguirà. essent el Liceu, el punt de reunió de tot Barcelona inteHectual 1 del gran públic
tan amant dels grans esdeveniments.
RECITAL COMENTAT
PAR CASSADO

GAS-

L'eminent violonceHlsta català Gas
par Cassadó és a Barcelona per pocs
dies. Ha vingut per a donar un recita! amb comentaris a Audicious
Intimes (Casal del Metge) en el
qual evocarà. quatre interessants figures musicals, tan distintes 1 contraposades com François Couperin,
Ferdinand Ries, flns a l'eminent
compositor finlandès Dellus 1 el jc>venlsslm representant de l'actual escola soviètlca ,Sxotakowltsx. Alexand~e Vilalta té confiada la part de
PlRDO d'aquest interessant recital.
El recital Cassadó-VUalta tindrà
efecte avui, dimecres, exclusivament
per als components d'Audicions Intimes.

An lm
lnte ua ent es celebra uu concurs
Conmacion!lltnmb la denominació de
«
curs m emaclonal del millor
film amateun. Els concursos celebrats fins ara bo han estat a BrusseHes, Amsterde.m i Parts, 1 enguany
per cessió del Japó, guanyador dei
darrer concurs, ba estat encarregat
el Centre Excursionista de Catalunya d'organitzar -lo a Barcelona.
Aquest Centre, aprofitant la vinguda
dels delegats estrangers, ha. couvc>cat el I Congrés de CineiStes Amateurs i ba aconseguit la cooperació
dels amateurs d'Alemanya, Angla,..
terra, Argentina., Austria, Bèlgica,
Canadà, França, Hongria, Irlanda,

~:~.à~èct.!".pósX~sosi
B.::~~'slop~à.r=
"'

quia, que trametran llurs producclons
i delegacions.

-------*------PUIG PUJADES SERA HOMENATJAT A FIGUERES

El vinent dia 26 d'aquest mes tindrà lloc al Teatre Principal, de Figueres, un homenatge a l'honorable
i popular comediògraf senyor Puig
Pujades.
En aquest acte b1 prendrà. part la
companyia de Mercè Nicolau- Martort, que estrenarà. l'obra eS. o. S.»,
original de l'homenatjat.

menatge a Millàs-Raurell amb motiu
d'haver-li estat concedit el «Premi
Ignasl· Iglésies, 193411, acte que promet veure's mo1t concorregut 1 al
qual assistiran les figures més destacades del nostre moviment artlst!c.
Per tot el dia d 'avui a l'Ateneu
Barcelonès, Círcol Artlstlc, Galeries
Maragall i al mateix restaurant, hom
pot recollir tiquets.
----~~--~*--~=------

Una nova obra del
mestre Martí Llobet
Davant un bon nombre d'artistes,
crltics teatrals i músics, ba tingut
lloc l'audició d'una nova partitura.
del mestre Martí Llobet, un dels valors més ferms de la música catalana.
El llibre d'aquesta obra musicada
per l'esmentat mestre és original de
Francesc Bassas Palaus, el qual, molt
destrament, ha teatralitzat un argument galan, sense recórrer a frases
ni a situacions de mal gust.
El mestre Martí IJobet ba escrit
una inspírada partitura, força ambientada 1 de tècnica Impecable.
Hom assegura que aquesta obra lirica, que es tit~ c¡Hà.gase el milagro!», aviat serà. estrenada. en un
dels principals teatres de Barcelona.
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Els «supervivientes» de l'Exposició Universal
Han lliurat una extensa nota la
qual no podem publicar perquè els
senyors «SupervivienteS» no saben
escriure en català.

_*________

de Teatre Universitar i.
Aquest !estival que com tots els
altres estava organitzat amb la collaboracló dels estudiants de totes les
Facultats, començà a les quatre en
punt de la tarda. Primerament es
posà. en escena la. comèdia en tres
actes de Carles Soldevila cEls milions de l'oncle».
Seguidament 1 tal com estava
anunciat, s'estrenà. l'obra en un acte
l en prosa, guanyadora del el Concurs de Teatre Universitari», cQuan
la. joventut perilla.», original de l'universitari Antoni Anglas GUabert,
sota el següent repartiment:
Anneta, Antònia Salellas; Josefina, Paqulta Bofill; Roseta, Anna M.•
Martl; Marta, Concepció Blasco;
Pepeta, Maria Bassols; Antoni, J.
Pujol Berga; Joan, J. Cucurella;
Carles, Josep M.• Gibernau; agents,
Gonçal Serraclara 1 Jaume Castells.
Apuntador: O. Trepat i Massó.
L'obra del novell autor, en general, produi bona Impressió al nombrosfss!m públic que assistí a la representació. L'exceHent voluntat de
la direcció el seu entusiasme I el
seu freqüent encert l'immunitzarien,
però, contra qualsevol retret que
hom volgués fer de l'obra d'Antoni
Anglas.
En acabar, l'autor de «Quan la joventut perilla.» adreçà unes breus
paraules de salutació i agraiment
que foren acollldes amb grans aplaud.iments.
Durant la representació féu acte
de presència el dlsting!t escriptor
Carles Soldevila, el qual també fou
acollit amb molta simpatia..

S e n _y or~~
Del 8 af 18 de Maig, CASA VllARDELL
us ofereix la oportunitat d 'admirar la

més

bella col'lecció de novetets

L'elecció de «Miss
Teatre 1935»
El concurs per a l'eleccló de cMiss
Teatre 1935» està tocant al seu terme. Enguany, com en anys anteriors,
«Las Noticias» organitza un grandiós festival per tal de procedir a
l'elecció i proclamació de la més for·
mosa artista dels teatres barcelonins.
La festa tindrà. lloc avui al Teatre
Victòna, i també com en anys anteriors el benefici que s'obtingui anirà
a parar íntegrament a la Caixa de
Pensions per p. la Vellesa 1 Invalidesa del «Sindicat d'Artistes Teatrals
d'Espanya».
L'elecció de «Miss Teatre 1935» tindrà lloc, com de costum, per sufragi
directe dels espectadors. Les «miss»
dels diferents teatres de Barcelona desfilaran per l'escenari 1 els
vots del públic seran els que decideixin la que ha d'ostentar el preat
títol de «M1ss Teatre 1935».
Detallar el programa íntegre del
!estival faria inacabable aquesta nota. Però si volem fer sobresortir una
part d'aquest. Com a final del programa hom representarà per única
vegada cGigantes y cabezudos», amb
un repertlment excepcional, en el
qual tots els participants són primeres figures, de les més notables 1
més volgudes del nostre públic: Matilde Martin interpretarà el paper
de «Pilar»; Matilde Tornamire, el
de «Antònia»; Antònia Herrero, el
de «Pepa.»; Salud Rodríguez, el de
«Juana»; Neus Aliaga, el de «Compradora»; Rafael Bardem, el «Sar.
gentm>; Francesc Arlas, «Tim.oteo»;
Eladi Cuevas, «Pascual»; J oan Rosic, «Jesús»; Paco Vidal, «Tio Istdrm>; Valerià Ruiz Paris, «VIcente»; Antoni Palaclos, «Municipal l.o»;
Pep Vifias, «MuniCipal 2.o»; Ricard
Fusté, «Cartera», i el cCoro de los
de Calatorao», que serà Interpretat
per Enric Torrijos, Carme Valor,
Emllia Allaga, Pepfn Femà.ndez, Em·
par Martf, Manuel Rubio, J esús Royo i Enriqueta Conti.
Alxò, unit al notable programa. d'atraccions, 1 a la finalitat benèfica del
festival, ens fa esperar que la festa
organitzada per a proclamar «M1ss
Teatre 1935» serà un èxit excepcional.

CORBATES ..
•

li

Un àpat a Mercè Nicolau
creades per

Un grup d'amics l admiradors de
l'exceHent primera actriu Mercè Ni·
colau, han decidit oferlr-11 un àpat
de comiat, per tal de testimoniar-li
llur admiració per la seva. tasca oficial catalana a.l Teatre Poliorama,
El dinar d'homenatge es celebrarà
el pròxim dissabte, al lloc i hora que
es fixaran oportunament.

1' actual

tem potada, o
preus. com sempre beretissims,

Per e fêr•vos més agredeblè 1a ..Yisita,

UliR~ U'AftYil

obsequiem a tots els compradors d'e quests
e r t i e I e s emb p r è et i e s p ~ e s e n t t
Compra superior a Ptes. 10

Compra superior a Ptes. 25

Compra superior a ~leJ. SÓ

Obsequi · d'una formosa

Obsequi de dos parells

Obsequi de dos parell.•

corbata

tn

dibuixos

mitjons

.MOLFORT'S. fil, mitjons•MOLFORT'S. aede

d a r r e r a· n o v • t a t

o bé un parell de mitges

El ••u valor 3 p-.sset•s

.. EVAa, uda arti~cial mitges ·EVA.

natural, o bé un parell de
Mda ~~aturaL

LAS MIL
YDOS

NOCHES
MERAVELLOSA I ATREVIDA
FANTASIA ORIENTAL

Tercera setmana de «Tres
lanceros bengalíes»

*

es

En la 36.o sessió d'«A. T . S.» que
tindrà lloc el vinent divendres, dla
10 del mes que som, a un quart d'onze de la nit, al Coliseu Pompeia, 1
confiada a la companyia de la r ellevant actriu Assumpció Casals, de
la qual és primer actor i director
Joan Cumellas, s'estrenarà. la interessant producció en tres actes, original dels comediògrafs: Agustí Collada i J. Roig-Guivernau, cEl poble no vol la guerra».
L'estrena d'aquesta obra ba des-·
vetllat un fort interès per les referències que hom té que es tracta d'una fel!cfssima producció escèruca.
Als senyors socfs i cooperadors
d'«A. T. S.», com de consuetud, els
serà tramesa la corresponent localitat i aquests i els inscrits «Amics
del Teatre Català», poden retírar les
altres que necessitin, d'acord amb
les condicions establertes, a Viladamat, 74, <telèfon, 32.118). Les altres persones que desitgin asslstlr
a l'estrena! a la taquilla del Coliseu Pompe a.

el\

Noticiari
La setmana passada s'ban efectuat a la dependèncta central i a
les sis sucursals de la Caixa d'Estalvis les següents operacions:
6.'187 imposicions per 2.298.110'35
"PeSsetes; 2.608 reintegraments per
1.302.670'35 ptes.; 8 compres de valors per 13 835 ·95 ptes. Nous imponents. 371.
1.192 empenyoraments per ~e
tes 140.932; 1.604 de s em penyoralnt>nts per pessetes 190 623'50.
- La Junta Directi\·a de l'Assoclació de Viatjants del Comerç i de
la Indústria de Barcelona. ha que~t constituïda, per al present exerC11:'l anual, de la manera següent:
... President, Celestí Callà Candal;
••ce--president, Joan Arnau Cortina;
CC>mplador, Joan VIlà Blanco; tresorer, Maurici Torra Ba.Jari; arxirer,
Enric Martí Carreto· secretari, Jc>&Cl> Rlgol Casanovas; vice-secretari,
Arcadi Pallé Serrapiñ.ana; vocals,
Andreu Pérez Serra Joan A.ls1.na
Plana, Joaquim BorciS.s Prats, Euge~Rol¡ Cisa. Domènec Jaumandreu
a, Jullà. Via Rlcb, Josep 1.liret
~~~a. Ramon PuJol Sl'ñlla, Llu1s
~ecb Pocb, J osep Femàndez
Gar •. Aleut Julve Asenslo, Melcior
llas c~almaCrusó, Rafael Josep Cañeu l Josep Vilalta Ma.rti

DE TEATRE

CAMISES

El triomf indiscutible assolit en
la nit del seu debut per la afmotússlma. Companyia de Ballets Rusros, ba vingut confirmant-se en cada nova representació.
Les tunctons d'avui, dimecres 1
demà, dijous, reuneixen tots els
atractius perquè puguin assegurar-~
dos nous triomfs per a la Companyia 1 dos grans plens.
Ofereix el cartell d'avui, els tant

-----*

La segona representació de teatre
amateur de Lyceum Club, anunciada
per a avut. dimecres, a les deu de
la nit, al teatre Studium CBallèn,
número 72), promet ésser un veritable esdeveniment artlstic. Ultra la.
qualitat literària de les obres escc>llldes, serà. remarcable la. cmise en
scène» d'aquestes obres; no és en
va. que Artur carbonell assumeix la
direcció artlstica d'aquesta representació l que és ell mateix qui ha projectat les decoracions. Les tres obres
que es representaran -totes tres
estrenes-, són d'un ambient ben diferent l'una de l'altra. El drama de
O'Neill (drama per a un sol personatge), té lloc en un plset humit
de dalt de tot d'Un gratacels de
Nova-York. L'acció de «Das Absch!eds-soupé» (Sopar d'adéu), de
Scbnltzler, passa en un restaurant
de luxe (els mobles per a aquesta
obra han estat cedits per la casa
Reig l el servei de taula. per la. casa
Llibre). En l'obra de Pirandello
cAll'Uscita» <A la sortida), la decoraCió representa l'exterior d'un cementlrl de poble. Els vestits ban estat confeccionats expressament per
a aquestes obres; la. senyoreta Maria Pla.nas portarà, en «Sopar d'adéu:t, un vestit dels Magatzems Santa Eulà.lia.
Trobareu invitacions a Lyceum
Club <Fontanella, 18, tercer; telèfon 10387) 1 al mateix teatre Studium <Ballèn, 72).

ASSOCIACIO

SELECTE
ESTRENA DE l'OBRA GUANYADORA DEL «I CONCURS ESTRENA DE «El POBLE NO
DE TEATRE UNIVERSITARI» VOL LA GUERRA»J D'AGUSTI
Dissabte passat, a la tarda, tingué COLLADO I J. ROIG-GUIVERNAU
lloc amb un gran èxit la m Sessió

en

...
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Tothom parla. amb elogi d'aquesta peHfcula, que, des de fa tres set.
manes, és l'esdeveniment espectacular de Barcelona, i això és degut al
fet que tothom b1 troba atractius
que no ba trobat en cap altre film.
Els amants dels bells espectacles admiren una cinta en la qual Ics em<>cions estètiques I humanes \'an juntes. L'acció dinànuca, \ibrant, qu~da
enunotllada en una ambient completament nou, en un marc variat
qu~ ens porta des dels Imponents
patSatges de l'Hlmalaia als fantfu:;tics palaus orientals, bo 1 aSSOCiant
les belleses naturals a l'esplendor del
creat . per l'hf?me: br1llants paradro
1 desftlndes militars, apassionants esceneii de lluita, humorisme del mil~or que. alterna amb les escenes emotives duna humanitat i delicadesa
Insuperables. Amb tot al.xò, aquest
film manté constantment l'atenc1ó
de l'espectador. Els amants d'espectacles morals que enalteixen i dignifiquen, troben en «Tres lanceros
bengalies» la millor pelllcula que més
bé ba sabut exaltar les virtuts més
pures de l'home. En f!, els aficionats
al cinema cent per cent, en aquesta
pelilcula troben l'obra mestra, en
aquest sent1t de la pantalla sonora;
una. pellfcula que ens retorna una
altra vegada tota aquella riquesa expressiva, varietat d'ambients 1 acció
mtensa que haviem perdut amb el
cinem~ mut.

la humanitat

I

·LES LLETRES·

INFORMAC IO DE LlESTRANGER

Els precursors

JOHN STRACHEY
E velyn J ohn St-Loe Stracbey, escriptor 1 conferenciant anglès, que
fou recentment inclòs en un decret
d 'expulsió pel Govern dels Estats
Units, descendeix d'una familla de
literats molt coneguda. El seu pare,
John St-Loe Strachey, fou durant
molts anys editor del «Spectator»
londinenc. Lytton Stracbey, el biògraf de la reina Victòria, era cosl
seu.
Sutton Court, la casa ancestral de
la famllia Strachey, al comtat de Somerset, remunta el regnat d'Eduard
Segon. Sir Henry Stracbey fou el
més conegut C:.~ls comissionats per a
1& restauració de la pau entre la
Gran Bretanya i els Estats Units a
l'acabament de la Guerra Revolucionària. John Strachey té, actualment,
trenta-tres anys. Nasqué el 1901 a
Guildford, Anglaterra. Fou educat
als aristocràtics coHegis d'Eton i de
Magdalen, d'Oxford. Encara que el
seu. pare fos conservador, ell s'interessà pels problemes del treball des
de l'escola. Als vint-i-tres anys es
presentà per diputat però fou derrotat. Als vint-i-quatre publicà el seu
primer llibre, <<Revolució per la r aó».
Als vint-i-cinc ingressà al Partit Laborista i fou arrestat a Birmlngbam
per les seves activitats en pro dels
vaguistes. Als vint-i-set guanyà un
lloc al Parlament com a laborista pel
~tricte d'Aston Manor, de Birmingham, però abandonà el partit
amb Sir Oswald Mosley quan MacDonald es decantà cap a la dreta.
Més tard, quan el partit de Sir Mosley demostrà tendències feixistes,
Strachey dimit1, i des d'aleshores
(juliol 1931) les seves simpaties són
per al comunisme. Creu que el sistema capitalista està condemnat i que
el comunisme és la solució lògica.
Aquesta creença penetra tots els seus
darrers llibres.
«La lluita vinent pel poder», el més
conegut dels llibres de Strachey i
una dc les exposicions més populars
sobre economia i història publicats
aquests darrers anys, és un anàlisi
del capitalisme, del seu origen, de
la seva història, del seu estat actual,
de les causes (inherents a la seva
natura) de la seva decadència, del
seu futur i dels seus aspectes polí~lcs. Publicat a Anglaterra el 1932,
~ntrà el 1933 als Estats Units, on ha
aconseguit vuit edicions i una venda
de 35.000 exemplars.
L'exposició de les seves teories ha

continuat en dos llibres subsegUents:
«L'amenaça. del feixisme» (1933) I
«I naturalesa de la crisi capitallsta>> (1934).
Strachey ha exposat, repetidament,
com a conferenciant, les seves creences politico-econòmiques, tant als Estats Units com a Anglaterra. L'any
1933 donà 45 conferències als Estats
Units. Quan hi arribà, l'any segUent,
el consorci de Premsa Hearst l'atacà durament. Mentre prosseguia Ja
seva «tournée» de conferències, una
Infinitat de queixes contra els seus
escrits i conferències assaltava l'oficina d'immigració de Washington.
Havia conferenciat en unes cinquanta ciutats quan, el 12 de març darrer, fou detingut a Glenoe, Illinois,
un suburbi de Xicago, I expulsat pel
Govern federal del territori dels
EE. UU. Se l'acusà, tot seguit, d'haver-hi entrat «per mitjà de declaraclons falses i equivoques» I d'haverse «declarat comunista» en arribarhi. Segons els Tribunals, un comunista afavoreix el capgirament violent del Govern, i, per consegUent,
està subjecte a deportació.
Strachey replicà que no era membre del Partit Comunista i que no
advocava per l'enderrocament violent
del Govern per la força o la violència. Negà que hagués entrat als Estats Units fraudulentament i acusà del seu arrestament William
Randolph Hearst, que «l'havia demanat amb insistència».
Fou alliberat, sota fiança de 500
dòlars, posada per Robert Morss Lovett, professor de la Universitat c'!e
Xicago 1 representant de la Unió
Americana per a les llibertats civils,
i li fou permès, a la fi, de continuar
la se ;a «tomnée» de conferències
L'enorme publicitat feta entorn de la
seva detenció portà una gernació immensa a les seves conferències, ensems que damunt de les autoritats
de Washington plovien els telegrames i les lletres de protesta 1 que la
venda dels seus llibres augmentava
extraordinàriament.
En el judici sorollós que se li segueix i que començà el 21 de març
passat, Strachey negà els càrrecs que
se li fan. Ara mateix, es desconeix encara el resultat del judici. Strachey
és autor també del «Control obrer
en la indústria minera russa» (1928)
i de «La literatura i el materialisme dialèctic (1934).

El producte de la venda de localitats LA POSICIO INTERNACIONAL
D'ANGlATERRA
a les tribunes, destinat a beneficència
PREGUNTA COMUNA
PROMETEDORA
. Accidentats a milers
Londres, 7. - En la sessió d'aquesEL REl PRONUNCIA UN
DISCURS
Londres, 7. - Ahir, totes les colònies i dominis de l'imperi britànic
per
expressaren, successivament,
mitjà. de la ràdio, llurs felicitacions
vegada
una
al rei Jordi, el qual,
rebudes les salutacions dels seus
súbdits d'arreu del món, els dirigi la
paraula, per mitjà del micròfon instaHat al Palau de Buckhingman.

LES VICTIMES DE LES
FESTES
Londres, 6. - Segons la Premsa,
durant els grans actes públics d'ahir
amb motiu del jubileu reial, hagueren d'ésser assistides més de 7.000
persones que sofriren desmais mentre esperaven el pas del seguici.
També calgué lamentar una mort,
a conseqliència d'un atac cardiac.

UN T ELE GRAMA DE HIT•
LER MOLESTA ELS FRAN·
CESOS
Paris, 7. - La Premsa comenta el
telegrama de felicitació dirigit pel
canceller Hitler al rei d'Anglaterra,
amb motiu del jubileu d'aquest darr er.
«Le Journal» expressa la seva estranyesa pel fet que l'esmentat missatge hagi estat publicat davant de
tots els altres rebuts pel rei d'Anglaterra, i afegeix que el contingut
del telegrama de felicitació té una
tendència polltica.
FOGU ERES
Londres, 7. - A les deu de la nit,
el rel Jordi, per mitjà d'un botó elèctric, encengué una foguera gegantina que havia estat aixecada a Hyde
)?ark.
A la mateixa hora, els «boy-scout»,
encengueren una cadena enorme de
fogueres, que s'estenien arreu d'Anglaterra: des de Lands End, al Sud,
fins a John O'Groats, al Nord d'Escòcia, 1 des del mar d'Irlanda fins
el Canal de la Mànega.

La guerra del Chaco

*

Les derrotes paraguaianes
Buenos Aires, 7. - Els observadors
militars argentins que segueixen el
curs de les operacions de la guerra
al Chaco diuen que la retirada realitzada per les tropes paraguaianes al
sector Parapeti, revesteix una gran
unportància per al futur de les operacions. Els paraguaians havien
avançat fa prop d'un any a aquesta
zona boliviana, i es precipitaren fins
a Charagua, i ara s'han vist obligats
a retirar-se en dues setmanes de les
posicions tan penosament ocupades.
A judici dels aHudits observadors
militars, els combats portats a terme
entre bolivians 1 paraguaians al sector Nord, han estat molt sagnants,
ja que en les posicions abandonadés
pels paraguaians s'han trobat fosses
comunes atapeïdes de cadàvers en
plena descomposició.
Afegeixen que la retirada paraguaiana de les immediacions de les zones petroleres s'accentua amb els
darrers combats, que han resultat
favorables als bolivians, ço que els ha
permès de recuperar les posicions de
casa Alta, Machopati, Yaspa, Cumbaurenda i d'altres.
Acaben establint que la intensa
reacció boliviana ha de preocupar
seriosament el Paraguay, puix que,
des del començament de la guerra,
mai l'exèrcit bolivià no havia donat tantes proves de la seva resistència i esperit d'ofensiva.

ta tarda a la Cambra dels Comuns,
el ministre de l'Exterior, Sir Simon
ba estat preguntat sobre si Anglaterra, davant l'eventualitat d'alguna
alteració per part d'Alemanya en el
r ègim de les zones desmil1taritzades,
hauria d 'acudir immediatament a.
prestar ajut a França, amb forces
armades, segons el T ractat de Locarno.
Simon ha manifestat que les circumstàncies en les quals Anglaterra,
segons el Tractat de Locarno, hauria d'operar, estan clarament deta·
llades en aquell document. Ha dit
que Anglaterra romandria fidel a les
obligacions contretes a Locarno.
El senyor MacDonald, en resposta
a una altra. pregunta, ha manifestat que el Govern anglès tenia interès d'informar detalladament la
Cambra 1 el pais, quan tingui la informació necessària, del desenvolupament de l'aviació alemanya; però
que no considerava convenient de
fer-ho en forma de «Llibre Blanc».
També ha dit que en el proper debat
es farà una declaració tan extensa,
sobre el particular, com sigui possible.

La preparació
de la Conferència Danubiana
TOT FA SUPOSAR QU E
NO HI HA INTEL·LIGENCIA AMB HONGRIA
Roma, 7. - Es coneixen alguns
detalls de les conclusions acordades
a la Conferència que acabà ahir a
Venècia entre Itàlia, Austria 1 Hongria.
Hongria, per mediació del seu ministre de l'Exterior, Kanya, ha accedit a prendre part en la Conferència del Danubi, que tindrà. lloc a.
Roma el mes entrant; s'ha reservat
el dret, però, de signar el pacte que
s'acordi. El ministre hongarès ha
declarat que Hongria no podria ésser signatària del Pacte del Danubi només que amb les condicions següents: anúHació de totes les restriccions existents sobre armaments,
tot fent possible l'establiment del
servei militar obligatori al pa.is, ja
que el simple augment numèric dels
homes en armes no pot ésser considerat com a substitut del servei militar obligatori; aixecament del litigi de la Lliga de Nacions contra
Hongria per l'assassinat del rei Alexandre de Iugoslàvia a Marsella;
reconeixement que els Pactes de «no
interferència» no restringiran gens
els drets hongaresos per a actuar en
protecció de les minories d'aquest
pais !ora d'ell, tal com preveu el
Conveni de la S. de N.; que els esmentats pactes de no interferència
no signifiquen tampoc l'abandonament dels drets d'Hongria a la revisió de les clàusules territorials dels
Tractats de pau, i que les potències
que signin el Pacte del Danubi no
podran suplantar-lo per altres tractats bilaterals d'assistència mútua
per a casos de violació de neutralitat.
Segons altres informacions, Hongria desitja posseir un exèrcit de
100.000 homes.

garesa no s'ban obtingut resulta•·
"'
definitius perquè no ha estat
ble sobrepassar les grans di!ic~i:
sorgides, especialment amb la p"'
tita Entesa, en allò relatiu a 1e.
ea
qüestions danubianes.
També han sorgit conslde
dificultats en abordar el pro~bles
del rearmament d 'Hongria Aui~
"'lli
'
1 Bulgària.
Segons la mateixa informació
delegat austríac ha declarat el •del
slg del govern del seu pals que 81 e.
reconegut el caràcter militar de 1 ~
ganització Heimwhren, en el qor.
cas hom renunciaria a. la iJn 1 Ual
ció del servei militar obliga~~ta.
EL QUE DIU LA PREMS•
"
HON GARESA
Budapest, 7. - Els periòdics .
da.
de
parlant
diuen,
questa capital
Conferències de Venècia, que les:
ficultats més grans per a la solu iÓ
del problema danubià es prese e
ran per les diferències que pot~
ber-hi amb la Petita Entesa
Diuen que hi ha altres dtlicuJta
degut a les demandes de l'estab~
ment del servei militar obligato ·
fetes per Austria, Hongria i Bulg~
ria
Afegeixen que el Govern austr!ac
està d'acord amb l'opinió del se
vice-canceller, príncep Starhember~
que és la que assenyala QUe la Heiln'
wehr ha d'ésser reconeguda com ~
una .força de caràcter militar en el
qual cas s'abandonaria la démanda
d 'establiment del servei militar o.
bligatorl. Aquesta opinió és accep.
tada per la Petita Entesa; però Bu!.
gària 1 Hongria s 'hi oposen, perquè
d'aquesta manera la Petita EnWsa.
podria evitar la introducció del ser.
vel militar obligatori en a.qur.sts pa¡.
sos.
Els periòdics de Budapest informen també que els governs d'Itàlia
i Austria tracten de formular els
projectats pactes de no interferèn.
ela en tals termes que la qüestió
de l'«Anschiuss» quedaria completa·
ment fora de discussió d'una vega.
da per a sempre.

LORD DICKINSON VOL
OR IENTAR ANGLATERRA
VERS ALEMANYA
Londres, 7. - En la. sessió celebrada aquesta tarda a. la Cambra
dels Lords, s'ha presentat una proposició de Lord Dickinson, demanant que s'expressi el sentiment de
la Cambra a la Societat de Nacions
per l'acord del seu Consell, adoptat
el 16 d 'abril darrer, que condemna
el rearmament d'Alemanya, per creure que la resolució de Ginebra agreuja encara més les diferències entre
EL PRODUCTE DE LA
països en moments en què tot
els
VENDA DE T RI BUN ES
ha d'ésser aprofitat per a aproparles i aconseguir una cooperació múLondres, 7. -La venda de seients
tua. La moció demana, a més, que
a les tribunes construïdes als llocs
el Govern anglès, juntament amb
pels quals desfilà el seguici reial
altres potències, reemprengul les ned'ahir, ha produït la considerable
•
gociacions amb Alemanya sobre bas. suma de 10.000 lliures esterlines, que
Budapest, I. - Els informes que
acceptables pel poble germànic,
ses
seran destinades íntegrament a obres
arriben de Venècia als cercles ben
per tal d'assegurar la pau.
de caritat. Per altres conceptes, han
En defensa d'aquesta proposició ha informats permeten assegurar que
estat recaptades 26.000 lliures més,
parlat el seu autor, Lord Dickinson, en la Conferència austro-ltalo-bonigualable. Dirleu que més que un lli- de les quals 6.000 han estat posades
el qual ha dit que el retorn a l'at~
bre escrit, teniu a les mans una flor a la disposició de la British ChariUna flor tendra i delicada que s'obre ties Association, per tal que slg-Jin ------~---*------~~- mosfera de la pre-guerra menaria
novament a un altre conflicte, 1 per
distribuïdes. A aquesta suma en seimpregna de perfum...
TRES PESETAS DE HU· i us
Si «Momento~>> cauen a les mans guiran d'altres fins el total del recap- Llegiu LA HUMANITAT aquesta raó no es podria acusar Alemanya d'haver crebantat un tractat,
pecadores d'un home de negocis, tat.
MORISMO»
sense donar-li una oportunitat per a
d'un pol!tic, d'Ull lndlferent, provo- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! la
seva pròpia defensa. Ha afegit
per J . M, VILABE LLA GO· caran. de segur, en ell una ganyota
que actualment això tindria una exMEI. Impremta Lucentum. d'enuig i deixarà el llibre sense enJurisprudència
de
l'Acadèmia
de
debats
Els
cepcional importància i que presserUNA PE RS ONA ASSEG U·
Alacant.
DOS DIPUTATS DETINGUTS
fondir gaire en la lectura. Però si
varia l'esperit de justícia, i que la
RA QU E ES TRACTA DEL
El senyor Vilabella Gómez palesa el que l'obre és un enamorat o un
Manila 7. - Han estat detingudes
si Euromantenir-se
podria
no
pau
«CUAT RO VI ENTOS»
amb aquest graciós volum de 125 poeta _ sinònims. si vo!eu - n'as250 persones durant la recent revopa es dividia en dos camps: Alemapàgines les seves exceHents condi- saborirà a pleret la lirica inflamada
Ciudad Méjico, 7. - Arriben no- lució. Entre els detiñguts hi ha dG1
nya per una banda i els antics aliats
cions per a l'humorisme. Domina que respim 1, en moltes de les seves
per una altra. Ha continuat dient ves dates sobre la troballa a la re- ·membres de l'Assemblea legislativll.
que ja és hora de procurar que ces- gió muntanyosa de l'Estat d 'Oaxaca
frase 3. creurà oir, r epetides per un
màgic altaveu, coses que sent i penEL QUE DIU BENIGNO
s1n les recriminacions mút;¡.es 1 d'e- de les restes d'un avió que es suRAl\IOS
sa i tal vegada no sap dir.
fectuar esforços per tal d'arribar a posa sigui l'aparell transatlàntic esI ~
Passió, abrandament, deliqui, èxToklo, 7. _ El cap dels sakd'alJStes
un acord sobre bases de cooperació. panyol «Cuatro Vientos» i de les destas!. De tot això hi ha en els «PoeHa acabat dient que és en interès pulles de dues persones que fona-- de Manila, Benigno &amos, ha made la pròpia Anglaterra 9u~ Alema- me~tadament es suposa siguin els nifestat que ell cablegrafià als seus
de Carme Perarnau, associat
mas»
'
a crits d'angoixa, ofegats per la prò, partidaris dient-los que no iniciessin
nya prengui el lloc que h correspon cap1tans Barberan i Collar.
El lloc de la troballa es troba el moviment revolucionari però el
I que tingui dret entre les nacions
pia senzillesa 1 batecs del cor que
S
s'exterioritzen en garlandes de penproper a San Antonio El Alto, a cable segurament fou inter~eptat
del món.
sameuts en la doble accepc4ó del
«Jo no he adquirit armes al Japó.
A continuació ha parlat Lord Mot- prop de Zimatlan, en l'Estat d'OaUnicament vull explicar la situació
Ahir, a dos quar..s de vult, a l'e:o- ceptes del Codi de Justic!a Mll1tar. tlson, el qual ha dit que per tal d 'e- xaca.
mot: flor, idea.
Persona de r_econegu~a solvència de les Filipines al poble japonès. DeL'enhorabona més cordial a aques- tatge de l'Acedèmia de Jurisprudèn- en els quals apareixen algunes con- vitar l'isolament d'Alemanya. encara
t.a gentil escriptora, que si bé escriu cia 1 Legislació de catalunya conti- fusions sobre els delictes comesos n no és massa tard, i que això podria ba dit que sab1a que 1 aparell tro- sitgem la independència Immediata
sedel
el diyendres ~s r ealment el i estem disposats a permetre que els
bat
presidència
afegit
la
Ha
guerra.
sota
de
guerra.
nuaren,
d'estat
nova
és
règim
una
produir
en romàntic, el eeu romantici3me
viu, palpitant, punyent, sense artl- nyor Amadeu Hurtado, les discusEl senyor Maosó i Escofet creu que està convençut que no hi ha 1 «Cuatro V1entos». L esmentada per- Estats Units retinguin una base na.
flcis ni pàtines. Cal esperar d'ella sions sobre temes de Dret constitu- que, davant d'aquestes contradic- ni . un sol alemany que desitgi una sona ha afegit que l'aparell té les val, alxi com que gaudeixin d'altres
noves produccions. L'estil i el sen- clonal.
cions, ca:dria definir exactament 1 lluita arn~ Anglaterra.
ales trencades i que dintre de la privilegis, si se'ns concedeix el que
.En. oposició a la proposta de Lord cabina hi ha les despulles d'una volem», ha dit el cap sakdalista.
L'acadèmic senyor Francesc Artl- interpretar l'abast que tenen aquests
tlment ens permeten vaticinar una
gues i Castelltort, que és ponent del articles i adaptar-se fidelment a l'es- D1ckmson, ha parlat Lord Cecll, el persona, m entre que a prop de l'agran escriptora.
qual ha atacat Alemanya, 1 ha com- parell però ja a terra hi ha un
El pròleg de la senyoreta Maria segon tema, llegi l'informe sobre la perit que informa la Constitució.
'
Parla a continuació de les carac- batut el manifestat pels anteriors altre 'mort.
Luz Morales, molt e3caient i just, fa competència de les jurisdiccions esMalgrat que les lletres de l'avió
¡
est t d
i ls
encara més suggestiu el volum. La
terístiques que ofereix Anglaterra oradors.
e guerra, es cona
a en
A l'hora de comunicar continua el no es distingueixen amb facilitat,
P resentació tipogràfica, discreta i pec
clusions del qual que va sotmetre en aquest aspecte, en el qual pafs
VILA BE LLA GOM EZ
s'ha pogut desxifrar el nom de «Cuaa l'aprovació de l'Acadèmia són les diu l'orador que el fur militar és ne- debat.
clara.
gatiu. Llegeix alguns paràgrafs resegüents:
REU NIO DELS PRIM ERS tro Vientos».
tots els r essorts que demana el gèAMICS DE LA POESIA
Han sortit diverses persones cap
DE L' IMPERI BRITA NlC
Primera. - Les llels que regulen latius a les normes que regeixen a
nere. El seu estil és fàcil, ciar, enel lloc on es diu que hi ha l'avió,
Laval visitarà Varsòvia
l'exercici de les jurisdiccions espe- Anglaterra, dels conceptes dels quals
tenedor; la prosa és correcta 1 els
tal de fer més esbrinaclons.
per
reunit
s'han
Avui
7.
Londres,
el senyor Mt.:só treu estimable; con·
acudits flueixen sense forçar per a «Maragall teoritzador de la cials dictades d'ençà de la procla-- seqüències.
Varsòvia, 7• _ Ha estat fixat el
seel
Street,
Downing
a
novament,
mació de la República, estan d'acord
r es la situació. A la vegada, la imaL'AM BAIXADOR ESPANYOL programa. de la visita a aquesta ciu·
i els caps dels GoDiu que calla ocupar-se d'aquest nyor MacDonald
conferència per amb la. lletra i l'esperit de l'article problema
ginació, ben fecunda, del senyor Vi- Poesia»,
ESCEPT IC
verns dels Dominis, que es troben a
i refermar l'esperit cons- Londres.
Itat del ministre francès de l'Exterior,
Han tractat de la situació
95 de la Constitució, la qual, com a
labella Gómez li suggereix temes
Manuel de Montoliu
Ciudad Méjico, 7. - En l'Ambai- senyor Lava!.
posterior, està inspirada en el con- titucional en el sentit que existeixi internacional.
moderns, que difereixen molt d'ac-Ivil
Justicia
la
de
supremacia
la
El ministre francès arribarà a Var·
inteamb
s'acull
d'Espanya
xada
vegaprimera
per
assistit
Avui ba
D1lluns. al ve~pre, tingué lloc a la tingut essencial d'aquelles lleis que
c¡uells contes de la vora del foc o
la militar.
da a aquestes reunions el Primer de rès però amb algun escepticisme Ja sòvia el pròxim divendres, dia 10, a
aquells altres que tufegen a oficina Llibreria Catalònia la catorzena ses- limiten la competència de les juris- damunt
El senyor ARTIGUES (ponent) Nova Zelanda, Mr. Forbes, el qual noticia de la troballa de les despu- les sis de la tarda. Efectuarà segui·
de l'Estat, que ens han servit, du- sió dels Amics de la Poesia. Ocupà diccions especials al seu caràcter conte3ta
a l'anterior orador i recull no acudi a les anteriors per no haver lles de l'avió «Cuatro Vientos» 1 dels dament les visites oficials. La mll'
r ant molts anys, certs humoristes de la tribuna l'illustre critlc Manuel de propi de r ègim d'excepció.
cadàvers dels seus heroics tripulants telxa tarda el ministre txec d'Afers
arribat a Londres fins el dissabte.
Segona. - Les prà.~tiques judicials en part les seves aBusions.
Montoliu.
llengua castellana.
El senyor Artigues fa també aclaEstrangers, doctor Beck, donarà un
També hi han assistit els senyors capitans Barberan i Collar.
«Maragall - digué - era un mis- en qlie3tions de Dret penal per pa.rt
Es evident que el senyor VIlabella
1 so- Baldwin, Thomas, Sir John Slmon 1
L'individu que donà el divendres banquet a. honor de Mr. Lava!; ban·
Gómez fa un mal negoci en donar- tic i, per tant, era reformador. Mai de les jurisdiccions especials no riments sobre alguns extrems
quet qt;~e serà se~uit d'una recepCió.
trobala
sobre
noticia
la
primera
lla
discernir
a
dificultat
la
de
CUnllffe.
bretot
Phllipp
Sir
per tres pessetes no menys que no c.l podrem t'<lmprendre si ens s'ajusten ni s'ban ajustat, durant el
El dissabte, dia 11, celebrarà el
de l'avió s'anomena Guadalupe
pivult contes qualsevol dels quals l'imaginem únicament un creador règim excepcional d'estat de guerra., compet-ència dels Tribunals en el rè- En dies successius es celebraran lla
més r eunions sobre el mateix objecte. Revilla. · Aquest individu declarà en senyor Laval algunes converses am~
val molt més. Però, sl tenim en de rime3. La seva poesia és embi'ia.- als principis reconeguts en la Cons- gim d'e3tat de guerra.
Referent a la necessitat de reforEl cap del Govern canadenc, una conversa, que 11 estranyava el seu collega polonès i serà rebU•
compte que qui sembra cull, reco- guesa i és acció a la vegada; en to- titucló, sinó que han pre3 una ex- maT
la jurisdicció mllltar, l'orad.>r Mr. Bennet, retornarà a Ottawa el molt que les autoritats no s'bagues- pel President de la República, eell
n eixerem que no fa mal fet a po- ta ella hi glateix l'expressió d'un temió excessiva inspirada en gran
sln preocupat encara de recoll1r les Qual l'obsequiarà amb un àpat, I
econeix que dissortadament en l'a- vinent divendres.
sar la seva gràcia inventiva a l'abast ideal concret: l'ideal d el retorn a la part en l'esperit de les antigues lleis rplicació
restes d'un avió 1 de llurs dos trlpu- diumenge, dia 12, el senyor Laval sede les lleis a través del rède les classes mitges i populars, les vida pura i primitiva, perquè Mara- derogades per la República.
lants, que es troben en els rocams de gulrà. el seu viatge a Moscou.
Tercera. - Seria convenient, per gim d'excepció en què ha viscut Caquals, avui per avui, són les millors gall no trenca mal els motlles per
La dictadura portuguesa Peras, propers al poble de San Anl'ànsia de trencar-los; vol tornar a a impedir les confusions que la dar- talunya no s'han respectat els preconsumidores de llibres.
tonio El Alto.
W. Fernàndez Florez ha posat a una somniada edat d'or, on tot po- rera experiència han posat de mani- ceptes establerts.
El senyor MASSO I ESCOFET DIPLOMA DE POLIT IC AFECTE
Es digué a Guadalupe Revilla que
&Tres pesetas de humorismo» un gués estar regit per les !!eis de la fest, que el Codi de Justícia Militar
acompanyi diverses persones fins
ALS FUNCI ONA RI S
pròleg adequat, si bé, tot i ésser tin- poesia. Maragall no és mal, en les fos reformat per a suprimir els ar- rec-tifica breument. a instàncies del
Seguidament, i
Lisboa, 7. - El Consell de minis-~ el lloc de la troballa. Acceptà i la
gut el prologuista per una autori- seves teoritzacions, dogmàtic; mai ticles legalment de~apareguts i adapqueden tres reunit anit ba resolt segons petita expedició avança ja en aquests
tat en tal dlflcll gènere, el pròleg no empra la dialèctica ni cerca els tar tots els altres als principis de president, senyor Hurtado,presentanota facilitada a la Premsa, fer moment, utilitzant diversos cavalls
la Constitució i de les lleis del 16 aprovades les proposicions
queda molt per dessota de l'obra, en arguments on recolzar-se.»
·
Recorda els «Elogis» de Maragall de setembre 1 30 de desembre del des pel ponent senyor Artigues so- adoptar les doctrines de l'Estat nou
la qual ens sembla llucar un humoLa polarització del cos
a tots els funcionaris públics, per a
bre el segon tema.
rista autèntic cridat a. fer-s'hi un i g:os~a l'abast espiritual de cada 1931, i del 28 de juliol del 1933.
Ginebra
a
Eleccions
continuaa
oportunaHURTADO
proveirà
se'ls
senyor
El
cosa
qual
la
una vegada llegides les conclunom molt aviat. La impressió, clara un, aixi el de la Paraula com el de
electoral
ció fa constar la conveniència que ment d'un diploma.
i sense errades. Un volumet molt la Poesia, que reflecteixen el pen:;a- sions, el president, senyor Hurtado, en
Paris, 7.- La lectura de la preUI•
entrar a la di3Cussió del tercer
SE MBLA QUE GUANY EN ELS
A ia mateixa reunió ministerial
tecomanable, la lectura del qual no ment de Maragall teoritzador. Cita manifestà sl hi havia algun aet~.dè
lectura. a la s'acordà prohibir la residència en
sa d'aquest mllti resulta interessant
PART ITS NACIONALS
Pot defraudar ningú. Repetim que les influències, certes i suposades, mic que no estava conforme amiJ tema, abans de donar presentar,
1n- territori portuguès, durant dos anys
que s'ha de
Ginebra, 7. - Les eleccions muni- perquè els òrgans dels diversos par·
l'humorisme que conté val molt més de Nietzsche, Goethe i Novalis, en elles, concedint a tal efecte la pa- ponència
tervingue... in 1 exposessin les respeC- als antics presidents del Consell dé cipals han produït un retrocés de tits es feliciten tots ells pel resultat
l'obra del nostre gran poeta. La raula al senyor Massó 1 Escofet.
de les tres pessetes que us costa.
ministres de la República senyors vots socialistes. A la ciutat, els par- de les eleccions. Indubtablement 11~
El senyor MASSO 1 ESCOFET in- tives tesis els senyor3 acadèmics.
comparació d'uns fragments de «El
A conseqUència d'aquesta observa- Cunba Leal I Domènec Perelra 1 a tlts nacionals han obtingut 37 llocs, és sempre sincer aquest optirniSTD
comte l'Arnau» i un altre de «Enric tervé I fa destacar la importància
MOMENTOS
l'antic oficial senyor Prestes 'Fal- I els socialistes 27. Els resultats dels i es fa ostensible per finS tàctiCS 1
del
discussió
la
seguit
d'Ofterdinghen» de Novalis - que que es desprèn del tema posat a dis- ció s'inicia tot
tercer tema, que tracta. de sl els ter- gueiro.
el
·que
malgrat
que,
Digué
cussió.
d'al'afinitat
corrobora
llegeix
r avals suburbans coneguts fins ara en vista de la segona volta, que
Poemes en prosa
Segons la nota o!iclosa, aquests se- registren també una forta majoria tindrà lloc diumenge vinent.
que3t amb Maragall. Glossa el se- senyo¡o Artigues ha fet un estudi mes de la Comtitució referents a 'a
CA RM EN P ERA RNA U nyor Montoliu aquesta afinitat, es- molt acurat, creu, a més, que és legislació social justifiquen o perme- nyors s'havien reunit ahir en un nac~onal.
~r
I Els comunistes, per exemple,. que
DE BRU SE. P ròleg de Ma· pecla!ment en el que afecta la felici- d'un alt interès fer algunes objec- ten que totes o alguna de les matè- banquet per tal de festejar l'aniverL èxit dels partits nacionals és un no han aconseguit ni manteOlT •
ries jurídiques incloses fins ara P.n sari d'una revista polltico-social que gran cop contra el Govern socia- Paris l'únic conseller que possel~
r ia Luz Morales. Ed. Mauc· tat de la llar. Recorda el «Cant es- clons.
el. Barcelona
L'orador es refereix e. alguns pre- Codis i Lleis de Dret civil es pu- dll'igeix el senyor Cunba Leal.
plrltual», que paiesa un gran amor
àdhuc celebrar ¡nll.f •
han intentat
llsta de Nlcole.
c:per a festejar el trior;l
Rll.._..,._______.. festacions
guin considerar matèria de Dret :.oHeus aci un llibre que ens atrevi- a les belleses de la vida, fins e. conexcia! 1 si, per aquest motiu, estan
En els municipis d'alguns ba!
ríem a qualificar d'únic en el seu siderar-les la cara divina del món
closes de la competència dels Par«Tot allò que sigui amat-ha dit
de Paris els comUnistes han aconst'
gènere dintre l'actual producció litecompreses
tinguin
no
que
laments
guit mantenir la seva majoria I ad~
rària escrita per mans femenines. Novalis - és el centre del paradis.» va de dret cap a la Biblioteca. Un
entre les seves facultats legls:atlvcs
de primera quali!at, a preus baratissims
roentar-la àdhuc, en perjudici
No es dóna gaire sovint el cas que Això- conclou Manuel de Mon to- cop allà emprèn el bibliotecari.
social.
Dret
de
qüestions
les
sigver-ho
ha
podia
Maragall
llu
,
de
parell
un
deixar-me
socialistes.
-¿Voleu
una dona encerti a e3Criure pàgines
comeni
intervé
MOIS
senyor
El
plau?
us
nat.
si
llibres,
Les dretes també canten victòn~
d'un subjectivisme tan llmpid rom
En realitat, una de les notes dest~.
L'orador fou molt aplaudit 1 feliL'interpeUat, tot ioiós, creu haver ça el seu parlament fent diverses
el que Carme Perarnau expressa en
cades de l'elecció a Paris fou la VIsefet un prosèlit i s'apressa a. donar- definicions sobre les concepcions JU·
el seu llibre de proses poètiques. citat.
ridique3 que hom té del Dret civil
tòria de l'ex prefecte de policia
li tota mena de facilitats.
L'Amor, aquesta passió eterna de
.noderns
1
antics
ocasions
Sempre
-Quins llibres voleu? ¿Els doctri- 1 social.
•·
nyor Chiappe.
l'ànima humana, adquireix en aquests
L'orador p~a a examinar les posEls radical-sociallstes i els sOCI •
nals d'A.? Eu fUosófícs de R.? ¿Els
poemes un patetisme difícilment
Parlament
del
legislatives
slbi:itats
listes són fins ara els que hi ~r
de polèmica de H.?
El director d'un diari crida el r eden més. Malgrat que es dóna ·et
-M'és igual-fa el músic-. Són de Catalunya i particularment en el
~ció dedactor encarregat d'una
descomptada l'elecció de Mr. ge.-~,.
per seure-ht damunt. La cadira del que fa referència a la Llei de Conterminada i li pregunta:
tractes de Conreu elaborada per l'esa. Lió a la segona volt.a, el fet ffi:t
pLano ú baiza per a mt.
immillorables, al comptat i a terminis
-¿Com teniu la vostra secció ?er
¡;;¡.clonal és que no ha sortit e1 ·
mentat Parlament.
a demd?
en la primera.
El senyor Mols creu que el pro- Veureu. Tinc fet un solt refeAparells, des de 100 pessetes
Els comentaristes Independents ~
blema de nuHitat sobre la Llei del
rent a tal cosa; un altre que s'~
sen de relleu que a França, com ~n
Parlament català es va re:;o!dre més
pa de tal altra; dos solts més que
països, s'evidencia la ten~,.
tres
a!
dintre les normes polítiques que juassabentaran el lector de ...
AUTOORAFS, DIBUIXOS
ela de les masses cap als extred wridiques.
mes de dreta o d'esquerra, e
- Amic - interromp el director - ,
AQUAREL-LES
Fa constar, sota el seu punt de
opino que a la vostra secció demà
mules clares I idees fermes. t cJ•
important. assortiment
més
el
1
tede
ba
que
aspiracions
les
vista,
la ¡cnlal obra del gran pensador Mm hf trobard molt.! solts, peró
«Le Matint diu que el fron ¡
diària, tot al millor dient, cada tarda
Barcelona
de
ATS
V
RA
O
de
jurldlca.
matèria
en
Catalunya
nir
de
Acaba
Bartrlna.
M.•
J oaquim
les esquerres ha estat derrot.S~j¡)
11Wlt poca-solta.
convenient
més
és
que
l'orador
Creu
I ha perdut terreny a pro
sortir la desena edició d'aquesta
Parls
In·
preus
a
venda
I
Exposlol6
•••
ampliar el més possible l'esfera leramosa obra, ja de molt temps ex~
cies.
venemblanu a
En un Ateneu Cultural, afecte a
gislativa en el camp civil que en el
«Le Petit Journal.t creu que rohaurida. Un volum en quart, unprès determinada ideologia, hom celebra.
METROPO LI T A NA
SOCial, per les raons que expo3a miprimera volta de l'escrutini .lla .P....<t
a dues tintes, 6 pessetes
una vetUada. musical.
duït solament alguns canVIS s...
nuciosament.
Els artistu que componen el quinDemaneu-la a totes les Llibreries
Lllbrerla vella I Nova
\'1.
importància.
tet de corda contracta.t esperen ,a-La. PRESIDENCIA suspengué la
I quioscos
8
,
PELAI
canuda, at <baixos SalA Mozart>
FON
TELE
«L'Echo de Paris» creu, en ~~
sessió per tal de reprendre-la el ticientment que comenci l'acte.
LLIBR E RIA C E N T RAL
rei
han
punts
alguns
en
que
Tot d' una., un d'ell.f s'aixeca f se'n
nent dimarts amb el mateix tema.
Mun taner- 42 11 Ba rcelona
guanys forçl\ considerables.
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COMENTARIS
ElS senyors de la Lliga i els radicals d'ençà que han pres possessió
dels càrrecs de consellers-gestors de
Ja Generalitat acudetxen cada dia als
despatxos que els han destinats ben
viat del mati i reben nombroses
~tes de conspicus. La qliestló dels
secretaris particulars dels dos homes
de la Lliga, en vista. de les pressions 1 demandes del part1t, ha esLat
resolta d'una forma que ha desar~t els interessats: el senyor Valies
~ pujals ha trtat el seu fill i el senyor Duran i Ven tosa un nebot seu.
sembla que avui el senyor Pic i
Pon dirà als period.lstes qums dies
~ a qumes hores es reunirà el Consell Executiu, per més que és de creure que abans de la primera sess1ó
la «Ceda» ja haurà donat els. noms
dels seus representants, soluciOnada
la pugna que hi havia davant la
tormacló del nou Govern de Madrid.
Dues coses eren ahir objecte de
comentaris entre els pocs que acudeiXen ara al Palau de la Generalitat: qui serà el governador general
que substitu~.rà el senyor Pic per tal
que aquest es pugui dedi~ar de ple
a les seves tasques muruc1pals 1 pugui redactllr la nota sobre el contracte amb la companyia de tramvies, que fa una llarga. temporada
aue va prometre, 1 el document que
Jl1uraren a la Secretaria de la Pre's!dència els regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya «eliminats»
pel senyor Ple del lloc de Govern
de la ciutat que els donà el poble.
1 Referent al nou governador general, es feien comentaris per a tots
1 els gustos.
Els que semblen més assabentats
asseguraven que seria algú de la uCe1418-» 1 fins s'atreviren a donar el nom
'd'ADguera de Sojo. Alxò pot tenir
el fonament que per a substituir el
senyor Portela es procura triar la
persona de la qual no sap què ferne el partit que té majoria i que
no sempre és el que mana. Aquesta
vegad!l, però, qui té majoria mana,
1 qui mana fa el. ~u~ vol.

El senyor Pic i Pon no tingué res
per a dir als periodistes. El seu secretari particular digué als i.nform.adors que sl ells no tenien res a dir
el governador tampoc no tenia res
per a manifestar -los. Naturalment,
els period.lstes no tingueren interès
d'entrevistar-se amb el senyor Pic,
~a que encara que estan acostumats
a sentir-ne de totes creuen pràct1c
no complicar més les coses del que
IJ.a ho estan per desgràcia.
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Una protesta, molt justificada, de la majoria
consistorial

A la una del migdia d'ahir, estigueren a 1a Genera.lltat el conseller regidor de Governació, senyor
Massip i el conseller regidor suplent
penyor' Lloret, els quals dipositaren
al departament de Presidència un
document en el qual Ja majoria conSlstorial d'esquerra protesta de la
constitució del nou Ajuntament de
Barcelona. El text d'aquest document
és publicat integrament en aquesta
tnateixo. edició.
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Recepció d'honor als
jugadors de basquetbol
que han resultat fina·
listes d'un Torneig In·
ternacional

A les dues de la tarda el governador general lnterl va rebre al seu
~espatx els components de la selecció
J)spanyola de basquetbol que, de re't orn de Ginebra, han estat a la nostra ciutat de pas cap a Madrid. El
senyor Pic i Pon es veu que no est.à
molt fort de basquetbol i es limità
~ dir als esportius que eren molt
forts i molt joves.
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Una conferència del
doctor Heli er, de Buenos Aires
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ELS NOUS MINISTRES
PRENEN POSSESSIO
El senyor Casanueva,
de Justícia

Madrid, 7. - A les 10.30 del matí,
al Ministeri de Justfcia, prengué pos..
sessió del seu càrrec el nou ministre
senyor Càndid Cas.anueva. Al Ministeri es trobava el ministre sortint,
senyor Cantos, amb el qual va sostenir una detinguda conferència.
El senyor Cantos manifestà que havien convingut en el fet que l'acte
fos celebrat sense solemnitat; elogià
el seu successor, senyor Casanueva,
i digué que és mestre en Dret i que
pels seus coneixements i intelllgència
col:laborarà en el Govern en bé d'Espanya i de la República.
El senyor Casanueva agrai les paraules del senyor Cantos, al qual
elogià, aixi com als cossos de registradors i magistratura. També tingué paraules d'elogi per al cos de
presons, i acabà dient:
-Seré amic i company de tots,
però guardant la jerarquia dels càrrecs, j& que l'haver perdut aquesta
ha estat causa que s'arribés a Espanya a l'extrem a què s'ha arribat.

El Sr. Dualde, d'lns·
trucció
Madrid, 7. - A les 10.30 del mati
tingué lloc la presa de possessió del
nou ministre d'Instrucció Pública,
senyor Dualde.
L'acte tingué lloc al saló gran del
Ministeri a presència dels caps 1
personal del Departament.
El ministre sortint digué que anava a descobrir el secret de la crisi,
i aquest era que el senyor Dualde,
quan era ministre, U digué: «¿Per
què no em substituïu vós en el Ministeri durant un mes per tal de
poder passar a Llevant aquests dies
de vacances?» I el senyor Prieto Bances afegi: I jo, com a auxlliar d'Universitat, he substituït en ocasions els
catedràtics 1 per això vaig accedir
a la indicació del senyor Dualde 1 ara,
com en aquelles ocasions, en reintebre del 1934, al funcionari del Servel de Recaptació de Contribucions
a Girona, senyor Enric Quadras i
Pol.
Ordre deixant sense efecte la suspensió de càrrec 1 sou que fou imposada, per Ordre del 17 d'octubre del
1934, al funcionari del Departament
de Governació senyor Jaume Segú
i Cortines.
Cultura
Decret autoritzant novament el
Servei Meteorològic de Catalunya per
a reemprendre les activitats que ll
són pròpies.
Ordre acceptant la. dlmissló que del
càrrec de President del Consell de
Cultura de la. Generalitat ha presentat el senyor Jaume Serra Hunter.
Ordre no acceptant la dimissió que
del càrrec de Vice-President del Consell de Cultura de la Generalitat ha
presentat el senyor Pompeu Fabra.
Departamen~ d'Assistència Social
Anunci fixant el dia, hora I lloc de
continuació dels exercicis en les oposicions per a proveir la vacant de
Metge Director de la Cllnlca Mental
de Santa Coloma de Gramenet.
Departament d'Obres Públiques
Avis fent avinent que la subhasta
del proveïment i esmerç de m.aterlals
per a l'apariament del ferm del carni
veïnal de Les Borges Blanques a
L'Espluga Calba serà celebrada el
dia 27 de maig, en lloc da la data
que, per error, fou consignada en
l'anunci publicat el dia 5 del mes
corrent.
Anuncis de subhasta de proveïments de pedra menudellada per a
l'apariament del ferm dels camins
d'Ullastrell al d'Olesa de Montserrat;
de Sant Marti de Sesgueioles a l'estació de Sant Guim i ramal a Segur;
de Vilalleons a Sant Julià de Vilatorta; de L'Ametlla del Vallès al
Coll de la Manya, per Canovelles, i
de Sant Marti del Bas a la carretera de Montesquiu a. Berga, per Santa Eulàlia de Puig-oriol, tros segon.
Anuncis, als efectes de reclamació,
de les subhastes de proveïments de
pedra menudellada per a l'apariament del ferm dels camins de Tiana
a la carretera de Badalona a Mollet;
de Santa Maria d'Oló a la carretero
de Moià a Calaf, per Súria, i de Lliçà
de Vall a la carretera de Sabadell a
Granollers.
Comissada Delegada. a Girona
Anunci, als efectes de reclamació,
del retorn de la fiança constituïda
pel contractista de les obres de reparació del ferm.at del carni veinal
de Sant Mart! Sasserra a Ja carretera de Besalú a Roses.
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El senyor Chapaprieta,
d'Hisenda
Madrid, 7. - Després del Consell
de Ministres celebrat aquesta tarda,
el senyor Chapaprleta es dirigi al
Ministeri de Finances, hon prengué
possessió del seu càrrec. El senyor
Zabala pronuncià un discurs 1 es felicità que vagi a exercir la cartera
de Finances una personalitat tan
significada com és el senyor Chapaprieta. Féu grans elogis del nou
ministre.
A continuació, el senyor Chapaprieta. respongué i agra1 les paraules
del senyor Zabala. Manl!està que entre els funcionaris veia cares conegudes que portaven a la seva memòria una èpoci\ en què h1 hagué intens treball al Ministeri d'Hisenda.
Declarà que facilltaria una nota comunicant al pais la situació econòmica de les finances, i com que, en
realitat, hi ha dlftcultats econòmiques,
s'ha de fer una tasca efectiva. Creu
que ha d'ésser l'autoritat del ministre d'Hisenda la que ha d'Imperar
per damunt de tot.
Segons les nostres noticies, no h1
haurà variacions Importants en els
alts càrrecs del Ministeri de Finances. Continuarà a la sots-secretaria
del Departament el senyor Rubio
Chàvarrt.

El senyor Aizpun, d'Indústria i Comerç
Madrid, 7. - Després del Consell,
prengué possessió de la cartera d'Indústria 1 Comerç el nou titular, senyor Aizpun. LI donà possessió el ministre sortint, senyor Marraco. Entre
ambdós h1 hagueren els discursos de
ritual, Concorregué a l'acte l'alt personal del Ministeri.

El senyor Lucía, de Comunicacions
Madrid, 7. - Una vegada acabat
el Consell de Ministres, el senyor
Lucia es traslladà al Ministeri de
Comunicacions, on es trobava el ministre sortint senyor Jalón, a fi de
prendre possessió de la cartera.
El senyor Jalón dlrigt la paraula
als presents 1 digué que al terme de
la seva missió se'n va amb l'orgull
i la satisfacció del deure complert,
especialment en l'ordre moral. Queda
en peu -digué- l'obra elm que és
la creació dels cossos de Comunicacions, i més encara del Ministeri del
ram, que encom.ano al meu successor
un dels homes més inteHigents 1 pS:
triotes, al qual lliuro el Ministeri amb
la seguretat que millorarà l'obra iniciada.
No dubto -afegi- que la més alta
magistratura de la Nació reconeixerà
les moltes fatigues sofertes pel senyor Lerroux en bé d'Espanya i de
la Repúbllca.
Seguidament el nou ministre agrai
les paraules del senyor Jalón i rebutja els elogis, que creu immerescuts. Afegeix que no és necessari que
el seu antecesor justifiqui la seva
actuació, que hauria d'estar esculpida en lletres d'or 1 hauria d'haver
estat un m.lnlstre permanent al Ministeri de Comunicacions.
Reconeix .la bona fe del senyor
Lerroux i diu que la seva autoritat
com a mJnistre està pqsada al servei d'un cor l a benefici d'Espanya 1
de la República.

El senyor Salmon, de
Treball

Comentaris, projectes I de·
claracions entorn del nou
Govern
LA TASCA A FER, SEGONS ció amb Catalunya, serà diferent
uE L OEBATE»
sinó contrària a la seva significaciÓ
Madrid, 7. - Sobre la labor c. rea- predominant, i espero que l'acusat
litzar pel nou Govern, diu «El De- caire anti-català d'alguns ministres
Imposarà a tots, i a ells en especial,
bate»:
«El ministro de Trabajo, Sr. Sal- la major cautel.a quant a Catalunya
món, acomterà la reforma de la Ley faci referència, per tal de compende Asociaciones, iniciada por el se- sar amb la conducta el to agressiu
ñor Anguera de Sojo, la reforma de la seva personal significació.
de los Jurados mixtos y la politlca
En resum, crec que si es poc el
contra el paro. Piensa llevar al M!- que Catalunya pugui esperar d'nnisterlo su espiritu de justlcia social, quest Govern, tampoc ha de tèmer
de mejora de los trabajadores, pero cap nova agressió. No deixa de tenir
evitando la. monopolizaclón de la Catalunya algunc amic en el Gorepresenta.ción obrera, que ha deten- verns i si contra el que crec i desitjo,
ta.do contínuamente el partido so- l'agressió es produls, els interessos
espirituals 1 materials de Catalunya
cialista..
Sin duda, la modalidad màs sa- serien degudament defensats.
liente del Gobierno es la entrada del
señor Gil Robles eu el Minlsterlo
ELS DIPUTATS AUTONO•
de la Guerra. El jefe de la Ceda no
MISTES VALENCIANS DES·
ha querido hacer manUesta.clones
CONTENTS. EN CANVI, AL•
sobre las orienta.ciones que piensa
BIAANA ESTA SATISFET
seguir al !rente de su departamen7. - Durant tota. la. ~:.r
to. En sus discursos ha hablado de daMadrid,
h1 ha hagut extraordinària anique en España hay que hacer un mació
al Congrés.
Ejército nuevo, que debe ser obra
Entre els diputats que es mostranacional que ha de quedar al mar- ven
més apassionats en comentar
gen de los vaivenes de la politica. la solució
la crisi, figuraven els
Esta tarea no es de un día; pero radicals, i de
entre aquests els dipupodemos afirmar que la principal tats per València
estigueren
preocupación del Sr. Gil Robles se- reunits llarga estona que
amb l'ex-presirà asegurar, con las reformas que dent
del Consell senyor Samper.
sean necesarias, en los organismes
ministeriales, la continuldad de una
AVUI ES REUNIRA LA Ml·
polltlca militar, de caràcter nacional, que dé eflcacla al Ejérclto. OrNORIA RADICAL- HI HA
ganlsmos que mantengan esa conEXPECTACIO
tinuidad, cualesquiera que sean los
ministros, y, por ahora, trazar o diMadrid, 7.- Des de que es va coseñar las llneas directrlces de esa nèixer la resolució de la crisi alguns
politica ministerial.
diputats radicals pensaren er{ la conLa revisión constitucional rema- veniència que es celebrés una reunió
tarà la. obra de la politlca centro extraordinària de la minoria per a
derecha en un primer pertodo. An- tractar del moment polltlc.
tes, durante los ocho meses que res.
tan -cuando menos- para esa fecha, el Gobierno ha de realizar una
labor de normallzaclón de la vida
española, algunos de cuyos rasgos
se acusan a en la nota. redactada
por los cuatro jefes, con motivo de
la primera del presidenta del ConMadrid, 7. - Per a aquesta tarda
sejo.
a. última hora, estaven citats elS
Labor 1nmed1ata. y urgente para ~ps dels grups republicans d'oposiel Gobierno, según referencias com- c1ó. Es proposaven celebrar un canplementa.rias, es la sigulente: Rà- vi .d'impressions amb vistes a la poplda Y decfdida polftlca contra el sicló a adoptar en la sessió de deparo obrero, presupuestos y norma- mà, amb motiu del debat polític que
llzación de l.a vida econòmica, ley es plantejarà entorn la. soluc-ió dode Prensa y ley Electoral. La ley nada a la crisi.
de Prensa, que responde a una política contrarrevolucionarla, que ha Ei crim del carrer Wad R
de ser completada desde el Minis- I
•
as
terlo del Trabajo, y desde el de Go- 1
-bernación,
en elpronto
que parece
que inse
han
de acusar
reformas
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teresantes.»
EL SENYOR LERROUX DE•
OICA LA TARDA D'AHIR
A REDACTAR EL DOCU·
MENT QUE LLEGIRA AVUI
A LES CORTS 1
Madrid, 7.- En vista que a les sis
de la tarda no havia arribat encara
a la Presidència el Cap del Govern,
els periodistes visitaren el sots-secretari de la Presidència, 1 aquest els
manifestà que el senyor Lerroux estava al seu domlclli escrivint personalment la declaració ministerial
que demà llegirà al Parlament.
El senyor Sànchez Fuster afegt que
ell havia acudit a la Presidència per
tal d'indicar al ministre de la Guerr a sortin, general Masquele!, que
tenia anunciada la visita al senyor
Lerroux per a les sis de la tarda,
que el Cap del Govern no sortiria
avui de casa seva.
EL PRESIDENT DE LA CO·
MISSIO DE PRESSUPOS•
TOS DIMITEIX
Madrid, 7. - El diputat radical senyor Just Villanueva ha presentat
la d.lm.issió del seu càrrec de president de la Comissió de Pressupostos,
per entendre que la Comissió defensà l'anterior projecte del ministre
d'Hisenda senyor Marraco, el qual
fou durament combatut per l'actual
m.lnlstre senyor Chapaprteta 1. per
tant, es troba en discrepàncies amb
ell.

EL GOVERNADOR DEL
Madrid, 7. - Al Ministeri de TreBANC D'ESPANYA TAMBE
ball s'ha celebrat l'acte de presa de
DIMITEIX
possessió del nou ministre senyor SalMadrid, 7. - El ministre d'Hisenmón. El tnlnistre sortint, senyor Va- da ha reJ:mt una carta del governaquero, ha pronunciat un discurs en dor del Banc d'Espanya, senyor Ferel qual ha elogiat les qualitats del nàndez Araoz, en la qual presenta.
seu successor 1 de la tasca necessària la d.lm.issió del seu càrrec amb caràca realitzar al departament.
ter Irrevocable.
El senyor Salmón respongué 1 agr111 S'assegura que tornarà a ésser deles frases del senyor Vaquero i anun- Sfgnat per ta.l d'ocupar l'esmentat
cià que ve animat dels mlllors pro- càrrec el senyor Alfred Zabala.
pòsits i que realitzaria una tasca
Torna a funcionar el Dues disposlc;or:s ·~el conseller de profitosa per al pais.
ELS VOTS AMB QUE COMP·
servei Meteorològic de Cultura que cal llegir-les Cap coTA EL GOVERN ACTUAL
Madrid, 7. - Segons càlculs fets,
Royo Villanova, de Ma- l'actual
menta.ri.
la Genera1a
coRDRE
l·t t
~blnet compta amb els serina
güents vots a les Corts: Ceda, 115
\1n Decret de la Presidència de la
VIsta la comunicació tramesa pel
diputats;
radicals, 70; agraris, 30;
Generalitat, de data. 5 de maig. auto- senyor Jaume Serra i Hunter, en la . Madrid, 7. - Al Ministeri de Maritza el cServei Meteorològic de la qual reitera la seva dimissió del càr- rma se celebrà aquesta tarda l'acte liberals demòcrates, 10; indepenGeneralltat de Catalunya» perquè re- rec de President del Consell de Cul- de Ja. presa de possessió del nou mi- dents, 10. Total. 235. Aixi és que
en totes les votacions podran temr
prengui les activitats regionals que tura de la Generalitat, amb caràc- nistre, senyor Royo Vllla.nova.
11 Són pròpies en la m.atei.xa forma ter irrevocable;
Al saló d'actes es congregaren tots majoria absoluta. i quòrum si fos neque abans de la suspensió, 1 fer-se
En atenció, doncs, a l'esmentada els alts funcionaris del Ministeri 1 cessari.
càrrec immediatament dels avisos comunicació,
~n nombre de personalitats del parEL DEBAT POLITIC TIN·
metereològlcs que han d'ésser radiats
He resolt:
tit agrari, entre les quals figurava
ORA POCA
EXTENSIO.
per les emissores locals de radiodiIts acceptada la dimissió del càr- l'ex-ministre
senyor
Cid.
LA MAJORIA ABSOLUTA
fusió.
rec de President del Consell de CulEl
ministre
sortint,
vice-a1mlrall
VOTARA
EL
NOU
GOVERN
Passades les circumstàncies que tura, presentada pel senyor Jaume
Salas, pronuncià les següents paMadrid, 7__ Segons sembla, el demotivaren la suspensió de les acti- Serra I Hunter.
bat polític que es plantejarà demà
v1tats de l'esmentat servei, 1 punBarcelona, 6 de maig del 1935. - raules:
-Ha estat tan breu el meu pas tindrà poca extensió. El Govern,
tualitzat l'abast de la seva inclusió El Conseller de Cultura, Lluis Duper aquest despatx, que solament amb majoria absoluta, amb una vodintre de l'organització meteorològi- ran i Ventosa.•
queden en ell lleus senyals de la tacló frustrarà els propòsits dels poca internacional, el «Servei Meteoromeva bona voluntat. He aconseguit litics d 'esquerra 0 dels monàrquics.
lògic de Catalunya» reprèn, a partir
e ORDRE
més per predilecció de Ja fortuna
d'aque.>ta data, les seves activitats.
Vista la comunicació que ha pre- que per labor pròpia., atreure l'atenMadrid, 7. _ Els passadissos del
sentat el senyor Pompeu Fabra, en ció de 1a gran premsa vers els pro- Congrés
s'han vist força an\mats
El «Butlletí Oficial» la
qual posa a la disposició del Go- blemes navals que tant afecten l'es- aquesta tarda de polltics que comenvern de la Generalitat el seu càrrec devenidor de la nostra pàtria, i gua- taven les possibilitats del
nou MiEn la seva edició d'ahlr, publicà, de Vice-President del Consell de Culnyada la Premsa a una bona causa, nisteri.
entre altres, les següents disposlc¡ons: tura;
Les dretes monàrquiques no dissl, Decret aut'lrttzaJ.t unes transfeResultant, per altra part, que amb aqu.e sta triomfa sempre, perquè l'ortncies de crèdit en el Pressupost data. d'avui ha estat admesa la di- Plilló es fa mitjançant l'exemple de mul.aven el seu disgust per la forla
paraula
parlada
o
e:;crita.
macló
del nO""J Govern, bo i auguran~
Vigent, per un Import de 360,212"49 missió del càrrec de President de
Royo V1llanova contes- li un ràpid 1racàs.
Pessetes.
l'esmentat Consell, formulada pel se- tà Elalsenyor
v1ce-almlrall Salas dient que
En 1.a votació de demà s'abstlndelsOrdre autoritzant 1a continuació nyor Jaume Serra 1 Hunter,
el passi de la cartera de Marina dran els monàrquics I els tradlcionaexercicis de les oposiCions per
He resolt:
Proveir la vaca nt de Metge DirecNo acceptar la dlmlssló del càrrec d'un expert mart a un professor dé listes.
CAMBO RECONEIX QUE
~l de la Clinica Mental de Santa de Vice-President del Consell de Cul- Dret, destaca bé la significació d'un
EN L'ACTUAL GOVERN
oma de Gramanet.
tura, presentada pel senyor Pompeu 1 altre.
COINCIDEIXEN ELS MES
Ordre donant publicitat al Decret Fabra, el qual, en la seva qualitat .Es declara eminentment polltlc, i
DESTACATS ENEMICS DE
~e~ Govern de la República del 28 de de Vice-President, exercirà, interina- diu que amo aquest titol ve al MiCATALUNYA
~er del 1935, relatiu a la. com- ment, la Presidència -Delegada del ni3teri, perquè 1a competència la
.c1ó I puresa dels adobs que els Consell de Cultura mentre no es trobarà entre els marins. Diu que
Madr1d, 7. - Els periodistes s'han
8
...
~fltCu\tors adquireixin per a 1.a fer- proveeixi aquest càrrec pel Govern governar és un acte complex d ·in· entrevistat amb ei lider de Lliga Ca'""' ZS.C1ó de llurs terres.
tel:l.igència 1 voluntat. Vosaltres sou ta.Jana senyor Francesc Cambó, amb
de la Generalitat.
PeOrte deixant sense efecte la susBarcelona, 6 de maig del 1935. - la intelligència 1 jo 1.a voluntat del l'objecte de demanar-li la seva opl""'"~da de càrrec 1 sou que fou lm- El Consellvtosaerde Cultura, Lluls Du- poble que m'envià a les Corts amb nió sobre la tramitació i solució de
l'V'O<t
• per Ordre del 20 de novemran i en
J
una gran votació 1 la voluntat del la darrera .. crisi. i el politlc cata.là
Parlament, a 1a majoria del qual feu les seguents manUestactons:
pertanyo. Per tant, estic subjecte a
Sé que la Constitució del nou Goaquestes dues voluntats i a la del vern ha prodwt mal efecte a CaTerrenys per a edificar en magnifiques condicions, a Sant Feliu de
President de la República, que m'ho- ta.lunya, j11o que s'ha vist amb alarnorà amb la seva confiança.
ma com coincideixen ~ ell els més
Cod lnu. lnfonnarà Josep Falqués, 1 a Barçelona telèfon 11521 o
E1s dos fonaments de la meva desta;cats en~mlcs d~ lautooomta i
vida
polltica
han
estat
la
defensa
de
1~nonna, de 1esptritual1tat l
escriure a LA HUMANITAT, núm. 300
de la pàtria 1 de la llibertat. Vosal- de la nquesa de Catalunya. Jo estres, els ma.rtns, vàreu defensar les pero que com passa freqúentment,
dues ~
I i'lll'illacló rlel nou Govern en reiaAvui, dimecres, a dos quarts de
Vult del vespre i al local de la «Institució d'Estudis Comercials» (carrer
tiel Bisbe, 6), el professor d'Economia Polltlca i Finances de la Unl\'ersitat de Buenos Aires, doctor He~er, donarà una conferència sobre
el tema «La economfa dirigida !rente
a la crisis mundial. Soluciones para
la crisis•. La conferència ha desvetllat un gran Interès.
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pretn·
:essant
lS par·
esultat
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grar-se els catedràtics a llurs càtedres, 11 dic: Tant els alumnes com
jo, tots ens hem portat molt bé durant la vostra absència.
El senyor Dualde respongué:
-En efecte, té raó el senyor Prteto
Bances, però jo us donaré més detalls; són els següents: El senyor
Prieto Bances, que és un aristòcrata.
del pensament i un sibarita i que
té el costum d'estiuejar, m'ha pregat
que el substitueixi durant aquesta.
època en el Ministeri i ac1 em teniu.
A continuació, es féu la presentació del personal l es donà per acabat l'acte.
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t,

esquerres i el
nou Govern

Té una nova p'lst a
la poii.CI'a?.

La policia continua els seus treballs per a l'ac.tartment del crtm del
carrer de Wad-Ras.
Seml?b que ahir els treballs foren encaminats a cercar els anteced.ents d'un operari de l'antiga. !onena de Sants on havien estat· coHa.cats els patrons de la caldereria del
carrer de Wad-Ras.
Aquest individu segons s'assegura
estigué demanant treball duraut
molt de temps i dies abans de cometre's el crim parlà amb una dona
a la qual manifestà que estava disposat a robar o matar per tal de
poder menjar. Aquesta senyora li
!éu les consideracions del cas a la
vegada. que li senyalà un carni com
el de trobar a la Roser perquè 11 parlés en la confiança que aquesta faria el que podria.
L'esmentat obrer, segons esbrinaments fets després, s'anomenava
Jaume Sanjaime, el qual quatre dies
després del crim es suïcidà llançantse al pas d'Un tren a Sants.
La policia estigué al dipòsit judicial per tal de saber sl s'havia tret
alguna fotografia del Sanjaime, per
tal de poder-la ensenyar als veïns
i veure si aquests el reconeixien com
haver voltat aquella nit per aquells
indrets.
No es pogué portar a terme aquesta diligència perquè no es féu r.ap
fotografia, la qual cosa ha vingut a
entorpir la tasca de la policia.
La policia creu q¡¡e l'autor era
conegut del mort. Aquesta segueix
efectuant altres treballs per ta.l de
posar en ciar tan misteriós succés.

LA VISTA DE LA CAUSA PELS AFUSELLAMENTS DE JAGA
Madrid, 7. - AVUi es reuni novament el ple del Tribunal Suprem
per a continuar el judici pels afusellaments de Galan i Garcia Hernàndez.
Assisteix bastant de públic 1 el
Tribunal queda constituït en la ma·
teixa forma. que ahir.
Compareixen el general senyor Enria Me.rtol¡, el catedràtic senyor ELes
Tormo, el contraalmirall senyor Salvador Carbis, el senyor Sangro 1 Ros
de Olano 1 senyor Josep Estrada.,
tots ministres del Govern que presidi el general Berenguer 1 que ocupava el Poder en el moment de desenrotllar-se els successos revolucionaris a. Jaca el desembre de l'any
1930.

Coincideixen tots a afu·mar que el
Govern, com era el seu deure, s'inhibi en absolut de les actuacions
del Consell de guerra, que actuà
amb completa llibertat 1 dictà les
penes d'acord amb el Codi de Justicla Mllitar. Diuen també que en
esclatar el moviment que dirigien
Galan 1 Garcia Hernàndez el Govern cregué que aquell moviment
s'anava a estendre arreu d'Espanya,
1 per això cregué oom una. obligació
eeva obrar amb energia i rapidesa.
Seguidament compareix el capità
Sallnas, condemnat per un Consell
de guerra a trenta anys de presó
per la seva participació en el moviment revoucionarl de Jaca. Declara
que formà part de les tropes rebels
1 que actuà en unió de Galan i ~t
ela Hernàndez. Amb aquest darrer
acudi de parlamentari prop les tropes del Govern per tal d'arribar a
un acord que evités l'efusió de sang
1 a.ctes de rebellia. Nega, com han
afirmat alguns testimonis, que quan
complien llur missió de parlamentaris excitessin els soldats a unir-se
als rebels. Afegeix que el senyor Gasares Quiroga acudi a Jaca. com a
enviat especial del Comitè Revolucionari, però no el veié mai al lloc
dels successos.
Declara a continuació el general
Franco, el qual diu que ell no s~bé
en cap moment que el Govern tmgués interès a ae<:elerar l'acompliment de les sentències. A t::és, el
Govern no podia fer indicacions .Js
membres d'Un Tribunal perquè la

Detenció d'un carterista
Per agents de la Brigada d'Investigació cr1mlnal fou detingut Isidre
Garcia. Anderso, de mal nom «Madriles» carterista, el qual ha sofert
nombrosos arrestos governatius t a
més és un dels carteristes més fins
que treballen a Barcelona.
La detenció s'efectuà en un tràmvia mentre junt amb un altre que
es féu escàpol anaven a sostreure
a un passatger la cartera.

El senyor Azaña parlarà el dia 28 a València
Madrid, 7. - El senyor Manuel
Azaña es reuni avui amb el diputat
a Corts radical de les Constituents
senyor Josep Manteca 1 els politlcs
valencians senyors Rodrlguez Guerra, Em111à Blanes, vocal del Consell
a València d'«<zquierda Republicana», Pere Gonzàlez Blanco 1 d'altres. Durant la conversa confirmà
el seu propòsit d'assistir a un acte
polltic que se celebrarà a València
el dia 28 del mes actual.

~JAS & ROCA
CAMISERS
BARNUSSOS NOVETAT
Des de 12 pessetes
VESTITS BANY LLANA
Des de s pessetes
tl

Justícia és lliure i ha. de desenvolupar-se dintre una. zona de serenitat.
El moviment, en ln.lciar-se, es va.
creure que tenia més importancia
de la que en realitat tingué.
Compareix a declarar el general
senyor Angel Nolla, que comandava
la columna que sort! d'Osca 1 •.:lità
contra els rebels. Explica com . v..t
l'encontre amb els rebels 1 dóna
compte de la forma. en què acompll
la seva missió de parlamentari el
capità Garcia Hemandez. Diu c_ue
11 o! dir, adreçant-se als soldats
Jleials: «A la fi la República s''l ~
proolamat a Espanya.» Afegeix •lUe
l'ordre de foc sortí del capità Gal9..n
1 durà poc. Explica prolixament com
es desenrotllà el combat de Cillas.
A continuació també explica llargament quin és el significat de la paraula parlamentari entre dos exèrcits en lluita. per a deduir que el
capità Garcia Hernàndez no podia
tenir qualitat de tal per no comandar forces regulars.
Declara a continuació el tinent
~¡enyor Josep Maria Vallès, defensor
en el Consell de guerra dels capitans Galan i Garcia Hernàndez. Diu
que sl bé tingué temps per a preparar la defensa no ho féu amb plenitud de facultats ffsiques 1 morals,
puix que feta dos dies que no dor·
mia.
LA SESSIO DE LA TARDA
Madrid, 7. - A les 4'30 de la tarda es reprèn la. vista de la causa
pels afusellaments de Galàn i Garcia Hernàndez.
Declara a continuació el senyor
Greco Marsà. La presència d'aquest
testimoni causa expectació entre el
públic. S'anomena Sala.
L'acusador li pregunta si fou element d'enllaçament entre el Comitè
revolucionari I el capità Galàn.
El testimoni: Jo sabia l'estat de
descontent de la guarnició de Jaca
i així ho vaig comunicar al Comitè
revolucionari. Aleshores es proposà
un viatge i també vaig proposar jo
posar en contacte el Comitè amb el
capita Galàn per ta.l que 11 fos mostrat que no era un home d'idees extremistes, comunista o sindicalista
com s'havia dit.
Acusador: ¿Després d'això arribàreu a Jaca?
Testimoni: Però abans del mov1;
ment revolucionari. He de fer constar que el capità Galàn era un dels
o~lcials més pacifics I menys propiCIS a una sublevació. A darrers de novembre vaig rebre una extensa carta d'ell dient que davant la forma
en què es presentaven els esdeveniments donava un termini fins el 12
de desembre per tal que es portés
a cap el moviment. J o valg llegir l~t
carta al Comitè revolucionar i 1 eJ
senyor Maura digué que encara que
es volguessin precipitar les coses erà
impossible avançar-les a aquesta data.. El Comitè revolucionari de totes
maneres avançà el termini però no
ta.n ràpidament com volia el capità
~làn. El capità Galàn manifestava
qu!l C?mptava amb les ¡uarnicions d~
Murcta 1 Sevilla. El Comitè revolucionari en principi era contrari a aquesta sublevacló, car volia el seu ajornament per a més endavant. El Govern provisional m'envia en unió del
senyor Casares Quiroga. com a delegat seu. Marxàrem cap a Jaca i arribàrem precisament en la data de la.
sublevacló. Després de diverses entrevistes i de diverses dificultats per
no trobar hotel, ens quedàrem a1
carrer amb les tropes sublevades.
Acusador: ¿Estiguéreu a la caserna?
Testimoni: Si senyor, ens sembl!\
mal el moviment i en trobar-nos amb
Galàn alxi li ho diguérem, però ja
no po¡ueren retrocedir. El senyor Casares Quiroga digué quan s'assabentà
que s'havia avançat la data sense ha·
ve~ acabat els preparatius i el Comltè revolucionari no podia acceptar
el moviment ni molt menys compartir la seva responsabilltat.
Acusador: ¿Parti el foc de les tropes del Govern al comandament del
general Nolia?
Testimoni: Amb tota. seguretat.
Ningú no pot dir el contrari. Vaig
sentir dir al capità Gallo que des¡tés
d'haver estat a Africa m ai no havia
sentit un tiroteig tan fort com el que
es produi a Silla.
Acusador: ¿Es cert que diversos generals estaven compromesos en el
moviment?
Testimoni: Per descomptat, ho
afirmo r odonament.

EL MINI.STRE DE LA GUERRA RE BE LA GUARNICIO DE MADRID

El senyor Gil Rebles pensa ocupar-se de la
reorganització dels organ1smes militars de
la defensa nacional
«Espero trobar les necessàries coHaboracions --- digué --- per
a l'engrandiment de l'Exèrcit espanyol»
Madrid, 7. - A dos quarts de .SiS
de la tarda, el ministre de la Guerra senyor Gil Robles va rebre els
caps de la guarnició de Madrid, entre els quals es trobaven els geuerals de Divisió senyors Fanjul, Peña.
i Castell; generals de brigada Miaja
i López Gómez, senyors Virgili Cabanellas, Bragul.ado, Pardo, cap c.le
l'escorta. Presidencial, comandam
Casado l als caps 1 ajudants dels
Cossos de la guarnició.
El general Peña en nom de tots
els reunits dirigi unes paraules de
salutació al senyor Gil Robles, dient
que es congratulaven de tenir al
front del M:mlsteri de la Guerra la
persona que per la seva intelligènela i energia servirà de nord I guia
en la seva actuació.
Nosaltres -afegt- us oferim ei
nostre respecte 1 consideració amb
tot entusiasme. Sigueu benvingut.
El senyor Gil Robles contestà amb
aquestes paraules:
-Celebro extraordinàriament que
se'm presenti aquesta oportwlitat
d'ésser honorat amb la visita. de ia
guarnició de Madrid davant la qual
~ vaig a pronunClar unes breus paraules de salutació.
Seria neci amagar en aquests
moments el meu caràcter 1 signlllcació com a home politic, però si
he de dir que aquesta significació
l'he deixada en entrar per les -,0 rtes d'aquesta casa, per tal sols reêordar-me d'una úni<:2. obligació: la de
sentir-me espanyol 1 la de posar tot
ei meu esforç i tota la meva veluntat al servei de l'exèrcit. Aquesi ta norma d'aPOliticisme que ha d'és-

ser norma constant dels meus actes
que han d'inspirar-se en la més estricta justicia, 1 que tinc la segure'tat que predomina en els elements
m111tars no sols de 1a guarnició de
Madrid, sinó de tot Espanya.
L'exèrcit espanyol, fidel a la seva
missió i fidel a la seva tradició, ha
d'estar completament apartat de tot
intent que no sigui el suprem interès nacional, dintre del règim que
Espanya mateixa ha volgut donar-se.
Considerareu senyors que no valg
a pretendre en un lloc de tanta responsabilitat, res que pugui semblar
una labor personal, n1 tinc aquesta
aspiració. El meu major desig serA
la creació i el desenvolupament dels
òrgans necessaris que assegurin la
continuïtat d'una politica militar,
encomanada sempre a organismes
tècnics i responsable, politica r:ue
haurà d'estar per damunt dels vatvens que pugum ocasionar els partits en les seves lluites. Una potihca, en resum, que slgu1 objectiva nacional 1 continua.
Aquest serà el meu major èxit 1
el meu orgull, sl ho aconsegueixo.
Per això he de lliurar-me confiada·
ment als elements tècnics que, per
ésser de l'exèrcit espanyol, jo els suposo plens d'una gran capacitat.
Jo que vinc a aquest càrrec honrat amb la confiança del President
de la República, espero trobar les
degudes coliaboracions per a l'engrandiment de l'Exèrcit espanyol,
en el qual procuraré es manti.ngwn
rigorosament 1 inflexiblement elS
principis fonamentals de la disCiplina, sense la qual l'exèrcit no _pot
subsistir 1 sense la qual jo no podria

romandre en aquest lloc n1 una hora
més.
Acabà dem.anant a tots que tingulssi.n fe en els destins de la pàLna
a la qual ens devem.
'
Després de saludar els caps reunits, el senyor Gll Robles va rebre
al saló d'ambaixadors els caps 1 oficials de l'Estat Major central 1 del
Ministeri de la Guerra, enb-e els
quals es trobaven els senyors Castro
Girona, Rodríguez del Barrlo, Casudemunt, Barre1ro, Millan Astray, Augusti, Avilés, Lonlaga, Espinosa de
los .Monteros, Araujo, Pardo, Meana
de la Cruz, Seran i Moreno Coim&nares als quals dirigl la paraula i
digué que si tots els ministres han
necessitat de la collaboració dels
tècnics, ell la precisava més que
rungu.
Fmalment digué que volia que
vcgessm en ell a un admirador de
les glònes de l'exèrcit espanyol, 1
que per tal de servir-les 1 continuarles dedicarà tots els seus afanys •
esforços.
Acabat l'acte el senyor Gil Robles
asslsti al seu despatx on conferencià
amb els generals Fanjui i Castells.
-Sembla que un dels primers projectes, que pensa ocupar-se el ministre de la Guerra, és la reorganització dels organismes milit:lrs de la
defensa nacional. Encara és prematur parlar d'allò que pugui esser aquest projecte, que encara no és Més
que un propòsit, però és possible que
es tracti de la constitució d'una
Junta Supenor, on quedin refosos
els diversos organismes, que s'ocupen
actualment de tan lmpertantissim
problema.

. la humanitdl

DIMECRES, 8 DE MAIG DEL

VEREDICTE DELS CONCURSOS
NACIONALS, DE MECANOGRAFtA

·ELS ESPORTS·
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OMtcuana. a . - BAROELONA : VIa Laietana, :i
&>rt.Jdes setmanals ets dlSSBbte~. a les 1:.. Efectuaran el senet les motonaaa
aCIUl"AO DE SEVILLA» I ftVILLA DE MADRID»
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· PALMA DE MALLORCA
SOrtides cada dl o U!evat • 1.8 diumenges¡ de Barcelona l Pa.lma, a Iee
19 llorca. per Iee motonaus
•CIUDAD DE BARCELONA» 1 aCIUDAD OE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT I PALMA
DE MALLORCA. BARCELONA · MAO I BARCELONA · EIVISSA
L~1A COMERCIAL AMB ESCALES A TOfS ELS PORTS OE LA MEDi·
TERRANIA, NORD D'AFRICA I CANARlES. - SOrtides Quinzenal!! <1e Bar·
celona ela C11Joua. WNlA COMERCIAL BILBAO. OAOIZ • OANARIES. AMB
ESCALA A TOTS I!:I..S PORTI! DEL NORD D'ESPANYA. - SOrtides Quin·
r.enal.8 de .Bilbao els C11JOU8. LINlA RAPIOA REGULAR ltNTRE ESPANYA
1 TERRI'lORIS UE J...A OUU.EA ESPANYOLA (FERNANDO POO). Bor·
tldes el d1a 17 de ca<1a mes. amb eacales a Valéncla, CMtz, Las Pa.lmas Sallta
Cruz de Tenerife o Freetown, Santa Isabel de Fernando Poo, Bata. KO&o 1
Rlo BenJto pels vapors
e PLUS UL TRAll 1 aL EGAZPb
LIHIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
SOrtides de Barcelona el.!l dllluns 1 diJous. a Iee :10 b.nrea
•CIUDAD DE VALENCIAll
Preu a ooberta: l'OU pessetes. Bitlleta d'anada I tornada a preu• redultt
LlNlA REOULAR ENTIU. ~AI:<CELONA · A.L.AOAN'I · ORAN · MEL!J r A
Vlu..A ALHIJCEMAS · CEU'fA I VICE-VERSA
Bonides <le ~arcelona cada C11umenge. a les 8 nores; d'Alacant ela e11mart1,
c1'0rau ela C11mecrea, cl'Ora.n cap a Alacant ela dlmarta. l d'Alacant cap a
B~:celona. els dimecres
MAOtt.tu: t'Ueelg

CJe

la

LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · CADI I· CANARI ES

A la Llotja de Mar l al Saló d'actes de la. Cambra de Comerç i Navegació, es constltui el d issabte passat, a les clnc de la tarda, el Jurat
que fallà els concursos de mecanogra.
fia «Hispano Olivetti», el qual. davant el nombrós públic, donà a conèixer el seu veredicte l procedi al
repartiment de premis.
La velocitat assolida ha. estat de
96 paraules n etes per minut, velocitat màxima per primera vegada assolida a Espanya l que molt poc s'a·
llunya de les obtingudes a l'estranger, cosa que molt honora els mecanògrafs d 'ambdós sexes espanyols.
Ha estat atorgat el premi de campió de velocitat al senyor Josep Ma.
Rodríguez, al qual foren lliurades
mil pessetes. En segon lloc, es classifica el senyor Enric Marlmon, l el
segui en premi la senyoreta Si.mona
Vergnes. També ho. estat atorgat un

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOHLES, PiANOS, N.A1JlOS, CAlX~ DE
C ABALS, MAQUINES D'ESCRIURE! DE CQ.
SlR, MALETES, DISCOS, etc.

CATALANES,

Telèfon &U422

414

BARCELONA

CAMISERIA

Ferrer Batlles
36, Soqueria,
38

Especialitats - Camises a.
m ida - Adam l model RA·
GLAN (patentada)
MITGES «FERRO»
(de garantia)

PREUS BARATISSIMS

fbarra y C. S. en C.
Unies regulars de grans vapors per a ·s destins
que es detallen
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APARELLS
FOTOGRAFICS
RELLOTGES - OBJECTES DE PLATA

VENDA I CLINICA

JOIES· BRILLANTS

U'ENCE.L'lEDORS

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

Cap a SANTOS, MON'ft:.VIOEO I BUt:.NOti ~IRES sartll'à el dia
21 de maig del 1935, la magnifica motonau

'I

LA

ANUNCIS

PER PARAULES

Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
))
Cada ratlla de més •••••• 0'30
HOSTES
l PENSIONS
cASA

CASA
PARTICULAR
lloga nabltacló, amb pen.
816 o sense. Escriure amb
reterénclea a LA HUMA·
NITAT núm. 208.

PARTICULAR

u duros mea. ma¡nJ1lca

hablt.. balc. carrer, sol,
d utxa, telé!on, bany. Pla.~ Me<llnacell, 1.

DIVERSOS

VIAr .IANl
a·uterelx
peJ
a catalu.o;v~. ram
ae
tell.lt.e
1
géneres
ae
;; EMPRESA MARES. fa· punt AmD oonea rctacUlta. gratis pens1on.s I cJon.s cHen~ela. EllcrlU·
habltaclon.s. Rambla de re a LA liUIIAANl'IAT
kB Flors, SO, ler. 2.a
num. 160.
-· PARTICULAR desitja .1
MODES. con!ecclO acu.
bostc tot. estar. Avinyo, rada
de vestits 1 Bòrica
68, 2on. l .a
¡>t.r a senyora 1 nena.. ·
Preua
RocaPENSIO, 6 a 9 pessetes tort, lmoderats.
M, pral., la.
~àries, tuoa des de 150
pte&. mes, tot confort. •
Pl. MaclA, 18, pral.
VENC BOTIGA comeetlbles amb be.bltac10, boHABITACIONS dormir, nes condicions, per no
\Ot estar. Passatge Ber· poder atendre negOCJ.
nardlno, 6 3er. lra.. En· Escriure LA BOMANl·
TAT num. 2oa.
~a c.'lrrer Hospital.

---

·--
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ARIBAU, 231 pral. 1ra.
XALET modern, eepatte.bltncló balco carrer tot 168 JardL 1 no.rta. a :.16
eatar 25 duros o eola minuts Plaça Catalunya.
menJar, 20 duros.
Venc o llogo 1m.mlllora·
blea condlclona. OirlglrcEDEIXO
habltac16 1'8 a LA HUMANITAT
,alt donnlr. P. L&l.ret, 188, núm. 153.
~tresol, 2na.
ULLERES DE CONXA
FALTEN 1 O 2 jovea
~G estar. Sta. Rou. Sl. s'ban perdut el diumenge al mtgcUa entre carrer
¡~ral. 2na. Oñcla.
- - Setge 1 Parlament. Ell
RONDA ST. ANTONI, er&.Wlc:a.rt. ~a deyolucló
11, ur. habitació tot es- al carrer de Cano, Ol,
port.erta,
~ per a un 611lll'Or.

- -- -- -

(prop Rambles) Tel. 142:U

BAR C E L O NA

VENC AUTO <l'ocwUO
lO IU'. DOn estat 1 con·
C11c10os lmmlllnrablee. •
Escriure a J...A HUMA.Nl·
TAT núm 161.
ANGEL MARTI. l'aller
a ·enQua<lernacJO U4a.rtl·
nez de ta Rolla, 17. reléloo 75a6:.J Barcelo.oal..

OFERTES
i DEMANDES
MOSSO O COBRADOR,
C1e81tJa cococacló t6 ann
I bones reterênclea. Es.
c.rlure a LA BOMANl·
TAT num. 63t .
MODISTA a·orereu a
1 a domlclll. Preua
econOmlca. Rocainrt, lM
pral. l.a

ca.s3.

SENYORETA taQUlmGca.nQ¡¡rata amb coneliementa d'ollclna doml.na.nt
catal& 1 castella, a•orereu.
Escriure a L.A HUMANITAT num. 16:a.
oiOVE. aal)ent catal& 1
cutel.là a·otereii per a
deepaU, magatzem O cobra<lnr. Esc. LA BUMA·
NlTAT núm. 206.
SASTRE. l"alten m1~Ja
!adrtna aprenenta avancad.a. aprenent 1 aprenenta. .Jesús. o, 1er.
l.a.
(Junt Salmerón).
NO 1 repañl.cior amb bl·
clcl.eta. Corts, t62.
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Balzac: «Argow el pirata» _ J.
FrllllcèS: «El espejo del diablO»
- Henrt Bordeaux : «Lo. vida
es un deporte» - P. Burget l altres: «Todo menos amofl) J. Belda: «CUentos de color»
A. Antlguedad: «El hombre invencible» - A.
VIdal l Planas: «Bombas de odio»- A. Gllmnny:
«Lo. garçonne a Madrid» - F. Arniches: «Historia de un hombre de mar» - E. Mendaro:
«Aima plena de amon - Max Nordaux: «Pa·
pà, àbremel. ..» - A. Clavijo: eLa. morfinòmana»- G. Monllau: cEl trio desecho»- J. Duràn: cEl destajlsmo».
14 noveHes de les més Interessants integrades
per 3.470 pàgines. Valor, ptes. 48'75. Ara ptes.
6; a reemborsament, ptes. 6'76
on
Ch. Rappoport: «La teoría marxlsta» - A. M. Mizzi: «Cristobal Colón» - M. Fontané: «Tratado de jue¡o de ruleta» - J. I. Caso: eNu eva
defensa de Claudio Fontanellas-. - J . Maluquer 1 Viladot: «Efectos al portadofl) - J . La.;rurt.egul: cEspaña ante el hemisferlo de Oceldente» - Ouida: cLos malhechores», «La Rodrlgona• - E. M. Martinez: «Vida muerta» J . Màs: «Hampa y miseria» - Caballero Audaz : cLo que se por mil>, uConfesiones del slglo»
<2 volums> - F. Pedrell: «Jornadas postreras»
-H. de Balzac: «Vida conyu¡al»- Edgar Wa·
llace: cClub» <aventures pollcfaques'.
15 llibres. 3.275 Pàslnes. Valen ptes. 35'60. Els
donem per ptes. 6; a reemborsament, ptes. 6'76
Apelles Mestres : «Pom de Cançons»- Pere Coromines: cPI.gmalló» _ J. Colton:
cXang-hiW- A. Gerbault: «Perseguint el Sol» - R. Brown: cGreta Garbo» _ s.
Ibero: cimperio Argentina»- R. Brow; cChevalien, «Charlot» - F . Soler: «Dotzena de frare» -A. Liana.s: cUn adulterio en ju.lclo» - M. Mollné: «Antolo¡ia Taurina» - A. de
Cham.lsso: cPedro Schlem.ih.l»- M. A. Ródenas: cDe las majadas al otero»- Ma. Sarm..tento: «Asb;
R. J. Sender: clmàn»- E. Pagàn: «Tres ensayos soclallstas» - J . Arquer: «L'evolució problema
a grari a RUSSiaJ- Didac R~: cM.issa.tge a Macw - Fl¡uelredo: cCaracteristicas» _ LI. CapdevUa: eL& íalç al puny», cPmtura mallorquina» -A. serrano: «Las peticula.s españoias» _E. Es·
tevez: cNuevo escenario»- Mary F1oran: «Casam1ento de Clcmente», cMartirio y Paslóm, cSeñor1•
ta millones»
Pujó: cEl juramento de SlbilaJ (dos volums).
O

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.

Llegiu

Carrer de Sant Pau, 6

1

Que a<1WeLre. pa.sse.t~tera 1 wercaaerles
càrrega ea rep Uns la vetlla del dia de sortida~ al tl.ngULdo num. J
del Moll de Balears, Telèfon ~in:roN :.12057
V1A LAIETANA. 1
eoosl¡natarts:

Hospital, 42. Tel. 13651

uw

pe¡ mot& transatlàntlca correua espan;vola
1:3Qrtlaes tuea ca<la 21 C11es

«CABO SANTO

CASA SUBIROS

2• I01"'

3e

er

lot

21 noveHes Interessants l?tesrades per 4.450 pà,gínes de bona lectura el valor dels Quals ~ de ptes.
49 óO, els donem per ptes. 5, a reemborsament ptes. 6'75,
OFERTA DE LLIBRES VALUOSOS A PREUS D'OCAS IO
cEl Proceso de la. commune de Paris», relació completa 1 detallada de totes les causes seguides
pel Consell de guerra, contra els caps de la. històrica insurrecció comunausta. 1 voL en 4.•., en
tela. El seu preu, ptes. 15. El donem per ptes. 6; a reemborsament, Ptes. 7'25.
M. TORROELLA I PLAJA : «Història de Palafrugell 1 al seva comarca», 1 voL de 198 pàg. El
aeu preu, ptes. 7'60; el donem per ptes. 3; a reemborsament, ptes. 3'50.
RAFAEL ooMENECH: cTratado de Tècnica ornamental» en R, amb nombroses làmines el
aeu preu ptes. 16, el donem per ptes. 7'60.
'
'
Anuari del «Foment de les Art.s Decoratives», 1922 en foll, amb nombroses lAmines en negre l
color. El aeu preu, ptes. SO; el donem per ptes. 7'50.
FiU AVIAT LA VOSTRA COMANDA A LLIBRERIA CENTRAL • Muntaner. 42- BARCELONA
Telèfon 352SS
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Concesionaris :

Romagosa i ( _;a, S. en C.
València, 295

Antoni Montes s'adjudica, a l'esprint, l'e·
tapa Barcelona-Tortosa (188 quilòmetres)

PEL·LICULES · PATHE · BABY · MAQUINES
FONO GRAFS DE TOTES MENES · DISCOS, eta.

.l:l.Ai'lU CAP AL t:ll:tAl::IU. • .t'LA l 'A

VlA L.AlEfAN A,

desbordà. per l'alçada i per la dureso. que Imprimien a les seves jugades 1 per bé que reconeixien els coneixements tècnics de l'equip letó,
ens digueren que en circumstàncies
normals creien que no serien batuts.
Avui, amb l'exprés que surt de la
nostra ciutat al mati, a les 8'30, sortiran cap a Madrid tots els jugadors,
on seran rebuts per S. E. el Prcsi·
dent de la República. Els jugadors
catalans tomaran de la ciutat madrUenya el divendres.

còr

LA I VOLTA CICLISTA A ESPANYA

PRISMATICS · BINOCLES - CINEMES

----v--

1..a

Ahir, amb l'exprés que arriba a
la nostra ciutat a les 12'13, tomaren
de Ginebra els jugadors de l'equip
d'Espanya, que tan brillant actuació
han portat a cap en el torneig de la
Copa Europa celebrat a la ciutat
helvètica. Se'ls féu objecte d'una
afect-uosa rebuda per part dels bas·
quetbollstes barcelonins. A l'andana
veiérem, a més de nombrosos familiars 1 amics, els senyors Bricali,
Castejon l Just, per la Fedecncl6 Es·
panyola; Irunyó, Boix, Artigues 1
Dupré, per la Federació Catalana;
López, pel Collegi d'Arbitres, l els
critlcs de basquet de la Premsa barcelonina i corresponsals estrangers.
Els basquetbolistes es dirigiren a la
Generalitat, c.u foren rebuts pel senyors Pic i Pon, que els felicità per
l'èxit de les seves actuacions.
Han vingut molt satisfets, l, per
les impressions que recollirem en els
d iversos moments que conversàrem
amb ells, es desprèn que n'han tret
profitosos ensenyaments. Del partit
final ens digueren que no pogueren
fer r es més que aguantar com pogueren, ja que l'equip de Letònia els

aquella vlsló inoblidable de
73.000 persones que s'atapeïren lt!a
l'Estadi el dia de la Inauguració a.
Mentre el seleccionador català·
nyor Josep Torrents 1 el seu
borador senyor Llovera estan Pas a..
a prova alguns jugadors aban ant
fer pública la Selecció definittv! de
Sunderland -poques hores ab' el
d'emprendre el viatge a Barcelonatia
ha comunicat ja a la Federació ~
talana els noms dels Jugador ~
composaran el seu equip alxis que
també el dels directius i 'peri<>df<;/~
que formaran part de l'expedi o.q
Els jugadors anglesos, que arrtb~ó.
a. Barcelona el proper diven n
af!lb l'exprés de Pa~ al voltanfdes
nugdia, són els seguent..s:
•
J. H. Thorpe, W. Murray a V
Shaw, A. W. HaU, C. Thom'son ~
Johnston, A. Hastlngs, A. Mc. Nab
H. Davls, H. F. Carter, R. Guru •
G. Goddard, P. Gallacher 1 J Coey,
nor. Acompanyen l'equip Mr J n.
chranc, secreta-managér· ·CQ~o't-e¡
Prior, directiu: doctor Modlln
rectiu; J . Andersen l A. Pettu1g!'J:
periodistes; Mr. Dunlop, entrena~
a més dels massatgistes 1 el cUJn/'
El Sunderland envia, doncs r.
millors jugadors de què dis~
Quatre d'ells, Carter, Gurney 0a,.
llacher l Connor1 han figurat' dit
rents vegades -adhuc en el tra e.
curs d'aquesta. temporada- a l'eq:tfp
nacional d'Anglaterra.
Donat el caràcter benèfic de l'en.
contre la Federació Catalana ba de
manifestar el seu agraïment als lndustrlnls que ban volgut contribUir
per mitjà de propaganda a augmentar els ingressos del partJ.t.
Un allc1ent que trobarà el púbUo,
entre els diversos mitjans de pr~
paganda, és el del sorteig entre e1e
assistents de dos vtatges gratUils de
vacances a Mallorca.

____________*____________

~ l'W5

t:IAttCELUNA 1 t:llL~AO
sortl<les tots els DIMECRES a la nit cap a Valéncla. Alacnnt. Màlaga,
sevWo., Vl¡¡o. VUlagareta. COrunJI\. Mu.sel. Santander I BUbao.
Altetna.nt-l!e les eacales <le:
J:'a.rraguna. Ceuta I Huelva caaa <lues setmanee
Sant Carles I Ferro! cada dues setmanes
SERVEI CORHEN'l ENTRE t:IA.HGELONA 1 Bl.LHAO
caaa dues setmanes
~rtldes ell! DIVENDRES a ta na. cap a l 'arruguoa, &ut Carles 1
Vlnaroç. Valéncla, Cullera. Alacant. Cu.nasena. A¡ullas. Almeria, Me·
Ulla, Motrll. Màlaga, Ceuta, Cadlz, SevUia. Huelva, VIgo, Marl.n, VI·
Un.¡arcla, Ferrol corunya. AvUes. Musel, BanLander, Bilbao 1 Pasa.Jes.
SERVEl ENlRiíò BARCELONA t:lETE I M.Aru:lEU..A
Sortl<les qulnzeuala el.s dijous cap a t:léte 1 Marsella
Servei qutnzenal cap w. GENOVA
L.e. carrega ea rep ri TlnsiMo de la. COmpanyia MoU cel Rebaa.
Tetétoo 18585
I:Sllli V&

L'equip d'Espanya, brillant finalista al
Torneig d'Europa, arribà a la nostra ciutat

El fiscal demanà per al processat
la pena de dos mesos i un dia de
DERIVACIONS DEL CAM·
presó i 300 pessetes d'indemnització
PIONAT
D' EUROPA
DE
per les lesions causades a la dona, l
BASQUETBOL
dos mesos l un dia 1 175 pessetes
França, pel que es veu, no passo.
d'Indemnització per les causades al
pel fet que Txecoslovàquia l'hagi t'limarit.
minada del Campionat d'Europa. Aixi
AUDIENCIA
El defensor alegà l'eximent de lees desprèn de la noticia que publica
PRIMERA SECCIO
gítima defe:-- : a per a demanar a la.
«L'Auto», el qual diu: «França ha
Un que s'hi conforma. - Esteve Sala l'absolució del seu patrocinat.
proposat a Txecoslovàquia, que l'ha
Guart, acusat d'haver causat desper- Queda conclús per a sentència.
eliminat del Campionat d'Europa, un
fectes a un altre en topar amb l'aumatx revenja. M. Marek, «manager»
tomòbU que menava, es va conforQUAR TA SECCIO
dc l'equip txecoslovac, ha acceptat.
mar amb la pena de multa de 125
Estudiants aprofitats. - Els estuEl matx tindrà lloc el 30 de juny a
pessetes que 11 demanà el fiscal.
diants de l'Institut de Terrassa Lluc
Paris, amb retorn, l'any següent o.
Valls Romero, Manuel Farnés NoPraga.
SEGONA SECCIO
gués 1 Elies Michel Montero s'apodeRobatori. - Es veié en aquesta raren d'una màquina d'escriure prosecció una causa contra Francesc Si- pietat de l'esmentada instltucló, la
mon Pérez, acusat d'ésser l'autor vengueren l es repartiren els diners,
d't. ~ robatori del qual resultà vícti- segons les conclusions fiscals.
El gran partit de diumenge, a l'Estadi
ma Josep Serra, a Badalona. El proEls processats declararen davant el
cessat ja havia estat condemnat an· Tribunal que tot l'ocorregut
es reteriorment pel delicte de robatori s. dueix a una facècia 1 que estaven dis
mà armada a set anys de presó.
posats a tornar la màquina o bé els
El fet del qual se l'acusa é& el que diners. Elies Mlchel declarà que a
segueix: Simon es presentà, pistola ell en el repartiment no li havia t{)en mà, a un forn propietat de Josep cat res i que creia, també, que es
Serra, establert a Badalona, I ll exi- tractava d 'una facècia dels seus
gí que U lliurés 25 pessetes que ne- companys.
cessitava per a pagar l'enterrament
Al fiscal no U féu ¡;ràcia la facècia
d 'un familiar seu.
No h1 ha pas cap m ena de dubte tlc celebrat a Barcelona des de la
l demanà que els seus autors fossln
El perjudicat no denuncià el fet condemnats a dos mesos i un d.la
dc que el partit de diumenge vinent a vinguda, memorable també, del Bolfi , que s'assabentà que allò de l'en- presó, perquè en vagin pensant una l'Estadi entre el famós equ.lp pro· ton Wanderers en la jornada inauterrament era fals. El fiscal en les altra de més enginyosa.
fesslonal anglès Sunderland A. F. C. gural de l'Estadi de Montjuïc.
seves conclusions demanà, ahir, per
1 la Selecció Catalana constitueix
Encara que a honor a la veritat
al del banquet la pena de tres anys
el més gran esdeveniment futbolisTRIBUNAL D'URGENCIA
1 a homenatge merescut als jugade presó.
dors que diumenge han d'ésser els
Els de uAcclón Cludadana» poden
TERCERA SECCIO
nostres hostes hem de fer -nos ressò
portar pistola Impunement.
Eveli
Legitima defensa'l. - Miquel San- Torrens Amadeo comparegué davant nova 1 la Geltrú. Aparegué posterior- de l'opinió que les actuacions del
ebo Apariclo, processat pel delicte oe el Tribunal d'Urgència. A aquest ln· ment el carnet de referència, que Sunderland han merescut per part
lesions, comparegué davant el Tribu- dividu, en ésser escorcollat per la !ou ajuntat al sumari.
dels més competents crítics anglenal d'aquesta secció. Els fets que mo- policia al carrer del Migdia, 11 foa
El fiscal demanà per al del ban- sos, els quals el consideren com l'etivaren el seu processament, segons trobada una pistola al damunt, sen- quet la multa de 250 pessetes, 1 el quip de joc més depurat que s'ha
la prova testi.flcal, es desenvoluparen se que tlngués, tal com declarà, la defensor l'absolució.
exigit en les competicions angleses
com segueix: Un matrimoni vei en- corresponent llicència.
de molts anys a aquesta part.
trà al domicili del Sancho 1 tingueTraslladat al Jutjat de guà.rdla les
NOTICIARI
Es per això sens dubte que l'r.flren una forta discussió de resultes coses canviaren. Allà declarà que, sl
de la qual arribaren a agredir-se mú· bé no tenia llicència per a l'ús d'ar·¡ El general de Mlguel a l'Audiència. cló barcelonina, o millor dit -pertuament. Marit 1 muller resultaren ma, pertanyia. a l'organització ano- - Ahir al mati el general de Miguel què aquesta és la veritat- l'afició
amb ferides de consideració l el pro- menada «Acción Cludadana» 1 que anè. a acomiadar-se del President àe catalana tota. espera el gran encontre de diumenge amb un lnterès
cessat, lliès.
tenia el carnet corresponent a Vila- l'Audiència.
poques vegades Igualat. Tot fa ~
perar, doncs, que diumenge s'oferirà. novament als ulls dels aficionats
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Els jugadors del Sunderland arriben el
divendres i ja han comunicat els noms
dels que formaran l'equip

TOT D'OCASIO
CORTS

premi de cent pessetes al mallorqui
Miquel Camundí i Ferrer.
En el concurs de senyoretes ha estat nomenada campiona, amb un premi de 500 pessetes, la senyoreta !vet.
te Camplche. Els cinc llocs següents
els ocuparen les senyorets Ofèlia Fernàndez, Carme Puig, Carme Raduà,
J osefinl\ Puig i Maria. Garcia. A més
s'han concedit premis !los a la classificada amb el número 30, l la classüicacló general ha arribat fins a
158 senyor etes.
En la classificació per equips h a
estat atorgada la Copa d'Honor de
l'Ajuntament a l'equip de l ~col a
de Secretaries Comercials (O!icmlstes), la Copa «Hispano Olivetti» per
o. corporacions a l'equip de la casa
«Comercial Pirelll, S. A.» i la copa
«Hispano Olivetti» per a Institucions
d'en~enyament a l'equip de l'cAco.dèmia Cots», de Barcelona .

&a¡
1

No hi ha hagut variacions en la Classificació general
T ortosa, 7. - El trajecte que se- màquina en primera posició. cap
para Barcelona de Tortosa, 188 qui- dels belgues, Deloor 1 Diggneft, qUf
lòmetres, que constituïa el recorregut porten avantatge a Canyardo en la
de la setena etapa de la Volta a Es- classlficacló general, no estava abpanya, es presentava, degut a la sent d 'aquest escamot. Per tant, la
manca d 'incovenients en el recorre- classificació general es manté sense
gut poc alterable en la classlflcacló variació.
d 'aquesta cursa.
La marxa que en general han desCLASSIFICACIO DE L'E·
envolupat els corredors, ha estat
TAPA
lenta. Llevat d'alg-uns moments, es·
Primer: Antoni Montes, 5 h., 6Q
cassos, per cert, ningú no s'ha decidit mlnuts, 15 s., a una mitjana dè
de forçar el tren per tal de guanyar 31'516.
alguns llocs en la seva classificació.
Canyardo, Max Bulla, Blatman,
L'arribada no fou organitzada amb Vicenç Bachero, Gustau Deloor, Ma·
l'ordre degut. Igual com va passar rinus Valentyn, Salvador, Cardona.,
en l 'arribada a Barcelona, els corre- Luigl Barral, Eduard Molinar, An·
dors amb prou felnes si es detura· toni Andrés Sancho, Digneff, Fayo.
ren: el públic es llançà a saludar els lle, Thallinger, Bianchi, A. Deloor,
«routiers», i amb això impediren que Bailon, Jimeno, Vander Ruit, Cepe·
es pogués fer ia classificació amb tot da, tots en Igual temps que Montes.
detall l pulcritud.
Per bé que la. classificació general
CLASSIFICACIO GENERAL
no ha. variat després d'aquesta sete1. Gustau Delorr, 53 h., 56 m., 28
na etapa, ens podem sentir compla- segons.
guts que hagin estat dos espanyols
2. D1gneff, 54 h ., 4 m ., 56 s.
els qui han guanyat els primers
3. Cañardo, 64 h., 5 m., 5.
llocs. El vencedor, l'andalús Montes,
4. Molinar; 6, Barral; 6, Max Bu·
és un individu del qual hom no po- lla; 7, Blo.tman; 8, A Deloor; 9, Bian·
dia suposar que guanyés alguna eta- chi; 10, Fayolle; 11, Vander Ruti; 12,
pa, però sabé aprofitar-se del bati- Marinus Valentyn; 13 Amberg; 14,
bull que s'organitzà en el «sprint», Cardona; 15, Jlmeno; '16, Adam; 17,
1, lliurant-se de l'obstrucció estran- Bachero; 18, Cepeda; 19, Ruiz Tri·
gera, pogué posar la roda de la seva : no, I 20, Sancho.
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FUTBOL

La vetllada d'aquesta nit
al Nou Món
El seleccionador nacional da· Per a aquesta
nit, els organitza.
del Nou Món han muntat una
vant el matx amb Alemanya dors
vetllada popular el combat de tons
Lisboa, 7. - El seleccionador espanyol ha manifestat la seva lmpressió sobre quin ha d 'ésser l'equip que ha de representar Espanya
en el pròxim matx de Colònia.
Ha ordenat que s'uneixin a l'expedició els jugadors Lafuente, Pere
Regueiro 1 Muguerza. La designació
definitiva de l'equ.lp serà feta després d'un partit que es celebrarà
demà, dijous. El més probable, però,
sembla que serà el següent: Elzaguirre; Zabalo, Quincoces; P. Regueiro, Cllaurren, Lecue; Ventoirà,
L. Reguelro, Làngara, Irara¡orri i
Gorostiza.

de la qual anirà a càrrec de cazor·
ro 1 Arias, que tan bona impre~ó
causà el dla de la seva crentree•
contra Arlandis.
En el semifons, Santandre u
serà acarat a Daufi, allunyat dU·
rant un temps dels nostres nogs.
després d'una llarga estada a l'estranger. Els altres combats són: S·1
mó-Ballart, Trlncher-Arlas ll I Penya-Frog.

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

BOXA
La I. B. U. desposseeix del
títol mundial Max Baer, i
designa Pierre Charles i Primo Carnera per al Campionat mundial de totes les
categories
Paris, 7. - La Unió Internacional
de Boxa ha desposseït automàticament Max Baer del titol de campió
mundial perquè el període concedit
per la Unió per a un combat en defensa del seu titol contra el belga
Pierre Charles expirà ahir a la tarda, a les sis. El titol, doncs, serà re·
tirat perquè Max Baer i Charles no
han complit l'ordre de la. Unió de
celebrar el combat. Lo. Unió es reunirà aviat, segons sembla, per a
declarar vacant el titol de campió
mundial, per tal que els pesos pesats puguin celebrar combats eliminatoriS fins que sigui nomenat un
nom campió mun<lial. Hom espera
que Carnera, Neusel, Schmeling, Uz..
cudun i Charles pretendran la conquista del titoL També s 'espera que
la decisió de la Unió no preocuparà
Baer, per tal com no afecta als
organismes de boxa nord-americans
l sols li priva de lluitar com a campió d 'Europa.

• • •

Paris, 7. - El boxador belga Plerre Charles ha estat designat cclJ.a..
Uenger» oficial al Campionat m undial de tots els pesos per a lluitar
contra Ptlm.o Carnera

VIl
INTERNACIONRLdef
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AUTOMOVIL

DEL 3 AL 15 MAIG
PALAUS PARC MONTJUIC

BARCELONA
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la humanitat

DIMECRES, 1 DE MAIG DEL 1935

·El TREBALL ·

Les hores de lleure
dels treballadors

•

•

El senyor Josep Maria Ruiz I Manent, delegat governamental a l'Oficina Internacional del Treball, de
reformes quant a les reclamacions Ginebra, ha parlat en un recent
davant els Jurats Mixtos per hores article de les llores de lleure de la
extraordinàries i entre altres les d e classe treballadora en termes que
La veu de Catalunya que no
desplauen, puix que demostra
reconèixer als patroriS 1 als obrers, no ens
Llegiu aquesta. nota de El Dilusap res i aue no vol aventurar hiavu1 ja ha desaparegut aquella
el dret d 'ésser r epresentats i defen- que
pòtesis. St, vaja: la Lli{la està a
vio, t veureu com el senyor Lerque tenien els «fisats en els judicis corresponents, vella temença
la que aalta:
del segle XIX envers els
Aquest ts el tftol que po~a Le.
roux ~s ltome de paraula:
per una persona qualsevol. Resta làntrop~
treballadors, amb relació a les hores
«Al qunrt dia de p lantejada la cr181
Publicitat al seu editorial. Llegint s'ha
a!xi mateix limitat el dret a recla- de lleure. Temien, aquells bons bur«Hemos entrada en la sexta etapa
IU'l'lbat al desenllaç d'ahir.
mació a 2.500 pessetes. Una vegada gesos, que dirien els francesos, per gubei'Orunental del Sr. Lerroux.
aquest títol seran molt.t elt que
S'ha constltutt, sota la presidència
&te puede declrse que ha pasado
un obrer hagi presentat una recla- la sort dels treballadors sl trebadel
senyor
Lerroux, un mlnlsterl d'un
pensaran que un cop de timó ai.rf to
molt marcadament de dreta, amb
mació contra un patró, per salaris, llaven menys de 16 1 14 hores diàries. :VA por todas las pruebas.
pot
portar
Prlmero
la
barca
gobernó
al
temporal:
elementos de
me.n1Iesta preponderància del Partit
vacances, festes, bores extraordi.n&- Les hores que passarien fora. de la S\1 p!lrtldo y con elcon
apoyo dlrecto de
popular a¡rrarl conegut amb el nom
r ies o diferències de salari, no po- fàbrica, poden molt bé ésser cobertes lnR derechas.
cJa està format el nou Govern. Hem de
Ceda.
drà. presentar, després cap altra re- pel vici. La taverna, les cartes, els
Después formó otro Gablnete en el de reconèixer que no era pas aquest
Part!~ Radico.l no té ja la majoel ministeri que eta augurar la nota riaEldel
mJnlsteri. Però el conjunt de
clamació sobre aquests mateixos mo- prostíbuls. No; els patrons d'abans. que }·a prestaren su personal concurso que
cllsa4bte
donava
el
President
de
IO'i
agrarlos
de
Martlnez
de
Velasco.
la
maJori.l
éa el matius, contra el patró r ecorregut amb no podien sentir parlar de reduir la
la Rep(lbllca; no podlem esperar que teiX. Quant parlamentària
Mas
tarde
asocló
el
Sr.
Lerroux
a
a la distribució de car·
data anterior a la reclamació.
jorn.ad.a. del treball a vuit hores, su Mlntsterio 1011 popullstas a¡Tarlos l'ampliació que h1 era preconitzada teres, desorienta
bon xic de moment.
quedés redulda a l'Ingrés del senyor 1 no es comprenen
També s'estableix que no h1 hagi per exemple, que era l'unànime as- de GU Rebles.
Per aquestes columnes, i sota. l'e-- en definitiva ha de resoldre és el
tants canvis. Pitpigra! de «L'obra social a Catalu- ministre del Treball. S'estableix l'ar- recurs contra les sentències per re-- piració del proletariat internacional
Posteriormente no se recataba el se- Chapr.prleta, aue no representa altra Jor éa, amb tot, que !III'Urln en el Goforço. polltlca y parlamentària que la vern determinades persones massa conya durant l'Autonomla:t, hem anat bitratge obligatori, però amb plenes clamacions quan no excedeixin, les Vetllaven per la salut dels seus tre- ftor Lerroux para dec1r que, as! co- seva
personal. També s'hi parte.va de negudes per la seva manltesta hostiél habla gobernado con la colaboenumerant la tasca realitzada des facultats per al ministre del Tre- Indemnitzacions concedides als tre- balladors, 1 com a Infants no els mo
raclón de las derechas, no habria tn- convivència amb altres grups, I hem litat a les aspiracions 1 als sentiments
de la Conselleria de Treball, quan ball, previ acord del Consell, d'lm- balladors, a 250 pessetes; 1 sempre deixaven sortir de la fàbrica, per convenlente
de
convenir
que les suggestions preal¡uno en que después
Catalunya.
por que es pervertlss!n.
no han tingut mutor !OI·tu- deQue
aquesta. era regentada per un home posar obligatòriament a les parts el que s'hagi votat per unanimitat.
aobernuen las derechaa con el con- s.ldenclals
no és aquest el govern que el
na;
seria
Indelicat
parlar de fracassos, paJ..s esperava
Per aixb costà tantes lluites 1 tan- curso de los radlcales.
d'EsQuerra Republicana de Catalu- dictamen dels Jurats Mixtos o dels
També la Llei Vaquera assenyala
1 neceaslta, ens sembla.
1
potser
més
que
Indelicat
seria
lntes
repressions
1
tanta
sang
la
conY
basta
llegó
a
declr
durante
la
Indiscutible. Es dlrè., potser, aue en les
nya. Hem parlat de les disposicions Consells de Treball en els conflic- determinades preferències amb regenwtat per part noetra, perquê Qul c!Icumstàncles
tramltaclón
de
la
crisis
surglda
a
prlnno era possible
questa
de
les
vuit
bores.
del Govern autònom per tal de pro- tes que sorgeixin entre patrons 1 o- lació al nomenament de president;
sap sl allò
té una aparença de una altra. cosa.. actuals
No ho sabem pas nosAvui, que ja es parla de la setma- clplos del pasado mes QV'!, llego.do el fracàs, en laque
cedir a l'adaptació dels serveis de brers i que afectin als següents ca- seran preferits els de carrera judiIntimitat de ta conscièn- altres.
caso,
no
pondria
nln¡¡ún
reparo
a
presNo
volem,
doncs,
aventurar hitreball trasp3SS8.ts en virtut de les sos:
cial o pertanyents als Cossos d'Ad· na de les quaranta i trenta hores, -a tar su personal cooperaclón a un Go- cia d'algú que no cal anomenar pren pòtesis que ta realitat podria no conl'aspecte d 'una victòria guanyada amb firmar.
I.Jeis Constitucionals que són l'Esa) Vagues I locauts que tinguin mtnlstracló de l'Estat o de l'Escota Nord Amèrica ja no se'n parla de blerno de derechas.
En los dos casos que precedente- refinada cautela.
Caldrà --com sigut- esperar seretatut 1 la mateixa Constitució .d~ la referèncie. a serveis públics I d'ull· Social I mal no podrà ésser nome- les 30 hores, s'apliquen en moltes
Qul no ha sortit gens gloriós de la nament
l'actuació del govern nou per
República, diSposicions que elXll'en litat general (ferrocarrils, tramvies, nat president cap Individu que per- Indústries i el resultat és satisracto- mente se Indican puede declrse que 11e prova
ha estat el senyor Lerroux; en a judicar-lo
encuentra
ahorn
el
Sr.
Lerroux.
segons la seva conducta.
ri-,
preocupa
les
organitzacions
pel decret del 18 dc setembre del aigua, gas, electricitat). Això signi- tanyi a alguna associació patronal o
la formació del Govern no solament Seran els seus
En
realldad,
dada
la
composlclón
del
prop!¡¡ actes els que
1933 que creà. el Consell de Treball fica prohibició de vaga en totes a- obrera. D'entre les persones que obreres escollir mitjans per tal d'or- Gnblncte que nyer quedó constltuldo, ha prevnlll'ut el criteri proporclona- ens diran l'actitud
hem d'adoptar
ganitzar cursos d'ensenyament, conllsta, Inadmissible en a<¡uest cas, davant de la seva que
de catalunya, com a estament con- questes Indústries.
La situació
exerceixin una determinada profes· ferències culturals, escoles per lll es ahoro. el Sr. Lerroux qulen presta perquè
ningú no sap quants republl- del pals és tal, aue gestió.
su
concurso
a
las
derechaa
y
el
que
sultiu del Govern autònom, el decret
no
admet
go.lre esb) Vagues que comprometin greu· sió, seran proferides les que possel· desenvolupament professional, camps personalmente con ellas colabora, ya cnns b1 ha entre els 115 diputats de pera In necessitat de governar. Però,
del 12 de setembre del ma~ix any.
xin un titol acadèmic.
la Ceda, sinó que ba vist postergat no volem demoetrar cap lmpaciêncin,
que
en
realldad
en
el
nuevo
Mlnlsted'esports,
biblioteques,
ment
els
horts
Interessos
collecnacionals
o
la
pel qual s'ordena que passm a de-El senyor Vaquera, a més a més,
rlo los elemcntos derechtstns son los el grup que representava l'esperit més n1 cap partit pres. Hi ha problemes
pendre de la Comelleria de Treball vida d'una Indústria. Naturalment, manifestà estar disposat portar 1\1 tlus 1 Individuals, orfeons 1 cors, 1, predomlnantes.
liberal dintre el republlca.nlsme his- planteJats tan vlu.s, <¡ue ben aviat queen
fi,
tot
quant
pugui
ocupar
les
aci
el
Govern
es
converteix
en
deels Jurats .Mixtos 1 Tribunals IndusEn cuanto se produzca. una dlvergeu- tòric del partit. Amb aquesta minvo. darà posada a prova la capacitat pollParlament la Llei que sobre Associa- hores sobreres als treballadol'3
fensor
dels
patrons
afectats
per
ucla
ministerial,
las derechaa pondràn dels radicals el Govern QUeda marcada- tlca dels homes governants.
trials de Catalunya. També parlàcloriS professionals dictà Anguera de
tal de fer-ne homes lliures al Sr. Lerroux en el trance
de someter- ment descentrat cap a la dreta. El preAmb tota sinceritat els desitgem els
rem de l'atenció que meresqué al na vaga. Només cal dir que la Indús- Sojo. No cal dir com el nou minis- per
en
el
sentit
més
ampli
de
la
parause a elias por completo o de dlmltlr. domlnl dets neo-republicans ht és ab- majors encerts.»
Govern de Catalunya l'atur forçós tria perilla I la vaga es declara U- tre del Treball de la C. E. D. A.
solut: de tretze ministres, set són cePuede
el
Sr.
Lerroux
presidir
el
acla.
Es
a
dir;
ampliar
legal.
els
coneixel férem esment de l'Institut Contra
diotes 1 aRrarlS, per quatre radicals, un
troba el terreny preparat pel radical ments tècnics l Incrementar el des- tual Goblerno; pero dentro de él su melquladista
1 un Independent. La
c) Vagues que posin en perill els Vaquera.
l'Atur Forçós, creat per la Llei del
autorldad no puede ser mè.a exigua.
El
senyor
Vaquero
es
conenvolupament
de
les
aficions
de
camajoria
26 de maig del 1933, 1 del Regla- mitjans d'existència d'una població. ~ratulava de posseir l'aquiescència dascun dels treballadors en tots els La nccptación de la Je!atura de un i sl a laparlamentària és la mateixa,
Cambra
els radicals poden
Mlnlsterlo
en
condiciones
semejantes
ment Interior de l'Institut Contra No sabem quines vagues hagin po- del seu cap, Alexandre Lerroux, que, ordres de la vida. Obrir un ampli
determinar la derrota del Govern, en
resulta Incomprensible.
l'Atur Forçós, creat per decret el sat mal en perill cap població.
els
Consells
estaran
en Inferioritat
si bé en minoria, continua, almenys camp al cervell de l'obrer.
Y nada mè.a declmos porque el cen9 d'agost del 1933.
d) Vagues que deixin sense una damunt el paper, essent President
El senyor Ruiz 1 Manent, amb molt sor tlene el làplz roJo enhlesto y a nos- me.n1Iesto..
El corresponsal de La VanguarUna
altra
diferència
amb l'anterior
No oblidàrem tampoc de posar de assistència els malalts I els asilats del Consell
nos hace maldita la gracia el exMinistres del que d'encert, esmenta. els cors de Clavé, otros
dia a Madrid, posa de reUeu alrelleu la importància del decret del dels establiments benèfics. Tampoc resta d'aquellade«República
prl.mlrno& la mollera llenando cua.rtt- ministeri és la desaparició dels têcn1cs
a Catalunya, Institucions absoluta- llns
-<>h,
canclvtls
I
mUltara:
no
és
que
ens
dolgUi
lnútllmente.»
guns punts obscurs de la passada
13 d 'abril. també del 1933, que orde- no tenim notfcla que mal en cap didesa!- de Trabajadores».
ment obreres i que com molt bé diu,
l'absència dels representants dels coscrisi, que tant ha afeblit all ranà. procedir ràpidament a la con- pals els trebal.lndors, fins en vagues
sos armats, perQuè sempre l'hem crepoden presentar-se davant Europa
Hem
volgut
traçar
un
paraHel
endicals:
fecció d'un cens sobre els obrers generals revolucionàries, hagin deiguda Innecessària, però ens hauria
com a exemple d'una obra d'educacDesde el memento en quo ayer mosense feina, que havien de realitzar xat sense assistència els hospitalit- tre la legislació i actuació soclal de ció social de les masses treballadoa¡rradat més trobar el senyor Gil Rola Generalitat i la legislació 1 acbles en un altre ministeri en el qual diflcó el presldente de la República
els Ajut~taments forans afectats per zats o asilats.
res en les hores que el treball els
tuació
social
actual
que
fan
a
Mas'hagués vist obligat a portar a la los térmlnos del encargo conterido al
l'atur.
e) Vagues qua afectin al conreu drid, per ta.l que els treballadors deixa lliures.
pràctica les seves Iniciatives de go- seftor Lerroux. se daba por segura que
Recordi's que parlàrem de les dis- I collites al camp, alxl com la cria d'arreu de la Pen!nsula s'adonin de
Ginebra es preocupa de trobar
vern. Confinat al ministeri de la esta tarde habrlo. nuevo Goblerno. Lo
posicions del Govern català. del 12 de la ramaderia. Prohibició als cam- les diferències en el tracte als tre- quelcom agradable per als treballaGuerra, les seves suposades aptituds Que no se vló tan claro, slno a última
d'abril 1 19 de setembre del 1933, que perols de declarar-se en vaga.
H eraldo de Madrid ta les se- de ¡rran governant restn.ren Immunit- hora, era Que lo. tormaclón del Mlnlsdors després del treball, davant la
balladors,
per
part
dels
governs
d'eszades de !racè.a perquè possiblement terio represcnta.se para la a!lrmaclón
recordava als interessats el compliimminent aplicació de la. setmana
També s'Introdueixen importants querra 1 de dreta.
güents declaracions:
quedaran Inèdites. Per a ell el mlnls- de la C. E. D. A. en el Poder un avan.
ment de la Llei de collocacló obrede les 40 h ores a molts països d'Euter1
la Guerra, pel QUal ha demos- ce tan collSiderable. Hasto. medlod.la
ra, dictada el 27 de novembre de
«La contranota del presldente de la trat de
ropa 1 Amèrica.
una declarada Inclinació, més que de hoy los radlcales a!lrmaban que su
--------------~*:--------------l'any 1931.
Ità.l!a ha Instituït l'cOpera Na.zlo- Repúbllca al escrlto de los ccuatro• un lloc avançat en la reconstrucció jefe no transigiria en modo alguna y
clara aue la primera que en- moral 1 material del pals, sembla un que sl se querio. avenencia. habia de
Una ordre del 9 de juny del 1934
nale Dopolavoro» que diuen que està .mà.s
el Sr. Lerroux cuando a éste le refugi per
a esmerçar-hi unes activitats
a base de que la c. E. D. A. ss..
per la qual s'organitzava la Borsa
compta amb 2 .000.000 d'af111ats. A tregó
contlrló
el
encar20 de formar Goblemo que no són les que més falta fan a ser
crl!lco.se parte de aus pretenslones.
de Ccllocacló, amb jurisdicció a tot
Bèlgica funcionen les Institucions anteayer. En ese documento el jefe la
República.
No
parlem
de
les
espeLa
realldad
cómo la
el territori de Catalunya.
d'Educació Popular dirigides pel Con- del Estada hace constar dos cossa tun- rances Que suscito. la preséncla del se- contlanza quehalosdemostrada
radlcales tenfan en
Decret del 20 de setembre del
sell Nacional de l'Estat. A Alema- damentales: que loe del bloque ban nyor Ro:vo Vlllanova al mlnlsterl de la !lrmeza de su Jefe carecln de base
1933 pel qual s'estructurava l'organya la cKraft durcb Freude». Tam- t·enunctado por ahora a sus pretenslo- :D,farlna, perquè en aquest punt l'opi- y <¡ue puesto en el trance de perderlo
Sota la presidència del senyor Joan Palafrugellenea», de Palafrugell. Coo- bé existeixen organitzacions d'aques- nes revtslonJstaa y que el Goblerno nió p\lbllca señ unànime a reconèixer todo, el seftor Lerroux ha translgldo
nisme de les Assegurances Socials
Colominas Maseras ha tingut lloc la perativa de Consum «L'Econòmica», ta naturalesa a Nord Amèrica, a que debe formar el Sr. Lerroux, sobre que difícilment es podia trobar un ho- Inclusa mucho mè.a de lo que en prinde la Generalitat.
no cerrar sus puertas a alguna repre- me més escaient. Politlc de blats I de cipio se proponla transl~tlr. Y asi se ha
Decret del 28 de setembre del reunió del Consell Superior de la Co- d'Arenys de Munt. Cooperativa «Pa- França ,a Romania, a Austria, i, en sentación técnlca o lndependiente.
de- terres de secà, podrà enfocar els proble dado el caso de Que la C. E. D. A., que
1933 que suprimia les funcions de operació.
fi, a gairebé tots els països del món. be 8l.n aplazam.tento alguno proceder mea de la marina amb l'objectivitat hace dfas
nificadora
Cornudellenca»,
de
Cornuparecla oue se hublese con·
Els
senyors
Calvet
i
Sala,
donaren
e.
la
dtscuslón
parlamentaria
de
los que dóna una lnnocênclo. vlrglno.l.
I
a
tot arreu estan subvencionades
les Delegacions Provincials de Tre!ormado con algo menos, haya vlsto
della. Cooperativa «Telxidors de Mà»,
compte de la seva r epresentació al de
presupuestos
del
Estado.
Estima
a
este
ball
Pel
que
toca
o.
Catalunya,
1
controlades
la
comper
l'Estat,
hoy
calmada
a
tot
arreu
su amblclón de ser el
Barcelona. Cooperativa «Unió de
respecto su excelencla que se ha retra.. posició del nou Govern per força ens grupo màs numeroso del eqUipo ml·
Congrés Nacional de Cooperatives ce- Cooperadors»,
menys a Espanya. La mostra» Repú- sado
de
I, davant l'amenaça constant de lebrat
Sant
Joan
dc
VilamAs
de
lo
debldo
el
cumpllmlenha
de
suggerir
les
més
rialleres
persnlsterlal, como ya IQ es de la Càmara.
a Madrid darrerament.
tancament d'indústries per part de
torrada. Societat Coopeatlva Obrera, blica encara no ha tingut temps to de lo que se preceptúa. en el arti- pectives: la presència del senyor Royo Trlunto
de una tàct~ca, llama a esta
Vista l'ordre de Presidència apare- de
culo 107 de la Constltución. Ello, en V1Uanova, tan apassionat per les co- resultada el pe1'16d1co «Ya», tan a!in
determinats Industrials, consignàrem
Pineda. Cooperativa «Unió de Co- de crear aquestes Institucions.
guda
al
Butlletí
Oficial,
en
la
qual
El senyor Ruiz 1 Manent podria definitiva no es Bino un acu.sado re- ses de Catalunya, ens obre de bat a a Acclón Popular. Y en realldad no ha
la importància i els beneficis que
operadors»,
de
La
Bisbal
del
P
enedès.
proche de qulen puede hacerlo a los bat les portes de l'optimisme. ¿Qui aido otra CQIIa ~~~no el j;rlunfo de una
obtingué la classe treballadora de es fa constar que la Mutualitat del Cooperativa de Canet de Mar. Coope- dir-ho a Ginebra.
A part els cors de Clavé, re!! dos Goblernos anterlores y al Parla- podrà ésser Insensible a les Inspira- tàctica E-lngularmente oportunista,
Catalunya de l'ordre del 2 de febrer C. A. D. C. I. deixa d'estar sotmesa rativa «Previsión y Hoga.r», de Barcemento
clons fra ternals, a. la. simpatia 1rresls- dúctil y tenaz sobre los procedimlentos
del 1934, en la qual es mana que a la Intervenció de l'autoritat militar lona. Cooperativa d.a Malgratense», d 'important no s'ha fet en tot el
Es el necho ahora el que se haya t!ble que el ministre de Marina ha habUldoso del setl.or Lerroux. De todos •
territori de la República espanyola. rehecho
abans del tancament de qualsevol per haver estat aixecat l'estat de de Malgrat.
el bloque gubernamental. ¿Po- demostrat per l'autonomia l pela ne- modos, y aunQUe desde muy tempra·
!nditStria o comerç o reducció par- guerra, I que correspon al Consell SuMercantils: Cooperativa Comercial I creiem que ja és hora, almenys drà el Goblerno que van a controlar guits de Catalunya? Donac:.a la forma- no ya se vlslumbraba el Goblerno que
cial de personal, havia d'ésser co- perior de la Cooperació de vetllar de Detallistes de Papereria. i Objec- de fer el que fan els països més en- laa derechas salvar los obstàculos que ció del Govern, el destí no ens pot luego se ha formado, éste presenta dos
de su propla const!tuclón van a deri- reservar cap sorpresa desa¡rradable,
perquè
aquesta
associació
compleixi
que no han deJado de
municada 1 plenament justüicada,
tes d'Escriptori, de Barcelona. Asso- darrerits en matèria social.
varse? Porque nadle ha olvidado el perquè tot ho tenim previst; no ens caracterlstlcas
produc!I lmpreslón. Una, la ya citada
la mesura, davant la Conselleria de la llei, a la qual es troba acollida, ciació de Cansaladers Detallistes, de
origen
de la crlsts del 28 de mar¿o sorprendrà res. La Lliga potser sl que de
Que
los
radie:tles
en tan notos'acordà
designar
el
conseller
senyor
Treball.
Ultimo. Los mlnistros agrarlo, mel- s'ha sent1t defraudada, 1 amb raó, ria minoria y hayanestén
renunciada, con
Josep M.a Puig 1 Roig perquè even- Barcelona.
Quladlsta y cedlstas d!mltleron trrevo- perquè
havia !et mèrits per a més del tan escasa reslstencla, a lmprim.tr diSanitàries: Villa de Salut «L'AEls treballadors de Catalunya sa- tualment actuï com a interventor.
cablemente porque la mayorla de
ll donen. Es clar <¡ue s.l a l'AJun- recclón politlca al Gobierno; la otra,
liança», de Barcelona.
'
ben avui, la força considerable que
aquet Gobierno votó unos lndultos y que
Consell prengué concixen1ent de
tament es coordina amb els lmpulsos
hecbo de <¡ue el setl.or Gil Robles se
Escolars: Cooperativa «L'Auxlllar
han perdut amb l'anuRacló de l'Es- lesElinspeccions
ellos eran decldidos part!dartos de tu- del senyor Ple no b1 ha cap motiu el
efectuades
al
Sindicat
encargado de la cartera de
tatut, no solament pel .fet que l'Es- Agrícola de La Cava, a Instància d'Un de l'Alumne», d 'Olot.
sUar a los sentenciades. Pendlentes del per a suposar que a la Generalitat no haya
Guerra.
Informe de la Sala de goblerno del pcdrè. !er el mateix amb un represenquerra Republicana no estigui al po- grup de socis i al Sindicat Agrlcola
Se asegura, y ello resulta. veroslmll,
Tribunal Suprema hay actualmente tant de la Ceda.
COOPERATIVES DE PROder, slnó perquè han estat preses
que sl se ha concedida al Je!e do la
Arrossera, d'Amposta, a Ins105 expe<Uentes de pena de muerte.
En definitiva, la crisi ha desemboDUCCIO
E. D. A. este mlnlsterlo ha sld9 pretotes les prerrogatives legislatives a Cambra
Prlnclpo.lmente sobre las 45 sentenclas cat en una situació prou clara perquê c.
tància
de
la
seva
Junta
Directiva;
clsamente para probarle Que en ta anCooperativa d'Obrers Constructors
Catalunya pel decret del 21 de no- i del resultat de les gestions encomade Turón los cedlstas y compatíia ha- els catalanistes l els republicana medi- terior
no exlstló contra él veto
vembre del 1934, signat pel minis- nades al secretari, que feren necessari de Caixes d'Embalatge, de Mataró.
cen hlncaplé !uertemente, oponiéndose tin 1 es ,¡reparin. Del bienni ençà els alguna crisis
y c¡ue entonces, como ahora,
a los lndultos ...
Societat Cooperativa Gràfiques Mitre del Treball Anguera de Sojo.
esdeveniments polítics van desplaçant el presldente de la.. República se llmlel
viatge
d'aquest
a
Madrid.
De una u otra forma, lo evldente es la Repúollca del seu seient natural; tó a deJar que las cosas se desnrro--., "\
1 -, - ~ í u
I "'-~.
d'Olot. «Manufacturas del Vi~ t¡ j .... o . '· !) •• 1). :l ' f '<~f • "- El Consell estudià. detingudament nerva»,
que ol Goblerno centro derecha -màs el 14 d 'abril cada dla es fa més remot Uaran
drio», Societat Cooperativa, de Barllbremente dentro de la órblta
~ ~
'
"f ]. ·'""¡T\
-4-•f .. _r ·
la demanda que li ha estat adreça- celona.
de dereclla que de centre>- ha nacldo 1 confús.»
constitucional.»
.. ~,..
"•
•
~,
" J
"(
de
una
colncldencla
exenta
de
conteda
per
la
Cooperativa
«Manufactura
t~T-.. .. . ., ..
"A .._.,
~
nldo positivo y eflcacta. El blOQ.ue redel Vidrio», 1 atès que de la resoluCOOPERATIVES DE TRE·
• "
_.. .
. r • ""' •'- •• ~ ...,._ ció d'aquest a!er depèn
presenta un signo negativo: el de eviel treball d'un
·~ •
~
• )
' . . J' •¡ ~:' .. ¡7,
tar que el Poder Dase a otras manos
BALL
nombrós contingent d'obrers, s'inteque las proplas biOQulstas!
a · ~ ,~-..·; '1 ··n ,·,:-,
Cooperativa
«El
Nivell», de Barce«ACTUALIDAD
Según nuestros lntormes. y según
Ara mateix ens trobem com es r essà. perquè es fessin amb rapidesa lona. Cooperativa Obrera d'Edificaautorlzadas
lmpreslones que recogemos
els
tràmits
d'aprovació
dels
estatuts
-Libros y fútbol.»
desfà una obra legislativa portada.
ció, de Valls. Cooperativa «Sindicat
en alto circulo ministerial. éste serà
d'aquesta
societat
que
és
la
condició
a te-rme pels govetttS republicans
de
Construccions»,
de
Barcelona.
Coel
últlmo
Goblerno
QUe se formarà
(De cHeraldo».)
!ndispertSable per al trasllat de la sol- operativa «Unió Mèdlco-Quirúrglca:t,
de Manuel Azaña.
durante el vlgente periodo leglslatlvo.
licitud
a
la
Caixa
de
Crèdit
Agricola
Su
vida
no
serè.
lo
firme
Que las clrTot són reformes i més r eformes.
de Barcelona.
cunstanclas eltlgen, porque la dlscorEl més gran enrenou es produeix 1 Cooperatiu.
dia ha presidida su naclmlento, y adeRecaigué acord sobre les qüestions
SINDICATS AGRICOLES
al .M.!nisteri del Treball, a Madrid.
mè.a el desacuerdo substste en lo runSindicat Agrícola de Vallbona de
Pocs dies abans de la crisi que següents: Demanda de la Mutual Mèdamental
ha estat resolta ocupant la cartera dica del Sindicat de Metges de Ca- les Monges. Sindicat Agrícola, de PorAhoro. es lo mè.a lnteresante para la
de Treball un nou ministre, de nom t~unya. ~omenament de la Comis- rera. Sindicat Agrícola de Rabassa1República observar la reacclón que
Federico Salmon, 1 afillat a la Ceda, Slo ~r a 1 estudi de les normes per a res, d'Alella. Sindicat Agricola Coope- ·
produzca al pals la soluclón dada al
el radical Vaquera, titular de Tre- ins~nure en un reg1stre especial les ratiu, de Mataró. Sindicat Agrlcola
problema politlco.
ball de l'anterior Ministeri, va pre- entitats mutuals mixtes, els estatuts «Rabassaires Cultivadors de la TerDon Mlguel Maura, D. Fellpe Sànsentar una reforma dels Jurats Mix- de les quals ~o concorden amb la ra:t, de Sampedor. Sindicat Agrícola
cbez RomAn --<¡ue esta maftana re¡rresó de Roma de una Conferencia
tos en un dels últims Consells de Llei de Mutualitats. Projecte c!e n9r- Rabassaires de Montcada-Reixac. SlnclvUlsta-. don Dlego Martlnez Barrlo
Ministres 1 que fou aprovada pels ~es del procediment, al qual ha da- dicat Agricola de Rabassaires, de
y don Manuel Azafta van a reunlrse
JUStar-se la ~ramltacló ~els recursos Sant Feliu de Llobregat. Sindicat
seus companys de Ministeri.
muy en breve psra determinar lo que
Es diu, en l'esmentat projecte, que entaulats a 1 empar de 1 article 56 de Agricola «!..'Avenç», de Cabrera de
proceda en armonia con la meJor cones recullen aspiracions formulades la. Llei de Bascs de la Cooperació.
Mataró. Sindicat Agrícola Villalbf, de
venlencla del réglmen. En estos mementos la conducta de los republlcaForen admesos dos recursos preo- santa Maria de Villalba. Sindicat
per diferents elements socials.
nos debe tener dos poloe: seren1dad
En primer terme es crea, amb ca- sent9:ts contra una cooperativa de Agrícola «Unió de Rabassaires», de
plena y actlvldad extraordlnaria.»
ràcter permanent, 1 per a les Indús- Crèdit.
,
Prat de Llobregat. Sindicat de Criatries que ho demanin llurs particuLa ponènciB. presentà. a 1 aprova- dors de Bestiar, de Vic. Sindicat Agriiarttats, l per les circumstàncies de c~ó del • Consell vint-I-quatre expe-- cola de sant Quirze de la Serra..
competència que ho !acin necessari, li;ients d estatuts de societats mutuals, Sindicat Agrlcola Llobregat de Bages,
sas, alcalde de Cornellà, que fou
la Conferència Nacional d'Indústries, s~ndicats agrícoles 1 cooperat1v~ de ' de Sant Fruitós de Bages. Sindicat
condemnat en con.sell de guerra.
encarregada de determinar les re- diverses classes, dels quals se n apro- ¡ Agrícola Cooperatiu de Sant Hipòlit
L'auditor no accedi a la pe«lLA DE TODOS LOS MESES!
gles bàsiques en relació als salaris varen vint-i-un, 1 n'han quedat tres de Voltregà.. Sindic~t Agricola Badatic16 de condemna condicional feta
minims, jornada màxima, gratifica- sobre la taula per a més detingut exa-~lona 1 Canyet do Badalona
Una cuenta que no falla>l
pel
senyor Casas i és per aquest
•
·
clons, definició de categories, vacan- men.
motiu que es presenta l'apellacló daces, etc.
(De «lnformaciones».>
La llista de les societats els estatuts
FEDERACIONS
vant del Suprem.
MAGISTERI
Unió de Sindicats Agrlcoles de eaA la Conferència. assistiran els re- de les ,quals han estat al?rovats en el
CONSELL DE GUERRA PE R
Nous Batxillers. - El Rectorat ha
presentants dels patrons i obrers per mes d abril serà !eta publica dintre talunya, de Barcelona. Federació LoA DEMA
expedit els tftols de batxiller setal de presentar fórmules, i després de breus dies.
cal de Cooperatives de Producció l
Demà., a les deu, tlndrll lloc en el
güents:
En les dues reunions celebrades en Treball, de Sabadell.
el Ministeri del Treball resoldrà.
MOVIMENT
DE
CAUSES
Saló Biblioteca de la Comandància
M1quel Alfaras, Albert Breton,
En el que fa referència als Ju- el curs del passat mes d'abril, el Con·
En rebre ahir al migdia els perio- Militar, el consell de guerra de plaZulueta, Joan Casamor Prat, Mar- diStes
rats Mixtos, tindran la mateixa sell Superior de la Cooperació ha
l'auditor
accidental
d'aquesta
Ç.l que ha de veure i fallar la caucell! Curen, Francesc Lanau. Carles Divisió, senyor Grau
composició que l'actual. El ministre procedit a l'examen 1 aprovació dels El «Delegado» del Ministeri
Singla, eis ma- sa Instruïda contra Pere Canet BarMaraver, Josep i Jaume Mussom, nifestà que haVia ordenat
del Treball està autoritzat per a la Estatuts de les societats que s'esmen- del Treball, fa declaracions
la
!nhibiceló
I altres, pel suposat delicte de
tots de l'Institut Balmes de Barcecreació de les especialitats en deter- ten en la relació següent:
cíó a favor de la jurisdicció ordi- rebellió militar i aux111 a aquesta.
lona.
El cDelegado» del M!nlstert del
minades indústries -les que ho solJoan Jansà. i Pau Preciado, de nària de les causes número 537 conMUTUALITATS Treball, en rebre ahir als per!odislicitin- que, per llur importància,
tra Agusti Mercader i altres, I núl'Institut Salmeron de Barcelona.
Caixa de Pensions per a Agents tes els digué que estava reorganitdesenrotllament I diversitat de promero 124 contra Joaquim Serra I alJoan
Ballvé,
Llorenç
Mir,
Isabel
i
Comisionistes
de
Duanes,
de
Barzant
el
seu
Departament.
fessions i oficis, tinguin Jurats MixPascual, Miquel Soms, Eduard Tar- tres.
celona. Cambra. Mutual del Treball,
-¿Es que seguireu exercint aquest
tos d'Empreses.
Afegí que havia aprovat les senragona, Enric del Villar, Josep MaLes facultats dels Jurats Mixtos de Barcelona. cMontep1o de la Beata càrrec? -11 preguntà un periodista.
ria Méndez, de l'Institut Maragall tències r ecaigudes en els consells de
-No bo sé -respongué el «Deseran les mateixos d'ara, o sigui re- Juana de Aza:t, de Barcelona. MutuaINAUGURACIO D'UN MO·
guerra celebrats darrerament contra
de Barcelona.
gularització del treball, reclama- litat Obrera Catalana, de Barcelona. legado».
«COPLA DEL DIA
NUMENT A PONCE DE
August M.a Argimon, alcalde de CalManuel
Avila,
de
l'Institut
Albéclons, etc., però l'experiència acon- Germandat dels Obrers 1 Familiars
Sl ve un altre a substituir-me es
LEON I JOAN PAU BONET
des d'Estrac, Sahador Ribes Montes,
niz de Badalona.
El dta 12 del corrent mes, a dos
6ell.a -diu el ministre del Treball- de la. Casa «Noves Indústries Metal- trobarà. amb la reorganització feta, Pensando en el que la qulere
Francesc Rey Oriol i altres, Antoni
Susplra
la
veneciana;
Josep
Fabregat,
de
l'Institut
de
quarts de dotze. del mati, es proceIntroduir algunes modificacions com lúrgiques, S. A.», de Barcelona. Asso- ¡ si segueixo jo al davant d'aquest
Llobet 1 Jaume Bellmunt.
La lu:z de la tarde muere sobre el Tortosa.
de Socors Mutus «Aurora de D
rt
t j
h
é
dirà al dCl:ieobrunent 1 Inauguració
per exemple en matèria d'inspecció ciacló
Redenclón:t, de Barcelona. Mutual
epa amen • a no aur de pen[alféizar de tu ventana.••,
Víctor Betriu, Gabriel d'Olives,
del monument erigit a la nostra ciude Jurats Mixtos. No podran Inspec- Fraternita~
de l'Ateneu Fènix, de Bar- sar-hi. L'organització que estic fent
LA CAUSA PER ESPIO· tat als redemptors dels sord-muts de
Jaume Torrents, de l'Institut de
cionar altra cosa que els seus pro(De eLa Tierra:t,)
Germandat dels Obrers i Em- és semblant a l'actual estructuraNATC E
Reus.
tot el món, Fral Ponce de León 1
Pis serveis, però no les lleis socials celona.
del Ministeri del Treball.
Durant tot el mati d'ahir, el co- Joan Pau Bonet, el monument del
Miquel Pomar, Maria del Roser
com ara fan. Les facultats no cor- p leats de «Manufacturas Reunidas clóFinalment
digué el senyor cDelemandant
jutge
senyor
Josep
UrruCequlel,
Josep
Monsó;
Josep
Viola.
qual
s'atxeca al Passeig de Garcia
respondran als Jurats Mtxtos, sinó de la Indústria Tèxtil, S. A.:t, de Bar- gadol que es començaria a pagar el
Felip Gasol, Sebastià Piera, Pau Ca- Ua estigué practicant proves de ple- Hemàndcz davant la Travessera de
a ls Delegats del Ministeri del Tre- celona. ~ietaLat cMHispontepi~ de So- personal dels Jurats Mixtos, i que
mi, Privat Echavarri, Ferran del Po- nari en la causa que Instrueix con- Gràcia
ball, avui en martS de la. Ceda.
corres Mutuos
ano lliza», de cada mes cobrarien normalment com
zo, Manuel Coll, Jaume Baró, Anto- tm Victor Le.ccarclo 1 altres pel deAVIS ALS TAXISTES QUE
Quant. a les penyores superiors a Barcelona. ~iacló de Socors Mu- els altres funcionaris del De rtani
Grau, Pere Zamora, Francesc Go- licte d'espionatge.
ND TENEN CARNET
100 pessetes Imposades pels Jurats tus «La Candad:t, de Barcelona. Sec- I ment de Treball Això bo t pabem
ñi
1
Francesc
Garcia.
. El Depa.rl.ament de Circulació. en
lt be· és
·
ro
Mixtos, podran esser recorregudes al ció d"lnvalidesa i Vellesa de l'Assoelació
Tècnica
de
la
Indúst.rla
Tèxmo.
•
us
de
el
la
menys
facultat atorgada pel Decret
que
A
es
LA
pot
JURISDICCIO
ORDI·
Ministeri del Treball.
d Soco
fer. pagar el sa.1ar1 dels que treNA RIA
de l'Alcaldia de 17 de desembre darTambé resten limitades les fun- .
CURSETS
El tinent coronel jutge senyor rer, ha fl.xat un nou termini improrcions deis Jurats Mixtos, amb rela- ~Út~ ~~;~v~~~~.ede B;:_ ballin, oi, senyor «Dele¡ado»?
Seminari da Pedagogia. - El pro- Mart!nez Peñalver s'ha !nhlbit a fa- rogable, d'Un mes, per tal que puguin
ció a lea bases de treball, per tal celona. Mutualitat cSalut i V~da:t, de
NOTICIARI
fessor
Albert
Strauss
donarà
un
curvor de la jurisdicció ordinària en la presentar-se a la revalidació els car.
que no en resultin perjudicats els Barcelona. Germandat d'Agncultors,
set de quatre conferències sobre el causa que per sabotatge en un tram- nets municipals de conductor d·autoInteressos eoonòmlcs 1 Industrials del de Vilanova 1 La Geltrú. Associació
tema «Psicopatologia de la primera via Instrueix contra Prlmus de la taxi, anteriors a 23 de gener del
SINDICAT
DE
CAMBRERS
P&ls (1).
de Vigilants i Suplents de Nit, de
infància:t, els divendres dies 10, 17, Torre Castro. Contra aquest mateix 1932, que no s·hagin presentat enDE BARCELONA
A P&rt la Constitució de la Con- Sabadell. cCaja de Pensiones para la
24 i 31 d'aquest. mes, a les set del processat hi ha altres
El Sindicat de Cambrers de Barcauses per de- cara.
ferèricia Nacional d'Indústries, els Vejez del Centro Obrera Aragonés:t, celona
\o'CSpre, al Seminari de Pedagogia.
celebrarà. elecciom per tal
MESTRES DE PAMP LONA
lictes Idèntics que han passat també
})residents de Jurats MLxtos estaran de Barcelona. «Mútua de Accidentes
El
mateix
professor
dirigirà
unes
«T
irese
por
de
proveir
donde
se tire, se va a
els càrrecs de la sevn
A BARCELONA
a la jurisdicció ordinària.
mancats de vot decisiu en tractar- de Hoteles, Carés, Restaurants y SiSessions
de
Seminari
sobre
«L'ennova
Junta
Directiva,
els
dics
9
1
10
Un
grup
de mestres de Pamplona
parar al mlsmo sitlon
se de urvels o acords da caràcter mllares:t, de Barcelona. cMontepfo del
senyament dels dèbils menta.ls:t, els
hs. estat a les Cases Consistorials vicorrent mes a les mateixes bogeneral qua suposin un augment da Segundo de Jesús Sacramentado», de
AL SUPREM sitant
dimarts dies 14, 21, 28 de mnlg 1
res
de
costum.
(De
cEl
Llberall.>
els
seus
Salons I Dependèneú!s,
sou, minva d'hores da treball i al- Barcelona. Mutualitat de l'Associació
Ha estat elevada al Tribunal Su4 de juny, a les set del vespre, al
de l'oficial de cerimotru millores establertes per la llei. de FuncionariS de la Generalitat d e
prem, a la Sala Sisena, el recurs per acompanyat.s
Seminari de Pedagogia.
nial senyor Ollé.
Eis Jurats Mixtos, aprovada aques- catalunya, de Barcelona. Gennandat
Les conferències i les sessions se- a l'aplicació de la condemna condita lJel del .senyor Vaquera, tant és eLa Era Nov&Jt, de Barcelona.
cional en la causa contra Isidre Caran
públiques;
les
persones
que
vulCONC URS PER A POSAR
Representan t amb cotxe p ropi 1 bones r elacions fabr iques teixits
PaUe exlstelxin com que no. Valdria
guin certificat d'assistència caldrà.
LLUM
COOPERATIVES DE CONl'I llena d 'emprar una major s!nceque s'insCriguin a la Secretaria del
Fins el dm 14 del corrent mes. a
s'assoclarla per$Ona matelxu condicions o acceptaria repr esentació
UMIDORS
~l
dictar
una
llei
que
digués:
Seminari de Pedagogia.
les dotze1 s'admetran al Negociat MuQ EN ABOLITS ELS JURA1.'6 Cooperativa de Consum (Secció del
manera d'evitar el dolor del part. rucipal a'Obres
PUbliques de la SecImpor tant. de p referència f ilats, seda o llana. Telèfon 1152.1 o esos.
Vestit. i Calçat>. de l'Associació InsProfilaxis de la infeceió:t, del cicle ció de Foment, plec.s de propos1ció
Perquè encara hi ha més, en a- tructiva d'Obrers 1 Empleats de l'ACONFERENCIES
organitzat pel CoRegi Oficial de Lle- per a optar al concurs privat d'amcriure a LA HU MANITAT, nOm. 209
~ta Llei Vaquera; es diu que en juntament, de Barcelona. Cooperativa
Al C&sal del Metge, - El doctor \-adores de Catalunya, demà., a les pliació de llum elèctrica a la Dll'ec~ els casos de millores que poJ. Bassedas donarà la seva anuncta.- sis de la tarda, al saló d •actes del cló del Parc Zoològic, al tipus de
&COJ:dar el Jurat Mi."!:t, el que lafranca del Penedès. cL'ECOnòmlca
da
conferència sobre el tema «Nova. Casal del Metge.
468'56 ptes.
Popular Elèctrica del Penedès, de

Problemes que afecten els treballadors

Hom e de paraula

La legislació social de la Re·
pública amb relació al Govern
autònom de Catalunya

Cop de timó a la
dreta

A la que salta

Tot ha anat com
una «Ceda»

Entorn del bloc
dretista

REUNIO DEL CONSELL SUPERIOR
DE LA COOPERACIO
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LES ELECCIONS DE IUGOSLAVIA
•

els croa tes

Fara n

PER ALS AMICS EMPRESONATS

un Parl ame nt

La solució de la crisi comentada
per la premsa madrilenya

d.
,
o·
e afe IU: una etapa mes.- IU
:~::":::~:v~.s . (~,;~;: ;~~;,~. :~::. ;~r;I.Y g~ 11La Libertad11: encara més a·la dreta

La nostra subscripció llEI D b

.•

El Govern ha obtingut la victòria supr¡.
mint el vot secret
Morts i ferits
1\1 AL GRAT

LES COAC- balls Públics, Indústria. 1 Com
ClONS, L'OPOSICIO OBTE Educació Física, han estat derç I
EL 35 PER CENT
tats.
ello.
Belgrad, 7.- Aquest migdia al MiRelació de donatius rebuts a les nostres oficines
nl3teri de l'Interior h an facilitat eis
MORTS I FERITS A
següents detalls que es poden consiGREB
~
derar com a. definitius, relatius a. les
Klasgenford
<Austria) 7
s
eleccions generals del diumenge.
Llista encapçalada. pel President del noticies rebudes, proceden~ d egona
greb,
han
resultat
mortes
quatr:
Za.
Consell i ministre d'Afers Estrangers
Marta. Marcè ... ... ... ... ...
1'Josep VUadomlu ........... ,
0'50
senyor Javtich: obté el 60 per 100 sones 1 moltes greument ferides Per.
Recapta. en una. vetllada al
Jaume Catalàn ... ... .. . .. •
0'25
motiu
de
les
eleccions
generals
du.
dels
sufragis
emesos.
teatre cAteneu Republicà
Joan Castafié ... ... ... ...
1ugaa.
0 '25
Madrid, 7.- «EL DEBATEll titula
fiala, sin duda, lo culminante de estaqulenes al tomar la. pluma tenemos
Llista oposisionista de coalició Ma- laves, el diumenge darrer
Federal de Mora la Nova»
44'- Alfons Marcé .. , ,.. ... ...
0'50 el seu comentari: «Una etapa mas», increible «salución» de la crisis. ¿Qué
presentes las. realidades nadonales
J osep Gll 1 companya (quarA Jaskova han resultat: segons
R. Canytsà .. . ... ... ...
0'25
hubiera. pensado de ello Canovas del y sus converuencia.s, porque, ajenos chek, Davidovich, Iovanovich i Spaho, diu, dos morts en una topada
ta vegada) ... ... ... ... ...
3'- A. Ferrer ... ... ... ... ...
0 '50 1 diu:
ea
Antònia. 1 Jaumet, a. la me«Se ha cerrado el paréntesis y, si- Castillo, el habil consolidador del ré- a todo partidism_o, las consideram~s obté el 35 per 100 de la votació.
F. Barranquero ... ,. ...... ,
0'50
es registrà quan un gendarme tr que
mòria de Macià (cinquena
Ignasi Navarra. ... ... ...
0'50 guiendo el curso natural de las cosas, gimen que duró basta. 1931?
con
una.
perspectiva.
un
poco
mas
dide
treure d'un mur els cartellsactà
vegada) .. . ... ... ... ... ...
ELS VOTS EREN EMESOS
6'- Mag1 Ros .. . ... ... ... ...
1 :-_ la linea continua. Una llnea recta y
¿Que el actual Gobierno, después latada, Y no nos limitamos a. ver el
propaganda electoral de la candi:
J . P.... ... ... ... ... ... ... ...
6'- Josep C:J.fiete ..... , ..... .
1
EN VEU ALTA
clara,
dibujada
de
las
actitudes
a
plena
cedistas
luz
en
cada
al
formarse
hoy,
sino
que
vemos
el
mafíana
Y
Un català ... ... ... ... ... ...
tura.
1'- Joan GU ... ... ... ... ...
croata del doctor Macbek.
0'50
Aurora Castells Traverta ...
2'- Joaquim Cafllsll. .. . ... ...
Belgrad, 7. - A mitja nit es pu0'25 uno de sus puntos, y seguida con rit- el Gobierno de los 30 dias, nace bar- pretendemos ver al pas!ldo mafiana,
mo
Ricard Yuba Torrents, a la
ascensional,
to
canijo?
firme y sereno desde
¿Que la. csolución», ésta., por fuerza nuestro juic10 ha. de ser blicà un comunicat en el qual es
Ernlll Centelles ... .. . .. .
0'25
INTENT DE SEDICIO A "•
memòria de Macià ... .. .
2'- Manuel Gutlérrez .. . ... .. .
0'25 el principio hasta la fecha. En vano como la. del 3 de abrll, como la del mas sereno y comedido. Repetimos, declara que el Govern està sattsfet
Un grup de dones de la.
Elies Bosch . .. .. . . .. .. . .. . .. ,
0 '25 intentariamos ocultar una legitima 4 de octubre, no constituye, sino una para que no h~ya luga.r a. dudas, lo del
GREB
-·
resultat de les eleccions.
Casa F'abra I Coats (14 veMàquines:
satisfacción. Por Espai'la, que tiene dilataria. para la. única. solución efec- que hemos vemdo diciendo desde el
gada) .. . ... ... ... ... ...
No obstant, l'oposició ha. assolit
15'- o. G. S..................... .
0 '50
Viena, 7. - Amenacen PrOdUir
Un grup d'empleats de Llum
Em!ll Moreno ...... ... .... ..
0'25 ya un Gobierno, el mejor que podia tiva? ¿Que los republicanos han de primer dia, alia en el mes ~e marzo, importants èXits, com, per exemple, disturbis a Zaç:reb, centre de croac~la,
1 Força (quarta vegada).
61'- Tomàs Solsona. .............. .
0'50 tener en las circunstancias presentes. sentirse mas Iejos a.un del nuevo Ga- en que se anuncló esta crisis. A nos- a. Belgrad, on ha pogut reunir el 30
Quatre catalans de Ja casa.
Josep Vilaró O. ... ... ... .. .
0'50 Por la derecha, que logra el recono- binete que del caido en la. crisis de otros nos parece bien la. repr~sen per 100 dels vots, malgrat que aquests com a consequència. de les eleCCI 0
generals celebrades a. Iugoslàvia ~
M. D. (setena velada) ...
4'- E. Herran ...... ,.......... .
0'25 cimlento pleno de su conducta y coge los indultos? ¿Que a los radicales ha. tación en el Poder. Pero repet.imos
s'expressaven en públic 1 en alta veu. passat diumenge.
Uns pintors de Gr cia. (4.t.
,_ Joan Amat ......... ........ .
1' - el fruto merecido de su lealtad a de parecerles amarguisimo trago
lo asimismo que nos parece injustlfi· Com era. d'esperar, al camp la. mavegada) ... ... ... ... ... ...
3 ,_ J. A. M. ... ... ... ... ... .. .
0'50 unas normas
Un croata. ex.llat a. VIena. ha m
sinceras, de las que no que hoy colma las aspiraciones de la. cado q~e la Ceda. te.nga ma.yoria. en joria. obtinguda pel Govern és con- !estat
Maria Escur .. . .. . .. . .. . .. .
2
R. s. .. . ... .. . .. . , .. .. . ....
0 '25
que en el partit croata p:han
podido
apartaria
Ramon Palau 1 Dolors Mas •
Ceda?
obstàculos
Sin
duda.
de
Pero
sl
Paris
5'- J B. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. .
bien
el
Gob1erno.
Injustlflcado,
0'25
porque es siderable.
dit per Machek, existia un gr~n de~
J . P.... ... ... ... ... ... ... ...
2'- Josep Vllaseca ............. ..
0'50 ninguna especie.
vale una misa ¿no va.le a.lgo tam- falso que esa ma.yoría. corresponda a.
Segons els detalls facilitats pel Mi· contentament per les mesures de r&o
J osera ... .. . ... ... ... ... ...
2'- v. G. . .. ... . .. ... ... ... .. .
0'25
Abrese una etapa nueva de un lti- bién conservar' unas Cortes que, a una ma.yoria en régimen que S<?bre ser nisteri
de l'Interior, el Govern dispo- pressió que, segons es diu, ha adopta&
Montserrat Martinez (tercePere Muns ......... , .. , ..
0 '25 nerario ideal, ya recorrido en gran últimos de afío, han
de
promover
la
ambigua,
han
sido
tan
se~':lldas
de
ra. vegada) ... ... ... ...
sarà a la nova. Cambra. d'uns 300 el partit governamental durant les
2
Minerves:
•
J ordi Torrents ... ... ...
1
M. Barea ... .. ............ .
0 50 parte, cuya. meta aparece visible y reforma de la Constltución republi- granjerias personales o politicas, que llocs, sobre un total de 370.
eleccions.
o·5o cercana. Se marcó el camino en las cana.?
Josep Torrents ... ... ... ...
es legitima la. duda. de si hacian aque1
A. Beamonte .............. .
El partit que més ha sofert en les
El partit d'oposició de Machek \6
Lluis Torrents ... ... ... ...
1
J. Madrid ...... ,...., ..... .
0'50 horas inquietas de un proceso revoPero -y queremos que conste ah1 llas únicamente con la mira de con- eleccions ha estat el de
l'ex-President
El nen Jaume Vendrell, de
el propòsit d'instaurar un Parlament
,_
Relligament:
lucionario, cuando todo parecia. con- bien claro nuestro parecer- no con- seguir éstas.
del
Consell
Vilanova i La Geltrú ...
senyor
Liotich,
3
el
qual
J . Sangenis ................. .
no oficial a. Zagreb el dia 3 de Juny
1'- fusión e incertidumbre. Pero nadie
fiamos poco ni mucho en la. eflcacia.
J oana. Roig, de Vilanova 1
La. lista. del nuevo Gibierno abru- presentava un programa demanant el qual estarà integrat per aqueuS
,_ J. Planas ...... , .. , ..
1'- se pierde cuando se saba fijar la
mi- del nuevo Gobiemo cuanto a. la re- ma. el animo. Todos los nombres nue- l'organització
2
La Geltrú ... ... ... ... ...
J. Cot-tés ......... .... ..
0'25
professional
de
l'Estat.
A la memòria de l'Avi ...
3'- J. Garcia .............. .
0'25 rada màs allà de los circulos concén- solución de ninguno de los proble- vos lievan adscritas sendas interro- Igualment succeeix a la llista. de l'ex- candidats croates que consideri el
partit que han guanyat un lloc en
Els 18 obrers (14 setmana).
15'- F. Rà.!ols .............. .
1'- tricos del remolino que pretenda mas naclonales. No sólo porque los gaclones, y a decir verdad, nada. optiministre de JusUcia. senyor Maximo- les eleccions generals, encara que ofl.
Els 18 obrers (15 setmana).
15'- Josefina. Comas ...... . ..
0'25 arrastralo. Por encima. de todo, es- agravó el derechlsmo. Tamblén por- mistas. ¿Para
qué
es
ministro
de
TraEls 18 obrers (16 setmana) •
vich, i es creu que no aconseguirà cialment no s'hagin reconegut aquesta
15'- Carme Martincz ... .... ..
0'25 tàn los principios inmortales. A la.
Catalunya ... ... ... ... ... ...
1'- R. Jover ............ , .. , .... .
0'50 larga. -y aqui no parece ser muy que nadie juzga. que la Ceda, los agra- ba.jo el Sr. Salmón; y de Comunica- ni una. sola. acta..
vots.
Catalunya ... ... ... ... .. . ...
rios y sus flecos sean aptos para. ejer- clones el Sr. Lucia, y de Marina el
1
A. Majó . .. .. ......... . ..
0'50
S'avança. que el Govern iu[;oslau
Dalmau Caral .. . .. . .. . . ..
1
Josep Vilaró . .. .. . .. . .. .
0'25 larga- el triunfo es seguro. Si es cer una. política de conclllación na- señor Royo Villanova.? No se nos saVda. i nu, a Ja memòria de
Llibreria:
verdad que aun resta. una porción clonal, base ineludible respecto a lo quen a. reluclr los prccedentes, porDUES REGIONS EN LES prendrà les mesures necessàries per
Pere Biosca i Raventós (3.o.
Joan Batalla .......... ..
0 '25 del sendero por recorrer, podemos ad· que deberia hacerse. Ni por su origen,
QUALS llA GUANYAT L'O.. tal d'impedir que es reuneix! un Parque no acabariamos nunca. Y sobre
vegada) . .. . .. .. . . .. .. . .. .
2'- Tomàs Folch . .. .. . ... .. .
0'25 quirir alientos no escasos, pensando
lament no oficial d'aquesta. classe.
POSICIO
Daniel, de Sabadell (tercera
Francesc Nadal ... ......
0 '25 en el que se ha. recorrido ya. De ma.yo ni por sus programas, ni por sus todo, ¿para. qué es ministro de la
vegada) ... ... ... ... ...
2'- J . M. Pla ............
0'25
pasiones
se
hallan
capacltados
para.
Guerra
el
Sr.
Gil
Robles?
El
joven
Belgrad,
7.
Continuen
publlcantELS RESULTATS DEFl!\l·
de
1931 a mayo de 1935 no van màs emprender esa labor pedida. por todos adalid cedista pudo satisfacer su vaClara, de 1d. (1dem) ...
2'- Marcellina Naté ........ .
0 '50
se els resultats electorals que conDanlelet, de 1d. (!dem)
1'- J. Garcia. .............. .
0'50 que cuatro años. Y el dia 11, que fué los republicanos en sus consultas.
nidad
de
ser
ministro
hace
meses.
firmen
la. victòria. de la. llista. goverTIUS DE LES ELECCIONS
Ferran Rabella .. . .. . .. .
2
Josep Rovira. . .. ... .. . .. .
0'25 entonces !unes, es sàbado esta vez.
Lo prueba. un hecho. Que el órgano CUa.ndo no lo fué, suponemos funda- namental. Els darrers resultats rebuts
Un aragonès . .. .. . .. . .. .
2
X. X. .. . .. . .. . •.. .. • .. .
l'Belgrad, 7. - Les xifres oficials dePero no somos a.migos de detener- periodistico
de
la
Ceda
sefiale
como
damente
que
lo
quiso
ser.
Ya
en
la.
són
de
Banovina
1 del litoral de Dal· finltives de les eleccions del diumen·
nos en contemplaciones retrospecti· labor prévla. votar el Esta.tuto
tr~:pc~¿_1~~·::. '.'.'. '.'.'. :::
JOVENTUT ESQUERRA NAvas. Hasta con que podamos afir· tra la. Prensa.. Con ese proemio, con- primera. parte de esta crisis hizo hin· màcia, on la majoria que obtenen els ge passat, publlcades a Belgrad· aquesMaria. Escolà .. . ... ... ... ...
1'CIONALISTA
RADICAL
¿qué
caplé
en
la.
cartera.
de
Guerra.
oposicionistes
és
important.
ta. tarda., informen que la llista goPere D:Umau 1 !amllla. (14
cPATRIA NOVA»:
mar, siempre que de una manera raesperanzas de camblo puede ha.ber?
Tenemos nuevo Gobiemo. Ni su I
vegada) . .. .. . .. . .. . .. . .. .
3'- Manuel Fuster 1 Guilli. .. . .. .
vernamental obtingué el 62'50 per 100
pida
nos
dediquemos
1'a.
elias,
que
cualUn catalaniSta d'Esquerra .
2'- Francisca Pareta. .. . .. ...... .
Para. el pais republicano, esta. lla- competencla n1 su política. o!recen
1'- quier tiempo pasado fué peor, porTRES MINISTRES DERRO.. del total de vots emesos i la candidaM. T. C. (15 setmana) ... ...
2'- Josep M. Marlct 1 Faura .. .
1'- que eso quiere decir que ni la mar- mad~ soluci~n de la. crisis -que deja garantias venturosa.s. Ni que ded.r
TATS
tura de Machek el 25'40 per 100. La
Un català resident a Madrid
Rosa Pujol i Roig ........... .
1'en
p~e.
la
cnsis fundamental, que es tiene cuanto mas gustaria equivoresta. dels vots s'atribueixen a. altm
cha se interrumpe, ni la linea se de regunenRosa Aromi .. . .. . .. . ... ... .. .
,_
Antoni Formiguera i Cruiconstituye
un
vlvo
descarse.»
Belgrad, 7.- Els ministres de Tre- grups politics.
Emili Miravitlles .. . .. . .. . .. .
1
xent... .. . ... .. . ... ... .. .
2'- qulebra. Las derechas españolas, que
Telm Monterde ... ... ... ...
1'- Carme Vallés ...... ........ .
1'¿Por
qué mudanza
se habia.ntal
vienen dando tan hermosa. lección encanto.
acogldo
a. Uusiones
de una
como !!!!1!!!!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!!!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!
J osep Pané .. . .. . .. . .. . ... .. .
Antoni Fernàndez VIdal .. .
2'- política y tan fecunda. enseñanza pa- la
pide la salud de la. República.?
Joan Alarcon ... ... ...
50 Josep Centens I Farré ..... .
,_
1'Ramon Vallesp1 ... ... ...
1
Teresa Torras .............. .
2'- triótlca, se encuentran en un punto No. Es dudoso que ninguna se forria. d'Oposició del Cadci, Front ~aie
LA MORT DEL SECRETARI DEL C. A. D. C. I.
Manuel Gascón .. . .. . .. .
0'50 Ricard Rol as I Glménez .. .
1'- en el que han de seguir su labor con jara esas iluslones. Pero lo que se
de Treballadors Mercantils, Centre
J osep Segura ... ,.. ... ...
mas firmeza y brios y con mayor creian, y ello puede aseverarse en re1;= Montserrat Latorres 1 Gaya. .
1'Autonomista. de Dependent3 del CoIsidre Mayné ... ... ... ...
1
ALtonl Fernàndez Torras .. .
1'- serenidad que nunca. CUentan, afor- dondo, es que se saliera de la. sltuaJaume Moral ... ,.. ... ...
merç 1 de la Indústria, «Els obren
1'- Is~dre Badia 1 Tondó ........ .
2' - tunadamente, con los jefes que neceJosep Flores .. . ... .. . ...
1;
Josep Gaya. I Capdevna ..... .
empresonats del 6 d'octubreJ>, IAI
1'- sitan y estas grandes masas de opi- ción insostenible del 28 de marzo
Josep Sàncbez .. . .. . .. . .. . .. .
0 50 Conrad Capella 1 Torrà ... ,.,
con una. situación mas lmpropla. que
2'meu estimat fill», «.Al meu abnegat
nión,
cuyo
peso
es
decisivo
en
Mnrti Arenas ... ... ... ... ...
el
1
Jordi Fernà.ndez Torras ..... .
la de entonces y, que da. el triunfo
2'germà», Grup d'Oposició del -:nd!·
Rafael Andreu ... ... ... .. . ...
1
Joan Tost t Pavia, d'Olesa .. ,
1'- pa's, se sienten, acaso por vez prime- a lo vencido entonces.
dat de Cambrers, «L'Hora» (setm•
Joan Cregut, corresponsal de
Dr. Josep Murlllo I Mumbrú.
6'ra, plenamente representadas, seguSerenidad,
pues.
Mucha.
serenidad.»
Gavà (quarta. vegada) ...
narl), Els Treballadors de Banca I
2'- Jacint Gutnart 1 Vllamajor.. .
1'- ras de una gula, a.broqueladas contra.
Un nacionalista (tercera ve,_ \'lcenç Gaya 1 Capdevila .. .
l ' - las decepciones.
Borsa., «Els seus companys de t~
2
gada)lnde Gavà ... ... ...
cEL LIBERAL» escriu: «El ()()bierRamon ForiA~guera 1 Cruiball» (Çasa. PirellD, Cambra del
Se ha. hecho en la. politlca. aspa- no ael bloque»:
Pere N
(segona vegada),
:rent .................. .. .
2'Viatjant,
Corredor i Representa.JW
de Gavà ... .. . ... ... ... ...
2'- Domènec Latorre 1 Soler .. ,
2'- fiola, por medio de la. actuación de
de
Catalunya, Sindicat Regional de
cTodos
habiamos convenido, lo misJosep Soler .. . ... .. . ... ... . ..
Jaume Font 1 Calvo ........ .
1'- la derecha. en estos últimos años, algo
F. Ferlros ... ... ... ... ... ...
50 Josep Parramon 1 Tubau .. .
la.
Indústria.
Fabril 1 Tèxtil de C•
,_
mo
los
de
la
derecha
que los de la.
2'- sorprendente paro. ciertos criterios esJosep Bech .. . ... .. . ... ...
1
Joaq,ulm Homet I Font ... .. .
2'- taticos: dar eflcacla a. un programa, izquierda, que la crisis abortada. el 3
ta.lunya., Federació Local de Slndl·
Josep Carreras... ... ... ... ...
1'cats d'Indústries, Els dependents de
buscar ese equilibrio, eminentemente de abril, al reproduclrse el 3 de mayo,
Segon Castlllo .. . .. . .. . .. ,
o:5o Grup d'Empleats tallers MeAhir, després d'innombrables tre- grat la. distància a recórrer, la. gent «La Saldadora», Unió
Ultramarina,
politlco entre lo ideal y lo real, re- no tenia. mas solución que restable- balls,
Manuel Vila. . .. . .. ... .. . . ..
1
tro Transversal (vuitena. ve·
fou
traslladat
el
cadàver
del
segui
a
peu
el
cadàver
de Joan Fer- Ateneu Obrer Martinenc, Emllla
Francesc Saperas .. . .. . .. . .. •
0'50
nunciar al todo o nada. para. adver- cer el bloque o disolver las Cortes.
gada):
que
fou
secretari
general
del
Cadci,
rer
1
Alvarez.
Allà.
parlaren
Joan Sala ......... ,.. ... .. .
dileAbella. (ramell), Comissió Obreres
0'25 Turà ....................... .
Y se ha. optado por el primer tér1'- tir sencilla. y humanamente que meVictor Baró . .. .. . .. • . .. .. ,
0'50 Cabré ......................
1'- jor que nada es algo, que mejor es mino del dilema: se ha. restablecldo des del sanatori on estava. a. la cam- rents companys fent l'apologia del de Gràcia. (ramell), Agueda. BeneConstanti Torca! ... ... ... ...
0'50 Armora ......... .. ...... .
bra
mortuòria.,
instaBada.
camarada.
1'- hacer una parte del
al
local
traspassat.
llop, Fra.ncesc Fuster, «La. seva proel
bloque.
bien que renunJoan Gener ... ... ... ... ... ...
1'- Gómez .................... .
1'• •
mesa», Mútua d'Empleats en el CoLa. disolución, se dijo, es un salto del Front Unic de Treballadors MerLlorenç Martin ... . .. .. . .. •
1'- Borday .............. , , .... .
1'- ciar al bien entero por no ser acceLes entitats i agrupacions que es- merç de Fruites del Born, Associaen las tinieblas hacla. lo desconocido; cantils. Aquest trasllat no va. ésser
J . 1 c. ... ... . . ... ... ... ...
1'- Burgués .••..• <~ •• ...... , ., •• ,.,
1'- sible en su integridad.
executat fins a. les dues de la. ma- tigueren oficialment representades ció Ferretera, Carme Gil (ramell),
A. C. ... ... ... ... ... ... ...
1'- Bonet .................... .
1'Con esto queda. dicho que no desco- pero es el caso que los que hlcleron tinada;
Jaume Comorera ... ... ... ...
malgrat
l'hora.,
1'- Morera .................... .
una. enorme a. l'acte foren:
1'Dr. F emàndez Repeto (ramell), Una
nocemos nada. de lo que falta. hacer; tan singular declaración son los misJoan QUU!s ... ... ... ... ...
1'- Escudero ................. ,
1'- que sabemos que existen injusticlas mos que proyectan la revisión cons- multitud silenciosa, impacient, esBloc Obrer i Camperol, Partit Co- catalana. (ramell), Ateneu Republl·
F. Capdevlla ... ... ... ... ...
1'U11 d'Almeria ... , .......... .
0'50 que reparar,
perava
l'arribada
del
finat
per
a.
remunista.
de
Catalunya,
Esquerra.
Co- cà de Gràcia., Ventura. Rlcart <raheridas que restafiar, titucional, que no puede hacerse sino
Airre<l Estalella. ... .. . ... ...
0'50 Lorenzo . . . . .. •.• •.• ~ . . . . • . .<
1'munista, Federació Sindicalista. Lli· mell), Bernat Vilanova. (rame!ll,
J osep Romeu ...... ,., ... ...
1'- J. B ............. , ....... ... ,
0'50 quebrantos y agravios en el alma y disolviéndose las Cortes que la. acuerbertàrta,
Partit
Obrer
Lluls Malcas ... ... ... ...
Sociallsta.,
0'50 Pera ....................... ,
dan
y
Emilia. Sarret (ramell), Jaume Car·
convoca.ndo otras para. resoll ' - en el cuerpo de la. Nación que ha. paAugusL Pi ... ... ... ... ... ...
Unió Socialista. de Catalunya, Unió dús 1 Reig (ramell), Sindicat d'Em·
0 :~
sado por una. etapa. convulsa. Pero ver en definitiva.
llcaal·ent .. . .. . .. . .. . .. . . ..
1
MORA D'EBRE:
General de Treballadors, Federació pleats en el Comerç de Fustes de
¿No seré. esto también un salto en
,
insistimos en nuestra primera. Idea..
M. de Franctsco ,.. .. , ... ...
O 50 Joan Mir ................. .
0 50 ¿No son
Local de Sindicats d'Indústria, Sin- Barcelona., Nena Nuri, Bloc Escolar
los hechos que presencia¡nos las tinleblas hacla lo desconocido?
1\-iate\. Comas .. . .. . .. . . ..
o ;,0 Manuel Vandellós .. . .. . .. .
1 ._
dicat Indústria Hotelera, Sindicat NaC>lona.lista, Socors Roig Interna·
¡Seamos slnceros!
Pere Rius ... ... ... ... ...
una esperanza? ¿No es la. actuación
1'- Un simpatitzant de l'EspaMontealegre .. . ... .. . . ..
d'Artistes Teatral3, AssoclaC'ló d'Em- clonal, Aliança. Obrera, Teresa. Puig
0'50
La. necesidad y la oportunidad de
nyol ................ ..
0'25 de los je!es de la derecha. una gaJngtés .. . . .. . .. .. . .. . .. .
0'25 La nena SUvia Loran ...
pleats
1'Municipals, Associació Fun- Dollers (ramell), Teresa. Aguilar (ra·
rantia? ¿No quere decir todo ello que la. dlsolución es evldente.
J . Bellapart .. . .. . .. . .. .
0'60 Un que s'ha de casar ...
1'- nos acerca.mos pasa. a. paso-- pero
cionaris Generalitat, L'Artistlca Cu- mell), Leonor Oriola. (ramell), Ft>De
una
parte,
se
hlzo buen aprecio
Josep Torres .. . .. . ... . ..
1;
A la memòria de Macià
1'- con pasos
linària., F. E. T. (Federació d'Em- milia. Batlle Sastre (ramell), Gaietà
firmes, sin retroceS()- al de la. conveniencla. de no gastar la
Josep Pedreira. .. . ... ...
0 25 Llu is Falcó . .. .. . .. . .. .
0 '50
pleats 1 Tècnics de Catalunya), Sm- Serra. Miracle (ramell), &:sociació
momento de la. liquidación de los tras- prerrogativa. presidencial. De otra
Pere Vecina .. . . .. .. . . .. ...
0'50 Jaume Solé .......... ..
1'Damià Ubach .. . .. . ... .. . ...
0'25 Victor Pinyol .. . .. . .. ... .
dicat d'Empleats i Tècnics de Cata- de la Dependència Mercantil, Fede2'- tornos mas profundes, por la revl- parte, se estlmó que no se debe ir a.
J . O. T.... ... ... ... ... ...
0'25 Rossend Vandellós .. . .. .
1 ' - sión del Código fundamental? Sl. unas elecciones generales sin haber
lunya, Associació General d'Empleats ració d'Empleats i Tècnics de Cate.Enric Martin ... ... •.. •. .
1'- Domènec Pedrat ... . .. .. .
1'Existen una. garantia. y una espera.n- Uquidado antes el largo proceso de la.
d'Assegurances, Associació de Treba- lunya, Familia Sancho {ramem. VI·
Una esquerrana .. . . .. .. .
1'- za,
y es insensata pedlr mas. Los represlón, y sin haber pacificada el
lladors de Banca. i Borsa., Associació dua Juanola, Advocat Juanola (raELS D'AVINYO :
Famllla Miró .............. .
2'R:unon Bevia. . . . .. . .. . .. .
de Comptables de Catalunya, Ate- mell), Joventut Hotelera, «Al nos1'- Una esquerrana de 5 anys .. .
0'50 hombres de la derecha, que con tan- pals, que aun vlve en plena normaPau Bové ..... ........... .
1'- Un matrimoni esquerrà... .. .
lldad
constitucional.
Parecia. muy vioneu Popular de Gràcia, Ateneu tre company», Genoveva. Barbed
1'- ta. autoridad pueden reclamar de toMiquel Molins .............. .
1'- M. V.A.............. .... .. ..
1'- dos una. expectativa confiada, sa.. lento restablecer las libertades púObrer de Sant Mart!, Agrupac1ó (ramell) , «.Al nostre company de ~
Jacint Riera .. . .. . .. . .. . .. .
1'- Slmonet Ptnvol i germaneta.
1' - bran conducir su obra hasta. el fin, blicas, suspendidas durante seis meCultural Front, Ateneu Polytechni- balb>, Teresa Selosilla (ramell), lAI
Agusti Garcia .. . .. . . .. . .. . ..
2'- Salomó Sanahuja ........... .
5'- rindiendo a
ses,
para
abrlr
un
periodo
su
Patria
electoral,
un
servicio
mas,
cum,
Estat Català, Associació de Ja. nostre benvolgut company¡>, «Penya
Rossend Forch . .. .. . .. . .. .
1'- Fam U!a Gironès .. . . .. .. .
2'Ferran Forch . .. .. . .. . .. . .. .
l ' - Famma. Messeguer ...
Dependència. Mercantll, Bloc Esco- Tretze», Dues catalanes a Ferrer
2'- y el mas inistimable de todos devol- en el que, como es natural, habian
viéndole la. paz, la conflanza. en sus de desatarse las pasiones, con la. agilar Nacionalista, Socors Roig Inter- (ramell), Pilar Serra (ramell), Par·
Un grup de socis del Centre
81.746'45 destinos Y la armonia. espiritual que tación propia de una propaganda tan
nacional, Aliança Obrera, Joventut tit Nacionalista. Català, Senyoreta
Suma I segueix
d'Esquerra. Republicana del
intensa.
como
la
que se hace siempre
necesita. para. continuar su misión
Comunista. Ibèrica (B. O. C.), Cen- Horta (ramell), Radi 7 Partit Cocarrer de Tap!oles:
para.
disputar
el
triun!o
en
las
urnas.
histórica..»
J. M., un soc1 de Taploles .. .
tre Catalanista d'Esquerra. del dis· munista de Catalunya, Anònim, Ar·
10'De otra parte, en fin, el instinto de
Joan Coll .. . .............. .
2'tricte novè, Delegació Comitè Local tlstica. Culinària. de Catalunya, Co«LA LIBERTAD» titula. el seu co- conserva.ción de los unos y de los
Un reusenc ................. .
1'del Partit Comunista de Catalunya, ral Obrera VIoleta. Cla.vé, Grup de
Flandín ha millorat
Joan Fumadó... . .. . .. .. . .. .
1'mPntari: «Aun mas hacia la dere· OtrOS, de lOS ministerialeS Y de laS
Representació de les Joventuts Co- Dependents Consignataris 1 Duane!,
Marlan Esme! .. . .. . .. . .. .
1'i diu:
oposlciones parlamentarias, que nunmunistes de Catalunya, Joventut ò.e Partit Comunista de Catalunya, lAI
Paris, 7. - Aquest mati ha estat cha»,
Pere Falcó ................ ..
1' <<Los altiba.jos de las crisis en el ca se prestan, voluntaria y espontaVtcentet Subu·ats .. . .. . .. .
1'Sindicats de Cambrers, Associació meu nét I al Nostre cosi», Dues ve!·
publicat un comunicat mèdic en el
segundo
blenio
van
logrando
amblenneamente, a la revalida de sus actas.
Ildefons Abaurrea. .. . ... ...
2'- qual es declara que l'estat general
Musical Hispània adherida. o. la U. nes, Angela. Guart, Una senyoretA
Angelets. Marsal .. . . .. .. . .. •
de cosas de «Las mil y una. no2'- del President
La disolución de Cortes es una noG. T., Associació Ferretera., Unió Ul- ¡¡lmpatitzant al Partit Català Proledel Consell senyor Flan- te
Nurt Urpí ................ ..
1'ches».
Vivimos
en
el
mAglco
reino
ble
asplración
del
pueblo;
pero
natramarina, Cambra del Viatjant, tari 1 admiradora. de J . Ferrer 1 /J·
Clotilde Urpi .. . .. . .. . .. . .. .
1'- din, que, com hom sap, sofri el dis- de las maravillas.
die
mas.
Y
como
el
pueblo
no
se
lo
Unió de Mossos i Cobradors, Sindi- varez, Els socis del CadC'i de la CaClotilde Serra. ............ . ..
1'- sabte la fractura d'un braç en un acCae el gran visir porque dos y dos dan basta después de haber agotado El malaguanyat "oan rerr'8r Alva- cat Mercantil, Front Unlc de TrebaBara .. . .. ...... ........... .
6'cident automobilistic, és més satissa Vilardell i algunes altres corones
son cuatro, y renace de súbito porque todos los recursos para. negarselo, la. rez, secretari que fou del C.A.D.C.I. lladors Mercantils.
factori que ahir. La. seva. tempera· dos
1 ramells que per haver arribat a
y dos son cinco. En término de disolución de Cortes tendra que esFamtlla lnglés .. . .. . ... ...
5'- tura. és la. normal.
•
•
•
darrera hora no hi hagué temps ma·
Familia Casadellà .. . .. . .. .
10'horas, el gran visir eJecto a.parece, perar toda.via a.lgún tiempo.
tre-U el darrer homenatge. ImmeSeguien el cotxe mortuori tres lanA. Cubells ................. .
1'desa.parece, reaparece, ya con la. condia.tament que el cadàver fou instal- dós plens de corones. Recordem !es terial d'anotar-les.
M . Pefía .................... .
1'•
sabida. carga reformista del articulo
cEL SOL», escriu:
lat a. la. coa.mbra. mortuòria, començà. següents:
Marcos .................... .
1'Reposi en pau el malaguanyat
125, que es nuestro cConvidado de
Roser Mart! . .. .. . .. . . .. .. .
2'«Registramos
aquf,
era.
clerto,
que
la.
desfilada.
de
treballadors
Bloc
mercanObrer
1
Camperol,
Sindicat
Joan
Ferrer,
als
familiars del qual
El doctor Marañón
Piedra», ya. con el olivo de la. con- la opinión republicana a.cogia. con be- tlls l d'amics en general. La. desn- Mercantil, Partit Català Proletari, 1 companys
reiterem el nostre m~
Grup de treballadors d'una
cordia,
ya.
con
el
duro
roble
de
una.
nevolencia
al
Gobierno
formado
el
lada.
continuà
durant tota. la. ma.tl- Ateneu Enclc!opèdlc Popular, Mino- sentit condol.
a Barcelona
Impremta t Llibreria.
concentración llena. de «antls:t ceñu- 3 de abrll y desaparecldo un mes nada., rense interrupció. A les nou
Ca! :res:
1'Ahir, amb l'exprés arribà a la. dos. En fin, tanto influye lo maravl- màs tarde para. dar paso al que des- del mati i a. l'hora de plegar la dt!Josep Xicoia .. . .. . . .. . ..
Josep Girona .. . .. . .. . . ..
~:25 nostra. ciutat procedent de Madrid, lloso en el maremagnum este que sl de anoche rige los destinos naciona- pendència, la. multitud que desftlà
Manuel Borruel ........ .
el espectador no posee dotes magicas les. Deciamos entonces que la. saUs- fou verament imponent.
0'25 el doctor Marafión.
Miquel Vidal .. . ... . .. . ..
de los «ins:t» -<IUienes en la mitolo- facción republicana provenia. no tanA dos quarts de tres, tal com 1::1.
!Pa causas
oriental
conocen
de esantemano
·•~ dora. composta. per
las
y los
e!ectos-,
probable to d e1 G0 blemo como h abla.. quedad0 Comis3!·ó orgaruw.a
formado, slno de la. conctencla de un delegat de les entitats Partit case quede sin descernir jamàs porque que venia a evitar un mal ma~or,
talà. Proletari, Minoria d'Oposició
todo resulta. siempre uno Y lo mismo, o sea, un Gobiemo con predominlo Mercantil del Cadci, Centre AutonoY de qué manera, mas tarde 0 mas cedista. El mal evitado hace un mes mista. de Dependents del Comerç 1
temprano, todos los caminos llevan a. esta ahora en el Poder. Con la mis- de la Indústria, Front Unic de TreRoma.
ma exactitud con que entonces regis- balladors Mercantils Ateneu Enci0, si se quierc, a. que subsistan unas tramos la. alegria. relativa de los re- clopèdic Popular teniai establert,
sorCortes antlpodas de las Constituyen- publicanos subrayamos ahora su dis- U el fèretre de la. seva cambra mortes, y cuyo lema se reduce a. cEsteto
t
t
1
N
Ah
no
Que
la
ò
0 a ·
0·
rilidnd, incompetencla, impopulnridad gus
ora,
·
tu ria. En aquells moments el cary desamor a las esencias de la. Repú- Ceda se haga dueña de los resortes rer Portaferris:;a. estava ple de gom
estatales apoyada en los ecos remo- a. gom.
Por ello, lo que en 28 de marzo era tlsimos de un éx:ito electoral que sólo
d
bUca».
lo fué comparado con lo que debió
Després e molts tre~~lls, hom
No pensemos en la lógica. Los epl- haber sido nos parece cxceslvo. Las pogué organitzar .!a. COIDltiVa, orga.sodios de «Las mil y una noches» no Cortes actuales nunca. se han podido nitzada en la. seguent forma:
la. toman en cuenta.
tomar como expreSlón directa! real
Primera ;Presidència: Partit Cataimposible y deshacia el bloque, per- y ponderada de la voluntad nac1onal; là Proletan.
,
mite, después del Primero de Mayo pero al cabo de año y medio de acSegona Presidència: Direcliva. del
y sin menoscabo de la seriedad evo- tuación lamentable - lamentable. no Cadcl.
cada por D. Melqulades, que la triste por lo que han hecho, sino por lo
Tercera Presidència: Comissió orrealidad poUtica. vuelva. de lleno al que no han dejado hacer Y por la ganitzadora.
punto en que la interrumpió el Go- manera. caótica. e irresponsable
Quarta Presidència: Representants
biemo de los 30 dias. Y, desde luc- 1 han reallzado la. exígua labor como
que
go, con un Gabinete mas derechista cuenta. en su haber- , su postble va- de la Casa Pirelli.
que el de octubre, menos apto aun llor en ese sentido se esfumó para
Cinquena PreZidència: Aliança. Opara la convlvencln. nacional y que siempre.
brera.
señala otro decisivo salto ha.cia la.
Nosotros no hemos pedido la disoDarrera. d'aques tes seguia una genconquista saba! del Poder por la. luclón del actual Parlamento, ni he- tada enorme que es pot calcular en
Ceda.
mos pedido - todo lo contrario- la molts milers de persones. La. comlYa tenemos en Guerra al Sr. Gil excluslón de la. Ceda de las respon- tiva segui el següent itinerari: PorRebles, que se ha descubierto repen- sabilidades del Poder, después de que ta.ferrissa., Rambla, en direcció a Cotinas aptitudes para. ministro de la. con su presencia y su potencia han 1om, passant pel mig fins al davant
Guerra. Junto a. este v1.s1r marcial contribufdo a crear la. situación po- del local del Cadcl, on s'acomiadà.
Àaj)ecte cíe J.a- 8ala dé.-T rib'UnaTSupreñ1,- durant la vïí't.i" de la Musa pel vénse a. otros vislres de la. Ceda, que Utica. en que nos deba.timos. Està el dol, desfilant la muititud de trefusellament del capità Galàn I Garola Hernàndez, ocorreguda el 14 de si en número no son exa.ctamente bien que estas cosas las pidan qule- balladors davant el cadàver. Un cop
los que ped1a su ca.udillo, son mas, nes enjulcian las necesidades Y las finit l'acomiadament, la. comitiva. PS
desembre del 1830
muchos mAs, de los que hublera. con- servldumbres de la. República. con dirigí vers el Cementiri Nou, on ha- Un &apeot. de l'acte de l'enterrament de les despulles del qui ro~.~
(EJQ>ress ·Foto.)
rdaC:>
venido a la. República. El hecho se- arreglo a su humor personal; pero vla de tenir lloc l'enterrament. Mal- oretarl general del C.A.D. C. I., efectuat a primera hora de la tatell
(Foto Cell
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L'enterrament de Joan Ferrer
Alvarez constituí una gra.ndio~
sa manifestació de dol
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