IL TIMPI. - A O.talunra el oti tetl oobtrt Del a.arll. La learra,
Priorat I 8alx Ebre: aalrtb' oobtrt o 11ml-oobert Dtr la r01ta. llavat al
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lm~tordl: moderau de la mateixa dlrtooló Dtr l'Alt lmDerdl I CamD do
Tarruona 1 del 1. oel Priorat: ttulxo. del NE. pel Qlronh I del W. Dir
la OOftO& d' laualada: Dtr la r01ta ún molt fluixos o en calma. Qrulx de
la neu: 1.3t m. al Port Bonalaua I 5 om. a Nllrla.
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LA DECLARACIO MINISTERIAL DAVANT EL PARLAMENT
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Guió del moment
OPEREM SOBRE LA REAliTAT
En la impossibllitat d'argumentar amb elements polèmics 1 politlcs
la nostra posició - ja veuen els lectors de quina manera surten, és a dir,
de quina manera no sunen, els nostres editorials - anem a veure, amb
permis del censor, si ens és possible de dir només això:
Per a governar el règim i per a intervenir en la seva direcció s'ha
de cridar a plena veu 1 sense enrogir: Visca la República!
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Ja que no ens és possible de comentar com voldríem 1 com honradament pensem, la constitució del nou Govern, la filiació dels seus ministres i la trajectòria seguida de 19 de novembre ençà, sense oblidar les
jornades d'octubre, abandonem de moment el tema. La consciència republicana i catalana del nostre poble sap de totes maneres a què atenirse. Les mitges paraules o els silencis tenen també valor d'arguments.
Durant la dictadura foren set anys de mitges paraules i de silencis, i ja
en sabem les conseqüències. Hi ha, a més. com a punt de referència permanent, els actes de cada dia dels qui, presidits per Lerroux, ocupen
avui, per determini de S. E., els llocs de Govern de la República proclamada pel poble en la jornada gloriosa 1 categòrica del U d'abril.
Observar atentament aquesta conducta i, mentrestant, preparar l'esperft 1 l'organització per a les futures batalles cíviques que caldrà donar,
heus aci les dues consignes primordial¡¡ de les esquerres catalanes.
Durarà l'actual situació? Es previsible el seu acabament i la forma del
seu acabament? On pot arribar, en ordre a una direcció determinada,
l'actuació de determinats homes en determinats ministeris que seguei·
xen essent punt neuràlgic - per dissort - en les palanques de comandament del pafs? Heus acl preguntes difícils de contestar. I potser val
més, de moment, prescindir-ne. No per a oblidar la seva transcendència, sinó perquè, vista la situació creada a la República. allò primordial
és actuar intensament per a contrarestar 1 superar la trajectòria d 'aVUi.
Les dretes són al Poder. Heus aci el fet cert, categòric, incontrovertl·
ble. Ja ni cal, de moment, discutir sobre això. Hi són, 1 prou. Atenemnos a aquesta realitat i operem sobre aquesta base. Només una atenció 1 una actuació intensa. coordinada, disciplinada de les esquerres pot
frenar 1 aturar la davallada pel perillós pendent que podria portar-nos a
l'abisme. Un abisme que té noms .1 antecedents concrets 1 dramàtics sobre
el mapa de l'Europa d'aVUi.
Quant més intensa i eficaç sigui aquesta actuació, menors seran els
perjudicis 1 més curta la zona perillosa dintre de la qual ens trobem les
esquerres 1 el règim. Ara es veurà - a Catalunya ho velem fa set mesossl, com s'ha afi.rmat lleugerament alguna vegada en sectors extremis·
tes 1 doctrinaris, la República originària del 14 d'abril, era un mot sense
significació i una etiqueta sense contingut.
En la declaració ministerial que ahir llegi a la Cambra el President
del Consell, s'afirmà una vegada més que va a normalitzar-se la vida del
pais. Molt bé. Esperem i reclamem aquesta normalització que, pel que fa
a Catalunya, ha de començar pel restabliment de les garanties. per la
llibertat de propaganda 1 per la reobertura 1 legalització d'entitats poUtiques. Des del 6 d'octubre una zona. majoritària. de Catalunya està fora
de la Llei. El fet gravíssim es consignava afortunadament en la nota que
els parlamentaris d'esquerra de Catalunya presentaren, en mans del senyor Marial, a S. E. el President de la República. El senyor Lerroux,
oficialment, assegura aquesta normalització. Que es vagi immediatament
a realitzar-la.. Per les esquerres catalanes ha d'ésser qüestió primordial.
Insistim-hi. Demanem-la. Reclamem-la. Tots els esforços han d'adre·
çar-se a aquesta finalitat. Els diputats de CatalllD.Y& han de recordar el
fet cada tarda al Parlament, fins a obtenir el compliment de l'oferta
que acaba de fer Lerroux des del banc blau.
Amb la necessària. llibertat d'acció, l'actuació de les esquerres catalanes ha de mantenir-se en una. constant iiltensitat, sense oblidar la.
perfecta coordinació amb les esquerres espanyoles. Cal preparar els efectius per a quan sigui, però cal iniciar l'actuació immediatament. La propaganda ha d'ésser constant 1 àmplia; l'organització interna, efectiva;
la disciplina, absoluta; la unitat, inflexible; la. preparació electoral, com·
pleta i madurada.
No hi ha temps per perdre, ni lloc per a personalismes i tertúlies.
Tot plegat té massa importància perquè es pugui donar belligeràncl.a. a
anècdotes de vanitat 1 d'egoisme. Per aquestes anècdotes van perdre's les
eleccions de novembre del 1933. Els seus resultats els estem tocant. No és
nou el contacte, però entra en la zona més greu 1 perillosa. Es, la d'avui.
la que la democràcia republicana i catalanista té al davant, una qüestió
de vida o mort.
Per temperament, per convicció, per patriotisme, no som n1 volem
ésser pessimistes. Però la nostra fe de sempre no ha de !er-nos oblidar
la crua, la greu, la dolorosa realitat.

DIUMENGE VINENT

La 'c onferència de Carles
Pi i Sunyer
La Comissió organiUadora d'aquest l m portantlsslm aot e po·
lltlc continua amb tota activitat les gestions per a la aeva celebra•
cló, de la qual anirem d onan t detalls a la democràcia catalanista
I republicana.
L 'acte tindrà lloo el p roper d iumenge, d i a 12, a les onze del
m au. a l local

GRAN PR ICE ( Casanova-Florrdablanca )'

Ahir eis r..!pòrters municipals varen tenir una sorpresa. Compteu que
eren al despatx que els és destinat
a l'Ajuntament 1 els anunciaren que
el senyor Pic volia parlar amb ells,
quan tots el reten a l'Olimp de la casa del davant. Precisament acabàvem de notar que entre les notes
oficioses que es donen cada dia a la
Pr
. ems9: n 'hi havia una que es porta
1oh. D1u la nota :
«Desaparegudes les causes que motivaren la suspensió del concurs del
transport de carns mortes des de
l'Escorxador als Mercats, bc..igues 1
cambres frigorífiques d'aqu&w ciuta t, 1 p-ublicat al cButllet( Oficialll
de la Generalitat de Catalunya corresponent a avui, dlmecre~ ré.nuncl relatiu a l'esmentat conèurs d'aCOrd. amb el que en l'aHudit anunci
es diSposa, podran pre.::~ntar-se plecs
~ftant. a aquell concurs, al Negociat
Unic1pal de Proveïments 1 als llocs
qui e preveu l'Art. 179 de la Llei nunJ clpal de Catalunya, fins demà, dlous, a l$ii 10 del mat!.
Dues hores despres eis CSL
ts
llclecs seran oberts ai Saló NÒU tlel
onsistor!, da\--ant de Notari.»
¿De què li han vingut tantes pres~~1af senyor Pic? Segons les nostres
~ e es .1 Ja nostra memòria de la vid'..._n:umclpal, aquest concurs haVia
~r clos el dia sis o set d'octubre
~osa que no va ésser possible per le~
ons que tothom coneix. El tinent
~f~enyor Martinez Herrera, en
d'alcaid urs del temps que va fer
de Barcelona, va tenir da·
01unt lae taula
el problema d'aquest
~curs. al qual sembla que ja ha·
ajorn~t.atboalgú, però l'home el va
r,
i manifestant, quan se

•

règim transitori
Madrid, 8. - A les quatre i vlnt-1·
cinc minuts obre la sessió el senyor
Alba. Hi ha gran concurrència als es-cons i tribunes. Entra. el Govern i fa
la desfilada davant la Presidència de
1~ Cambra, 1 estreny la mà al senyor Alba.
Es nota l'absència als escons deis
radicals, de molts diputats autonomistes valencians i gallecs 1 molts
dels que assisteixen a la sessió romanen dempeus.
Es llegeix i s'aprova l'acta de la
sessió anterior 1 es concedeix la paraula al president del Consell.

DRUUM~ I UllUUUHI~M~

El nou Govern Lerroux és torça més dretista que el constituït
a començos del prop-passat mes d'octubre. eNi un pas més cap a la
dreta!-., s'havia dit amb el to d'una consigna irrevocable. Però el
pas - el mal pas - s'ha donat. I no és gens segur que sigui l'últim en la mateixa direcció.
L'accentuació del sentit dretista va de parella amb l'accentuació del sentit unitari. Una vegada més es compleix la llet ideològica de la poUttca espanyola de !.s nostres dies: el grau de dretisEn pròximes edicions d onarem tota mena de deta lls d e l 'acte
me està en relació directa amb el gr au d'unitarisme. Quan les esl'a nu nci del qua l, que publicava el n ostro d iari d 'ahir, ha prodult
querres governen, triomfa - encara que només sigui en part a t ot Catalunya una g ran expectació.
el principi autonomista. A mesura que augmenta la influència de
E L SR. LER RO UX L L E· les dretes en el Parlament i en el Govern de Madrid, augmenta
GEIX
LA
DECLAR A CI O en
aquests l'esperit antiautonomista.
MINISTER I AL
PELS PASSADISSOS
El catalanisme pateix quan les dretes espanyoles triomfen.
El senyor Lerroux des de la tribu• • •
DE LA CAMBRA
na. de secretaris llegeix la declaració
L'Espanya esquerrista no és completament addicta al principi
ministerial.
Senyors diputats: En compliment autonòmic, ni es mostra sempre prou liberal davant Catalunya.
d'inelludlble deure, el Govern que Però és en aquesta Espanya on té Catalunya el.s més nombrosos
tinc l'honor de presidir, es presenta
davant la Cambra a donar compte amics espanyoLs. Les Corts Constituents no van reconèixer tots
dels seus propòsits 1 recabar d'ells els drets que Catalunya reclamava. Però la part d'aquests drets
sl mereix la seva aprovació i confian- que li van Teconèixer, representa el màxim nivell de l'autonomia
ça. Per a ningú que pensi serena- catalana d'aLguns segles ençà.
ment no ha pogut ésser cap sorpresa
Un catalanista, doncs. per dretista que sigui, no pot ajudar al
la composició d'aquest Gabinet. Cap triomf de les dretes
Madrid, 8. - Pels passadissos 1
espanyoles, si no es resigna a sacrificar, no soocasió
tan
propicia
com
la
present
El
pensament
militar
saló de sessions del Congrés els ell·
per
a
poder
provar
la
ferm~ 1 la lament els seus sentiments personals, ans encara l'interès superior
putats d'esquerra comentaven el !et
lleialtat dels sentiments politics. I i coHectiu de la terra catalana.
del general Franco
que no participessin en el debat poheu-nos ac!, senyors diputats, lllure,
Això no és cap tesi doctrinal. Es una realitat indiscutible. Franlitic amb motiu de la presentació
discutint pública- cesc Cambó mateix ha hagut de r econèixer aquesta realitat, i ha
del Govern, els senyors Azaña 1
L'òrgan periodístic de la L liga, que espontànl.a.ment,
Martinez Barrlo.
tant ha cooperat a l'estat de coses ment la seva actuació aquests valors dit que entre unes esquerres espanyoles favorables a l'autonomia
L'abstenció de l'ex-President 1 mi- actual i, d'una manera. indirecta. i politlcs, sense la collaboracló dels de Catalunya i unes dretes que li són contr drtes, la posició dels h onistre de la Guerra, especialment, a. condició de tenir-hi algun minis· quals abans i ara, el r ègim hauria po
era objecte de vius comentaris. Els tre, a la formació del Govern que gut viure moments molt dificUs. A la mes de la Lliga és incòmoda.
Incòmoda, ho és en efecte. Però hi ha, per part de la Lliga,
diputats d'esquerra es lamentaven acaba de constituir-se, es refereix República se la pot servir igualment
que en una ocasió com la present- al nou ministre de la Guerra, se- des de la dreta com des de l'esquer- alguna cosa més que una qüestió de comoditat o incomoditat. L'acra.
Quan
en
un
règim
democràtic
l'o.
de tanta transcendència per al rè- nyor Gil Robles, i a la direcctó que
gim - el senyor Azaña no intervin- el lider de la C. E. D. A. pensa im- pinló pública reparteix desigualment titud de les dretes d'Espanya crea als homes de la Lliga que són
la seva confiança no és poca fortuna verament catalanistes una situació tràgica. Ells voldrien acostargués, com a veu més representativa primir al ministeri.
per al que es troba desfavoreseut pel se a les dretes espanyoles per a coLlaborar amb aquestes en el.s
de la totalitat de les esquerres esEs
interessant
la
reJertncta
de
panyoles, per tal de fer sentir a tot La Veu, que deu e1tar ben informa. repartiment, aconseguir per intelll· punts de coincidència, i les dretes els tenen avorrits. Tot el dreel pafs, ben alta 1 ben clara, l'opi- da a través del sM¡¡or VíUalonga i gèncla la coalició desinteressada 1 tisme de la Lliga - massf!. pàz.lid
als ulls de la Ceda, que és una
nió dels republicans autèntics que altres
amics del senvor Cambó per- honesta 1 que la suprema direcció po- reencarnació del carlisme - no li ta perdonar el seu catalanisme
reivindiquen per a la República la tanuents a la c. E. D. A. Diu aix!: litica romangui a les seves ordres.
més o menys atenuat. Dav<Lnt el dogma de la pdtrta única i de
garantia de govern que dissortadaLA CRISI DE LES PENES
«El senyor GU Robles aconsegueix
ment no li ha estat donada.
l'Estat unitari, els homes de la Lliga són uns heretges. Per això
UE M ORT
~a que no ha vingut Azaña- ocupar là. cartera de Guerra, que
Una. cUscrepància de tàctica més van ésser exclosos de la combinació ministerial d'octubre i ho han
deia un destacat cUputat d'esquer- tant desitjava, on pensa desenrotra. -cal esperar que iniciarà tot se- llar el pensament militar del gene- que de doctrina produi la. crisi del 29 estat de la combinació de maig.
• • •
guit, sense perdre temps, una actl· ral Franco en la reconstrucció 1 de març. Els homes que compartien
vú¡sima campanya politlca fora del reorganització de l'exèrcit. Som, el G:>vern 1 dimitiren aquell dia, senEZ.S catalanistes d'esquerra havem pogut tenir, en hor es h isdoncs,
a.
les
envistes
d'una.
nova.
etaParlament. Crec que la seva presèntien tots amb la mateixa sensibllltat tòriques, una doble alegria de catalans i d'esquerrans, perquè hacia 1 la seva veu eren avui 1nexcu- pa de reformes militars.»
la responsabUitat que sobre elis pe- vem vist triomfar
alhora Catalunya i la Repúblic;a democrdtica.
sab1es, donada la seva. autoritat 1
sava.. Vàrem voler oferir a l'opinió
personalitat. Calla dir-11 avui a Ler·
la. r esultant d'aquell mandat, per· Els catalanistes de dreta, al contrari, no han tingut ni tindran
roux, a la C. E. D. A., 1 a tots, on
Un interessant comen- què ella pels òrgans del seu partit rà- la doble alegria de veure triomfar alhora, a Espanya, les idees dr esom, què pensem 1 què exigim per
pidament r ectifiqués o es retirés.
tistes i les autonomistes. Quan riuen com a homes de dreta, han
la seguretat de la República 1 per
tari de «El Siglo Futuro»
la continuïtat dels postulats del 14
I EL GOVERN DELS TR EN· de plorar com a catalans.
D ins l'Espanya d'avtLi, dretisme i anticatalanisme són f ills
d'abril. El més 1nd1cat per a !er-ho
TA DIES
era Azaña.. Es sensible que es vagi
Un altre Govern, per als ministres d'un mateix esperit de reacció.
Sobre
el
mateix
assumpte,
El
Slcallant aix! 1 que només es parli en
A. ROVIRA I VIRGILI
del qual el meu cor 1 la meva memòcomptacUsslmes ocasions. La repre- glo Futuro escriu aquesta nota, que ria viuran
perpètu homenatge,
sentació 1 el càrrec parlamentari té igualment el seu interès, com s'a- actuà fins elen
dia 3 de maig amb enexigeixen més. Azaña ha de veu- nird veient:
cert i fortuna que podran ésser diff. abnegació, a la seva participació,
re-ho, 1 ha d'intervenir constantDimarts es reunirà el ple
climent superats i servint el pafs 1 el hem obtingut l'èxit que cercàvem.
ment. Aquest silenci d'avUi em ~:em
e:¿Para qué entra el señor Gil Roamb abnegació, P' rquP sabien
del
Tribunal de Garanties
bla una profunda equivocació. Con- bles en Guerra? En s us cUscursos règim
no tenint a les Corts majoria miJA ENS TENIU ACI
vé advertir-la 1 exigir una activitat ha repetido que en España chay que que
nisterial,
la
seva
missió
estava
inevi.
Heu-nos ac!. Nosaltres no som un
immediata i constant en la. propa- hacer un Ejército nuevo». Sl este tablement limitada a facllltar que
ganda.
es el propóslto, en seguida hemos tos possible aconseguir-la,
de partit ol de classes. No
per aquells Govern
de verlo. Y declmos en seguida,
hem
fet res per a servir in~eressos
porque para esa patrlótlca faena, lo mateixos partits que abans constituï- de partit ni tampoc per a perseguir
primero es deshacer lo que hlzo ren la majoria; 1 gràcies a la seva els seus contraris que visquin 1 es
Azaña y dar al Ejérclto nuevos im·
desenvolupin dintre de la llei.
pulsos espirituales, segurtdad de una ~----------:*---------- Aquests res no hauran de témer de
selección austera del mando, plena
nosaltres. Nosaltres venim a defensar
confianza en una justicla severlsima.
1 servir els interessos nacionals dins
para todos los que olviden que andel règim que per la nostra sobirana
tes que nada. son militares españoles.
llei, legal i paciflcameat hem con¡Oh, el ejemplo desmoralizador de
querit.
las complacenclas humanitarlas con
Ens preocupen principalment els
los traidores a la Patria, con los
greus problemes, comuns a tots els
Madrid 8. - Dimarts es celebra·
de poderes 1nternaclonaMadrid, 8. - Conversant amb un servidores
espanyols
que no s'hagin collocat rà ple pel Tribunal
de Garanties. En
les!...»
peri~st~ el senyor Barcla, cap de
fora de la llet. La pau social, la con- l'ordre del dia figurarà, probablela. mmona d'esquerra, dlgué que, al
vivència social i politica amb quants ment, la data fixa per a la celebraseu jucllcl, la formació del front únic
1 preconitzen la vida. política respec- ció del judici contra els consellers
P!irlamentarl és cosa de molts pocs
tant la llei, són, per a la nostra tas- de la Generalitat presos i escapats.
Sl
L'ARRIBEM
A
DONAR
!...
dies. ~egurament quedarà constituït
ca democràtica republicana, postulat
a la vment setmana.
indeclinable.
Hem sollicltat del senyor Barcia
Portem una bandera, slmbol de les
que ens indiqués l'extensió d'aquest
; aspiracions nacionals, no un penó de Davant la formació del nou
front, 1 ens digué que comprendrà
1 guerra simbol de persecucions, amedes de Maura fins els socialistes o
naces 1 provocacions. I a l'ombra
Govern
li va preguntar què pensava fer-ne, sigui, els partits d'Esquerra Republid'aquesta bandera ens hem promès
que seria convocat oport-.mament cana, Esquerra Republicana de Catareciprocament prescindir, fins que
amb el temps suficient per tal que lunya, Unió Republicana 1 Nacional
hàgim aconseguit aquell noble i eleeis interessats a concorre-hi pogues- Republicà.
vat propòsit, de tot el que pugui divisin estudiar-lo.
dir-nos per a afavorir l'acció comuEl senyor tinent coronel va sortir
na, l'autoritat del Govern 1 la consodo l'Ajuntament 1 no convocà de nou
lidació dc lro. República.
el concurs ni obri cap termini per unit amb els membres del Consell
a prendre-hi part, i alx:i ha estat la de Govern discutint el repartiment
V OLEM
R ESTABLIR L A
qüestió fins que el Governador ge- d~ carteres. Amb nosaltres hi havia
N ORM ALITAT
Madrid, 8. - S'ha reunit al Con·
diversos
consellers
econòmics
inteneral1 senyor Ple 1 Pon, convençut
Volem caminar ràpidament cap a grés la. minoria d'Esquerra Catalana,
per 1 alcalde. senyor Ple de la pressa ressats tambe a conèixer els resull,
a la sortida, facllltaren la següent
un total restabliment de la normalique corria, ha publicat l'avis de refe- tats de la gestació dels caps gestors
tat legal, social 1 econòmica; però, nota:
rència al e:Butlletb de la Generali- de Barcelona.
t:La minoria d'Esquerra Catalana.
a aquests propòsits, tant com a al·
Al cap de pocs moments d'espera,
tat, amb unes presses que deuen teel senyor alcalde interl (expressió
tre~ activitats previsores del Govern, ha examinat amb tota atenció la si·
nir jastificacions molt greus.
poden 1 han d J contribuir tots tuació creada per la conshtució de
Nosaltres, gent senzilla i sense pròpia del senyor Ple), era entre nos1
aquells que despitats i impacients de- l'actual Govern, de majona francamals pensaments, estem convençuts altres.
- Senyors: Us he cridat per
claren tots eis dies la ¡ucrra a la so- ment equivoca, en ordre al seu afecte
que es tracta d'alguna cosa referent
al règim. Estima. que això significa
cietat i al règim.
a la salut pública, puix que, sl no donar-vos els noms dels consellers
Nosaltres no som socialistes, però una burla als sentiments republicans
fos aixi, no ens podríem explicar que municipals de la C. E. D. A.
provocació als de Cata·
- Ja han estat nomenats?
de cop 1 volta es donés tanta pressa
p1·oclamem el dret que oeix en el del paisi, ia una
part de la declaració que el
- Són els senyors següents:
a una cosa que ha estat retinguda
nostre propòsit de realitzar una obra lunya,
President de la mlnona pugu1 fer
Francesc Jaumar Bofarull· Cèsar
tant de temps. Ara bé: en aquest
de Justlcla social, sense lluites de oportunament
al saló de sessions, esBruna; Francesc Santacamón les coses més petites, a les per- Martinell
classe,
sense
persecucions,
perquè
es
pera el resultat de les gestions ini·
sones que no estan en la e:intrlngu- na. Romeu; Jordi de Camps· Albert
cerquin
per
altres
cà.mins
aquestes
so
ciades
prop
d'altres
grups republicans
Vergés; Lluis Bassols· Anlis» d'això tan complicat que se'n Quintana
lucions compatibles amb la legali- d'esquerra per a fixar
l\fisseracs 1 Francesc Tiffon'vua.
l'actitud que
diu adminlstracló municipal, se1s toni
t"\1.
Escolteu,
senyor
Pic:
¿aquests
adoptarà
en
el
succesiu.»
fan grans problemes 1 la fantasia fa consellers de la C.
Per
a
aquests
fins
i
per
a
altres,
E. D. A. són del
la seva via.
recabo el concurs del Parlament,
grup del senyor Anguera. o del senyor
sempre necfssarl, més neCCEsari quan
Cirera?
hem
preg-.mtat.
Llegiu LA HUM ANI TAT -Jo només sé que són de la c. E.
la consciència universal alarmada
qüestions secundàries, i disposat
1 pertorbada per sinistres presagis, aa no
D. A. - contesta el senyor Ple sompermetre que es plantegin qüesdemanem
a
tots
els
espanyols
una
rient.
de Govern dintre ni fora del
Els consellers de la - I de Govern, què?
exaltació de ciutadania 1 de patrio- tions
Parlament
1 del gabinet, per causes
ti.sme,i de serenitat 1 de resolució allencs a la
- Jo us volia donar la seva comseva lliure composició
capaços
de
ressuscitar
en
el
present'
«Ceda>J
posició ara, però manquen alguns
acord.
l'ànima d'aquelles generacions qué i previ
detalls 1 no us voldria fer esperar
Atendrem en primer lloc amb urlllumlnaren la nostra. història amb gència
Com dè1cm. doncs, un ordenança més. De tot-es maneres, crec que és
l s~e demora, a la solució
les flames d'immortalitat.
de la casa ha vingut a trencar les cosa de pocs moments, i, sl us voleu
o atenuació dels seus rigors més
nostres meditacions sobre tema tan esperar, podreu saber-la ara mateix.
cruels
de
l'atur obrer. portant proLA T ASCA QUE ES PRO · jectes de llei ja. articulats i dlscuprofund, i ens ba anunciat que el Abans, però, us wll dir que ja està
POSA
FER
EL
GOVERN
senyor Pic ens volia veure.
resolt el trasllt ~ del monument d'En
tint seguidament la de repoblació
Acudirem immediatament a la se- Pitarra a Montjuïc, prop del Pala·.¡
Ja s'ha declarat; el Govern es foh'Stal que estendrà eqwtatJvament
va crida. El senyor Pic és home sim- Nacional, 1 el d'En Clavé, a un enproposa realitzar metòdiques 1 per- els seus beneficis a. tot el pals.
pàtic 1 carregat de bonhomia, al creuament de l'Avinguda Gaudi.
severantment una labor parlamenA tots, a tolS per lgual mt.eressa.
qual no es pot deixar de complaure.
- ¿I el d'En Güell no el treu=?
tària 1 governamental, que procuri el renaixement a la normalitat leNI
un
pu
més
a
la
dreta?
Quan entràrem al seu antedespatx
la resolució de problemes nacionals
(Per NeHo)
IPassa a la pàg. 5)
ens varen anunciar que estava re(Paua a la pàg. 5)
<1'inti"~ nacional, sense donar pJaçi
I CARLES PI I SUN YER desenrotllarà el tema :

«Esquerra Republicana de Catalunya»
davant el moment actual

La política del

les esquerres i nou ministre de
el debat polític la Guerra

CAP A LA FORMACIO D'UN
• •
•
, FRONT UNIC PARLAMENTARI
EI s e n y o r P1e 1 Po n 1a te D'ESQUERRES REPUBLIL1A iuntament gestor complet
CANES?
Un concurs sobre transport de carns fet
cuita-corrents
Els consellers de la
«Ceda» deixen d'ésser una incògnita
El Consell de Govern de la gestora
El concurs de les vint-iquatre hores

Així ho anuncià e l President del Consell en la
declaració llegida ahir a la sessió del Congrés
El Govern es compromet a mantenir la llei
del 2 de gener, que establia a Catalunya el

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

~quest

número ha
estat visat per la
censura

I fixarà, probablement, la data de la
vista de la causa
de l Gove·rn de la
Generalitat

.... ..

Una nota de la minoria d'Esquerra catalana

a¡

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

La humanltal
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2: . ; Petrolets, 5'30; Hulleres. 50'25,
51'75, 51'50; Asland, 64'00; Felg-ueres,
44'00, 43'75, ~·so; Sucres o., 33'00,
33'50, 33'15; Colonial, 44'25, 44'00; Explosius, 138'50, 138'75, 135'25, 136'25;
Rit1 64'25 68'50· Aigües 186'50 186'25
Els deutes de l'Estat es mostraren 186 75, 18Íi'75; Tramvies o., 31: 31'75;
bastant ferms 1 es cotitzaren. Milla- Tramvies P., 51'75, 51'50, 51'65; Docks,
nuen quelcom les cotitzacions ante- 15'50; Filipines, 352, 355; Chade, 430,
434.
'riors.
Les ob}lgacions Municipals guanya.
ren terr..~.>y. Les Diputacions 1 Tresoreria de la Generalitat, svsttngudes.
Les obligacions ferroviàries, basNord, 54'70, 55'25, 55'00; Alacant,
tant animades 1 an:b tendència de
puja Les obligacions industrials, sos- 41'50, 42'05, 41'80; Andalús, 11'75;
63'EO, 64'00, 63'65; Explo.<;ius, 134,
Rit,
t ingudes.
Als rotllos de 1l de mes, les accions 133'75, 135'25, l' .'50; Ford, 238, 240,
f erroviàries, amb tot 1 no venir els 239'50; J?etrolets, 5'30; Felgueres,
canvis massa ben orientats de la 46'00, 44'50; Tramvies o., 31'35;
50'50; Aigües,
plaç,.. de Madrid, aci palesaren sos- Tramvies P., 51'25,
teniment, i es feren moltes transac- 185'75, 186'25, 185'50; Colonial, 44'00,
33'25, 33'35,
O.,
Sucres
43'85;
43'75,
cions.
Al g:up d'accions industrials, amb 33'00; Hulleres. 51'25, 51'50; Asland,
bastant negoci i molta lluita, es no- 64'00; Plates, 17'50; Filipines, 355;
tà ensopiment en els canvis, 1 la ma- Chade, 433, 43~ 432'50.
joria de les esme~tades accions perderen terreny.
Les accions Chade 1 Filipines, so)ament sostingueren canvis, i es fe~en poques transaccions.
Nord, 54'95, 55'05; Cha.de, 434, paritat; Chade D, 85'20, paritat; Chade
E, 85'20, paritat; Aigües, 185'50; FI·
llp!nes, 355, paper; Explosius, 135'25,
Nord, 54"70, 54'90; Alacant, 41'70, 133'75; Ri!, 63'50; Sucres O., 33'25,
41'55, 41'80, 41'75; Ford. 236, 238'50, 33'00; Petrolets, 5'35.

Conferència
del senyor Daniel Mangrané

impressió

Organitzada. per l'Associació Gremial de Magatzemistes d'Olis tindrà
lloc el proper dl.ssabt"(!, dia. ' 11 del
mes que som, a. les 7 de la. tarda, al
Saló d'Actes de la Cambra de Comerç i Navegació (Palau de la Llotja), una. conferència p ública, a càrrec del senyor Daniel Mangrané, diputat a. corts, sobre l'interessant ~
ma: «L'atur forçós I l'economi.a».
Per la transcendència del tema a
tractar, creiem que l'acte es veurà
molt concorregut.

Borsa de la tarda

Borsa oficial

Borsí del matí
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Emili Sagi - Barba
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LLUIS SAGI VELA
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Sa.oc d'Espanya ........ .
Banc Ext. d 'Espanya .. .
Ciment «Aslan<b ord...
Ciment cAslandl prer.~
Ciment «6a.ll8Ónl ord.0. cSan&òn». pret. 7 •¡,
Oros, S. A. •••••••••••••••
Const. Ferroviària ......
Cobertes 1 Teulades ••.
Espanya lndustrla.t - ..
Carbura Metàl:llca .... ..
Foment d'Obres ...._,, .. .
Tanaca Flllplnea ........ .
Hispano Sulssa. ........ .
HoWI .Ritz 6 •1, ..... .. ..
Indústries A¡r1colea ...
Maqul.oàrla Terrestre...
MonopoU Petrolis ...... ..
SaUoera Catalo.na ptes.
Teletòolca 'l •1. pret ...
Teletònlca ordinàries ~
Unió Se.Unera Espanya

Avellana gra, 1.•, 115 pessetes els
41'600 quilos.
Id. fd., gra, petita, 108 ptes. els
41'600 quilos.
Avellana crosta n egreta, 66 ptes.
els 58'400 quilos.
Avellana crosta comuna, 63 ptes.
els 58'400 quilos.
Ametlla molla, 55 ptes. els 50'400
quilas.
Ametlla gra, llarg gs., 315 ptes. els
100 quilos.
Id. fd. fd., propietari, 280 ptes. els
100 quilos.
Id. id., esperança, 1.•, 270 ptes. els
100 quilos.
Id. fd., esperança, 2.•, 260 ptes. els
100 quilos.
Id. íd., comuna, pals, 255 ptes. els
100 quilos.
Id. id., comuna, Aragó, 255 ptes.
els 100 quilos.
Id. fd., marcona grossà, 380 ptes. els
100 qU!los.
Id. fd., propietari, 275, ptes. els 100
quilos.

Vins

V1 blanc, camp, 8 rals.

Vi n egre, camp, 8'50.
Vi hlanc, Conca i Urgell, 8.
Vi rosat, 8'50.
82Vi negre, 8'50.
Vi negre Priorat sec, 10.
Vi negre Priorat a.mistelat, lL
Vi blanc Ribera Ebre, 8'50.
Vi blanc Manxa, 8'50.
Mistela blanca, 13.
Mistela negra, 14.
Most blanca ensofrat, 8'50.
Most negre ensofrat, 9.
Preus per rau i càrrega 121'6 litres
franc Reus.
Alcohol industrial 96/ 97o, 250.
Alcohol r efinat, vln!c, 96/ 97o, 242.
Alcohol D estilat 95/96°, 235.
Preus per hectolitre fran Reus~
Cereals - FariMs ~ Despulle•
Blats de força, 56'50 pessetes.
Blats comarca, 51.
Farines de força, 68,
71Farines corrents, 64.
Farineta, 41.
Tercerillo, 34.
Trits, 32.
Segó, 36.
102Ordi. 35.
Civada, 41.
Faves, 50.
Favons, 48.
Mores <blnt de moro>, 48.
Guixes, 42.
Vesses. 46.
Erp, 41.
Tot els 100 quUos.
25
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6'00 pessetes el quintar de tO qUUos.
Arrossos

Benlloc zero, 48'50 pte&
B enlloc zero, superior, 49.
Benlloc mig foret, 54.
160Benlloc flor, 54.
.$ ... 85Benlloc ideal, 56.
89Benlloc matisat corrent, 50'60.
<110matisat superior, 53'50.
Benlloc
41 Benlloc extra, 57'50.
18) so
Bombeta, 63.
~~~Bomba pur, 85.
111 85
111 1111Bomba extra, 110.
(15Arròs en brut, 31.
Tot els 100 qUUos sv. origen.
OUs d'oliva
Reus superiors 1.• de l'O g.o, 170-180
pessetes.
Reus superiors 2.• de 1'5 g.•, 165-170
pessetes.
Reus superiors fluixos, 5'0 g.o, 160.
Urgell superiors de l'O g.o, 170.180.
PREUS
Tortosa, corrents de 5'6 g.o, 164-165.
Aragó fl de l'O g.o, 170-180,
DESPULLES
1cA-

en ptea. ela 100 QltUas.

Tercerea .....................

I I

22

Num. ~ .....................
Núm. i ..... • ................

1

tll 51.
28
21

20
28
28

Seaones . .... .. .... ., ........

23 61J

21

Quartes .......... ... . .,.....

00

24

GRANOLLERS

Mongetes, 46 pessetes.
Cigrons, 46.
t'reus en ptea. els 60 c:¡ullos.
Civada, 13.
Ordi. 18.
111
18
Menuts prlm.e ..., ..... .....,
Faves, 22.
1a
11 tt
Segoo et .... ... ......... ......
Moresc, 23.
18
1/
SegO ~.......................
O',èb,o
Vesses, 27.
Preus en rals la Quartera do 70 Utres
Vesses, 27 pessetes. (Els 70 litres).
Patates, 33 pessetes els 100 quilos.
Oid.•• MORESC I CIVADES
Gallines, de 12 a 20 ptes. parell.
Clvaaa Extremadura ....
40
Pollastres, de 12 a 20 ptes. parell.
Idem Ma.ncba ........., ..
40
Ous, de 2'30 a. 2'40 dotzena.
Moresc Plata, dtspon~ ..
Conllls, de 4 a 5'50 ptcs. un.
111em pala ..................
Pors:
~ Or¡ell ............. ..
oia, Andalusia . ..
GarrinS, de 40 a. 50 ptes. un.
Nodrissos, de 125 a 175 ptes. un.
LLLtòUM I NOSES
Grassos, a 3'25 ptes. qU!lo.
Vedells:
50
J.i11.ves AnaalusJa ........,
51
fO
Idem Extremadura •.,,.
61
~ellons, de 50 a 90 ptes. un.
I dem Mallorca ............. .
Reena 6 a 7 mesos, de 250 a 300
41
Favons Anda.lusJa ......
48
pessetes un.
48
47
Idem E1tremaaura -··
Vedella, a 3'50 ptes. quilo.
!IU
Veces AndalUllla .........
Bou, a 2'55 ptes. uqUo.
ldem estrnnaerea ...... .
4~
Er8 pals.....................
Recaptació, ptes. 1.077'15.
42
Idem estranaera ...
42
Guixes.......................
110
Peso! s estran sers ... ....
UNA AUDICIO IMP ECABLE
ldem pals ................ ..
~~~
Llentilles Aodalu.sJa ••.
S'OBTE TAN SOLS AMB UN
w M.
ldem Snlamanca
APARELL
PALLA l ALFALS

1

I I

80
I~

114
5I

56

tiA
(12
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POLIORAMA
Catalana

CompanYia
NICOLAU·MARTORI

Avui., tarda i nJt i cada dia, el
sorollós êxlt de Marcel Pagnol,
traducció de Melcior Font:

FAN NY
Darrera setmana d'aotuaoló d 'a·
q..cu ta Companyia.

BARCELONA
TEATRE
Companyia de comèdiea Pope ls-

bert. Mlluroa Leal, Maria Bru I
Soler Mart

-----

Avui, dijous, tarda, a un Quart
de sia 1 nJt, a un quart d'onze:

LA CHICA
de la
PENSION
de Pilar Millàn Astray

TEATRE ROMEA
Telèfon 220211

A les 6'30 1 a. lea 10'15 (Tardes, la. millor butaca, 4 ptes.) :

MORENA CLARA
La comèdia més airosa del teatre, de Quintero I Quillén. 49 representacions, 49 plens. InJ.mttable interpretació. Trlomt imponderable d'Antònia Herrero I Rafael Bardem. - Demà, 1 cada <1la,
a les 5'30 1 10'15. (Tardes, la mlllor butaca, 4 ptes.): MORENA
CLARA - Diumenge, a les 8'30,
per únlca vegada: 20.000 DUROS.
A les 6 1 10'15: MORENA CLARA.

TEATRE

YICTORIA

M.. . . . .

AUIUII 1.•
...... ,, .. ,,..... .
2.a ...................
Alta.l.S

I I.
,6

lt :.u
Palla d'Or¡eU ...... ......
&.,
Ide.m curta ........,....
Preus eu ptes, els 40 QuUos.

4

Elvtasa. ....,.................

ASSUMPCIO CASALS

Demà, divendres, nit, ESTRENA

~t

..

Mallorca _, ................

a ~>~>

M.atarera. negra ......u..u·
RoJa -··· ······••••••••••••••

..,1 !K.
M;
~

VlnAroc. neara .............
Preua en rall ell 42 QU.I.los .

Vendes al comptat 1 a terminis
Demaneu una audició a l'a¡ent
de 1a casa E. ARIMON
S, GRIFOL
S&gunt, 56 I sa.nt Josep, 25
BADALONA

COLISE uf¡
.___

El poble no vol la guerra

Avui, tarda, a les 4. Nlt a les
1O;
REVISTA PARAMOUNT
~1.
LOCIDAD (Dooumental) •
RATON DEL BAlLE (Dibuhcoe)~

EL

NOU
TEATRE
VILA • DAVI

Tres lanceros bengalíes
per Gary Cooper Franoh t T
Richard Cromwe(l I llr O~,
din• - El un Drocrama ....~...
~tlq.
mount.

sr"

Avui, diJous, tarda, a lea 4'30.
PrOJlr&IIl8. extraordlnart. 2 obres, 2
Primer. Exit sorollós de l 'intriga
en 120 minuts sense entreactes
(nova modalitat te!ltra.l): MISS·
THERY - Begon. Exlt sense precedents del poema en tres actes,
en vers, de Josep Ma. de Sagarra:

R E I NA

-

Avui, dljo~.J t arda, a lea •
GALLARTA lll • ABA.SOLO 4 •
tt·a AMOREBlETA • LEJON~on.
Nit, a lea 10'15: ZARRAGA p •
SAY contra IZAGUI.RRE - JA~·
REGUI. - Detalla per cartens. •

CINEMES
FANTASIO
Avul, tarda, a les 4. Nit, a lea
10: REVISTA FEMINA- PATHE
.JOURNAL - QUINCE MINUTOS
POR ESPARA (Documontal)
Gran éx:it del colós del llenc rrancès RAIMU en

Avui, c11Jo~t tarda: ~
contra GURu
CEAGA • UR10NA l l Nit· Ai

I · lBARLUCl!O.Il

GARATE • GUTIER.RÉz

- Llegiu LA HUMANITAT

FANNY

ESPECTA'!LES PER
Tel•ton 14544

Sempre el programa mils atraotlu
Tarda, 4'30. Nit, 9'45: REVIS·
TES PATHE • FEMENINA- Bar•
bara Stanwyck en el seu trtomt
SIEMPRE EN Ml CORAZON Constance Cummini!S en la cl1vertlda revista BROADWAY POR
DENTRO - Diumen&e, matinal,
Diumenge, tarda, ses1ll'30 sió continua, 3'30. PREFERENCIA, 2 PTES. ESPECIAL, 1 PTA.
Dilluns vinent: Martha Eggerth
en SU MAYOR EXITO • Albert
revtsta
Prelean en la !amoea
DEDE.

EMPRESA CAPITOL
CAPITOL. - Tarda, a les 4 i
n1t, 1\ les lO: EL AMULETO <La
carra del mono>: EL REMOLINO,
per Jack Hott: SAL VAD A LJlS
MUJERES (solament tarda, per
Stan Laurel 1 Ollver Hardy; EL
TERROR DEL CUADRILATERO.¡
dibuixos Pope:ve - Tarda, a les .,
1 nit, a lea 11: Reponat ge de l'elecc1ò de Mlss Espanya 1935.
EXCELSIOR. -Continua de 4
a 12'30: HOMBRES DEL MJ.If4A·
NA, un film Franck Borza¡e; NO
SOY NINGUN ANGEL, en espanyol, per Mae West: TU ERES
MIO, en espanyol, per Clark Gable I Jean l:iarlow; DIBUIXOS N
COLORS.
COMTAL. - Continua 11e d'41)
a 12aO: DICK TURPIN, per VIctor Mc. Laglen: EL FANT"3MA
DE CRESTWOOD, per Ricard C'ortcz 1 Karen Morley; l.lLLE. , ,..
ZA, comêd.la musical; DIBUIXOS
WALKYRIA. - Continua. de t
a 12'30: EL TANGO EN l! ROI>D·
WAY, en espanyol, per Carie'> Gar
del; EL FANTASMA DE tRF.STWOOD, per Ricard Cortez J Karen Morley; EL ESPIA núm. 13,
per Ga17 Cooper 1 Mar1on Oawtes; BOSQUES DE VIENA (di·
buixos en colors),
MAS
NADA
EXCELSIOR. QUE UNA MUJER, en espanyol,
per Berta Slngerman 1 Joan Torena¡ .JUAN LANAS, per Robert
DE.IAME QUERERTE,
Ruruer;
per W111y Frltsch i Trude Marlene; DIBUIXOS.

11222

116 •

vistada:

MELODIA EN AZUL

per Cèlla Gàmez 1 Compa.nyta. Demà, tarda: LA RONDA DE LAS
BRU.JAS • Nit; LOS INSEPARA·
BLES,

UNA MUJER QUE SABE
LO QUE QUIERE

ales. - La deUclosa. opereta:

per Adolf Wohlbruck I Llil Oa·
aover.

AL CANTAR DEL GALLO
per Laura Pln illos, Alady I Lepe,
30 bell18simes g1r18: uLA CARIO·
CAa. per Laura Plnlllos-Miquel de
Gran presentació.
la Pena -

TIVOLI
TEATRE
Direcoió: Clrcuito1 Caroell6
Tarda, a les ó l nJt, a lea 10'15,
esdeveniment sensacional:

RAQUEL MELLER
amb tot el seu repertori de cançons a..ottguca i mOC1emes; 60
notables artistes, 60 - La (:(\!ebre orquestra. v1enesa.

Boby Sax F. Trinscher

amb els seua valsos vienesos, amb
ell seus 100 l.nstrumente.

lf)RIOO~~ Pi~ ~Pllli«E

OI.AZA Ta~TAO 4

• Tlit.EJ; 118~

SESSIO CONTINUA DE 4 TARDA
A 12'30 NIT:

3 Grans produccions, 3
Primera:
EL AMANTE
ESCRUPULOSO
ExtraordlnArla comédla vodevtlesca Interpretada pel ~orinJJablf'
actor HA.RRY BAUR - Begona:

DOCE HOMBRES
Y UNA MUJER

La primera Protiuccló nacional de
l'ea_Unent a.ctrl\.t I ren e López HI·

red1a, rum de gran presentació 1
emocionant 1ntr1&a, orla'lna.l de
Rosarlo PI l distribuït per rrun·
d ial Film•:
Tercera:

BOUBOULE I, REY NEGRO
(Una exclusiva Febrer 1 B!ay)
La més divertida creació del iniel
Inltable GEORGE MILTON
REI DELS COMIOS. On ftlm que
us tarà plorar de t.an riure
Preus: ButaQues, 1 50 - Especial, 0'60.

The B. Jackson Giris
la troupe més important d'Europa

TRIO GOMEZ
Zioanl • SPassova • Witaly and
Orlin, Mu:uet, eto., eto. - Ea
un monumental Protrrama
cC IRCUITOS CARCELLER»

C I N E

GRAN TEATRE ESPANYOl
Sessió continua des de les 4 tarda

Entre dos corazones

TEATRE

~DVETA TS

Gran Companyia de sarsuela

Douglas Falrbanks I Rose Hobart

EL CAMPEON
DEL REGIMIENTO
pel rel dels còrnics BACH.

Tarda, 4'30 N1t, 10. ButaQUU
a 3'60 ptes.: COMO LA LUZ I
l'éx:it Urtc de la temporada:

LAS MIL YDOS NOCHES

LA MALQUERIDA

lvan Mosjoukina i Tanla Fedor.
LAS MIL Y DOS NOCHES es
proJectarà a les 6'25 l 11'05.

vente i ~ Pen.lla. Creac:1ó
de MATILD.t> MARTIN, AMALIA
PARDO, PAU GORGE, JOAN ROSICR. Superb conJunt - Demà
tarda. Butaques, 2 Ptu.: LA MA:
LA SOMBRA • LA PATRIA CHI·
CA • LA D~LOROSA. Nit. Debu'
de Llu l• G1meno amb LA MAL·
QUERI DA.

A AVUI

PARIS
CINEMA
Avda. Pta. An&el, 11 I 13

per Creta Hissen I Charlie Roua·

AVUI, tarda 5'15. Butaquu, 3
ptes.: LAS VAMPIRESAS, per Lau•
ra Plnlllos, Alady I LIDI. Nit, a
les 10'15. ESTRENA de l'operfta.
bufa de Ramos de Cutro, MaY·
ral i mestre Luna:

-

....

de Marcel Punol

LOS INSEPARABLES

COMIC
TEATRE
PALAU DE LA REVISTA

êo ..._

JOARISTI I · UGARTEC~.....

La ronda de las brujas
creació d e CELlA GA.MEZ l .Joan
Riba - N1t, a les 10: LAS CHI ·
RIMOYAS • EXIT BOMBA:

--

Frontó Principal Palace

Tarda, o. les 4. Nit, a les 10.
La dlvertldisslma comèdta arre-

tre:

-

FRONTO NOVETATS

POL
METRO
Tllefon
LIOrla.

Avui., tarda., 4'30. ButaQues a

-

VARIETATS

ButaQues a 2 ptes - Nit. a les
10'15: JUGAR A CASATS i REINA
DemA, tarda. 1 nit: DEIXA'M LA
DONA 1 REINA.

IIIU"auela en tres actes de Bena·

GARROFES

oasteuo. neara _.........

POBLE NO VOL LA GUERRA
POMPE IA El
COLISEU
DIVENDRES, nit, al Coliseu Poan..._
Companyia catalana

2 ptes. ESTRENA en aquest tea-

t.....

tt

100

TEATRE

Fruits

118 15
85 -

I

60

:K~
Preus en pica. els lOU c:¡ullas.

Valon oua ea cotitzen com efectes
publica
lt

1'60

•7 :.1/
12 6U2ó

LES SYLPHIDES
LE BAL (estrena)
SCHEHEREZADE

I

511
6U

ARROSSOS

13anc BJp, d'Esp.• • 'I·

1'68

1'78

BALLETS RUSSOS

lliERCAT DE LLO'I'JA

82/8 lo
/4

~'IlO

1'83

sen, s. A. 6 ·1· , ........

78-

oluntu d' Obru Publiques
Port 8arcelo11a 11108 .. •
• Barcelona. diverses
lt de Oàdlz: ............
de UlJòn b.tusel...
I
a de SeviUa e. o. ...

»

oll

st~

~

Antl&ues Olputaclona
Barcelona. 11 mUJona .. .
I) mlllona .. .
•
&érll B .... ..
I
&érle O .... ..
lt
6 ' I• llf26.. .
•

.......... .

1.• a 'I• ......
2.• variable~
2.• 8 •¡• ......
11107, 8 •¡, ...

»

•
I

56 25

81

l 6 .,........... .
J I) •¡• .........
Franca 1864 ...
li
França 1878 ...
1
» Directes ..... ... .
Reus a Roda.. .
1
Còrdova 8 '/•.. .
11
BadaJoz 5 •¡.. ..
•
Andalusos 1.• variable..

~4 5 ~.~

101

Muntnmenta

»

J

»

. 6 b(¡
óO 01.1
611-

2~

Generalitat
!l'res. GeneraUtat 6 •¡ •. 1 100 50 1 100 50

Badalona 6 •¡, ............
13arcelona, semestre ...
11106 A •••,..
»
11106 8 .... ..
•
11106 o ..... .
lt
1907 D ••••••
»
1910 0 ......
I
191:.18 ampl
lt
1912 B ..... .
lt
1912 P .... ..
I
liHa B ampl.
I
11110 ü •••••.
lt
11111 a .... ..
,.
11118 B ..... .
I

»
•
•

IB 7~
IB bO

Y5

I

8J

bUo026

61-

E t 1/2 •¡, , ..
I! 6 .,••••,. ... .
o. 6 •¡.......».
B I) 1/2 •¡• ...

I

"8 t2 50

Ol-

o ' .,.
o 4: .,.

•
•

25

v ..... ..

•

60'80

238'00
124'75
4'975
82'60
80'110
1'85

OraL ·rramvles 4 •¡• ...
ee 15 Gral. Tramvies I) •¡ • ...
Eixampla 1 Gràcia t •¡.
'I'ramv. St. Andreu .M ..
Tramv. Barcelona 11125
58 - Trann. Barcelona !930
Gl! 85 Tramvies Sevilla O •¡,,.,
4D 7S Tramvies Granada 6 •¡,

A 15 '/• ..._,.
B 6 l/2 •¡, ._..

•

7'37

7'35
60'60
2114
237"75
124'25
4'95
32'20
80"70

TEATRES
GRAN TEATRE LICEU

TEATRE APOL·LO

35'60
68'45

68'35

62 75

8J b5
19 60

2.•

35'50

Avui

62 50
f6b7
oO 75
6(-

89 :d)
/8 511
>4 511
16 60
14 1.0

s...

•

o ............

:Amortlt. 6 •1. A ....... ..
1928 8 ........ .
»

•
•
Esp. Pamplona 8 •¡• ...
Pnor. Barcelona a'/.. ..
Segòvia a Me<1loa .... ..
AstW1e. 1.• tlll>Oteca...
2.• tllpoteca ...
»
8.• lllpo~eca. ..
1
L.Jell1a a Reua a •¡, •••
Vlllalba a. 8e¡òvla ..... .
EspecialS Almansa .... ..
Almansa a Va.léocla ad
Ml.nes Sant Joan 8 •¡••
Alsasua I Sant Joan ...
Osca a França ........... .
Nora especlal8 6 •¡• ...
ld. Valencianes 5 1/2 •¡,
Alar a Sllntaneler •••, ••
Alacant l .• lllpoteca ...
•

91 Ol>

95 /O
~5 lo
........•.. ~4 115
o0 ''-'''-'.._
,I
E ••• ,.._••••
»
~4 85
p ttl.tA_IIIt !14 1:>
I
Amortit. 15 '/• A u••••• .. 1112 411
1926 8 ,,,..... . 1c2 00
I
102 00
D ......... IU2 Ol,
I
B ,,.,._••• • ll2 1.1/
I
p ••••••••• 1111 IIJ
•
Amort. 6 1/2 •¡, A -····· 99""
•9 (15
1.928 B •••••••••
1
o .......... . 99 1u
•
Amorttt. 6 ·¡. A ......... . 1112 ~o
a 1827 sense B .., •••••• IU2 ~
I tm postos 0 .. ••u.••• 1U2 211
0 ••••••••· 1U2 w
I
""
1112 1v
····-····
E
»
.. 11.2
F .......
I
~5 ~ó
Amortlt. ti •¡. A ........ .
951~
• 1927 amb B """'"'"
~o 1 >
I lmpo&toa 0 •••••••••
o ......... IP5 1.1,
•
E ••••••••· 115 10
J

•

5(¡

suo

114 50
116 f5
116bl.i
·6 ti6
96 /5
W/ 611

Aroort1t. b •¡. A •u.... ..
11100 B., ...... .
11
11

8l

a •¡,
,.•a.
15.•s. 8 •¡.

•

1

LUures
Francs
Dòlar¡¡
Lires
Marcs
Sutssos
Belgues
Florins
Escuts
Cor. Praga.
Cor. sueQues
Cor. noruegues
Cor. daneses

Tramvlea
Ant.

Ant. Avui
,5 LO

•~.t A ~·

l

Ferrooarrils

Deut11 de I'EitatTANCA
IDtertor 6

CANVIS DE MONEDES

.GIRONA

Preus del mercat setmanal celebrat
el dia 4 de maig, de més A menys,
dels productes agrícoles, pequarl8 i
els seus derivats:
Blat, de 52 a 50 pessetes.
Farina de blat, de •70 a. 64.
Ordi, de 42 a 41.
' de MONTE-CARLO. Avui, quarta
Civada, de 38 a 37.
de propietat 1 abonament, a les 10
Garrofa., de 23 a 21.
•
Blat de moresc, de 46 a ü.
..
Mill, de 46 a 45.
Panis, de 47 a 45.
Mongetes, de 75 a 66.
Faves, de 48 a ~.
Dissabte: LES NOCES D'AURO•
Cigrons, de 85 a 62.
RA • EL SOMBRERO DE TRES
Arròs, de 67 a 63.
PICOS • SCHEHEREZADE - Ea
despatxa a Comptadurta.
Fesols, de 110 a 83.
Avellanes, de g5 a 87.
Patates, de 32 a 30.
Palla, de 12 a. 10.
Carbó vegetal, de 28 a 24.
Llana, blanca, 225.
Telèfonu 16948 • 12125
Llana, negra., 215. (Tot quintar
mètric).
Gran Company ia Llrioa
d'EMILI SAGI BARBA
Vi, de 80 a 50.
Aiguardent, 325.
Avul; tarda, a les 4'30:
Alcohol, de 310 a 300.
Oli d 'oliva, de 230 a 200. (Tot hectolitre).
Formatges, de 7 a 6.
per Maria Vallolera. Empar Mar·
vidal, Francesc Godayol I el mesMantegues (de 3'30 a 3.
re de CANTANTS
t
Sucre, de 1'80 a 1'70. (Tot qU!logram).
Cavaiis, de 1.000 a 500 cap.
Mules, de 1.500 a 1.000 cap.
A les 10: EL QADITANO 1
Ases, de 300 a 100 cap.
Vedells 5'50.
Cabres, 2.
P orcs, 3.
per Maria Vallojera 1
Bous, 2'80. (Tot quilogram)'.
Gallines, de 23 a 15.
Demà. tarda 1 nit: LA DEL MA·
Conills, de 15 a 9.
NO.IO DE ROSAS.
Conills, d 'll a 8. (Tot parell).
Ous, de 2'10 a 2 ptes. dotzena..
B acallà, 224 a. 200 els 100 quilogras.
Alfals, 17'50.
Carbó mineral, de 18 a 15.
Sucre de terròs, de 205 a 195 pes- DIVENDRES, nit, al Coliseu PompeJa
setes. (Tot quintar mètric).

PUBLI • CINEMA
Bcasiò continua.. Seient ONA p~
SETA: NOTICIARIS · DOCUMEN·
TALS • VIATGES. eto.

TEATRES
Lloou. - eLes sylphldes:t, cLe bab 1
cScherezade:t.
N1t: eLa del manojo de rosas1 1 ell
ga.dltanoJ.
Còmio. - Tarda: «Las Vamptresas.
·
N1t: «Al cantar el gallo».
Novetats. - Tarda 1 nlt: eLa. Ina.lque.
rlda».
Nou. -Tarda.: cMtss-Thery:t i cReln&J
N1t: cJuaar a caaatn l «Reina..
Romea. - Tarda. 1 nJt: «Morens claru
Barcelona. - Tarda 1 nit: «La Chlca
de la Penslón:t.
Poliorama. - Tarda 1 nit: «Pannn
Victòria - Tarda: «La ronda de tai
brujas» Nlt: «Las chlrimo:vas• i cLos
l.nseparables•.
Tlvoll. - Gran espectacle internaelo.

na.!.

CINEMES
Amèrica. - Deu pelilcules selecc1ona.
des.
Actualitats. - Notlc1arl Fox 1 epls'Xlla
del regnat de Jord1 V d'Anglaterra.
Ast òrla. - «La !nmllla lo deseu 1
cCantlld pecadoreSJ,
Avin¡:uda. - cSu mayor éxito» i cCau
tad, pecadores».
Barcelona. - eLa tlecba1, cEl secrete
de madame Blanchet» 1 cDama de
cabaret».
Bote. - «Al llegar la. Prlmaveru
cPor el mal camino:t.
Bohèmia. - cMar1a Galante:t, «El rtJ.
ca.! ven¡adon l «Receta pera la re.
llcldadJ
Broadway. - «aombres en olancot,
cOdloa de bU201 1 eLa flor de H"'
way».
Capitol. - «El amuieto• 1 dl:\ remo.
lino»
Cohsoum. - «Tres Ianceros ben¡nl!en.
Catalunya, - c.Estlama. Uberadon.
Cèntric. - «Tarzàn 'i au compaftem
1 cTe quiero y no se qulen eres».
Comèdia. - cBe na tu¡ado un prt!so»,
eLa vida empleza11.
Comtal. - cOick Turplna, cMlle. Zazb 1 cEl fantasma de CrestwOOd».
Diana - cQue bay Nellye?ll, •Arlst().
cràtas del crlmen:t 1 «Mnnchurla».
Esnanyol. - «Las m1l y dos nocheSI,
"El campeón del regim!ento».
Ewlal - «Un secuestro sensaclooab,
uLa generallta» 1 eLa. cena de lc.e
acuaados».
Entenoa. - cEl eneinleo de la sangre
i altres.
Excelsior. - cHombres del ma11aoat,
«No so,v ningún angel» 1 cTu eret
miOli.

Fantasio. - «Fanny».
Fèmina. - «Mlre:va».
Foc Nou. - Deu peHicules se!ecclo.
nades.
«Viva VUial1, «El secreto de
~oy¡, mada:ne Blancbet• 1 «Demasladu
mujeres».
lntlm. - cEl último vals de Cbopllll
1 «DesUccsJ.
Iris. - eVIva. V111a l:t, «El secreto de
madame Blancbeb 1 «Demasladal
mujeres».
Kursaal. - cPelirrojo», cSu mayor
éxlto.t 1 cEl refugio».
Lai etana. - «Cena a laa ochoJ, rEl
primer amor» 1 eLa huella delatora».
MaJèstic. - «El pellrrojo:t, «Va:va ntAat
i cOn secuest ro sensac1onnlJ.
Marina. - cFlel a una muJen dl
club de media noche» i «Música 1
muJer es».
Maryland. - cDaml\ por un diu.
Metropol. - «Una. mujer aue sabe lO
que Qu.ere».
Mistral. - cEl tren de las 8'47», cPoUrrojoe I «Paso a la juventud».
Monumental. - cliombres en blanCOJ,
cBembra• i cCapt urados».
Mu ndial.- cOn secuestro sensacl~,
eLa seftor1ta de los cuentos de Hou
mann».
Núria. - cEl cnem!go públlco n(Wl.
h, cSu mayor é:dt OJ 1 «Fàcl1 de
I
amar».
Parla. - cSlempre en m1 corazónJ
•Broadway por dentro».
Pedró. - «El flaca.! vengadon, cMarlA
Galante» 1 cReceta para la tellclo
dl\dlt.

Pathe Palace. - t.l>éjame querertet,
cHombrca del ma.dana:t 1 cOn perro
c:¡ue t rae cola..
Prinoipal. - cAl llegar la Pr!IoaVer&l
i cPor el mal cnmtno:t.
Principal Palace. - cDoce bombres 1
una muJera, cBouboule I, rel negro».
Pubil Cinema. - Reportatges d'aotua.l1tat.
Rambles. - cLn. tamtlla lo deseat,
tigre del rlne:t i cUna !testa en ..~
llywOOda.
cCapturados», t:HembraJ
Royal. cF·eupe Derblay1.
Select Cinema. - cBouboule I, reY negro• 1 cCaprlchos».
Smart. - cNo es pecado:t, cEl si¡tnO dl
la muerte».
SDièndid. - cEl crucero Emden~!!_,f,l
eap1o. núm. 131 1 cBusco un ...,...onarlo•.
Talla. - cVIva Vlllal1, cRosa de 1118'
dia nocne:t I «Polvorlllu.
Trlomt. - «Fl!!l a una muJer:t. &il
club de medla noehe• 1 cMúslc& 1
mujeres».
Tetuan. - cSu mayor éxlto•. cEntml¡o pú bllco núm. 1» 1 cUn clerW
Sr. Orant».
ood
Urqulnaona. - «El desquite•.
Voln. - cOna tlesta en BollYW '•
eLa ¡enerallta:t.
Xile. - cUu secuestro sensacion.alt,
«Las tronteras del amon 1 «La ~
Sl
alta del molino•.
Walknia. - eLa espia núm. 1S:t, 1
tango en Broadwnya 1 cEl ran~
de Crest w00<111.
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Economia i Treball
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PREUS DE SUBSCRIPCIO
'2'60 ptes.
Barcelona. un me~
7'60
Fora "" trimestre
Amèrica Lla11na 1 Portusa•
un trlmellre
sAltres Paisos un trimestre ta-

EL COMERÇ EXTERIOR, A
ESPANYA I A FRANÇA

••

•

ell

E

b

••

els radicals com¡ Diuen que és una Sembla que no els
fa gràcia
queden?
cosa lògica

BIBLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS

La senyoreta LAURENTINA
ESCO FET, de Vilanova i la Geltrú,
ens ha fet nombroses aportacions de
llibres. La darrera aportació és de
Els resultats del comerç exterior és que les mercaderies han sofert de- 26 obres teatrals de selectes autors
en el mes de febrer del present any, preciació en les cotitzacions i a. això nacionals i estrangers.
no són molt diferents dels obtinguts es deu que les xifres globals no sien la mateixa poca de l'any passat.
CELEST! ROSICH I COTOLI ens
gui superiors.
Comparant les xifres de la valoraHeu-vos ac1 al¡unes dades estadl's- ha tramès un poema de Josepa Roció de la unportac1ó, notem una pe- tlques dels esmentats anys:
tita diferència <79'2 l 78'5 mUions de
Tonatge d'importació de mercade- sich i Cotoli, amb música de Celestf
pessetes or, en relació amb el febrer ries:
Roslch i Cotoli.
del 1934). Quant a l'exportació sucAny 1935: 964.205 tones.
PERE AGUILO, de Tarragona, ens
ceeix el mateix: 54'1 cont.ra 54 miAny 1934: 747.215 tones.
lions de pessetes or.
SUperàvit a favor del 1935: 216.990 ha fet l'aportació dels següents llibres:
A continuació donem unes dades tones.
estadístiques dels mesos de gener 1
«La clinica de psquis», de DomèTonatge d'exportació de mercadefebrer dels anys 1934-1935:
ries:
nec Guansé.
Importació any 1934: 137'8 milions
Any 1935: 1.106.093 tones.
cPer a. ésser socialista», de Lleó
de pessetes or.
Any 1934: l.04.4.29:l tones.
Blum.
Importació any 1935: 135'4 milions
Superàvit a favor del 1935: 61.801
«Disears a la Joventuta, de Jean
de pessetes or.
tones.
11ESTAMOS ACOSTUMtsliAOU3
Superàvit a favor del 1934: 2'4 m1L'estadisticn del comerç exterior Jaurés.
-una màs, ¡qué Importa al
lions de pessetes or.
«Una joventut», d'Ambrosi Carrlon.
dels mesos de gener i febrer, amb
mundoh
Exportació 1\Ily 1935: 101'92 milions llur valoraCió classificada, en mi<De cEl Liberal».)
cJoanet», de Pere Redon.
de pessetes or .
Uons de pessetes or, és com segueix:
«Labor federalista, és tasca de gerExportació any 1934: 95'4 milions
Importació. - Animals vius, el
de pessetes or.
manor», de Carles Costa Alvnrez.
1934, 0'36; el 1935, 074.
Superilvit a favor del 1935: 6'52
Primeres matèries: el 1934. 53'53;
c.L a nacionalitat catalana», de Prat
mil1ons de pessetes or.
el 1935, 56'56.
de la Riba.
El 1935 Espanya ha importat 2'4
Articles fabrica~: el 1934, 61'97;
milions de pessetes de menys que el el 11l35, 59.
•
1934 i ha exportat 6'52 milions de
Articles alimentosos: el 1934, 21 '95;
Aportacions: A la nostra Redacció,
pessetes or, mes que el 1934, per tant, el 1935, 19'15.
resulta. 8'92 milions de pessetes or a
Totals· per al 1934, 137'82; per aJ Ronda Universitat, 25.
favor del 1935 en relació al 1934.
1935, 135 45.
Naturalment que aquest resultat és
Expcrtació. - Animals vius, el
satisfactori, però per nl"ò no deixa 1934, o·o7; el 1935, 0'04.
d'ésser desfavorable la balança coPrimeres matèries: el 1934, 15'59;
mercial i en assenyalar-ho no desit;. el 1935, 17'53.
gem
altra
cosa
que
els
Governs
de
Articles fabricats: el 1934, 17'64; el
«VERSOS
la República que van succeint;.se tin- 1935, 17'05.
- ¡ Llueve, llueve en la calle
guin cura de posar-hi remei.
Articles alimentosos: el 1934, 62'12;
y llueve en ml corazón 1.-»
Gener I febrer del 1934. - Impor- el 1935 67 28.
<De «Heraldo».) tació
de mercaderies: 137'8 millons
Totàls: el 1934, 95'44; el 1935,
de pessetes or.
101'92.
Exportació de mercaderies: 95'4 mlEl remei contra la. crisi del nostre
comerç exterior està en la conclusió
llons de pessetes or.
Ròssec desfavorable a la balança de nou sconvenis internacionals i
El Comitè de la C. O. T. francecomercial: 42'4 milions de pessetes bons agents comercials que sàpiguen sa ha publiqcat el següent manifest:
or.
ampliar l'extensió comercial de la
«Per acabar d'una vegada amb
Gener I febrer del 1935. - Impor- Penínsulsa.
l'atur forçós i amb la misèria de les
tació de emrcader!cs: 135'4 milions
llars obreres per a la reorganitzaCió
de pessetes or.
EL COMERÇ EXTERIOR A de l'econom1a, la C. O. T. exigeix
Exportació de mercaderies: 101 '92
FRANÇA EN EL MES DE l'aplicació urgent d'un
«pla de tremilions de pessetes or.
MARÇ
balb.
Saldo desfavorable a la balança
La Direcció de Duanes ha comuniEls treballadors volen i necessiten
comercial: 33'48 milions de pessetes cat unes estadístiques de comerç a
pa per ells i els fills.
or.
França amb relació al mes de març
Hem de combatre la inactivitat,
Tant en la lmport.ació com a l'ex- proppassat. Comparades amb les del
portació, el tonatge és superior al mes de febrer del 1935 i el mateix que crea to~ els vicis.
Volem
combatre la incertesa de
1935 en relació al 1934; el que passa mes del 1934, donen aquestes x1fres:
l'esdevenidor per als product()rs, car
aquests tenen tots els drets adqui(En milers de tones)
rits davant la societat.
1935
1935
1934
Volem suprimir l'explotador de
març
«DIBUJO DE ALMOHADON
febrer
març
mtsèries, l'especulador de la fam.
Er t r iunfo der guzano do Ceda»
Volem
crear el treball per a l'oImportacions
3.570
3.605
(De <<El Sol».)
4.054
brer, que fomenta la riquesa uniExportacions
2.228
2.429
2.093
versal.
Volem assegurar al treballador un
(En milions de francs)
salari que li permeti viure amb la
Importacions ................................ ..
seva familia.
1.717
1.750
2.292
També treballarem per a reivinExportacions ................................ ..
1.280
1.328
1.479
dicar el treballador de la terra tan
Es manté el dèficit de 437 milions valor, sigui en entrades o sortides, e"piotat com el treballador indusde francs quant a les precedents es- excepció feta de les exportacions de trial.
tadistiques, però és encara superior productes alimentosos i primeres maL.a Democràcia francesa no pot
quant al segon trimestre del 1934 i tèries.
acceptar la vergonya de veure morir
inferior al dèficit del primer semesPer als tres mesos primers de l'any, de fam els camperols de la Repútre.
les transaccions exteriors es compa- blica francesa.
Amb relació al mes de març del ren com segueix, amb relació al maS'ha d'establir amb urgència la set;.
· 1934, totes les Jirmes es presenten en teix període del 1934:
mana de les 40 bores de treball, com
disminució, tant en volum com en
a primera mesura d'adaptació al
progrés del maqUinisme.
(En milers de tones)
Immediatament s'han de posar
Primer trimestre Primer trimestre en pràctica els plans d'obres públiIMPORTACIONS:
1935
1934
ques, indispensables per a dotar el
pafs d'un habitacle higiènic 1 ocupar
Productes alimentosos ................ ..
1.521
1.482
els
treballadors en atur forçós.
Matèries primeres ......................... ..
8.837
9.670
Existeixen els mitjans econòmics
522
~
I Objectes fabricats .......................... .
594
i han d'ésser utllltzats sense perdre
un instant.
tQUE PESO SE ME HA QUITAüO
Total ................................... .
10.880
11.746
S'ha d'establir: o viure entre la joia
DE ENCIMA!
1 el treball fecund 1 emancipador
LERROUX. - ¿Quilin habrà sido
Primer trimestre Primer trimestre alliberant l'economia
nacional de
la vlctlma'l Algún pobre periodista.
EXPORTAC10NS:
1935
1934
to~ els paràsits reorganitzant-la daDo él no se han salvedo màs que los
munt una bnse coHectlva, nacionalitpies '1 da éstos ya se encargarà la Productes alimentosos ................. .
543
256
zant la banca, defel'..snnt el petit
censura,)>
Matèries primeres .......................... .
5.C05
5.348
estalvi 1 aplicar el dret ni treball
(De «La Nacióm>.)
Objectes íab¡·icats ......................... ..
522
594
per a tots o caure en Ics pitjors
aventures i morir en el caos.
Total
6.940
6.345
Cal restar dempeus! Per la pau
universal i el treball per a tothom!»
(En milions de fruncs)
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Telàfon 'Z?t'22
(mpremta:
L L 1: R S, N U M.
relèlon 14446
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El DilU\10, després de la crisi,
diu:
eLa soluclón de la ültima crieis mlnl~tcrlsl tleue !orzosamente que haber contrariada sobremanera a los radlcales dc toda Espafia.
El partldo radical ha sldo casi por
completo desplazndo de la gobernadón
del país.
De ahora en adelante el lerrouxisme estarà a las duras Y no a las ma.duraa. Sobre él caerà la responsabllldad de todos los 1racasos, pero los
èzltos todos se computaràn priuclpalmente a favor de Qulenes ya, màs que
sus seguidores, son sus dlrigentes.
Las derechas son boy, en realldad,
IM que mandan. El jete del Goblerno
puede ser el Sr. Lerroux, pero, como
votos son triunJos. ll~do el mamento de una dlscrepa.ncia, popuJ\st.as
agrnrlos, ~rlos a secas y übcrales
demócratas lmpondrit.n su voluntad.
Al Sr. Lerroux puede complncerle
el seguir apareciendo como Jete del
Goblerno. Pero sus part!cS.arios no es
pos1ble que participen de su aati&te.cclón.
Las derecbas les !ràn desplaz:mdo
ràpidamente de todos los cargos. Asl
como han querido que se establezca
la deblda proporclonalldad en el reparta de !na carteras
mlnisteriales,
Querràn QUe tamblên proporclonalmeute so dlstrlbuyan entre sus secuaces todos los em.pleos y sinecuras.
Se expUca el descontento que a los
lerrowdstas les ha produc!do la soludón de la Ultima crisiS. El desp.laumlento radical, ¡deja.tà vaclos tantos
estómagos 1 LI ea& para mucbos la bora
de las privadones tra.s un lar&'o penodo de Inacabables ~os.
La polltica en Espada es eso. Come
boy tú, que ya comerê yo ma.tla.na.
Hàrtate tu ahora que ya me at!borrarê yo despuês. Consuéleru:e, pues, los
radlcales. El cbupen no ba de ser para ellos contlnuo. Muy justo es quo
se vayan relevando los comcnsales en
el !estln opfp!lro del presupuesto naclonal.•

Un manifest de la
c. G. T. francesa.
contra la gue!ra 1 Ara que manen, què
l'atur forços
faran?

I

I

IMPORTACIONS:
Productes alimentosos ................. .
Matèries primeres .......................... .
Objectes fabricats ......................... ..
Total ............................... ..
EXPORTACIONS:
«LA VUELTA.
Se ha iniclado el despegue.»
(De «El Diluvio».)

Productes alimentosos ................. .
Matèries primeres .......................... .
Objectes fabrtcnt.s .......................... .
Total ............................... ..
En conseqüència, el dèficit del pri
francs contra. 2.140 milions de l'any

Primer trimestre Primer trimestre
1935
1934

--1.623
2.858
932

2.019
3.465
1.169

Es això el que pregunta La Voz

4 les dretes:

«La. primera de dlcbas obru va. a
aer la ley de Prensa. El Goblerno, del
que es vlcepresldente el Sr. GU Robles y eccretario el Sr. Lucia, Jcfe de
los cedlstas valendanoe, qulere aproba.r antes que nada la. ley de Prcnsa.
que eld&'ia. cEl Debate:t. Se&'ÚD parece.
ml~ntras no sea un hecbo esta aprobaclón, ~>e mantendrà. Ja prevla cell8ura. Luego, no ha.rà falta.
Pero una duda nos embar&'a. Ya la
expuslmos en nuestro editorial de
aycr, escrita horas antes de ser conocida la composiclón del nuevo Gabierno. ¿Qué p!ensan los ministros acerca
de la obra de pacl!lcaclón Iniciada en
abril? Hay pendlentes centenares de
tallos de consejos de guerra. Mucbos
de ellos son de pena de muerte. Està.n
Clausura.dos los centros obreros en toda la nación. Estàn suspendldos todos
los pcrlódlcos de extrema 12.Qulerda.
Quedau muchos miles de vresos en las
càrceles...
De Heraldo de Madrid són aConvendria saber &i se ha. camblado
nuevamente de rumbo en este t>artlquestes paraules:
cular de la aludlda obra pacl.flcadora.
«He nqul lo terr!blemente doloroso.
Por muchas razones...
Loe part!dos republlcanos aparecen
atomlzados.
Sl, como decia ayer tl
•
dl:ulo cYa» al comentar el resultada
Tlenen las derechas mayorla absolu- de
la
crisis,
tcdo
era el éxito de una
ta en el Goblcmo. Dominan en la
Càmara de Dlputados. Estàn en au tàctica seguida per Gil Robles esta
atomlzac!ón
de
partidos
-hablamos en
POder, al fln, los re80rtes del mando.
Ya no PQdr?m ale&'&r que no Je.; general- parece oue colabora al ézlto
de
la
tàctica
oportunista
del Jcfc de
dcJan ... ll
la Ceda.
Que ha:v una fuerza repubUca.na
formidable en toda Espafia de empuje
arrollador es lndudable. Pero es una
!uerza d11usn, que en vez de r~er
y encnuzar se plerde estúpldamente.
SJ la. Ccda Iogra dividir y subdividir
a las hucstes del partldo radical, que
st.¡;nl!!caben basta el presente -desplazadas mAs o men06 hacla la derecba.- un volumen ponderable para. la
Ret>úbllca, hnbrà COil8eguldo, con el
éxlto de hab01·ae aducftedo del Poder,
BARNUSSOS NOVETAT
el doble éxito de debilitar enormeDes de 12 pessetes
mente uu reducto lmpcrtante del rêVESTITS BANY LLANA
glï.':nrolución de 111. crisis habrà stdo
Des de 8 pessetC$
todo lo p!ulamentarla que se aulem;
pero nadte pondrà ell duda que lla.
sldo adcmàs muy poco republicana.
te
En todo cnso, csto querrà declr que
el Parlamento actual no es una lnst!tuctón demaslado convenlente para
nuestra. RepúbUca.»

Parlamentària, sí;
republicana, no

• •

CAMISERS

El Consell de guerra d'ahir

A l'antiga Conselleria
de Treball

CONTRA TRES PAISAf~S DE
BADALONA, PEL SUPOSAT
DELICTE D'AUXILI A LA
REBEL-UO

Ahir, al migdia, el «Delegado» del
Ministeri de Treball en rebre els pe5.410
6.653
riodistes els digué que, a més de paPrimer trime~tre Primer trimestre gar els sous corresponents als funcio1935
1934
naris dels Jurats Mixtos, es pagarien també als vocals dels esmentats
623
631
organismes les dietes justificades.
1.132
1.321
2.303
2.561
Un periodista preguntà al «delegado» si segUiria molt de temps daAhir al mati, a les deu, al Saló de
4.058
4.513
la Blbltoteca de la Divisió, va tenir
vant d'aquell Departament, i contes- lloc el consell de Guerra per a veumer trimestre és de 1.352 milions de tà que encara n'hi havia. per temps. I re 1 fnllnr la causa instruïda contra
passat.
No cal dir que aquest aclariment Pere Cnné, Joaquim Esterli i Josep
lt
Almlrnll, veïns de Badalona, pel su!ou fet amb mo a satls!accló per posat delicte d'auxili a la rebelhó
part del senyor «Delegado» del Ml- militar.
ses i les complementàries votades pel nisteri
de Treball l Previsió.
El jutge instructor, una vegada
Parlament de Catalunya.
El discurs del senyor CaJvct, que
fou escoltat amb gran atenció pels
congressistes, va merèixer l'aplaudiment de tots.
~·~tenció que el movunent cooperativista esp!Ulyol mereix a l'Aliança
Coopere.tivista Internacional es posà
de manifest en delegar a una dc les
personalitats r.Jés destacades del cooperativisme intcrnac10nnl, Mr. Henry
IV...ay, per tal que assi.~tis, en nom de
l'esmentat organisme, del que és secretari, el qual féu constatar com el
moviment cooperativista. espanyol ha
sabut mantenir ferms els principis
de l'Aliança. contra les escon~es 1
situacions anormals que ha hagut de
suportar.
Aquests principis de neutralitat 1
independència -digué H. May- són
l'oposició més decidida al feixisme,
car l'Aliança, que va excloure del seu
si a la coop<>..ració italiana l més recentment l'alemanya, per trobar-se
mediatitzada pels seus governs, com
ho fou la russa, fins que li fou reles nostru tres clossu o preus
coneguda la seva lndependèncl.n, desúnics i limitats son d'alta qualotol i
cansa sobre bases democràtiques en
el més ampli sentJt de la paraula,
de tola gorontio. Milers de clients
1 és per alxò que la cooperació és l
propalen els resultats satisfoclons.
serà &empre una barrera contra determinades tendències poUtiqucs lmSempre ens ha preocupat lo •HEposades a certs paisos de la vella
CHUR.+.•. Avui, amb lo nostra comEuropa.
No cal dir com foren aplaudides
binació amb els millors Sostres de
aquestes manl!estaek>ns democràtiBarcelona,
li proporcionem •HECHU·
ques del delegat de la Internacional.
RAS• excel·lents o preus m•s ecoEl Congrés, doncs, fou força lmportant. Ara sols manca que els acords
nÒmiCS. Resultat: Un vestit a mido ol
presos siguin ben avtat portats a la
preu d'un de confecció Elimini el
pràctica pel bé del cooperativisme.
- R. o.
dubte, compri un

______________*_______________

NOTES DEL CONGRES DE
COOPERATIVES D'ESPANYA
•NAVEGAN TS
-Aixl, doncs, es tracts d'un nou
cop <!:: t1n1ó cap a la dreta.
-Sl que heu navegat pç.::. Heu
de d!r més aviah un nou c:~p de
barra cap a la dreta.»
lDe eLa Publicitat».)

tLA SOLUCION DE 1-A CRISIS
-El acuerdo entre los cuatro era
cosa l'revista.
-¡Por que?
-Porque slendo pares, no podlan
d eclr nonea.v
(De «Las NottclaSJ.)

«EL NOU GOVERN
-hl.En acruest Ministeri,
no I •tà representada? cat&tunya
-61, P8r Royo Vlllano~
me eLa. Veu de Catalunyu.)

El IV Congrés de Cooperatives que
es celebrà darrerament a Madrid ha
constituït un veritable èxit, ensems
que s'ha demostrat l'increment que
el moviment cooperativista va prenent a. tot Espanya, ja que, amb tot
i la. crisi que p:lSSa la c!Rsse obrera,
han ncudít a l'eEmcntat Congrés més
de dos-cents delceats.
Les ponències aprovades són força intereEsants i altament beneficioses per al cooperativisme. Les més
lmportants, no obstant, són: la creació d'una Oficina Central de Compres; la projecció de la Banca Cooperativa; l'organització de la propaganda i del periòdic òrgan de la
Federació Nacional «El Cooperadora.
Es de remarcar que, en un molt
lmportant debat, es detln1 concretament la d1Ierenclació existent entre
les cooperatives de producció, organitzades per obrers l les organitzades per les cooperatl\'CS de consum.
Simuitànlament amb el Congrés,
ba tingut lloc la primera assemblea
general de la Cooperativa Nacional
d'Assegurances eLa Previsió Social»,
la creació de la qual ha estat acordada en el tercer Co~rt!s celebrat
a Bilbao eu octubre del 1932 l que
s'ha pogut constatar, a l'esmentada
assemblea, la gran lmportàncla que
adquireix pel que respecta al ram
d'assegurances d'incendís.
No cal pas esmentar que les cooperatives catalanes ban estat en
aquest Congré.. las més nombroses,
ja que en el camp cooperativista és
Catalunya la que va a la davantera.
Invitat el Consell Superior de la
Cooperació de la Generalitat, aquest
delegà els senyors Calvet 1 Bala perquè els representeSSin. El primer pronuncià un discurs de salutació als
assemble1stes 1 posl de manl!est la
tasca reelltzada a Catalunya per
aquest or¡anl.sme superior de coordinaCió cooperativista 1 els beneficis
que a l'economiA popular catalana
produm l'aplicació de la Llel de Ba-

fJ,''~'' i ea,,,~,,
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NOTICIARI
TREBALLADORS DE BAN•
OA I BORSA
L ' Associac1ó de Treballadors de
Banca 1 Borsa convoca tots els seu.s
a1W.at.s a l'Assemblea. general ordinArta, que Undrà lloc aTUJ. diJous, a
dos quarts de deu de la. ll.l.t, de prt..
mera convocat6rla, 1 a lea 10 de segona, al Teatre Escola, Consell de
Cen;, 2G4, Interior.

Diuen que la solució de la crisi
és una cosa lògica. Ho diuen les
dretes. I comentant aquesta opinió de les dretes, d'una comicitat
indubtable, escriu. La Publicitat:
•¿Es lògic que allò que un mes enrera em Impossible. ho baltl estaç ara?
Sl es refereixen a la representadó
numérlca de les dretes al Parlament,
¿no era molt més lògic que ela tr1om.
fadors de les elecclolllJ de novembre
ocW>e5Sin el POder l'endemà de la seva
v!ctòrta. l no ara, al cap d'Un any 1
ml&', Q\UUl ul ha fonamentals modus
dc creure que 111 eeva. representació
parlamentAria no resvo!!_ n1 de molt, a
l'opinió t'eal del pais? ~1 conjunç deia
vota adversoe en aquelles eleccions era
superior al de les Clretes: a Catalun:vu.
particularment, malgrat l'esforç enorme que "Calltzaren, k'S esquerres sumaren cent mil vots més Que Ics dretes. ¿Es lògic que ocupin tots els Uocs
de govern els que aleshores, tots plepts, no aconse,¡ulren nl la me1tat del
total dels sutraals? ¿Es lògic que en
un règim democràtic governln les minories?
51 limitem la qüestió al contingent
parlamentari del partit que ba obtln~t el pred.ominl en el Go\•ern, cal
tenir present QUe en les eleccions de
novembre lluitaren coalitzats ccdistes,
a¡rarl.s 1 monàrquics. ¿QuJ pot assegurar que la C~da, presentanc-re com
a partit republicà, sumaria les 115 actes que avui té? ¿Per vcnLura si bacués anat a les eleccions sense l'eQUIvoc que la contusió amb els seus allats
creava la composldO de la Cambra
aerta 1a ma.tetxa d'ara? Evidentment
seria distinta. El criteri numèric ser!a
lògic 61 ta Ccda s'ha&'ues sotmés al ré&'lm ab1Ul8 de comcncar la campanya
electoral; ara no ho és. 51 en unes
eleccions tra~és un nombre de diputats que p<)€ês el seu grup numértcament davant deia altres del Parlament tln•lrl& rnó d'Invocar la seva
força' parlamentària 1 I!Cria lògic d'atendre-la;
La !esta es !a per Ja contlnwtat del
Parlament, perquê la. perspectiva de la
dissoluCió lntra.nqulYitza tots ela qu~
són al Govern. cA B C», en el seu
comentar!, diu que la dissolució seria
una catàstrofe, 1 cEl OebateJ deixa
entendre que al Hnal de la cllnla rectu que &e&'lleixen les dretes h1 ha ta
reforma. constiLudonal. Però ja sabem
Que l'avrovacló de la necessitat de la
reforma -la necessitat, només-- lmplica la dissoludó del ParlamE'nt, 1 a
ningú no s'amaguen les consldert\bles
dificultats que s'oposaran a un acord
sobre aquest punt entre ela partits
que formen el Govern. Sl la maJori:\
és la mateixa ara que tres mesos enrera, ¿on és la lòg1ca a suposar que
la reforma podrà ésser plantejada a
gust del.l que ln\'OQ.Uen la lògica per
a Justificar la seva preponderància en
el Govern?
El senyor LerroUl[ ha dit Que el Govern mantlnd..-ta a Catalunya l'«statu
quo• creat per la llei del 2 de gener.
¿Qu.lna lòa1ca veu entre la continuació
d'aquest estat t les seves prometences
de respectar l'Estatut l'endemà del 6
d'octubre?»
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donada la. veu d'Audiència públ;c.\,
procedeix a la lectura de l'apuntament. Els cànecs que figuren contra
Pere CMé són que el 7 d'octubre va
procedir a ddenlr a la gUàrdia municipal de Badalona als baixos de
l'Ajuntament. També se l'acusa
d'haver estat el cap d'Aliança Obrera a Badalona 1 un dels caps dPI
movimt>nt en aquella població. Els
càrrecs que es fan contra el processat Joaquim Estcrli, són que va detenir el regidor d'aquell Ajuntament.
de ftl!ació tradicionalista, senyor
Ramon Gassó Bosch, al qual coaccionà, 1 11 arrancà la bandereta de
metge que portava al seu cotxe.
Sembla que el tmgué detingut unes
bores als baíxos de l'Ajuntament, l
que despr(:s se'l deixà. anar. Per f!,
a Josep Almirall se l'acusa d'bnver
prestar servei armat la nit del 6
d'octubre a Badalona i d'haver exercit coaccions prop dels obrers per tal
que abandonessin el treball. Es llegeixen les declaracions que consten
al sumari, en les quals els processats
neguen els càrrecs que se'ls fan.
Acabada la lectura de l'apuntament es procedeix per part de la
defensa a l'interrogatori dels processats Cané l Almirall, els quals
neguen t()ta participació en els fets,
1 demostren com aquells dies no varen abandonar la seva feina.
Després hi ha desfilada de t.estl·
monls. Entre ells declaren dos dels
tres guàrdies municipals. els quals,
segons es diu, foren desarmats, per
Pere Cané, els quals neguen quP.
fos ell qui els va desarmar, i si un
~P de desconeguts. Declaren t'lmbé el cap de la guàrdia muniCipal;
el caporal l altres individus de la
~uàrdia urbana. els quals diuen que
d'ençà del 6 d'octubre no han oit
dir mai Que pogUés ésser Pere Cané
l'autor del de..•;anuament. Desfilen
altres testimonis que &SSE'guren que
es tracta de gent de bona condncta.
I es prova que Josep Almirall aquell
d!a va estar treballa.Tit. Tots els testimonis declaren a favor dels procusats i la pro\'a testifical é-> de
descàrrec.
A continuació. el fiscal scn~or
Mest.a.s llegeix el seu informe d'acusació. Relata els fets en la forma
Ja concg¡:dal sollicita Que s'imposi la
pena de quntre anys a Pere Cané i
Joaqulm &.tcrli, tota vegada qne
oual!flca els r~:t.s com a un delicte
d'auxili a Ja rebeHló. i ret!ra l'acusacló contra Jos:.>p Almirall.
Tot llCf!Ui~ el lletrat ~envor Thló
i Rodés. llegeix el seu ~rlt de defensa. Rebat els argume.:1ts del Mi·
roistcri Fiscal i nega els fets que
¡¡'ímputcn als seus patrocinats. Fa
unes consideraCions de caràcter jurldle re...~>cte dels fe~ d'octubre i
acaba demanant la lliure ab>olucló
dels seus patrocinats.
Acabada la vlsta el Tribunal es
retira a dcllberar en sessió secreta
I dicta sentènCia condemna.11t a sis
mesos 1 un dla a Pen Cané 1 Joaquim Esterll. 1 absolt lliurement Josep Almirall. Aquesta sentkncla no
serà ferma fin, que l'aproti l'audi-

tor.

Segona el corresponaal a Madrid de La Vanguardla, el nou Govern no ha jet cap gràcia als radicals. I sembla que la cosa portarà cua.
cPasadas 11>4 velntlcuatro hor:lS de
la const!tudón del Goblcrno, com.ienun a conocerse los efectos del alumbramteoto. U mAs lmportante es la.
dlvlalón de 108 radlcales en el modo
de jt¡z¡:ru· la soludón dada a la crtsts.
En camblo, por lo que ae re!lere a
lBII derechaa que partlclpa.n en el Gob!erno, la sat1Sfacd6n no puede ser
màs comJ)Ieta. Sus c1rculos estuvleron
todo el dia rebosantee de con~llg!G
narios y a las tomM dc poscs.ión d•
los mintstros de In C. E. D. A., es¡:ed:úmente de JO.'\ SrPS. Gil Robles y
Sal.món, asl6tleron nutrldos grucoe do
aml&'OS.
En cuanto al Sr. Lerroux, por 10 menos de momento, no parece dlspuesto
a cedet la prcrrQllntlva presidencial
del Goblerno. En el consejo de ministros de hoy sólo so discutló lo que él
Qulso, y al pretenderse por al¡ún mi·
nlstro tratar de la cuestlón de Catnluda, ataJó la dlscuetón, apenas iniciada, recabando para sl, como je!e
del G:lblnete la atrlbuc!ón de proponer a la del 1beraclóu futura del Gobler.no las soluciones que juzgue adecuad.as. El llecbo de que todo el Gob!erno, lncluso el Sr. Royo Villanova.,
aprobaseu et;to crlterlo del Sr. Lerroux,
pa.rece eipresar que, por abora, respecto a los problema& catala.nes, no
babrà camblos de rumbo.a

,

No es aquest
No és aquest tl Govern que e1e
perava el país Ho diu La Veu de
Catalunya. 1 quan Tto diu La Veu
de Catalunya...
cBan pres possessió de les seves
carteres ela ministres nous. En els actes protocolaris de la presa. de possessió s'ban pronunciat ela discursos
de colllJueiucl. Aprovat el procrama de
govern eu forma de dcciaractó m1nl&terlal, el gabinet Lerrotu:-Gil Robles
es pr~sentarà avui a les Corts. Comença, doncs, una nova etapa parlamentiria caracteritzada per la preséncla del senyor Gil Robles al banc blau
1 l'bea-emonla de la Ccda al mlnl&terl.
Els unies mlnlatres del go\·ern anterior que continuen als seus llocs
són el$ senyors Lerroux, Portela 1 Rocba. El senyor Marraco passa d'Indústria 1 Comerç a Obres PúbliQues. El
senyor Dualde, que no formava part
del eovern anterior, torna a la. cartera
d'lll8truccl6 Pública. El senyor AlzPun,
que en In seva anterior Intervenció
ministerial ocupava la cartera de Just!c1a, passa ara a Indústrla I Comerç.
El notari senyor CW!R.Dueva ocupa la
cartera de Just1cla. El senyor GU Robles aconsegueix ocupar la cartera de
Guerra, que tant desitjava, on pensa
desenrotllar el pensament mUltar det
general Franoo en la reconstrucció t
reorganització de l'exérclt. Som, doncs,
a les envist<'s d'una nova etapa de r&formes militar. El senyor Royo vma..
nova veu saUs!et el seu vell somni
d'ésser miol.stre encara que en una
cartera com la de Marlnahver a l'exercici de la QUal mai no avia demas>trat ni aptituds ni a.ficlolllJ singulars.
El senyor Chapaprleta substitueix a
Flnanccs el senyor Zabala. El senyor
Velayos, al I!Cnyor Bena:va.s en Agrlcultlll'll. El senyor Selmón ocupa la cartera. de Treball I el senyor Lucia la
de Comumcadons.
En aquest ministeri, la Ceda hi éa
representada -podríem dir- integra..
ment. HI ha el seu cap 1 cabdill senyor Gil Roblee. HI ha els seus dOll
vlce-prcsldenta, senyors Luda 1 Aizpun. UI ha el secretari general del
partit, senyor Salmón. H1 ha el primer vice-president de la Cambra, senyor Ca.sanueva. Llevat del senyor
AiZPWl , tots els altres són comple~
ment lnédlts en les tasQues de govern.
Cal reconèixer que el fet d'encarregar-be del Poder, amb a(luests antee&dents i eu aquestes c!rcumstàndes,
revela un coratge remarcable.
Els aa-rMls del senyor Martínez de
Velasco hi estan representats pels senyors Veli\YOS I Royo Vlllanova. El8
liberals demòcrates del senyor Melquia.des Alvaru:~~, pel senyor Dualde.
El partit radical, a més a més de la
Presidència, hi té dos ministres, elS
senyors Roca 1 Marraco, 1 dos altres,
els senyors Portela 1 Chnpaprletat que
En Lerroux declarà, ahir, dos raalcals
més.
Aquest·1 oeclarncló, amb tot, sembla destlnActn a calmar el dls¡¡ust del
part!& radical, que crela no tenir en
el ministeri sinó un diputat, el senyor
Rochn, car el senyor Marraco no n'és,
cosa que lla causat molt mal e!ect~
a la minoria parlamentària radical,
ja mlnndn per tota mena de dLssldències latents. Aque~t descontent que,
seaolllJ diuen de Mndrld e'lla exteriGrltza.t Ja en !orma sorollosa als passa<llsso.; del Congrés 1 en la premsa de
Valéncla nfeblllà Inicialment la força
parl:Lmentàrla del bloc mlulster1al.
El bre\l I objectiu exnmen que aca.bem dc fer de la compQt;l.dó I la slgniflc:~ci.J del ministeri ens relleva d'ulterior comentari. En realitat no hem
de fer nvui C>ll) nitra cosa sinó repetir
I confirmar el judici que cmetiem
ahir. No és aquest el govern QUe el
paia espcrova I nece~lta •

Camí perillós
La solució de la criSi, diu La
Tierra, és un perillosfssim carni:
cCon la ~oluclón dada nnoche a la
cr!sla, entra la política espaflola por
caucl.'!l pellgrosos. Lo mis.mo dljlmos
slete mclles atràs, cuando se soludonara como se aoluclonó la plante::.da
en octubre. Entonces no nos !'Quivocamos, y, epsrte de los sucescs que
conmovleron a Jo:spafia, QUed.ó prob:1da
la absoluta ester1!1dnd de unos hombres y de un partldo para toda labor
de Gob1>!rno. Ahora no nos equivocar~
mos tempoeo. Y en verdad Que lo scntlmos: como scntlmos bnber accrtado
en tantas ocaeloncs en quo preèljlmos
que hebla de pnsar mucbo de lo que
ha sucedldo ya o està suced.lendo
ab ora.
Ln.s derechas &'rltan boy alborozadas
porque cre~n que la entrada dc la
Ceda con clnco carteras en el Poder
es el comlenzo cle una etapa de !ellcidades stn cucnto. Poca tardaràn en
sal!r de su error. Ln.s derechas no podràn resolver nJ uno solo dc los graves
problema& planteados en Espafta. Nl
acabarà.11 con el paro obrero, ni termlnaràn con la dcsprcslón econòmica e
1ndustr1al nl con el h:unbre que augw;tla a mlllarcs de campesl.nos. NI eiqulera loa-raràn una meJora 1ntens11 y so,;tenlda en la Bolsa. La. anterior etapa
de Goblereo de 1:1 Ccda hlzo ba.lar
todos los valores, que volvleron a sublr
tan pronto como se apartó del Poder.
Y acaao nhora suceda aJ¡-o por el csttlo.
Decíamos ayer que la constituclón
de un Goblemo como el que se anuncl.aba la estlmàbamoe como unn verdadera dcs!!rnc!a nacional. Qulsltram06
equlvocarnaa; pero ho:;, antc los
hcehoe consumados, tenemes que eelrUir J>eDS:Indo de Ja mt.s;na mlU!era.

Aún no pcrdemoo 111 e~peranza,
qu.IZà J)OI'(!ue nos rCSlStimOG a ece¡ 1.:ar
la Tlll'tllld que tenemos ante In v1llta.
Todarta creemos que la eolución dada
a:,cr 1.1. 1:1 crtsls rea Wl nuevo par4!ntesls, una sltunclón de lnt<'rinl.dad màs
entre l:ts mucbRil nue h:l. v1vldo Esp. !'la
dcsdc Ja trll!te Jornada del 19 de n~
vlcmbrc. Querem011 c1~r que sea eiita.
una aoluctón prov1s!Ollal, :-.cepada por
la ntcesldàd u~nte de una mnyorfa
parlameut:lrlll que apruebe los presupua;~ oe la nad.óu. Y que, unn ~cz
reallzadn e.o;o. J:tbor, la polltic:l •·olvem
a dlscurrlr por los cauc~ que pareda
lndiCIIJ' la soll.:ciOn dada a la anterior
crisis.
:::>. no tuer. ~. 81 Jas derecnas ccnUnuaran haclcndo t.rlunlar su tt.ct!ca
PG!ltlca -en la QUe lo CCllSel>Uido ayer
no es mèe que una et4Pol, seg-Wl proplllS declar..dones - 1 ante Esp::ft!l. se
a.bri.rlan d{'.sagradab.es perspectJvas.
Y no I!Crlnmos 11050troa qulenes QUI·
aléra.mos tener la responsab1llded del
dcs:lStre que nudlera Eotlrcvenlr 11
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EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

«Camins de nit», de S. Juan
,
~rbó, confirma les seves dots Itàlia fé mes d'un milió d'homes sobre les armes
excepcionals
El Govern ja no té interès en disft'essar El DIA 10 ES REUNIRA LA El Jubileu de Jordi V

El

nis, àdhuc els primers mlnlstres ..
-.e
l'Imperi.
El rel Jordi dirigí la paraula a l'
BARALLA ANGLO-ESCOCE- semblea 1 agrai les fellcitactons ~
SA
re:rigiren amb ocasió del seu ju~~
Londres, 6. - Els diputats escocePrèviament, parlà el senyor MaCd
sos s'han queixat que solament hi
hagués decoracions purament angle- nald, el qual expressà al Rei les
sas a Westminster HaU, durant les licitacions dels Dominis 1 Colònt e.
cerimònies del dijous, ja que ambdues L'ambaixador del BrasU ho féu
Cambres presentaren el seu missatge nom del Cos Diplomàtic, del quaJ. ~
de felicitació als Reis. Les decora- degà.
cions consisteixen en una banda de
A FAVOR DELS FILATEvellut amb la creu de Sant Jordi i
LISTES
sis banderes també amb l'esmentada
creu. Això s'agreuja. pel fet que a
Londres, a. - Ahir es varen Pos
igualtots els edificis públics onejarà
a la venda, per primera vegada ar
ment la bandera de Sant Jordi.
les oficines del Post Of!ice de tot ~
El sots-secretari Ormsbygbore, que glaterra, els segells commemoratiu;
fou atacat rodament pels diputats del jubUeu del Rel.
escocesos, ha reconegut que, en efecLa demanda de segells ha estat
te, havia rebut una protesta de la tan gran, que a les primeres 24 hores
Societat de Sant Andreu, però afir- s'han venut més de 30 milions de se.
mà rotundament que la creu de Sant gells, la tirada total dels quals és de
Jordi era l'única. adient, pel fet que a mil milions.
l'Edat Mitjana. no s'havia realitzat
encara la unió amb Escòcia. Afegí
ELS NACIONALISTES PRo.
que, en canvi, havia de fer observar
TESTEN CONTRA EL CON.
que l'oficina escocesa de White Rall,
GRES INDI PER LA SEVA
estava endomassada exclusivament
ADHESI O AL JUBILEU
per la creu escocesa de Sant Andreu.
Bombai, a. - Els nacionalistes indis
Aquesta declaració originà una contraprotesta dels diputats angleSüS han organitzat nombrosos actes clande protesta contra la celebra.
destins
els quals expressaren la seva indignació perquè a l'esmentada oficina ció del jubileu del Rei d'Anglaterra,
escocesa no es posés també la creu que consideren ofensiu per a la dig.
de Sant Jordi, «éssent aixf que els nitat de l'India.
A Delhi la policia ha practicat nomhabitants d'Anglaterra i del Pais de
GaHes es veurien obligats a supor- broses detencions d'individus que ea
tar al Govern tres escocesos, a saber: dedicaven a collocar pasquins de proMacdonald, Gilmour i Elliot, sense testa contra el jubileu. També han
comptar amb l'arquebisbe de Canter- estat detinguts nombrosos dirigen!$
de les organitzacions obreres, espe.
bury, que també és escocès.
cialment elements joves.
Han estat repartits milers de fulls
EL REI REBE ELS REPRE·
SENTANTS DELS DOMINI S que transcriuen l'acord del Congrés
Indi. En ells es fa una solemne de.
I COS DI PLOl\IATIC
Londres, a. - El rei Jordi V ha re- claració amb motiu del jubileu de
qual es diu que durant
but aquest mati, a la sala blanca i Jordi V, en la
25 anys del seu regnat
daurada del tron del Palau de Saint els darrers
James, una notable assistència inte- s'han succeït les tribulacions 1 dugrada pels ambaixadors i ministres res proves per al poble indi a causa
dels diversos països acreditats a Lon- de la negativa oposada a les ::.~ves
dres i pels representants dels Domi- ànsies de llibertat.

Ja podem parlar d'aquesta obra se n'anà amb els amics a una casa
com vam prometre per què ja la co- solitària. Alguns grups asse~rUts a
n eixem. 1Quina obra, amics, i quin les taules movien barrila amb «les
Bucarest, a. - El pròxim divendres,
autor ! Diuen que és jove i jo em dones». «La sorpresa i l'estranyesa
dia 10 de l'actual mes, festa naciopregunto: ¿Qui se li pot comparar el deixaren parat», en veure «aquenal de Romania, tindran lloc grans
dels joves noveHistes? ¿I quants el lla. dona» als genolls d ·un vell que
Ha estat mobilitzat un batalló de parades militars a tot el pais.
UN SOTS-SECRETARI ITAsuperen, dels ja formats? Ningú, «li posava la mà entre els pits 1 feia
En l'esmentat dia s'inauguraran a
«Camises Negres» de Palermo 1 alLIA ATACA ETIOPIA
gosarlem assegurar, no se li pot riure tota la colla. Ella. reia descaBucarest els treballs de la ConferènRoma, a. - El sots-secretari de les tres de CUDeo, Rabenna 1 ForU.
comparar, dels joves, i es compten rada i bevia i es burlava del vell i
Balcànica, que es perllongaran
cia
El general Debene, alt comissari a
a mb els dits d'una mà els que, dels de la seva senilitat amb paraules Colònies, Alessandro Lessona, ha diconsagrats, el superen en puixança que feien riure tots els de la taula». rigit a la Cambra, a presència de Eritrea, ha mobllitzat la segona di· durant 3 dies 1 revestiran gran importància per prendre part en ells
creadora. Perquè «Camins de nit», I aquella nit Marçal begué, va co- Mussolini, un dur atac contra. Abis- visió de soldats indfgenes.
els senyors Paul Boncour 1 el mi·
si no fos r es més, seria això, una mençar a cantar, va bestiejar 1 va s!nia. Digué que «la. seguretat d'Erigr an demostració de força creativa. enrogallar-se. «Ara no recordava res t rea 1 de la Somàlia. italiana, aixi
ITALIA SOBRE LES ARMES nistre de Txecoslovàquia a París, seP enseu que del començament a la més d'aquell instant, sinó de més com el prestigi i la dignitat de la
a. - En el moment actual nyor Os¡¡sky, el qual arribà. ahir a
Roma,
fi dels seus dos volums aquest po- tard. I la tenia asseguda als genolls, nostra política exigeix que s'acabi hom calcula que Itàlia. té sota les Bucarest.
L'objectiu principal de la Confe·
der creador no decau; ni minva gens com l'havia tinguda el vell, i, com d'un cop el problema. de les seves armes més d'un milió d'homes in·
rència és l'examen dels problemes que
l'atmosfera de passió tràgica que ell, li posava la mà dintre el pit. relacions amb Etlopla.»
feixistes.
eluint les millcles nacionals
seran posats damunt la taula a la
r espiren tots els personatges. SemLes tropes en servei mlllt~~or pugen Conferència de Romll.
1\IOBILITZACIO DE LES
bla, a fe, que la t ragèdia sigui l'emiles
que
mentre
homes,
710.000
a
LLEVES DE L'ONZE AL
A quaranta- vuit hores de la Conlement propi del temperament de
licies feixistes s'eleven a sao.ooo ho- ferència, hom sap positivament que
CATORZE
l 'autor . Té una singular aptitud a
mes.
Roma, a. - Oficialment s'anuncia.
el ministre d'Afers Estrangers romacàrregar els horitzons, a veure els
que tots els reservistes de la. lleva
nès, senyor Titulesco, es mostrarà risenyals malastrucs que marquen les
CAP A ERITREA gorosament reaci a qualsevol revisió
OBRERS
flles.
a
cridats
estat
han
1913
del
estrelles del cel. I és tal la força de
mati
Aquest
a.
(Itàlia),
Undine
sis
tingueren
solament
reserves
Les
Tractats, actitud que provocarà
dels
passió que posa en els seus persomesos de serveis, per la qual cosa han sortit amb direcció a l'Afrtca lògicament l'enemiga d'Hongria.
natges i tan fatal el parany que els
les classes del 1913 han estat mo- oriental italiana 1.200 obrers més, que
prepara el desti, que la tragèdia sorbilitzades completament, igual que les han estat acomiadats triomfalment
LES CONVERSES ENTRE
eix naturalment, com un fruit malleves del 1911 i 1914.
per les associacions feiXIstes locals.
ITALIA I IUGOSLAVIA
ur que cau pel seu pes, i és alesores que l'autor aconsegueix moBelgrad, 8. - Als cercles ben in·
--------------~*---------------ments d'una intensitat poques vegaformats es declara que l'entrevista
aes superada en la 1.oveHística cade Jevich amb el sots-secretari italià
t alana. Si cap un dubte sobre l'exde l'Exterior, Suvich, servirà espereaccionari
Complot
n'adno
plicació d'algun personatge,
cialment per a l'establiment del pria Turquia
meten cap aquests moments, que són
mer contacte entre els Governs italià
d 'una lògica fatal, ineludible. Tant
i iugoslau.
Ankara, a. - La policia segueix
~s aixi que el lector mateix tem la
Ambdós polítics tractaran també
practicant detencions contra el comClesgràcla que s'apropa, veu venir la
SEMBLA QUE NO ESTA d'algunes qüestions de la conca daTura
descobert
reaccionari
plot
t ragèdia i els seus sentits s'afinen
SUFOCADA
nubiana.
quia.
per a sentir tots els sorolls, com en
Malgrat les declaraa.
Manila,
.
detinguts
de
nombre
el
ara
Fins
aquell moment precis de calma, pleEL QUE ES TRACTARA A
ClOns de les autoritats el moviment
de qualitat s'eleva a quaranta-vuit i sakdalista
p a. de malvestats, que precedeix els
LA REUNIO
no ha pogut ésser sufoes consideren inuninents altres de- cat. Les forces
temporals. Un d'aquests instants culsakdalistes s'han moViena, a. - Segons el periòdic vietencioru¡.
minants del llibre el proporciona
novament a unes 30 milles nès «Neue Freie Press», la qüestió
La policia s'ha incautat d'impor- bilitzat
l 'animadversió que es porten Jaume
Manila i tot fa preveure que es principal que es tractarà en la Contant docu:nentacló 1 comprometedo- de
(pare de Marçal, l'heroi del llibre)
proposen reemprendre la lluita
ferència de la Unió Balcànica que
ra correspondència dels diligents
i el «Borra», un tipus de mala faLa policia, armada amb terceroles s'inaugurarà a Bucarest el pròxim
reareionaris que estaven capitane- patrulla pels carrers de Manila.
ma i de molt mala bava. Mentre us
' divendres, serà la projectada creació
jats per un tal Kurdish.
acosteu a la nit fatal, ja teniu la
del Banc Central dels Estats BalcàSe sap que els dirigents del movisensació que la desgràcia és ineviS. JUAN ARBO
DETENCIONS
ment es proposaven oposar-se al rèJ;able el dia que aquests dos caràcManila, a. - El Govern s'ocupa nics.
El periòdic lnforma que tots els
ters es topin. I l'autor, molt hàbil- Ella es queixa en un crit i riuen. gim republicà, per a la qual cosa ara de la repressió del passat moviment, ho porta tot en aquest sen- Després s'està tot sol amb ella en comptaven amb un considerable ment r evolucionari. Es calcula que detalls del projecte han estat redact it. Un dia, Jaume i el «Borra» ja un departament menut i sense sa- ajut en la població turca, principal- el nombre de detinguts passa de 500 tats per tècnics financers a la retingueren una. agafada al cafè. Per ber com, I es rebolquen confusos i ment amb el vot femení.
' cent Conferència econòmica dels Baltot ells sakdalistes.
cans a Estambul.
no res, només perquè el «Borra» es abraçats damunt del llit desfet i
ficà en la conversa de l'altre amb es sacia en la carn blanca. Es blanBARBERAN I COLL AR
EL MOVIMENT ERA PURA·
Afegeix que les reunions de Bucade primera qualitat, a preus baratíssims
}'únic desig de fer ir-lo. Discutiren, ca, blanca i fina. I riu, només riu,
NACIONALISTA • rest seran dedicades especialment a
MENT
encara, alguna altra vegada, fins i tota tremola dintre l'abraçada. I,
D 'ACTUAR l'aprovació d'un Estatut econòmic per
ACUSACIONS
que un dia el «Borra» arrendà un tot de cop, s'havia sentit pres d'una Fins ara no hr ha res de la
AL DICTAT DEL JAPO
a la Unió Balcànica, similar al de
Çamp al costat del de J aume, i, és ràbia fosca, una ràbia per aquella
Washington, a. - Als circols po- la Petita Entesa, que tendeixi a una
élar , com que era més a pr op de la noia que havia vist passar pel car- troballa dels seus cadàvers litics s'accentua la impressió que la estreta unió i cooperació econòmica
Sempre ocasions
sèquia, ll tocava sempre r egar a- r er quan sortia de cobrar una venrevolta filipina ha estat pro- 1 a l'arranjament de les tarifes duaantics i .nod~rns
Ciutat de Mèxic, a. - Ha arribat recent
bans que Jaume. Al cap d'un quant da i li semblava que amb ella se li
vocada per agents japonesos.
neres, unificació de les legislacions
t emps, en arribar J aume al camp, n'anés la vida. Li semblava que era a aquesta cridat pel Govern un reEls detalls que es reben sobre el comercials internes i coordinació dels
es trobà els millors melons de la la seva vida i que no la trobaria presentant de les autoritats de l'Ès- moviment indiquen que aquest fou serveis de comunicacions ferroviàries,
collita, que se li presentava magni- més. Una ràbia fosca com aleshores tat d'Oaxaca el qual ha declarat que molt enèrgic. S'ha dictat ordre de postals i telegràfiques.
fica, robats. De què sl no és fereix. que l'havia descoberta asseguda. da- fins ara no s'ha trobat la més petita detenció contra. una dona anomenada
dient que la. Conferència
Jo no sé si tothom es farà càrrec munt del rústec vellard i tots reien; senyal d'un avió i d'esquelets hu- Salud Argrave i s'ofereixen mU dò- deSegueix
immillorables, al comptat i a terminis •
Bucarest tractarà també de la sidel que representa arribar al camp una. ràbia que l'ofegava I el tornava mans, que es deia haver estat vista lars a qui faciliti la seva detenció.
problemes
de
i
actual
política
tuació
Antoni
Sant
de
immediacions
les
a
rebatreva
i
agafada
l'havia
i
1 veure's robat l'esforç de tot un boig,
Salud Argrave lluità amb molta tals com el rearmament d' Austria,
Aparells, des de 100 pessetes
any. El fet és que Jaume peca en la amb violència com si hagués em- El Alto, a 60 milles de Zlmtlan.
contra la policia 1 fou vista Hongria i Bulgària i de l'actitud de
L'esmentat delegat ha declarat que energia
el «Borra», però no té cap prova. bogit, i ella cridà plena d'espant i
en diversos encontres r ecollint els la Unió Balcànica en relació amb el
Fins que un dia els toca r egar de fugint, i havien pujat tots. La te- en aquells paratges s'està reintensiii- fusells dels caiguts per tal de dis- Pacte franco - soviètic 1 el projectat
nit. Jaume se'n va al camp diSPOSat nia pel coll aleshores, i va costàr- cant la recerca del suposat aparell parar-los contra la policia.
·a regar. Veu que l'altre r~ga. S'es- los molt d'arrencar-la-hi de les mans. i de les restes humanes.
Ja no existeix cap dubte que el Pacte del Danubi.
moviment sakdallsta és de caràcter
pera. Però l'altre no acaba mal. I va sentir com reia tothom. S'hadiària, tot al millor dient, cada tarda
nacionalista, sense que
«-Que acabes o no de r egar?», li via alçat com una fera I va llençarDificultats per a les rela· purament
tingui altre caire.
diu, Irat. I l'altre contesta, üurleta: se sobre d'un; després senti un cop
cions comercials angloEl cònsol general j aponès a Ma«-J'a acabo, a vore si et pense;; que sobre ' la testa que va atordir-lo, i
nila ha desmentit el suposat que el
domés has de regar tu!. ..» I Jau- no recordava res més. Va despertarespanyoles
moviment sakdalista fos defensat pel
me espera que espera, fins que no se sol i estava nu. Tenia fred. Més
seu pafs.
pot aguantar més, i se'n va al ramp endintre hi havia el llit tot desfet,
publica
Times»
«El
a.
Londres,
A Washington es considera que sl
de l'altre i s'encega. d 'ira en veure amb tots els abrigalls per terra I un llarg solt de la seva secció fi.
M PAAIA HISPANO· AM ER ICA•
TELE FON 14370
PELAI , 8
que l'aigua es llença al riu. El mo- en desordre. Per una finestra oberta nancera, es queixa que des del 1931, les Filipines fossin tndependentes no «CO
inent fatal és arribat. s·~mpniten, a dalt es veia la nit de lluna. A baix no s'hagi pagat a la Companyia an- podrien resistir de cap manera la NA D E ELECTRICIDAD, S. A.ll
es percacen pels camps t ous I pels al pis es sentia una guitarra. Una glesa constructora del Santander- p enetració politica, financera i deEs convoca als senyors Accioniscanyars de la ribera, a mb una fúria veu enrogallada i trista cantava u- Mediterrània i a. la qual es deuen mogràfica del Japó.
tes a la Junta General Ordinària
El l!der sakdallsta Tomas Espal5.o- que
h omicida, amb un designi mortal. na. «jota». Era una cosa que feia segons aquest diari, 1.aoo.ooo lliures
tindrà lloc el dia 31 de maig
I I quan es topen moren t<,ts dos en mal. Va a.rreconar-se i va posar-se (uns 63 milions de pesstes). Dóna la que es troba a Nova York ha des- del 1 9 3 5, al domicili social de
la
tinguin
que
enèrgicament
mentit
a plorar com un petit ... »
la lluita.
la Companyia, Avinguda Conde de
a entendre aquest diari que el comUn cop acabada la lectura d'a- pliment de tal obligació és requisit menor concomitància amb els japo- Peñalver, 8 i 10, Madrid, a les dotEls personatges de «Camins de
circular
fa
es
que
s'afegeix
1
nesos
de
sorprèn
es
hom
un
obra
questa
nit» es mouen en un món de malperquè les negociacions comercials això per tal de perjudicar la causa ze del mati, per tal de deliberar 1
(l.at, 1 alguns són malvats a tot és- la insinuació de P. Bertrana. ¿Es anglo-espanyoles es desenrotllin fa- nacionalista
LAVAL, ABANS DE MAR· riòdic contra l'amistat franco-sovièfilipina. Ha dit també resoldre sobre els a ssumptes indiser-h o. «Abans deien que a dalt que està mal escrit «Camins de nit»? vorablement.
XAR A MOSCOU, CEL E· tica, hostilitat que assoli el seu punt
que amb tot I haver romàs al mar- cats en l'apartat a) de l'article 1a
h1 havia Déu 1 que ens mirav~~o sem- De cap manera. Per contra, la seva
culminant en signar-se el Pact.e
la Companyia.
de
Estatuts
dels
ENTR EV IST ES
SRA
d'asolidari
fa
es
moviment,
del
ge
pre», diu Mercè, la bella heroïn!i de prosa és viva, gustosa I, fins I tot,
franco-soviètic.
Als efectes de l'article 12 dels susproximitat
la
Davant
a.
Paris,
quest.
----------~*-----------l'obra «< ara no, mana? ...» li pre- ritmica. Són, també, encertades les
Quan «Le Matin» comunicà als
dits Estatuts, queden designats els del seu viatge a Moscou, el senyor
gunta el seu germà, l'idiota, una evocacions. Moltes escenes de l'obra
següents Bancs, en els quals els se- Laval ha celebrat diverses entrevis- seus lectors el succeït, declarà que
pensament.
vostre
el
en
reviuen
de les creacions més reeixides de
NOTICIARI
es sent molt honrat per la negatinyors accionistes hauran de diposi- tes de caràcter diplomàtic.
N'hi ha, sobretot, una de mà mesl'obra.
higiene del nou-nat. Aquest és
tar les seves accions amb una anEl senyor Laval ha rebut la vi- va de l'ambaixada russa perquè con·
Pel llibre desfUen, a ben segur, tra: aquell noiet amb vestit fet de el La
títol del nou opuscle que ha editicipació m1nin1a de set dies, con- sita de l'ambaixador d'Itàlia, el qual sldera que aquesta posa en evidèn·
més caràcters malvats que bons. pedaços, que li ve gran, i aquella tat Acció Educativa. N'és autor el
tra lliurament d'una tarja d'assis- l'ha informat dels resultats de la cia la gran independència del peSembla, de fet, que l'autor es com- noieta que ballen la «jota». Sembla prestigiós pediatra doctor Roig i Ratència estesa a nom seu:
Conferència preparatòria del Danu- riòdic.
plagui a .fer-los-hi, 1, tal vegada per que els veleu.
«No tenim cap necessitat d'anar a
A MADRID: Banco Espafiol de bi celebrada a Venècia.
Un hom es sorprèn de la insinua- ventós. Seguint la norma d'aquestes
això, la maldat d'alguns d'ells no
Moscou per a conèixer la realitat
de
Banco
i
Urquijo
Banco
Crédito,
<l'una
exposa,
hi
l'autor
publicacions,
de
nunci
el
visitat
l'han
Tamb¿
més
sorprèn
es
però
Bertrana;
de
ció
ad'entre
Però
és prou justificada.
fets comunistes ni necessitem
1 entenedora, els coUN MANIFEST COl\lU DELS Vizcaya.
s s. 1 els ministres de Polònia, dels
guests caràcters sorgeixen figures encara que una obra de la catego- manera breuindispensables
ésser hostes del Kremlin ni asseu·
SOCIALISTES I COl\IUNISA BARCELONA: S. A. Amús Gar!. Iugoslàvia i Grèc,ia a. Paris.
sobre la
}noblldables, com és ara les de Me- ria de «Camins de nit» hagi estat neiXements
re'ns en els seus esplèndids menja·
TES
A BILBAO: Banco de Vlzcaya.
r et, de la vella Pigada, «que ajuda- eliminada, en un concurs, a la se- manera com cal comportar-se amb
A BRUSSEL.LES: Banque de BruParis, a. - Els periòdics «Le PopuL ' AMBAIXADA SOVIETICA dors per a menjar caviar. Sense
va a tothom», de Marina, ma.te de gona eliminatòria. Es una injustícia els nadons.
Es molt lloable aquesta tasca di- laire», socialista, i «L'Humanité», co- xelles i Cassel et Cie.
N EGA EL VISAT A L R E· anar a Moscou ens procurarem In·
Mar çal, de Mercè, de Carme, de Ra- notòria. I és del tot natural que
A ANVERS: Banque de BruxePR ESENTANT DE «LE MA· formacions que inclús seran més
mon, etc., que són essencialment bo- aquestes coses, no solament sorpren- vulgadora que, ultra donar e. la pu- munista», publiquen un manifest cover1diques perquè sabrem coses que
guin, sinó que Indignin. Digueu-me, blicació una presentació molt acura- mú que fa referència al fet que a lles i Sté. Anme. Siège d'Anvers.
TIN»
n es.
A LUXEMBURG: Banque InterParis, a. - Davant l'actitud de s'amaguen curosament als correspon·
Marçal sembla ésser el personatge ara, ¿quin altre objectiu perseguia da, amb una. portada I uns gravats la segona volta de les eleccions les
l'Ambaixada soviètica. a Paris, que sals que acompanyen Laval a la
que està més a prop de l'autor <és aquell pobre iHús que, d'un diari molt adients, po3a a l'abast de tot- forces d'ambdós partits han de vo- natlonale à Luxembourg.
A BERLIN I ALTRES CIUTATS es n ega. a concedir el passaport als capital soviètica.
una. cosa ben sorprenent en un autor del mati estant, escriví, a propòsit hom, pel mòdic preu de 30 cèntims, tar el candidat de qualsevol d'ells que
A darrera hora es sap que a més
j ove, de no poder-lo identüicar del de la Festa del Llibre: «S'han ve- el més fonamental que cal saber so- es trobi en millors circumstàncies per ALEMANYES: Deutsche Bank und enviats especials del periòdic «Le
Dlsconto Gesellschaft.
a triomfar.
Matin» que es proposaven traslla- a més de «Le Matin», no aniran a
tot amb un determinat personatge. nut molt tal I tal altra obra I tam- bre aquest tema.
A FRANKFURT s /M.: Deutsche dar-se a Moscou per tal de fer in- Moscou redactors dels periòdics cPeLa pròxima publicació serà Nor/!.. I x ò, indiscutiblement, revela un bé la moveHeta» de l'Arbó», sinó el
L'ALIANÇA ENTRE PAR- Bank und Disconto Gesellschaft, Fi- formació amb motiu del viatge del tlt Parlslen>>, ui/Echo de Paris», cLe
temperament novellistic de primer de fer indignar l'autor, ja prou es- mes educatives per als més 1nenuts,
TITS DE CENTRE TRI0:\1- liale Frankfurt.
pel doctor Emili Mira.
ordre). «Nerviós I sensible, era ex- camat?
senyor Laval a la capital soviètica, JournalJt i «Le Flgaro».
A ZURIC I ALTRES CIUTATS els altres periodistes han decidit soEl periòdic «Le Jo\ll1la]J) escriu qual&
FA A 1\IOLTS LLOCS
- Sabem que Vicenç Bernades,
Acabant: Sl no hem esgotat el
t remadament suggestlonable. un a
Paris, a. - Hom posa de r elleu S UISSES: Crèdit Suisse.
paraula el trasbalsava tot, 1 el món tema, hem esgotat l'espai. Potser un que tanta areeptacló ha tingut amb
lidaritzar-se amb els seus companys encara que obtingui el visat per s
A AMSTERDAM: Mendelssohn & de «Le Matin» I en conseqüència seus redactors, no els trametrà de
la reva comentada obra Perspectives que la concentració radical- socialisque un moment li semblava una fes- altre dia Insistirem.
s. econòmiques, ha lllurat a la im- ta- aliança democràtica ha triomfat C.• Amsterdam, Nederlandsche Han- han pres l'acord de no marxar cap cap de les maneres a Moscou.
ta, tot de cop se li enfosquia I li
Maatschappij N. V., Handel a la capital de la U. R. S. S. sl l'amdel
ha5.000
de
més
de
poblacions
14
a
del
premta un nou llibre, l'anunci
semblava una bestialitat, I era com
qual ha de desvetllar curiositat.¡ bitants, que són: Biarrltz, Eplnal, Maatschappij H. Albert de Bary & baixador soviètic no revoca la seva
si tot s'hagués d'acabar 1rremislbleHA EST AT R ESOLT EL
Porta per títol Estampes de l'«Uru- Soissons, Valence, Quimper, Bordeus, C.• N. V.
ment. La sentia intensament, la viCON F LICTE AM B ELS PE•
decisió.
A LONDRES: Midland Bank Ltd.,
guay» I, segons notícies, es tracta Clermontferrand, Enghien, Romans,
da: el bategar de la sang era tens
El periòdic «Le Matin» es d1stinRIODIST ES
1 poderós i el somni era alt. Es per
Un conegut poeta cata.ld va fer la d'un recull de records i Impressions Macon, Lisieux, Niça, Re1ms i Vo- Barclays Bank Limited, J. Henry gueix per la seva intensa campaParis, a. - L'edició nocturna de
això que era extremat en tot. I pas- seva etapa de bohèmia quan encara del temp3 de captiveri pa&at al l ches. Hom creu que 24 «ballotages» Schroeder & C.•, i Baring Brothers nya anti-bolxevic.
«Le Temps» anuncia que ha quedat
sava de l'entusiasme al desesper vivia Sant Ignasi Iglésies. Un dia va vaixell-presó. Ultra l'innegable lnte- seran favorables a la concentració, & c.o
A NOVA YORK: Guaranty Trust
amb una facilitat esbalaïdora. Pas- anar a Reus amb aquest, Bosc Gim- rèl; que des d'ara endevinem que mentre que altres 1a són indecisos.
EL QU E DIU EL DI A RI arranjat l'Incident provocat per la
Company.
de l'ambaixada soviètica a
negativa
sava sobre les coses sempre atorro- pera, Vilaró i d'altres, per no recor- tindrà la nova obra de Bernades,
Paris, a. - En els cercles part1\IANIFEST DELS RADICALvisar el passaport de l'enviat espellat I com en un fugir: no les pene- dem quina solemnitat literària.
podem e.feglr que estarà !Hustrada
sovièl'ambaixada
a
addictes
senes
1935.
del
maig
de
4
Madrid,
SOCIALISTES I ALIANÇA
cial de «Le Matin». L'ambaixada acael·
tra va; al darrera no veia res i tot
De retorn, s'acomiadaren a l'Arc amb nombroses fotografies.
tica, es declara que la decisió d'a- ba
El Secretari del Consell
DEMOCRATICA
de comunicar que no negarà
ll venia. com una sorpresa, com un de Triomf. El poeta anava sense
- A la Societat de Cultura Litepassadel
visat
el
negant
questa
Paris, a. - Els elements directius
xoc inesperat I dur per la. mateixa abrigali en ple hivern i el grisu era rària s'organitza una. Secció que es
visat a cap periodista.
d 'Administració,
peel
que
especials
enviats
als
port
empenta que portava. Era com el agudíssim. El bon cor d'Ignasi Iglé- denominarà «Nous Autors i Actors del partit radical- socialista francès MIQUEL VIDAL I GUARDIOLA riòdic «Le Matin» es proposava tracórrer I el caure en els dies de me- sies se'n compadí t ho féu notar a un de Catalunya», la qual tindrà. per han recomanat als seus afiliats i
UNA O PINIO GOVERNA·
Vist plau, el President metre a Moscou, ha d'éser interprenut que jugava a la Mina o «com dels seus acompanyants. Aquest, im- objecte facilitar a les nove3 promo- simpatitzants que en la segona volta
MENTA L POLON ESA QUE
tada com una resposta a la camel romprc's de la branca del llado- mediatament, obligà el poeta a ac- cions literàries 1 artist:ques la rea- de les eleccions municipals votin <q>el
P. d'A. CAMBO
R EFO R MA J UDI CIS ANfE•
panya duta a terme per dit pener, al moment que acabava de des- ceptar el préstec de la seva gabar- lització de llurs aspiracions per mit- progrés de les institucions comunals
R I ORS
republicana
defensa
de
casos
eis
en
cobrir el riu a l'altra banda dels dina.
jà d 'actes, publicacions 1 rep:-esendemocràtica,
L'Aliança
naclonal.Jt.
i
a. - El uKurjer poran·
camps».
Varsòvia
-Ja heu begut oli - va dir algú. tacions teatrals.
primera volta coHaborà
nY», les relacions del qual en el
Una. vegada, en un poble d'Aragò
Els qui vulguin inscrlure'3 ho fa- que en laradicalEfectivarnent, passaren dies i dies
socialistes, ha fet
(no ens podem estar aqui de citar t la gabardina no r etornava, tot i ran a l'estatge social <Duran i Bas, amb els
camp governamental són prou cone«in extenso» un passatge impressio- les reiterades reclamacions del seu núm. a, pral.) els dies feiners, de una recomanació semblant.
gudes, declara que, fins no con·
nant del llibre, en aquest cas una propietari. A la fi, el poeta la lliurà. set a dos qunrts de nou del vespre.
slderar les raons geogràfiques, el
D'ALEMANYA
L'ACTITUD
douna
veure
«va
evocació), Marçal
Tractat franco-soviètic no té en el
I el possessor de la peça va trobar Els de residència forana han d'adrena alta i ben feta. Tenia un aire op- dirttre una butxaca un exemplar de çar-se al secretari de la Secció de
fons cap valor per a França.
timista i rioler 1 uns ulls clars que Les flors del Mal i, entremig dei.s «Nous Autors 1 Actors de CataluL'opinió francesa -afegeix el peanglès
desmentiment
n
U
el penetraren tot». Quedà parat, en- Julls, mig llonguet t una sardina.
riòdic-, que no sent gens d'entu·
nya» de la Societat de Cultura LiLondres, a. - Als cercles oficials
lluernat. La segui i mentre desapaslasme per dit pacte, el considert
I l'home, que no t'Olia ; es que no terària.
es desment categòricament la Inforreixia carrer avall «li semblava com fos seu, va restituir al genial desmacom un matrimoni d'Estat imposll
euromació circulada en la Premsa
si la seva vida se n 'anés amb la il- negat l'exemplar, el mig llonguet i
per les circumstàncies i desitja qu~
Hitsenyor
el
que
assegurant
pea
lusió d'aquella dona que potser no la sardina.
contràriament al que succeïa ~3
ambaixadors
als
adreçat
s'havia
ler
hauria de veure mai més». S'estigué
l'antiga aliança franco- sovièt1C ;
•
<l'Itàlia, Anglaterra i Bèlgica acreuns quants dies més al poble, per sl
aquest matrimoni no tingul fillS,
el
Ei
preguntant
Berlin
a
ditats
la veia. Fins que una nit, avorrit,
es
que
periòdic,
un
El director d'
dir no hagi emprèstits contractats
Reich podria comptar amb l'ajut de
publica a les vores del Mississipf,
França per Moscou.
Pròleg d 'AZORIN
dites potències en cas d'un atac
va rebre no ja gaire aquesta lletra:
No obstant, circulen per Ps.~
aleels
que
supò..<:it
el
en
francès,
malgrat totes les negatives russelS
«Senyen-: ¿Podeu donar-1M l'adremanys respectes3in escrupo1osament
rumors persistents, segons els__~tJ
ça dels descendents d'Antònia Riel Tractat de Locarno.
de PERE FOIX
França concedirà a Rússia CI""' •
chard, que va r esidir a la vostra vila
AUTOGJ:<.AFS, DIBUIXOS,
destinats a la construcció de J~.
cap allà el 1863? Voldria retornarL A SITUA CIO D E CUBA
AQUARElrLES
rocarrils ec;tratèglcs en la sevs
los un llibre que l'es?Mntada senyotern de l'Oest.
1 el més important assortiment
ra va deixar-rne aleshores t que enSi és alxf, ens podem pregun~
de O R A V A T S de Barcelona
Condemna a mort
cara obra al meu poder.1 Signa el
com, amb ocasió d'un pacte qu~e
sen11or H erbert G. Porter, de MasL'Havana, a. - Josep Castlllo
Exposició 1 venda a preus In ·
no
que
abans
Adquiriu-lo
dirigit imicament contra eJll·
diu
sachussets.
Fuentes, ha estat sentenciat a l'úlversemblants a
manya, apareix la qilestió d'Ull ~
nosQ~ aprenguin aquells d'entre
tima pena en Consell sumarusim.
s'esgoti
prèstit dirigit veritablement contr
METROPOL I T A NA
~
altres que tenen el mal costum de
per haver donat mort al tinent Joan
d!
una altra potència.
manlleven.
que
llíbres
combats
els
recents
els
quedar--se
durant
Alvarez,
Llibreria vella I Nova
Polònia té el deure o el dreJets·
3
Pere,
Sant
de
Ronda
3,
Que triguin «una mica» com el seamb les forces de l'exèrcit. La senTe.èfons: 11147-12456
demanar aclaraclons oncials I t,aCt
c a nJda, 31 (baixos Sala Mozart>
tència. s'executarà demà a la man)IOT Porter, però que els tornin un
llades a propòsit d'aquests. b8S
tinada
dia o altre.
fosca qilestió.

Més lleves CONFERENCIA BALCANICA
els seus propòsits bèHics
més gent cap a l'Africa
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DIJOUS, 9 DE MAIG DEL 1935

El DEBAT POLITIC D'AHIR

Per les esquerres republicanes parlaren els Srs. Lara1 Santa Ió i Barda
o~~~~~~~~~

r epresenteu, d eixant absolutament a nyor Comin, però no interrompiu.
part tot el que en política represen- (R ialles>.
ta un valor humà d'afirmació, de El senyor BARCIA continua i r ellibertat 1 de millora social, ni mé.s corda la crisi anterior, que, diu, no
ni menys. I aquesta actitud tinc in· fou possible analitzar pel Parlament.
terès a subratllar-la perquè la co- El senyor Lerroux hagué de dimitir
neguin tots els senyors diputats, tots perquè dintre del Govern no hi haels diputats de la nació espanyola, gué unanimitat en apreciar la qües1 perquè la tingui igualment en tió que havia de repercutir en l'escompte el Govern, que jo vull sos- devenidor.
Afegeix que el senyor Gil Rebles
pitar que no U sorprèn aquesta actitud quan els ha deixat allunyats ba mesurat totes les etapes de la
política 1 en la seva tàctica
seva
a pesar de tots els seus maneigs.
anà provocant sitU!lCions que porta(Rumors.)
Desitjo com ningú que el Govern ren al 6 d'octubre. (Rumors).
Es refereix al projecte de reforma
actual encerti a. realitzar una obra
que possibiliti la convivència sem- constitucional i diu que el greu està
( Ve de primera pàgina.)
EL G OVERN HA D' ATEN I R· es féu pública la discrepància 1 llapre conforme la llei, no saltant per en el fet que la revisió no es pugui
SE A LES LLEIS V IGENTS vors es prodtü la crlsl. Tan aviat
damunt de la llei, no ferint cap ter per punts concrets, sinó que les
gal de la vida local, 1 per t~l d'a·
Encara una altra declaració. El com començà a tramitar-se es va
Constituents poden anar més lluny
grup.
ponseguir-ho ens proposem unme- govern ba d'atenir-se com a regla veure que hi havia una. altra. qües·
Hi ha hagut, evidentment, una del que es creu. Per això diu: ¿Què
diatament l'aprovació del poc que indeclinable de conducta al respecte tió en el si del Govern, c¡ue era el
pretensió de tomar a aquella poll· fareu, aleshores, vosaltres?
resta del projecte de llei municipal de les lleis vigents, mentre la sobi· desig de preponderància ~e la mi·
En la darrera etapa del Govern
tica. assimilista desastrosa dels temps
1 Ja reforma necessària de l'electo- rama nacional representada per les noria popular agrària. A alXÒ es va
hom començà a cedir en les
ral per tal de conèiXer a la tardor Corts no les modifiqui. Ample el deure el fracàs del senyor Martínez
de la Dictadura. S'ba atacat d'una Lerroux
manera lamentable la legislació so- persecucions i s'ofert àdhuc la reeleccions municipals, si tal com es- cami 1 lliure la iniciativa deis se- de Velasco. Per una paradoxa freobertura dels centres obrers 1 la cesperem aproveu la pròrroga de la nyors diputats en la discussió del qüent en la. polltlca espanyola, els
cial en ordre a certs aspectes que sació
de la censura; però des que els
nda legal dels actuals Ajuntaments. dictamen a. la proposta de reforma periòdics oficiosos dels populars aconsidero fonamentals. Jo he de dir, cedistes
tornat a influir han can' Ens preocupa com a afany de tots constitucional, trobaran ocasió de graris digueren clal'ament el límit
pel que es refereix a Catalunya, que viat les han
coses. Després d'any 1 mig
els dies la necessitat urgentissima procurar satisfer les seves opinions de llurs aspiracions, que eren cinc
podeu fer tot el que us vingui a que el Govern
ha estat gairebé sense
de discutir i aprovar la llei de pres- sobre la llei constitucional. Però carteres, i entre elles la de Guerra.
tomb, emprar els mitjans que us
no es féu res pràctic i dessupostos pel que resta d'any. El res- mentre arribi aquesta ocasió, el go- Aleshores es formà el Govern que
plaguin, que serà. inútil, ja que no oposició
tots els valors.
pecte a l'interès del dret del pals vern es compromet a mantenir la ha dimitit ara.
aconseguireu matar els afanys de cendiren
dretes interrompeixen i diuen
contribuent 1 al qual devem a la je- llei de 2 de gener del 1935 que esL'efecte que aiXò produí en la miCatalunya. per a. afermar Ja seva que(Les
aiXò és conseqüència del blenniJ.
rarquia del cap de l'Estat que neces- tabli a Catalunya, pertorbada poc noria popular agrària queda ben
El senyor SANTALO: Senyors dl· tuclonal per la forma en què es féu. personalitat 1 dur els seus desigs, esAcf estan les estadistlques per a
sita de plena llibertat per a l'exerci- abans de la r evolució, un règim pro- clar per la nota en la qual s'orde- putats: celebro moltt::sím que tots si·¡ Es votà la llei del 2 d.e gener, llei tenent aquest sentiment propi de la
ci de les seves altes funcions, ens ha visional que està vigent i lleialment nava la retirada dels gestors dels gueu testimonis de les manifestacions dictada no anticonstitucionalment, per30nalltat a altres regions d'Espa- afirmar el que jo dic. Acl està la
a recolzar el Go~posat com a deure primordial,
que, amb la màxima serenitat, valg sinó constitucionalment. I això fou nya, que és l'única manera d'arri- majoria disposada
Ajuntaments.
es compleix.
i, enfront, en el Llatzaret, nosalcom a compromis del Govern, el de
Grans sectors de l'opinió espanyo- a fer a la Cambra aquesta tarda. reconegut per tots els sectors de la ·!>ar a aquest uniformisme que pre- vern,
Res més senyors diputats. El comdonar al senyor ministre d'Hisenda pliment del deure quant més difícil la van veure en el Govern del tres M'ha sorprès, certament, que en la Cambra, per elements que no diré teneu vosaltres, d'arribar a una ve- tres, que ens considerem bereders
tots els mitjans 1 facilitats de com- i penós, més compensacions assegura d 'abril un desig de pau perquè es declaració que acaba de fer el senyor adversaris, que tot just els té -té ritable unió definitiva. De cap ma- del gloriós bienni.
Acaba desitjant que el collapse que
plir aquesta missió.
als que alimenten la seva ànima de concedia major amplitud a la pro- President del Consell de m1nlstres enemics per desgràcia de Catalunya
no aconseguireu afeblir aquest sofreix el senyor Lerroux no li eviti
Alliberat amb aiXò de l'atenció satisfaccions espirituals. Jo he vin- paganda deis partits, es permetia la. hagi prestat tan poca atenció a ex- 1 d'Espanya- enemics de Catalunya nera
esperit de Catalunya, que vol viure
~és apremiant ell 1 el Govern po- gut a complir el que m'incumbeix reobertura d'alguns centres i una pllcar com ocorregué i quines foren reconegueren l'anticonstitucionalltat: la seva pròpia vida, en intim con- de fer la reconciliació dels repudran dedicar-se a la tasca de pre- des del meu hort dels olivers, on conducta d'Un cert tacte a Catalu- les veritables causes de la crisi de els monàrquics, els tradicionalistes, tacte, en fraternal abraçada amb les blicans.
parar uns pressupostos de la Re- he pregat l'oració apassionada dels nya. No sols conservà l'ordre, sl no març. Preguntaria, si no fos molt de- la Lliga, les manifestacions de la altres regions espanyoles. No aconEL SR. MIQUEL MAURA
pública per al 1936 que es discutiran que ho sacrifiquen tot per amor, per que el reafermà, i pogué celebrar-se manar, al senyor President del Con- qual no valg a recollir i ho recone- seguireu tampoc amansir les seves
~ l'últim trimestre de l'any. Una
El senyor MAURA intervé i diu
amor als ideals, per amor al seu po- sense incidents el Primer de Maig, sell de Ministres que la Cambra co- gueren alx1 molts radicals. I amb aspiracions en ordre a. les reivindl·
part d'un pla de reforma tributària, ble i per amor a la seva pàtria. Jo més que per res, per aquesta. con- netxés quin és el criteri. del Govern postertorttat no hi ba hagut cap
socials que té la classe pro- que aquest Govern és un assaig que
amb un modest, però fecund pro- us pregunto en acabar si puc fer fiança que s'havia infós al pais. en relació amb l'ocorregut en aquella Jurista, ni a Madrid, ni a Barcelona, cacions
fil el Parlament, que ja assajà alletària..
grama de reorganització adminis- més en servei del bé públic, del i quan born anava a recollir els data També voldria saber si seria que no hagi manifestat aquest catres solucions. Déu vulgui que el que
Govern.
el
encerti
que
Desitgem
trativa. La. conveniència de resta- país i de la República, perquè si s'ha fruits d'aquesta iniciada politica, el molt demanar que la Cambra sabés ràcter . antico~titucional de la llei
La nostra posició és d'incompatibi- ara es fa no resulti funest per a tots·.
blir quant abans a tot el país la de fer quelcom més, i aquest quel· cap del Govern, senyor Lerroux, i· almenys, quin serà el criteri. que de r ègun trans1tori:
Es refereiX a la proporcionalitat
normalitat, ens demana igual amb com és un sacrifici, el faré.
Hi havia un rmtjà correcte, un litat pel passat, ja que no podem invocada.
nicia.va les gestions per a la recons- tindrà el Ministeri actual en ordre
en
realitzar
a
l'obra
serà
quina
dir
'a pressament que presentem a la vosl'Es·
de
9
l'article
procedir,
de
mitjà
que
repressió
de
nefasta
política
la
de
que
En acabar la lectura de la decla- trucció del bloc governamental,
El senyor MARTINEZ BARRIO:
Si ens equivoquem en
tra deliberació projectes de llei que ració ministerial, el senyor Lerroux havia let una politica contrària.
veniu exercint. J o crec que, en molts tatut de Catalunya que diu que no l'esdevenidor. judicis
amb absoluta Durant les Constiuents deien el con'podrien anomenar-se de concòrdia fou aplaudit pels diputats c:W la
automàticament, sinò prèvia con- e!4 nostres
En les converses per a. la reconstrari.
l convivència. social. Aixi l'estatut Ceda, agraris, independents, melquia- trucció del bloc fou sostingut un
sulta de la Junta de Seguretat, que franquesa rectificarem.
Catalunya manté una vegada més
El senyor MAURA continua dient
'\ie premsa que el govern es proposa distes i gran part deis radicals.
la declaració de l'estat de guerra.
criteri distint respecte a sl s'havia
fetirar del Parlament per tal d'es·
porta. implícita la reèuperació de el seu esperit català, regionalista, que el primer que Espanya necessit¡¡
Seguidament el senyor Alba, con- de presentar o no aquell Govern a
tudiar detalls que el facin me- cedeix la paraula al cap de la mi· les Corts. Els senyors Lerroux i AJ. 1
l'Ordre públic per part de l'Estat. nacionalista, dintre els termes de la és la pau. ¿La donareu? Perquè això
reixedor del comu ascens. Aix1 tam- noria tradicionalista.
Però per a qualsevol altre reforma., Constitució que Catalunya. ajuda en és més principal que tots els provarez es mostraren partidaris d 'abé lleis com les de Sindicats, Jurats
per a qualsevol suspensió, per a totes les seves parts 1 l'obra de mi· grames.
cudir al Parlament, i els senyors Gil
MiXtos 1 accés a la. propietat que
Creu en el patriotisme, en la lleialqualsevol modificació, ho sap el se- llora social que ha iniciat la RepúEL S ENYOR DOMIN G UEZ Robles i Martinez de Velasco, en
estan demanant reforma o impuls
n yor president del Consell de mi- blica. Tot el que pogueu fer per a tat 1 en la cavallerositat dels que
A R E VALO, TRADICIONA· contra. En aquestes circumstàncies
decisiu.
1
temps
el
perdre
és
això
el Govern. Creu que sedestruir
constituïen
dipunistres, ho saben els senyors
LI STA
el senyor Lerroux plantejà la cri·
tats, bo sap la Cambra sencera que realitzareu una obra francament an- gueiXen un cami equivocat, però diU"
El senyor DOMINGUFZ AREVA· si, sense comparèiXer davant el ParE L G O VE RN ES F A SEVA
està d'una manera terminant regu- tipatriòtica. (Aplaüdiments en les es- que no tem del que porti el resultat
LA R E FO R MA CO NST ITU· LO comença dient que fins aquí ha lament 1 substituint l'autoritat d'ad'aquest Govern. El que a ml m'in·
lat per la Constitució i per l'Esta- querres.)
existit una pugna entre els dos par- quest per la de quatre persones, per
C lONAL
teressa és servir Espanya dintre el
tut tal com ha de procedir-se.
tits que tenen la seva base el go- importants que aquestes siguin.
De propòsit he deiXat per a aquest vern actual. La pugna està en què
En cap cas no s'han atingut a allò
IEL S ENYOR CALDERON règim i per aquesta causa no usaré
RefereiX minuciosament la tramilloc el fer pública la meva solemne cada un té una tàctica 1 una. doctri- tació de la darrera crist 1, comenque disposa p er l 1. llei fonamental
El senyor CALDERON (Abill): escarafalls.
declaració que el Govern adopta com
AfegeiX que el que desitja sincerao per les lleis complementàries. Per He de manifestar que aquesta mique topen.
tant la darrera nota del bloc, diu
'a pròpia el de la reforma constitu- naDiu
la. llei de 2 de gener es suspèn la noria ha vist amb satisfacció la for- ment és que hi hagi una forta. dreta
que les dretes han tingut amb que per als afers d'ordre nacional
Çional. La proposta està formulada ells, amb els tradicionalistes, punts Inclou la coHaboracló de tots els alGeneralitat 1 es suspenen les fun- mació d'aquest Govern 1 li prestarà republicana, que considera necessària.
J.>er l'estudi de governs anteriors. de contacte fins fa poc en què aque- tres grups polltlcs.
cions de l'òrgan fonamental, tal com l'ajut parlamentari. en totes les oca- Acaba dient: El Govern haurà de
'liquest govern la sotmetrà imme- lles han girat l s'han fet governaés el Parlament sense que per aiXò sions que faci falta, puix que el pro- perdonar-me, però per ara la con·
No conec -afegeiX- cap règim
'$llatament al seu examen. Volem que mentals.
es tingués cap motiu, perquè el Par- grama llegit pel senyor Lerroux a fiança no ha nascut.
que hagi permès governar un partit
presentada la. proposta, a les Corts
lament català no s'havia manifestat la Cambra omple les nostres aspiAfegeiX que alguns ministres que que no s'hagi d eclarat terminantdintre del corrent mes quedi nome- s'asseuen al banc blau es destaca- ment d'acord amb ell. Durant la
en ordre als successos que ocorreren r acions. Si aquest Govern porta a
EL SENYOR HORN, PELS
nada la Comissió dictaminadora so- ren en les Corts Constituents per
del 6 al 7 d'octubre a suspendre les terme el programa anunciat consono s'hauria permès goNACIONALI STES BASCOS
l!re la qual el Govern actuarà perse- la seva labor harmonitzada en part monarquia
funcions del Parlament de Catalu- lidarà la República, que serà el rèhaversense
reformistes
els
vernar
verantment perquè procedeiXi amb amb la que persegueix la minoria se declarat abans monàrquics. Quan
nya sabeu vosaltres com era lmpos- gim de tots els espanyols. Sl la Reintervé en nom
senyor
El
(iiligència a fi que el dictamen es- a Ja qual representa l'orador.
.Sible aleshores que aquest Parla- pública. hagués seguit governada pel de la minoria Hom
un règim es recolzà en un partit
nacionalista basca. ResSANTALO
pgui preparat amb temps i sigui poslegalment
capaç
òrgan
únic
ment
Un sector de la dreta inicià deter- que no fa funció fonamental la seno hauria estat més que una pecte l'Estatut de Catalunya, diu que
sible legislar i resoldre.
President de la Ge- bienni,
minada tàctica que ara ha triomfat
defensa, no hi ha confiança ni sectors d'opinió, està justificada la per tal d'elegir
interinitat. (Aplaudiments en la ma- no entrarà en aquesta qüestió tèrPotser aleshores el Govern cre- plenament. Es evident el triomf d'a· va
que
impossible
era
com
neralitat,
tampoc no pot haver-hi estabilitat sospita que el nou arranjament del
bola. Lamenta que no s'Inclogui en
gui arribada l'hora de proposar quella tàctica.
de la Generalitat, joria.)
a l'Estat <Rumors i algunes inter- bloc governamental no està Inspirat elegis al President
Confiem, com tot Espanya, en la declaració ministerial l'assumpte
\lOa Incorporació al gabinet d'altres
es nomenaren els consellers 1 qUR aquest
Fa una aHusió a la ingenuïtat dels rupcions).
contrari,
l'estatut basc.
pel
de
sinó
senyor
el
en
interessos,
alts
sobretot
en
Govern,
representacions polítiques que rea· homes de les Constituents 1 recorda
reprendre la vida civil,
Ara, el partit popular agrari ha en petites apeténcies, en petites am- es procurés
Gil Robles. Hem de procurar per
Acaba dient que ells queden a l'exUtzen a la seva vegada una obra la dolorosa sorpresa que causà en proposat,
de
arlsiosa
terra
aquella
en
normal,
de moment, els problemes bicions, en afanys concupiscents de
tots els mitjans que s'eviti que es pectativa i per aquesta causa, per·
legislativa tan nacional 1 fonamen- alguns dels ministres d'ara en veu· de la reforma
davant poder 1 de vanitat per a ocupar uns llibertat, ansiosa de justicia social. reprodueixi un altre sis d'octubre.
ara, no votaran.
tal com la de la reforma de Ja Cons- re perdudes les seves posicions poll- la necessitat deconstitucional
Alxi heu malmès totes les seves
proaltres
resoldre
El senyor Ramos Acosta intervé
Hem de dedicar també elogis als
llocs en el Govern de la República. aspiracions; aixi heu creat un estat
tició i el de defensa d'un pla mUltar tiques.
blemes.
Aquesta minoria considera que hi ha- sentimental. Jo no sé el temps que senyors Portela Valladares 1 Chapa- amb veu tan baixa que no arriba
del país que els posi en condicions
Aquest Govern té alguns avantatque
paper
el
és
quin
Pregunta
via una evident incompatibilitat amb
ihés positives 1 eficaces i de dispo- ges. La de coincidir en alguns punts
neceSsitarà per a guarir la llaga prieta en la labor dels quals con- a la tribuna de Premsa. Sembla que
als partits afins al bloc les funcions executives de G'Jvern, a es
diu que la conducta seguiaa. pel selliurement del seu destl 1 sigui amb nosaltres especialment en ma- correspon
que s'ha obert en aquell poble que fiem molt.
hi
no
ara
que
però
governamental,
EL COMUNISTA S E NYOR nyor Lerroux no correspon als seus
a
acudiren
que
elements
aquells
tots
factor respectable en la polltica tèri:~. religiosa; però no és prou figuren, l els vots dels quals seran
si quelcom té d'exagerat és sempre
BOLIVAR
desigs d'aconseguir la pacificació dels
eleccions sense prèvia. declaració en ordre a la seva generositat en
J,nternacional.
perquè ens inspiri plena confiança. sens dubte necessaris quan arribi les
El senyor BOLIVAR intervé i diu esperits.
republicanisme 1 que hem cregut ordre al fervor humà que el fa mouAnalitza a continuació l'orador la el moment de plantejar la revisió de
Llegeix un document i la majoria
seguit creient en la necessi- re's quant a la defensa de la lliber- que el bloc governamental està consdeclaració ministerial i es mostra constitucional <Es promouen alda· i hem la
dissolució d'aquestes Corts. tat 1 de la justicia social en la for- tituït per les forces més reaccionà- l'increpa 1 U diu: Llegiu la data.
tat de
d 'acord amb alguns punts de la ma- rulls, protestes 1 contraprotestes).
és
objecte
seu
el
que
i
país
dei
ries
Continua el seu discurs, que nQ
La raó principal per la qual nos- ma que vosaltres coneixeu.
teixa, especialment amb la part que
Segueix dient que, al seu judici,
la dissolució d'aquesI una. vegada. votada la llei del destruir les escasses forces que res- poden oir-lo bé els periodistes 1 les
es refereix a la resolució de l'atur l'entrada dels popular agraris és un altres demanem
tes Corts, era l'haver observat com 2 de gener semblava que després ten d'elements lliures per a a. prepa- dretes l'interrompen amb freqüència.·
(Ve de la V pàgina) obrer. Estem comformes en part amb fracàs de la Republica i un pas més la majoria de la Cambra no repre- d'haver-se oït les m~nifestacions res- rar alxi l'adveniment del feiXisme.
El senyor ALBA s'esforça per a
aquesta d eclaració, però demanem que en la política iniciada el 4 d'octubre,
senta, de cap manera Ja majoria pecte a l'anticonstitucionalltat d'a· (Rumors i protestes). Jo no parlo mantenir l'ordre.
matèria
en
punts
alguns
modifiquin
es
no
-diunosaltres
qual
la
amb
' - No se n'ba parlat, per tant, no de propietat 1 que es modifiqui la
El senyor RAMOS ACOSTA sede l'oplnió nacional l una altra de questa llei havia d'iniciar-se l'obra per a vosaltres, sinó per al pals.
podem estar d 'acord.
rumors). El Govern es proposa gueix dient que ningú no té dret a
eñ sé res,
les raons era la sobrera experiència,
reparació per a Catalunya. Hem <Mésuna
legislació en matèria religiosa, en
DIVERSOS DIPUTATS DE DRE- deduïda de l'obra que realitzaren els de
tal
per
d'Associacions
llei
fer
f'! I el senyor Pic s'esmunyi cap a matèria
vist dia darrera dia, jo no vull creu- d'abarrotar les de caràcter lliure 1 dubtar de l'amor de les esquerres per
etc.
TA: Y les notes?
J.!' sala on estaven reunits els mem- Encara d'agricultura,
la República 1 per la democràcia.
Governs anteriors, la qual no és sola·
senyors diputats que amb intenció
que nosaltres coincidim
El senyor Lara : No parlem ara ment neutra, sinó manifestament per- re
una llei de Premsa per tal d 'evitar Afegeix que no li sembla malament
,.pres del Consell de Govern discutint amb
1 prefereixo admetre les ex- la
villana.
prodeterminats
en
Govern
el
propagació de la premsa lllure. una intelligència amb els comunistes.
de les notes <Nou aldarull).
om es repartirien els llocs. A fora
i contràrta als Interessos ru¡,. plicacions que ens ba donat en alblemes, no vol dir això que coinciesteu preparant el llit al
Nosaltres considerem un creban- niciosa
Uedaren els periodistes i els con- dim
El senyor PEREZ MADRIGAL: Nò
turals i morals de la. República. S'lla guns casos el senyor president del Vosaltres Sóc
li
que
ni
ell
amb
plenament
la més negra represen- hi ha. intelligència.
mala
feiXisme.
República
la
a
per
tament
recalcaAquests
econòmics.
ellers
w1a
que
vist
hem
anticonstitucionalment,
ministres,
concedit,
de
Consell
de prestar la nostra confiança. jor participació que ha estat donala
és
negra
La
diputat:
<Un
tació.
que no havien vingut a l'Ajun- hem
El senyor RAMOS COSTA acaba
(Aplaudiments en els tradicionalis- da dins el Govern al partit popular quantitat a la clerecia; s'ba procetllt després de la llei de 2 de gener ~:pa que esteu passant s. S.). (Rialles).
. ment a fer politica. Un periodista tes.)
dient que ells obren els braços als
illegalment contra els Ajuntaments regué el decret ampliant les faculfou
d'octubre
6
del
revolució
La
agrari, i hem d'estar també en front elegits
cordà que entre els consellers ecoel 14 d'abril; s'ba suspès l'obra tats del governador general de Ca- un acte contra la reacció. Les dretes germans obrers.
mies es trobava el senyor Torra,
de l'actuació de la politica lniciada obligada
per a una polltica laica de talunya per tal que pogués fer el que han promès moltes coses per tal
E L S ENYOR CAMBO, P E R el quatre d'octubre.
yue no es caracteritzà pas per la sede l'ensenyament reli- volgués, en ordre al règim dels A· d'alleugir l'atur, per a afavorir els
substitució
la
CATALANA
LLIGA
EL CAP DEL GOVERN REC•
minoria
seva
la
que
dient
Acaba
~a actuació econòmica, slnò q-.Je per
giós; s'ba aturat en absolut la crea- juntaments de Catalunya 1 hem obrers, però fins ara no ban fet res,
El senyor CAMBO intervé. Es re- coHaborarà dins el Parlament en tot ció
'l a politica, si més no, abans del 14
TIFICA
una Comissió sinó anar en contra de la massa trenomenat
s'ha
que
vist
compronús
un
era
que
d'escoles,
fereix a la Llei de 2 de gener del allò que sigui labor administrativa,
d'Abril.
unilateral per tal de revisar els serEl senyor LERROUX rectifica.
1935 relativa a l'Estatut i diu que però en el que sigui labor polltlca, d'honor de la República; s'ha sotmès veis traspassats. I això s'ha fet 1 balladora.
nou l'obrer del camp. En un
dient que fa una crida a dient que de l'encert que tingué en
amb l'orientació que vulgui la Ceda, de
injusta.
és
Llei
aquesta
n
'A.
per això jo he oït amb esbalahnent lesAcaba
La P
de l JU • Suggereix 1 prega al Govern que anuncia una oposició dura, rotunda any de Governs equivocadament re- el
anarquistes
socialistes,
masses
declaració, no hi ha dubte, ja.
fer
senyor Francesc d'Asis Cambó. sindicalistes 1 altres obrers per tai que la
publicans no s'ha votat un pressu.ho proclama la tònica dels oraempri la màxima prudència en trac- i completa.
1
fet
s'ha
que
el
és
Això
(Rialles.)
tar qüestions catalanes per tal de
Si l'eficàcia es mesura per l'èxit, post. S'ba saldat el del 1934 amb un he oït amb esbalaïment a pesar d'a- de formar un bloc que lluiti per la radars que ban intervingut. En reatament popular
d'aquest Parlament 1 per litat no han !et altra cosa que collano emmetzinar l'ambient, ni desper- és evident que ha. triomfat la tàcti- dèficit de 1.000 milions de pessetes. questa
aparent 1 fina habilitat amb dissolució
a la formació d'un altre l per a la borar amb el Govern. Es natural
ca que dirigeix el senyor GU Robles, Ha minvat la balança comercial; han
és ni tar passions, ni crear conflictes.
1
Qu
En la declaració mlnlsterial nota però nosaltres esperem que les ba- minvat els valors industrials; h em què s'ha expressat davant el Parla- conquesta dels Municipis. Aquest que aprofitessin el moment per tal
a •
an a conversava era m
ment de la República, la manifesta- bloc s'estén als republicans d'esquer~i~fé. el senyor Pic tomà a fer-se algunes deficiències, tal com la man- talles futures les perdreu davant de tingut un augment en el cost de la ció
politica, però jo sé
clara amb què acatava com a ra que ja coincideixen amb nosaltres d'afavorir llur
considerablement
augmentat
ba
i
vida
que en el fons de les seves consca d'orientació per a una polltica l'opinió (Aplaudiment dels republi·
- El Consell ja, senyor Pic?
llei vigent la llei del 2 de gener del en alguns punts.
con·
entendre
nostre
Al
obrer.
l'aLur
altra cosa.
pensen
ciències
s'adoptin
que
Demana
monetària.
d'oposició).
però
cans
endegat,
tot
gairebé
_ Està
vindria ésser sagrat el respecte a la 1935, a pesar d'haver-se reconegut
Considera motiu de satisfacció el
manca que s'entenguin els de la grans precaucions, sobretot en ~
tal
per
anticonstitucional,
era
que
'ES•
D
BARCIA
NYOR
E
S
L
E
set
obstant,
no
1,
que ningú hagl elevat el diapasó, la
1Lllga No sé si acabarem de segui- quests moments en què es produe1x
E L MON ARQUIC GO ICO E· llibertat individual
captar-se una simpatia o millor
QU ERRA R E PUBLI C ANA
mesos de Govern han estat set me- de
una alça de la plata..
b
j
~da. :En tot
qual cosa demostra la sinceritat de
CH E A
per tal de justificar davant els caExcita tots els ministres per a
sos de règim d'excepció.
cas, a US 0 cornuo1ca·r"è!D
el senyor BARCIA. Comen- tots l que tenia raó quan preconittalans, davant el pals, la seva col- çaIntervé
Rede
GOICOECHEA,
senyor
El
l'exis·
davant
nosaltr~s.
podem
No
ml·
declaració
la
en
que
dient
_: una pregunta senyor Ple _ In- una obra econòmica que resolgui el
Española, diu que ells no tència d'un Parlament com l'actual, laboració en una gestora municipal, nlsterial ha notat omissions lamen- zava el restabliment de la concòrdia.
terromp un perlodÍsta. _ ¿sabeu sl problema greu que en aquest ordre novación
al senyor Calderon per
haurien tingut mal la responsabi· davant Ja persistència d'una obra de en un Govern de la Generalitat, tables, com la qüestió internacional talEsddirigeix
'agrair-U el seu discurs. Afesenyor Governador general ha co- està pla_ntejat a Espanya.
enfront al disposat en la Constitució.
lltat d'iniciar aquest debat, però, susJilunicat ja al senyor alcalde que Els I Estud1a la composició del Govern citat per la declaració mlnlsterial, Govern com el que acaba de consti- Ha vingut a fer una manifestació que s'inicia. I afegeix que el pro- geix que no ve a realitzar una obrà
la d'amor propi, que seria indigna d'ell
rçonsellers de la majoria. destituïts li 1 diu que ell ha de procurar que no li concedeixen la transcendència que tuir-se per dues vegades a base d'un indispensable d'acatament en nom blema monetari ha de constituir del
hAn lliurat una nota de protesta? es fac1 poli~ca de partit. Això és té. La solució de la darrera crisi, a- bloc equivocadament republicà, pres- de la llei. Jo preguntaria a S. E. preocupació més gran 1 urgent
i de la confiança del Govern. Peí'
rees
que
el
aclnrl
no
Tampoc
pais.
una
tenim
més,
A
ajut.
nostre
el
tar
;-_ Sf, ja li bo he fet saber. Es una 1nteressantissrm per al Govern 1 per fegeix, representa per a nosaltres
com es compagina aquesta decidida fereiX a la polltica comercial d'Es· aiXò, ni tan sols ha de tenir uña.
pollla
és
i
aiXò,
a
per
política
raó
çosa que està seg-..tlnt els seus trà- al pals, perquè alxi podrà crear un la ruptura del darrer dels dèbils
rèplica per al discurs del Sr. Sanen acatar una llei no consUca que jo crec de torpitud, que jo voluntat
Estat de conflanaça, àdhuc en els
mits
taló. Tampoc no m'be de fixar mastitucional aqui, quan a Catalunya panya.
partits no representats en ell. Les llaços que ens unien amb els grups crec lllegal, que es desenvolupa en hi ba una. llei vigent, amb tot el
·
signinel
assenyalar
a
va
que
Diu
sa en els discursos que m 'assenyalàobres de partit són nefastes. Azaña polltics que amb nosaltres lluitaren relació a Catalunya. En una ocasió, caràcter de llei positiva, la llei Mu- cat que per a ells té la darrera ert- ren omissions. Jo no puc saber-ho
19 de novembre. Aquests grups confiant en l'experiència, en el vell
La Comissió permanent téu una pollttca antireligiosa, i des- el
d'a·
blau
banc
al
presència
la
i
si
tot, però haveu de saber que el fet
deba
no
ningú
que
catalana
nicipal
pertà la r eligicsltat. Després de cent no solament s'Incorporaren per a republicanisme del cap del Govern, rogat 1 enfront a ella accepta una col- quest Govern. Assenyala el fet que de no Incloure en la declaració migrups
altres
a
majoria
una
constituir
o
per
monàrquiques
creure que hi hauria una orien- laboracló, buscant la voluntat dels mentre les forces
I , com l'altra vegada, ens abando- anys ha tornat la lluita creada
nisterial unes qüestions, no vol dir
partits republicans i es- vàrem
que evitaria els trastorns poll· catalans que no volen més que els d'origen monàrQuic, han o!ert al se- que el Govern s'oblidi d'aquests
per tal de reunir-se novament la barreixa de política 1 religió, amb polltics, desinó
que es preparen per tació
canvi
en
ajut,
seu
el
Lerroux
nyor
Em
actualment.
continuen
que
tics
b els seus companys de Govern. dany per a la politica i per a. la re· querrans,
representants elegits per sufragi unt·
punts. A més a més, hi ba coses de
totes les forces republicanes li bo les que no es pot parlar prèviament,
rò, quan ja gairebé érem a l'escala, ligió. L'Esquerra, volent d efensar a constituir en l'esdevenidor un bloc refereixo a aquella declaració, pròpia versal.
negat.
han
seel
com
!lS cridaren altra vegada per tal l'Estatut l'ha posat en més perill polltic més ampli.
experimentat
home
d'un
a
parlava
quan
que
Jo comprenc
com la qüestió monetària 1 la qüesFa referència a les notes publica- nyor Alexandre Lerroux, d'un vell re'dè donar-nos la distribució, que és la que els seus enemics.
Recorda que el senyor Goicoecbea tió intcmacional, les quals poden vafinals del segle dinovè, la seva ha·
En definitiva, la politica de partit des durant la tramitació de la cri- publicanisme que té en el seu pro- bilitat, la seva dialèctice., el seu to ha usat 1.ma dialèctica en la qual riar
~'éguent:
cada dia.
Coll i Rodés (Lliga catalana), Fo- sempre perjudica al partit que l'e- si, principalment a la publicada pels grama la doctrina autonomista, la superb a vegades, pogue3Sln influen- tractà de barrejar el senyor Gil ReVull --diu- apartar-me el més
quatre caps del bloc governamental, doctrina general!Sta, que, amb aplauxerceiX.
ment.
ciar la Cambra; però també tinc la bles en una idea, de la qual no el possible de les lluites polltiqucs per
Els partits no sols es gasten al per a treure la conseqüència que diment de la Cambra, afirmà ales- seguretat que almenys els republi· creu capaç.
Julis Ulled (radical), Eixampla.
tal de r ealitzar la reconstrucció naCoèolà (Lli:;a catalana), CUltura. Poder, sinó donant vots al Poder i ac¡uesta unió és indissoluble. Aquest hores. Ara bé: respecte a l'Estatut, cans, els republicans que volen ans
Referent al senyor Cambó diu que
amb l'esperança que tots pa:BauzUl (Ll!ga. catalana), Politica a un Govern del qual no participen. Govern que es constitueix, és la homes de llei Sl la llei és dura, no que tot la llibertat individual en la féu una afirmació de la qual haurà cional
guem coincidir c.n una obra de caEl nou Govern tindrà una llulda darrera i desesperada temptativa que per això ha de deiXar-se d'acomplir.
Soclnl.
penedir-se.
de
en l'ordre social,
ràcter nacional. Si ho conse;;uim,
votació i la Lliga, en tot moment realitza un règim per a. consolidar- Sl no us plau l'Estatut, prepareu-vos República, avenços
Vi:A (agrari), Finances.
seva veu no els haurà produït
Es dirigeix al senyor Leroux 1 U serà per a enaltir el règim parlaC. E. D. A. (encara no se saben difícil, donarà eis seus vots al Go- se. Nosaltres -afegeix- davant això a modiflcar-lo dintre de la Constitu- la
Catalunya
a
coneix
Se'l
diu que no li regateja els sacrificis mentari, la República i ~panya.
eh nums): G overnació 1 Proveï- vem, ja que ens aquests moments no no podem fer altra cosa que una ció dintre del que ella determina, cap efecte.
Assenyala el fet que al mateix
hi ha altre remei.
afirmació més rotunda dels nostres perÒ no atropellar-lo, perquè alesho- i se'l coneix acl I quant a l'intent que realitza, però ll diu també que
ments.
he
jo
Catalana,
l'Esquerra
ferir
de
comprovarà en les masses que el se- temps que alguns es ~~::paren, altres
La Lliga està dintre del règim 1, ideals, l la declaració solemne que res us igualarleu als que s'ban sortit
. Doctor Farrera cradlc:ll) Circulade dir a la. Cam:>ra, senyors, per què guiren que no l'acompanyen en aques- s'apropen. No a mi -<llu- sinó a
tal com tots sabeu, constitueix un collocats del Govern a la distància de la llei en aquests moments.
'
c16.
el senyor Cambó la fòbia mani· ta nova posició. El partit radical la República, que {;s el que més im·
:ei senyor J>lc i Pon acab~ dient grup, si no molt nombrós, d'alguna que aconsella la h onestedat seguirem
Sabeu com reaccionà I& Cambra da- té
l'Es- diu - entra en una greu crisi de la porta. (Apl.:ludimcnts.)
que e!:; l'r~u¡:,ostos els fiU'à l'alcal- qualitat, ja que a part de la meva respecte els seus components, amb vant d'aquestes manifestacions, prò- !estada constantment contra
qual solament es salvaran els que
Acaba de.!.il.j;mt que es r enllt.;;i u~· i p:umeté noies !.CibN obres 1 modesta persona, està constituït per la mateixa actitud d'hostilitat que pies d'un estadista, amb una e.'tplosió querra. (Un senyor diputat: Això no ara
dissenteiXin d'ell.
na obra de eondJrdia l que hi hagi
homes de provada capacitat. (Aplau- amb respecte a qualsevol Govern re- formidable, segons el text que tinc interessa a la Cambra.)
~nnl>ú.;.
coha
Lerroux
senyor
el
que
Creu
Senzillament, senyors: és perquè
advel"'..aris, no em:mics <Grans a·
presentant del sistema republicà a la vista.
- Au~ ts definll.iu o intcri, se- dimcnts.)
mès un greu error, encara que no
hauriem de mantenir.
n10r t~!ca.lde?
Desprès, ¿què s'ba fet, senyor Pre- l'Esquerra Catalana ha estat un par- el creu capaç d'Un error de volun- plaudlments>.
P E R UN IO REPUBL I CANA,
La crisi del 3 de març es pot qua- sident del Consell de Mlnistres? tit, equivocat o encertat, que s'ba tat. S. s. - diu - vingué a pat inP·Ací tot ts dctlnltiu, dllls la lnteEL S EN YO R LARA
lificar d'elemental Diu que la tàc- ¿S'ha atès els preceptes de l'Estatut produït en tot amb una absoluta cificar
""'L de la. Curporoció.
LA VOT AC IO DE CO N·
els esperits i a eixamplar la
i1 -d ¿Però a la c. E. D. A. no se
El senyor LARA, en representació tica imposada a les dues de la tar- en ordre a Catalunya, en ordre al lleialtat.
base de la República, l ja es veié el
F I ANÇA
desestà
S.
V.
ALBA:
senyor
El
la
fou
març,
on<lrllll m(s llocs?
de
Sl
dllluns
de Unió Republicana: En tots els da del
clamor unànime d'aquella regió catar esultat. La pacificació donà per re- No. Els que us <llc 1 prou.
esdeveniments politics, des del 22 següent: Si l'encàrrec es dona ...-a al lana, en ordre a les seves justes rel· atenent la crisi.
A les 9'10 comença la votacij notraves·
que
greu
més
crisi
la
sultat
Valg ara a ella. El senyor Cambó, sa Espanya. La crisi política actual minal.
,... - Escol:.cu: ¿és veritat que el se- de març, bl ha les mateixes cau- senyor Lerroux., quedava aquest lliu- vindicacions polítiques 1 soclals? No.
¡JOr Sala r.o acctcpta el carrec per ses 1 dos motius: L'una, la que pro- re per a demanar la coHaboració de S'ha fet tot el contrari. Le. primera discutint la crisi, ha fet una allusió ha constituit un èxit, encaro. que
Es retlren els autonomistes valcD;-1
c.unl ba c.;tat norumat.
dui la dimissió d 'aquell Govern, 1 partits de dreta; s l se U donava al disposició, apressadament, com cor· a aque;;ta minoria. El que dol al se- momentani, del senyor Gil P.obles. clans, Lliga, na(;io:ulistes bascos;
:- No Us puc dir res, però si que sé l'altra, l'efecte que produí la trami- senyor Martlnez de Velasco, havia respon a un home de la signlftca.- nyor Cambó, repeteixo, és que men· L'afany de les masses que acabdilla, maurlstes, Renovació i tradicionalisli senyer Sala ba volgut veu· tació de la primera crisi a la mi· d 'estendre la collaboracló fins el S&- ció del senyor Marraco. !ou la de re- tre l'Esquerra Catalana ha estat un tenen altres designis que no són su- tes
~
bJ, m 1. que fins ara no ba estat posst. noria Popular agrària. Le. primera nyor Maura; si &e li donava al S&- tirar atribucions a la Generalitat. partit que amb absoluta conseqüèn- ficients aconseguint cinc cartaes.
Voten en contra Unió Republica;.
• e. No seria res d'estrany que de- crisi -aiXi ha de diferenciar-se, en- nyor a u Roblea, se l'obligaria a. es- abans àdt\uc que es votés la llei del cia, amb perfecta lleialtat, ba ac- Per això des dels bancs ultrad.retis- na, Esquerra 1 Esquerra Republlca·
: tt a la molta feina que té l'esÍnen- cara que en realitat no n'hi ha més tendre-I& tina al¡un element mode- 2 de gener del 1935, la llei última, tuat des del Govern conforme al tes es parlava d 'aconseguir el pro- na. El senyor Pau Blanco vota a
no ~enyor renunciés, però' fl.ns ara que una- fou motivada. per la dt. ral del grup del senyor :M artinez dita de Règim Provisional.
que havia manifestat a l'oplnló en grama integre: un sindicalisme teo- favor.
· • se res més que aquest.a meva lm· ferèncla d'apreciació sobre els in- Barrlo. El senyor OU Robles maS'aprova la p~pos!ció de confian·
Es retiraren facultats a la Gene- les seves propagandes, vosaltre3, una cràtic.
p. esstó personnJ.
dults de pena capital. 1 especialment nifestà tot seguit qu e en aquestes ralitat i després vingué la desastrosa vegada heu estat al Govern, no us
El senyor CO:MIN p ronuncia pa- ça per 189 vots contra 22.
el del diputat aociallsta senyor OOn- condicioni n o calla que es moles- determinació d'aquesta Cambra, que heu preocupat més que de la defen· raules que no es senten.
Tot seguit s'aixeca I& sessió. 8óJ¡
Llegiu LA HUMA NI TAT zàlez
Pef\.a . Un cop acordat l'indult, tessin per a confiar-li tal encàrrec. no pot fer-se ni anomenar-se consti- sa dels interessos dels Sindicats -que
El senyor ALBA : Benvingut, se- les 9'25 de la nit.

El cap de la. minoria d Esquerra Catalana
pronuncià un brillant discurs
1

No votare n la confiança al Govern - acordada per
19 8 vots- e ls radicals autonomistes de València
ni e ls senyors Basilio Alvarez i Justo Villanueva

El senyor GU R obles pot corroborar
això.
El MINISTRE DE LA GUERRA :
J o n o afirmo r es.
El senyor GOICOECHEA: En tinc
prou amb que no ho negui. Això
confirma els documents dirigits per
Acció Popular a les organitzacions
de p rovincies.
El senyor GIL ROBLES: Els documents tramesos a les organitza..
clons de provincies d'Acció Popular, es refer ien al cas d'eleccions.
El senyor GOICOECHEA es refereix a actes derivats de la crisl
Alludeix al senyor Martínez de
Velasco i aquest nega les seves paraules.
Afirma l'orador que no es donà el
poder al senyor Martínez de Velasco, perquè no es podien donar cinc
carteres a Acció Popular 1 menys la
de Guerra al senyor Gil Robles.
El senyor MARTINEZ DE VELAS·
CO: Això no és exacte.
El senyor GOICOECHEA segueix
examinant la cr isi i el contingut de

les dues notes, 1 diu que en aquesta
crisi hi ha h agut guanyadors i vençuts. La solució avui imposada. pogué ésser adoptada. lliurement el 3
d'abril
J o sóc sincer, I igualment proclamo l'elevada Intenció patr iòtica i
l'actitud del senyor GU Robles, que
afirmo que la seva tàctica em sembla perjudicial per als interessos
d 'Espanya.
Segueix r ecordant la tramitació de
la crisi d 'abrll.
Recorda el missatge amb que el
President de la República r etornà a
les Corts la Llet d'Amnistia 1 les
paraules del senyor Gil Robles contràries a. aque-ta apreciació.
Creu que el Govern ha de dlcidir la seva polltica inicial. Repeteix
que s'abstindran en la votació de
confiança, però sempre que vingui
al Parlament alguna iniciativa dels
temes que foren bandera electoral,
tindrà el nostre ajut I els nostres
vots.

El Sr. Santaló, per l'Esquerra

sar

____________*____________
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EL M OM EN T
Madrid, 8. _A mi¡dia s'ha reunit
1a.
minoria radical. al seu domicut
social.
Han assistit a la reunió prop de
cinquanta diputats del partit, entre
ells el mlnlstre del Govern actual
senyor Marraco 1 els ex-mlnlstr es
senyors Samper, Hidalgo, Orozco i
Guerra del Rlo.
Ha presidit la. reunió el cap de la
minoria Em1llano Igleslas, el qual
ha justWcat l'absència del senyor
Lerroux dient que durant el mati
s'havia dedicat a preparar el discurs de presentaci ó del Govern al
Parlamen t.
Tam~ no hl ba. acudit el ministre d'Estat.
La reunió de la minoria ha acabat a les 2'15 de la tarda..

Llegiu LA HUMANI TA T

El senyor Marraco, que també ha
estat mterrogat pels periodiste s, ha
dit únicamen t:
-Hi ha. la decisió unànime de
mantenir la unitat del partit.
El senyor Guerra del Rlo, per la.
seva. banda., ha dit que ha estat un
dia. de gran satisfacció I que hom
ha acordat deixar en llibertat d'acció els diputats del partit perquè si
aquesta tarda es produeix la votació de confiança al Govern, obrin
d'acord amb llur consciènci a.
-Però -ha afegit-, tal com us
be d.lt, el partit radical s'enforteix
cada. cop que celebra una reunió.

Llegiu LA HUMANI TAT
UNA CARTA
DE SALAZAR ALONSO
Madrid, 8. - L'ex-mini stre de la
Governació, senyor Salazar Alonso,
ha adreçat una carta a la minoria
radical a la qual pertany. Diu que
no ha assistit a la reunió celebrada
aquest mati per obligacion s del seu
càrrec d 'alcalde de Madrid, però fa
constar que abans de constituir -se el
Parlamen t actual propugnà. la unió
amb les forces que obtinguer en la
majoria i recorda que a la. provincia
de Badajoz lluitaren aliats amb Acció Popular.
Afirma que el senyor Lerroux ba
obrat, com sempre, en el seu afany
de servir la. República , encara que
el servei li costarà nous sacrificis.
Reitera el pensamen t de .formar
quadre al voltant del Govern per tal
que pugui complir les seves finaUtas sense cap mena de destorbs.
Acaba. d.lent:
«Cuando màs dolor nos produzca
la sltuación y màs d.lficultad apreclemos para. nuestro jefe, mayores

han de ser nuestros esfuerzos mi-

tlisteriales
.. en g.\4e el
Yo conf1o
buen sentir
de todos harà señalar los momentos
de peligro por que atravesam os y,
elevàndon os sobre otras consideraclones, o!recerem os compacto el partldo radical para. demostrar que su
lefe no ha sufrldo el error que se
le imputa al culminar la. poUtlca
que simbollza este Gobierno.»

El senyor Justo Villanueva
ha dimitit irrevocablement la
presidència de la Comissió de
Pressupostos
Madrid, 8. - En una de les secclons
del Congres es reuní aquest mati la
ComiSSió de Pressupos tos.
Davant d'ella ha presentat la dl·
m1ssió, amb caràcter irrevocabl e, el
seu president senyor Just Vlllanuev a,
el qual fonament a la seva actitud que
ocupà aquest càrrec per estar identlfi·
cat en absolut amb la poliUca del senyor Marraco, la politica del qual ba
combatlt des del seu escó al Parlament.
Parlaren els senyors AbUl Calderon,
Rodríguez de Vlguri, ortlz de Solór·
zano, Pedrega!, Toledo, Barcia, IruJo
1 altres.
El sector governam ental manifestà
que no trobaven justificaci ó a l'actitud del president de la Comissió.
El sector monàrquic digué que, com
que no havia votat al senyor Villanueva per a la presidència. de Pres·
supostos, U era. ind.lferent la dimisSió
presentad a per aquest senyor.
Pel sector d'esquerre s féu ús de la.
paraula el senyor Santaló, el qual dl·
gué que sospitava les raons que obll·
gaven al senyor Just Villanuev a a
dimitir el càrrec i que el felicitava
en nom del sector pel qual feia ús
de la paraula.
Finalmen t s'acceptà la d.lmtssió del
senyor Villanuev a.

----------~*-----------

Germanor Catalana

Per al vinent diumenge, a les 5 dc
la tarda., hl ha anunciada . una extraord.lnà ria audició de sardanes al
Saló de Garcia Hernàndez , crunla
a Indústria, a càrrec de la cobla
«MontsenY» i amb el següent programa: «Renoera», Saderra; «La font
de l'Albera», Morera; cJoverúvola»,
Gratacós; cBlancaneu11, Bou; cEls
dos promesos», Mercader; eLa. plaça
del nral», Vlctm:s.

Després ~a sessió

ROMANONES DIU QUE AQUEST
GOVERN NOMES POT MORIR
DE MORTVIOlENTA
«Durarà totes aquestes
Corts I les que faci
després»
Madrid, 9. - A darrera. bora de la
tarda l'ex-comte de Romanon es ba
sostingut un animat d.làleg amb un
rotlle de periodlste s.
Aquests li han demanat la seva
impressió sobre el resultat del debat i la composició del nou Govern
1 ha dit el que segei:<:
-El debat m'ha donat la sensació que la gent vol pacificaci ó 1 tranquillitat, i aquest Govern dóna també la sensació que al banc blau hl ha
un Govern que vol fer, i la farà,
obra fecunda. Allò terrible és que
darrera aquest Govern, 6i fracassés,
no hi ha res, no es veu r es clar.
Aquest Govern pot durar sis mesos,
o sis anys, i no morirà sl no és per
mort Violenta. Amb la seva consti·
tució ha fet una. obra p atriòtica, i
els ministres joves es faran vells 1
als vells els sorprendr à la mort.
Després preguntà sl es votaria avui.
la confiança , i els periodiste s li di·
gueren que alguns diputats radicals
havien demanat al senyor Lerroux
que s'ajornés fins demà, dia en el
qual es resoldrà el plet radical, a la.
qual cosa contestà:
-Això és el més interessan t 1 també ho era la votació. Compteu en
la. votació 1 compteu per noms per
tal de veure els que s'abstenen , els
que voten 1 els que no voten deliberadament, perquè d'això depèn el futur
de la poUtlca espanyola . Jo crec que
per últim votaran perquè fer-ho ea
contra és tant com votar contra el
senyor Alexandre .
Després, dirigint-se a un diputat
de la Lliga, ll digué:
-Vosaltre s teniu un magni!lc representan t en el Govern, el senyor
Royo Vlllanova.
Com que aquesta frase de l'ex-comte causa hilaritat a la concurrèn cia, digué:
-He estat un mes a Sevilla, i quan
allà es passa un mes, cal venir amb
bon humor.
Finalmen t digué: Aquest Govern
esgotarà aquestes Corts.
Féu una. pausa. 1 afeg:l:
- I les que faci després.

Llegiu LA HUMANITAT
SAC GUAR DA·RO BA

CAMISERIA

11

SIEMP REFIN 0"

Ferrer Batlles
36, Soqueria,
38

DEULOFEU

M.ERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOBLES, PIANOS, RADlOS, CAlXES DE
CABALS. MAQUINES D'ESCRIU RE 1 DE CQBIR, MALETES. DISCOS. etc.

. TOT D'O CAS IO
CORTS CATALANES,

~J4

BARC ELON A

ANUNCIS

el mi
i el de major garantia
per o protegir els seus vestits o
pells contra els estrolls de les
Arnes, de lo llum i de lo pols.
Exigiu sempre el. Soc ~u'?rda·
robo "Siempre fino" unec de
paper impregn at (potentat) .
Cada Soc "Siempre fino" va
provist d'un segell nu~e~ot d_e
legitimita t, que el deshn~eex.
d'ALJRES SACS INEFICA OS
PER ESSER DE PAPER CORR NT.
Ptes. 1.50 codo un. Tomany 160
X 70 cm s. Pes 11 O grams. De
venda en "Lo Vil lo de Parà",
fiveller (o bons Ferron), 32; C. A.
Vicenç Ferrer. Pl. Cataluny a;
J. Urioch & C.0 , S. A., Bruc, 49
I en oltres establime nts. Venda
a l'engròs: C. E. P. A., Sant
Boudili (Barcelon a).

Moren~~. fí~rulet Uague~

Furóncols , Eczemes, Clivelles 1 altres
malalties de la pell. Es guareixen

usant

Rt tm att y
tres Farmàcies i Centres d'Especfflcs

PER PARAULES

·--------~
CASA ------PARTICUL
AR

:16 duros mes. maawnca

bablt.. balc. carrer, sol,
c1ut.xa, telèfon, bany. Plaça MecUnaceU, 1.

EMPRESA MARES, !~
cUlta ¡¡ratts penslon.a 1
habltaclon:J. Rambla de
lea Flors, 30, ler. 2.a

.--

PARTICULAR delltJa 1

bost.e tot estar. Avinyó,
58, 2on. l.a _ _ _ _ __

PENSIO, CS a 9 pessetes
dlàrtea, cuos des de 150
ptea. mea. tot conJ:ort. •

Pl .t.laciA, 18, pral.

HABITACIONS dormir,
tot estar. P~t¡¡e Bernardlno, 6 Ser. lra .. En·
erada caner Ho;pttal.
ARIBAU, 23, pral. 1ra.
bablto.Cló balcó carrer \0~
estar 25 duros o &Oli
menJar, :10 duros.
CEDEIXO
babit.a.cló
tol.a dormlr. l". Lalret, 188,
entrei>OI, 2n11.
fALTEN 1 o 2 joves
tot estar. Sta. Rolla. 31,

CASA
PARTICULAR
CAMIONE
•
llOK& tlabltaciO, amo pen. Pur&ó 17 TAenFORD
bon eslió o sense. Eacrture amb tat. Ve.oo, HenP bonea
conreteré.ocles a LA HUMA· dlcloru. lndúatria, 336.
NlTAT DÚlll. 208.
VENC AUTO d'ocasló
10 HP. bon estat 1 con·
dlclona IIIllXúllorablee •
DIVERSOS
Elcrlure a LA HOI'ai.ANI·
TAT nWn 11Sl.
YIAT.IANT
a'oter.U
pet a cat.alu.n,a. ram
ANOEL MARTI. raller
de tel&Jta 1 lfénerea de d'enquade
roacló IA.lartl·
punt.. AID o bo.oea relaoez de la Roaa.. 17. T~
cione cUe.otela. l!:acrlu- létoo
7635l
• Barcelona)..
re a LA HUM.ANITAT
ntlm. 160.

OFERTES
I DEMAtJDES

MODES, coarecciO acu.
rada de vostlta 1 abrlce
per a aenyora I nena. ·
Preua moderaLS. RocaMOSSO O COBRADOR.
tort. 164, pral... la.
desitJa cococaclo ~ ann
l bonea relerénelea.. &o
VENC BOTIGA comes- erture a LA HOMANI·
tlblee amb llabltaciO. bo- TA'l' nWn . 63t..
nes condiciona, per no
MODISTA a·oteret.z a
poder atendre ne¡ocl.
Escriure LA BUMA.Nl· casa l a dom1c1ll. Preua
TAT nwn. :103.
econ0m1ca. Roc:atort, 1M
pn.J.. 1.a

XALET modern, eapa.
!ós Jardi I l:lart.a, a :¡6
minuta Plaça catalunya .
Venc o llo¡o lm.mJUo~
blea condlelo.oa. 01rlglrl'e &
LA HUMANITAT

SENYORETA taQUlm&o
canQSrata amb con~
mante d 'Ollclna dOIIllllanC
català 1 castellà. a·oreretx.
Elcr1 ur e a LA BO'MANITAT oum. ll!l.

ULLERES DE CONXA
a'ban perdut. el dlumen¡e
al Jlllgdla entre c:arrer
pral. :IDa. o_rlcia. - Set¡¡e 1 Parlament . El
¡¡n.Wicari
. la deYolUCló
RO NDA ST. MUO NI,
J1, ur. bAb1t.aclo tót ee- al carnr de Cano. Gl,
porteria.
)ar per r. un acnror.

caste.llt. a'olere11 per a
deapatx. maaat:zem o ~
brador. Esc. LA BOM.ANlTA'r núm. 206.

llÚlll. 163.

oiO VE. sabent catal& 1

NOI re:part.l.dor amb bl-

_çlclcta. Corta, i62,

calla.
Els agents s'han lncautat d'uns 1o-

cuments que foren trobats al damunt
de l'esmenta t subjecte.

__________*__________
LES RENDES DEL TREBALL

Un obrer mort
Ahir a les tres, en el carrer Blal

ocorregué un sensible accident de
treball que causà la mort d'un obrer.
Uns obrers f!Ue arriaven uns taulons que bs.vien servit per a muntar
el sostre de la casa número 44 de
l'esmenta t carrer, tingueren la desgràcia que se'n desprengu essin alguns des de l'alçària del segon pls
l agafà a sota l'obrer Bartomeu Castells Ecbevarrl a.
Fou conduït ràpidame nt al Dispensari del carrer Roser, on elS metges no pogueren fer-fi res, car quan
arribà arn ja era cadàver.

*

APA RELLS
FOT OG RAF ICS
J OIE S - B RI L LAN TS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
(prop Rambles> TeL 14237

B AR C E L O NA

----------~*-----------

VENDA I CLINICA
o ·ENCENE DORS

CASA SUBIROS
Hospital, 42 • Tel. 13651

FAR RE PIJUAN
METGE ESPECIALISTA

PELL •• VIES URINARIES

DEFECTE S SEXUALS
Rambla de Canaletes, 11, primer

MUDA NCES
Conductor es autos des de 10 ptes.
b. serveis de Muntatge I Deamun•
tatge casa Rojals, Camp Sqrat, 21
Telllfon S5104

El comerciant que no·
més afavoreix els diaris de
dreta perjudica els seus in·
teressos, ja que amb la
seva actttud partidista es
fa mal veure dels ciuta·

®lli

d'esque ~

Visites

Madrid, 8. - Vlsltaren avui, a la.
presó, o.l President de la Generalitat 1 ex-consellers els senyors Gómez Hldalgo, Casares Qulroga, Carles Esplà., Fcltas, Busquets, VIda,
Santaló, Mestres Puig, Mascort, Marial, Sabràs, Quemades, Palet i Barba i Francesc Madrid, el director
de liLa Libertat», Senyal, Hermosilla, Oordon Ordàs, Fèlix Usabiaga. i
una comissió de republican s d'Albacete.

*

Ultima hora
*

La vetllada d'anit al Nou Món

IIIAU~UJ: ~8 de 1a oe.at.ouana. a . SAH.OI!:LO NA: Vla lAietana., :,¡
LI NIA RAPIDA DE GRAN
BARCELONA · CADIZ ·CANARI ES
SOrtides aetmanals elS <ll88abtes. LUXE
a lea 141. Etectuarnn el servei lea motonaus
cCIUVAD DE SEVILLA• I •YILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELON
· PALMA DE MAUORCA
SOrtides cada dla (Uent '18 dlumen¡¡ea¡ de A
Barcelona l Palm&. a lea
19 bares. per lea motonaus
cCIUDAD DE BARCELONA• I "CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGO
NA, VALENCIA , ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA MAO I BARCELON
A · EIVISSA
LlNIA COMERCIAL AMB ESOALES A TOl'S ELS PORTS
DE LA MED.t.
TÉRRANIA, NORD D'AFRICA 1 OANARlES. - Borttdea Qut.nz~oa~
B&r.
celona ela dllous. L!NlA COMEROl AL BILBAO. CADIZ • OANARlESde
ESCALA A TOTS .1!:LB PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - Sortides. AMB
QUID•
unal8 de Bllbao ela dijous. UN lA RAPIDA REGULAR ENTRE
l TERIU'l'ORIS DB LA GUINEA E.l)PANYOLA (FERNANO O POO).ESPANYA
SOl'>
tldes el dia 17 do cadn mes. amb escales a València Cldlz, Las Palmas, Santa
Cruz de Tenerife o Preetown. S:Wt11 Isabel
de FerDIUldO Poo, Bata, Kotro 1
Rlo Benlto pela vnpors
cPLUS ULTRA• I cLECAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELON
VALENCIA
SOrtlde. de Barcelona ela dilluns I diJous. aAleaI 20
l:lorea
•CIUDAD DE VALENCIAII
Preu a ooberta: 9'00 oassetoa. Bitllots d'anada I tornada a preua redolta
LlNIA REOULAR &N'l'RE .liARCELONA · ALACANT · ORAN • A4EL1LLA
VILLA ALHUC&M AS • C.&:U'fA
VlCZ.Vtm. SA
Borttdea de tlarceJona cadn dlumen¡e. a tea 8 I llores;
d'Ala.cant. ela dlmartl,
d'Oran ela dimecres, d 'Oran cap a Alacant el.a dl.marta.
1 d'Atacant cap a
Ba:celo.oa. eta dimecres

Ybarra y c.a, S. en C.

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

Els agents de la Brigada. d'Investigació Criminal, encarrega ts del descobriment del doble crim del carrer
de Wad-Ras, fa gestions per tal de
comprova r 81 l'Individu que es suïcidà al pas d'un tren al Clot, Jaume
Sanjaume , pot tenir part en el fet
esmentat.
La policia. cerca tota mena d'antecedents del suïcida, ja que en diverses ocasions el sentiren manifesta r
que si no l'admetien de nou als tallers de «Caldereri a y SumlnlStros»
estava disposat a robar i a matar sl

Unies regular s de grans vapors per als destins
que es detalle n
SJ!UW!:l RAPill .ENTN.B HAH<.:tn.ONA 1 BlL.IiAO
SOrtides tota elS DIMECRES a la nit cap a Valé.ocla. Alacant, MA!a¡a
&IY1lla., VlRO. VUla¡¡arela CorUnJ"- Musel, Santander l Bilbao, '
Altelnant-se lee esca.tes de:
rarraaona. Ceuta 1 Huelva
dues aetmanea
sant Carles l Ferrol cadacaaa
dues aetmanea
SER VEl CORREN 1 El'I'I'RE tiARCELONA I BIUiAO
cac1a duee setmanes.
Bortl<lea e1.1 DIVENDRE.'\ a ta Dlt. cap a Ta.tTaaQo&, Sant Carles l
Vl.oaroç, Valénel&. Cullera. Alacant. Carc.aaenr.. AII'Ullaa.
14&Ulla, .Uotrll, A4àla&a, Ceut.a.. C&dlz. SevUta. Huelva, VIa-o,Almeria,
Vl·
Uaauela, Ferrol, corunJa, AvUèl. Musel, Sanl.ander, BilbaoUa.rtn
1 Paàa.Jee
SERV&I &.'il'R.S BARCELO NA, cETB 1 a.u¡u;nJ..A
'
Sort.ldes Quinzenals ela tUJou. cap a l:léte 1 Marsella
Servel qutnzcnal cap a OENOVA
La <*rre¡a ea rep r l TI.D&lado de la Com¡;>anJia MOU del Reb·•Tel6lon 13586
-....

--o----

S&RVEl RAPiU CAP AL BRASU.-PLATA
DU mob> Lnlll.lllUt.n Uca COITeUI 88paDJola

Sortides naee cada 21 dlea
cap a SANTOS, MONTEVIDEO I BUl!NOS AIRES sortJ.rà el dia
:u de maig del 1935, la magnUica motonau

«CABO SANTO
oue aclwetra

&:lUU.~er. •

TOMÉ»

mercaderies

La ct.rre¡a ea rep Una la vetlla del cua de eon.Ida, a1 Unalado nQm.
del Moll de Balear., Teléron 18274
VIA LAl.l:l'A NA. 1
T'ELE.l"'N 22067
Conal&nata rta:

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VIA LAI.STANA, ·¡

I"EUU'ON ~7

1
!i;j

La policia, en una extensa nota, dóna
compte del descobriment dels autors
els quals estan deting uts

RELLOTGES .. OBJECTES DE PLATA

Tub, 5'10 ptes. Escudellers, 8; Casa
Alslna, Passatge del Crèdit, t. 1 al-

r•ton 30422

*

Del crim del carrer Wad-Ras

*

EL SENYOR PIC I PON I
EL SENYOR CALVO ELEGIRAN I<MISS TEATREII
Ha viSitat l'alcalde senyor Pic 1
Pon, acompany ada. de l'empresar i senyor Lluis Calvo, una com1ssló del
A la Prefectura de Policia, 1 davant
Sindicat d'Artistes Teatrals per tal el cap Superior, llegiren ahir als ped'invitar-l o a la proclamac ió de «Miss riodistes la nota següent:
Teatret al teatre Victòria.
cEl dia 16 del passat mes d'abril
foren assassinat s el director de la
CONCUR S PER A LA COM- fàbrica del passatge Talsas, Joaq-..üm
Serra Barbarà, 1 els obrers Pere MaPRA DE LLENYA
Uns Alsina 1 Ferran Estradas Casas,
P er al proveïmen t de 30 tones de per
desconegu ts, fet que ocorrellenya seca de bruc, destinada a les gué uns
als volts de les nou de la nit.
necessitat s de l'Escorxad or, l'AjunLa policia dedui, pelS detalls que
tament obre concurs i crida els in· pogué
que tant en el planedustrlals que comptin amb existèn- jamentInquirir,
en la iniciació del fet,
cies d'aquell combustib le perquè des hi haviacom
pres part un individu conedel dia 8 al 20 del corrent mes, preper Hilari.
sentin les seves ofertes per escrit, en gut
Es vingué en coneixem ent que un
sobre clos i convenien tment lacrat, Individu fixat com
a atracador 1
al respectiu Negociat de Proveïmen ts, pistoler
coneixia els morts, Ja que
on des d'ara estarà de manifest el havia viscut
prop
la
fàbrica durant
plec de condicions pels qui desitgin alguns anys i tou detingut.
S'anomeconsultar-lo.
na Josep Crisol Rodríguez , conegut
per cPepe el AndaJUZ», i es pogué
CONCUR S PER A OBRES comprovar que el dia següent al de
Fins el dia 15 del corrent mes, a les l'atempta t havia. estat, amb l'Hilari,
12 en punt, podran ésser lliurades al al Poble Nou. Passejant amb ells
Negociat municipal d'Obres Públiques anava també un tal Joaquim Saura
d'Eixampl a, notes de preu, per sepa- Sosa, amic del Crlsol, 1 més tard s'hi
rat, per tal d'optar a l'execució de ajuntà un altre, conegut per «El Ma·
les següents obres, segons les condi· ño», el qual, després de cometre's el
clons i pressupos tos de manl!est a fet, desapareg ué de Barcelona .
La nit del 21 al 22 fou detingut
dita dependènc ia.
Arranjam ent del carrer de Vilada- Saura, i a la tarda del 22 Josep Crl·
mat, entre els de Campo Sagrada 1 sol, a la Cooperati va dei carrer de
Wad-Ras.
Tamarit.
cEl Maño» no pogué ésser detingut
Arranjament del carrer de Mallorca entre els de Borrell l Viladama t. perquè havia marxat cap a AlcubierArranjament del carrer de Rocafort re per tal de veure la seva mare.
entre l'Avingud a Mistral l Francesc Se'n donà. compte a la policia de Saragossa 1 aquesta procedí a la seva
Layret.
detenció, i el posà a la disposició del
cap superior de Policia de Barcelona .
T
Els Interrogat oris que féu la polleia no donaren el resultat que hom
Assemblea-Congrés de la esperava, ja que els detinguts negaga.ren els fets dels quals se'ls acuConfederació Gremial
sava.
Sembla que HUarl bs.via pres part
en l'assalt del cafè Espanyol, de
Catalana
Badalona, als atracamen ts de la RaPer a la discussió 1 aprovació en bassada i a l'editor senyor Mauci, 1
l'Assemblea Congrés que els propers per aquests fets acomplia condemna
dies 12, 13 i a d'aquest mes ba de a la Presó Model, d'on sortí a l'advecelebrar la Confedera ció Gremial niment de la. República .
En sortir de la presó abandonà l'oCatalana, s'ban rebut diverses mocions de caràcter tmportant issim, en- fici de fuster 1 anà a treballar a la
tre elles, les que fan referència a fàbrica dels senyors Serra i Balet,
Sindicació Forçosa, Reforma Tribu- de Sants, d'on fou acomiada t fa poc
tària, Reforma de Jurats M.lxtos, temps. Allà usà els noma de Serafi
Laudes 1 Bases de Treball, Demar· Pere Aixelà. Hilari fou detingut
caclons 1 limitacion s comarcals, etc.• ahir al carrer de Pallars i passà. als
les quals es troben actualmen t en calabossos de Prefectura , on encara
estudi pels diversos sectarlats 1 el no ha estat Interrogat .
La policia, per tal de posar en clar
cos de Lletrats Assessors amb què
la intervenci ó dels detinguts en els
compta la Confedera ció.
Tot fa esperar, doncs, que l'es- fets, ideà un procedime nt curiós. ~n
mentada. Assemblea revestirà caràc- una de les habitacion s de Prefectura
ters d'esdeven iment l de profunda. foren coliocades dües cadires al costranscend ència per a la vida social tat d'Un armari. A l'al:ludlda habitació foren en_!ra!'51 després de del econòmica del nostre poble.
clarar, Crisol twanguez
i Francesc
Garcia López, un dels detinguts a
l'estadó de França quan, en unió d'un
altre individu, marxava cap a València. Aquest darrer fou portat a
Prefectura des de la presó Model en
saber-se que coneixia el Crisol.
Es donà ordre que fossin vigilats

LES • PATHE · BABY • MAQUINES
FONO GRAFS DE TOTES MENES· DISCOS, eto.

PREUS BARATISSIMS

REBUDES LES DARRERES NOVETATS PER A LES TEMPORADES DE
PRIMAVERA I ESTIU
OamlBea darrer model, conrecclonadea lmlll11lorablement, est.1.l
americà obertea - Corbates. mitjons. cl.oturone, piJames I barn\1811011 de ltl'8D moda. Ezcel:lent a81!0rtlment de &ènerea oer a
CAWSES A MIDA
call, 30, Pla,a República, a
Tele!. 19.873
BARCELONA

ELS QUE HAN VOTAT I
ELS QUE NO HAN VOTAT
Madrid, 9. - Acabada la sessió
amb la votació de confiança al Govern, elS passadisso s s'emplena ren
de diputats que comentave n apassiOnadament la votació que s'havia seguit en gran Interès.
Entre els elements de l'oposició, es
!ela remarcar que el nou Govern que
està integrat per quatre partits amb
bastants diputats, no ha aconsegui t
en la. votació de confiança més que
189 vots, la qual cosa demostrav a que
alguns dels elements de la majoria,
s'abstingu eren.
No votaren elS diputats autonomis tes valencians que dirigeixen els senyors Samper 1 Sürid Blasco. ni
tampoc els senyors Basill Alvarez 1
Just Vlllanueva. En la votació tampoc no prenguere n part com ja ho
havien anunciat, els regionalis tes,
mauristes, tradiciona listes Renovación Espaflola 1 nacionalis tes bascos.
En contra bo feren Unió Republicana, Esquerra Republica na, Esquerra, el comunista. Bolívar, alguns In·
dependen ts 1 el senyor Rodrl¡uez Pérez, del partit de Sànchez Romàn.

DE IIAIQ DEL

El triple atemptat del mes d'abril al carrer de Pere IV

PRISMATICS .. BINOCLES • CINEMES
PEL·LICU

Especialit ats - Camises a
mida - Adam i model RA·
GLAN <patentad a)
MITGES aFERRO¡¡
(de garantia)

CAMISERIES

La sessió de Corts A J U N T A M E N T

PO LI LI C

La reunió de la minoria radical

DI.IOUS, I

Resultats dels combats celebrats
anit al local del Nou Món: Castillo
abandonà davant Simó a la. segona
represa; Trincber 1 Arias l i feren
matx nul; Frog i Santandreu venceren als punts Peña i Daufi, respectivament; i en el combat dc fons Cazorro abandonà davant Arias, a la
darrera represa, després d 'haver sofert tres k. d.
EL TORNEIG INTERNACIO ~: AL
D' HOQUEI

Espanya i Bèlgica han triomfat a les semifinals
BrusseHes, 8. - S'ha ju¡at una. semüinal del Campiona t d'hoquei orga·
nitzat a Brussel:les amb motiu de
l'Exposici ó. Els semifinali stes eren elli
equips d'Espanya , Anglaterr a, Alemanya i Holanda.
Espanya va vèncer Anglaterr a per
4 a O.
En un altre encontre Bèl¡ica vencé
Austria per 3 a 1.

per una parella de guàrdl
instruccio ns que parlessin fo~ lllno
es fi.xessln si els dos detinguts 1 Go
viaven algunes paraules, fent taii;
que els feien un favor.
"~
A l'esmenta t armart s 'ama "'
agent de vigilància per tal d' gi\ un
tot el que els detinguts parl~tai
Aquests es saludaren amb un
nyal, 1 després de fer-se div ~.
preguntes i veient que se'ls d e~
parlar, el Crlsol digué al seueiJ!ava
pany: «Aquells tres han calgut COtx:.
El diumenge , dia 14 estigué •·
la muntanya amb l'llilart drcnt a
Sants 1 uns altres del PÓblee'k de
L'Hilari ens dtgué que la jo ou.
d'ara és molt diferent de la dYi~tut
i que ara es deixa morir eis ob all$
per la. misèria, i, en canvi als rera
trons no els passa r es. De tal rna'{)e,.
ra parlà l'Hilari, que es con~
que havien de caure els tres Que
són morts, efectuat per elements ~
Poble Nou.» Dies després havia d'
córrer un fet semblant a Sants, ~
tat a cap per elements d 'aq-uella bat.
nada. «Veig - digué el Crisol _ •
aquells no ban complert la ParCJ.a~
la.l>
. ll·
Continua nt els detinguts la
conversa l'agent pogué assaben~
que deien que «El Maño», en con~
del que creia la policia, no haVia Pres
part en aquest fet, i que, en canvt
els havia. aju~at un altre individu'
anomenat Canadas.
•
EI Crisol digué al seu cornllan
que no s'havia de fiar molt de ¡~
lar!, ja q-Je pel treball que havten
efectuat solament els bs.Vla donat
70 pessetes, quan ell almenys en devia cobrar algun mUer.
En vista del bon resultat que et
truc de l'armari havia. donat fe
procedí a r epetir-lo amb el rnate~x
Crisol i el Saura, que no s'havten
parlat d'ençà que foren detlnguta.
En veure's, el Saura, que, pel que
sembla, està bregat en les lluites so.
clals, digué seguidam ent al stm com.
pany que no pronuncié s per a 1es d
nom de l'Hilari, ja que aquest subo
jecte havia d'ésser desconegut. A ca.
sa del Saura hi havia una plollla ea.
tllogràflca , de la. qual n ll s'incautA
la. policia per no creure-bo convenient, però després es sabé que l'al·
ludida ploma havia pertangut al cobrador de l'entitat «El P orvenlr de
los Hijos», que fou atracat al car.
rer de Wad-Ras. La policia, per tal
de conèixer la lletra del Saura, 11 de.
manà que fes unes ratlles per a la
seva dona, per tal que aquesta lllu·
rés l'esmenta da ploma als agents.
Aixl ho féu, 1 en marxar els agents
el Crisol li digué que era molt viu,
però que havia calgut, Ja que això
bo havien !et per tal de comprovar
si era la mateixa lletra del sobre
que havia rebut el cobrador retor·
nant-11 la cèdula 1 d'aquesta. manera
es descobriri a que ell era un dels autors.
Saura. digué al seu companys que
estigués tranquil, que el sobre bavi&
estat escrit per la seva companya
i que, per tant, la lletra era diferent
de la. que ell havia fet.
Sabent tot el que necessitav a saber
la policia, l'agent cregué oportú sor·
tir de l'armari, i, com és de supoo
sar, en fer-bo, els detinguts quedA·
ren astorats.
Poc després de passar això es presentà la. companya del Saura a la
Prefectur a, per tal de veure el detingut. Se li féu escriure unes ratlles
solllcltant el correspon ent pcrm!s. I
es pogué comprova r q-.1e e!cetlvament la lletra era. la mateixa amb
què havien escrit el sobre que !llu·
raren nl cobrador atracat.
En ésser-U presentat el sobre i la
lletra de la seva companya , donà l'excusa que aques~~ havia trobat uns
desconegu ts pel ~arrer i que 1! ha·
vien demanat que fes el d.lt sobre, I
que després la gratificare n pel seu
treball.
Quant al Crisol, descoberta tota
la trama, confessà de pla el que ha·
via dit als seus companys , i donà
tota mena de detalls de l'atemptat.
Quan acabà de confessar sospirà, i
d.lgué: «¡Ya sé qae el de Burgos
va. a venir por esto! - digué asse·
nyalant el coll, - pero, ¿què le va·
mos a hacer? ¡Ya està hecho!J
Anit sortiren cap a Saragossa uns
agents de policia, per tal dc conduir a Barcelona el detingut en aquella localitat Josep Gabln Casano, «El
Maño», que és un dels que, segons
el Crisol, prengué part en l'atracament del cobrador de uLos Hijos del
:Porvenir».
Quant a l'altre individu, es desconfia per ara de detenir-lo, ja que en
saber que la policia el cerca ha des·
aparegut.
Aquestes diligèncie s passaran totes
a la disposició del Jutjat correspOo
nent q-Je Instrueix el sumari per
aquests assassinat s.
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LA VISTA DE lA CAUSA PElS
AFUSEllAMENTS DE JACA

Ha acabat la prova testifical
i avui informaran el fisca~
FUTBOL
l'acusador privat i les
defenses
Alemanya ha batut Irlanda
Madrid, 8. - Ha continuat aVUI
per tres gols a un
al Tribunal Suprem el judici oral

re;

pels fusellamc nts de J¡~.ca, i es
prengué la prova testifical dels acu
sadors privats.
En primer terme declarà !'hostaler
Simó Vinue, el qual digué que qu3lt~
estave. a Muscarrue o.mb el capl
Galàn arribà un nen, el qual poolr'~
una proclama de la columna D "'!
i aleshores el capità. Galàn digll~
«Amb això no hl haurà. a!usellamen ;,
ni tampoc jo serè afusellat; valg
presentar-me.Jt
A continuac ió declara el capità._9!i
llo, el qual afirma que el foc ~ti
de la colunma de Dolla. El caP1 é
----------~*----------- Garcia Hemàndez , afegeix, no ti.ul\
cap comandam ent, que era asstUIU
pel capttà Galàn. L'únic que féU !OU
cooperar a les ordres de Gal!lll.
Després compareix el tinent M~fA
zanarcs, el qual diu que el Cf.P:,.11
Garcia Hernànde z no es preOCUY""
més que als soldats no els !lll\IlquéS
ni roba n1 aliments.
Amb aquest testimoni 11caba ~
prova testt!ical dels acusadors.
•
S'inicia
la prova. èe les deftnif..'r
Corts. 613
que renuncien totalment a. ella. t!j
Anna de Tudela
Pintura
cepció feta del capità Cortejo, el qll
Montserra t Alberlch
Treballs
estava. a h caserna la
dels ~~:
artistics mecanogr afies cessos. Declara que no nit.
va aSSfl tJ
Enrío Ochoa
tar-se dc res fins a les set del QlJl ~
Pintura
.r. Ferrer Carbonell
11
quan of crits de delirant cntu~!:_~
Enrío Garsaball
dels soldats al pali de lD. cpc;.A1
vlctorejan t la Repllblica .
Exposició d 'aquareHes de l'Agrud IJ
Les parts donen per acnba a
pació d 'Aquarelll stes de Cata·
lunya
pr~;;ll\ s'elevaran a deftnLUvcs
conclusion s provisiona ls i comen~,¡
a informar el fiscal, l'acusador .,..
vat i les defenses.

Dortmund , 8. - S'ha jugat un parHt internacio nal de futbol a l'estadi
Dothe d'aquesta ciutat entre els
equips representa tius d'Alemany a 1
Irlanda. Assistiren o. l'encontre uns
•o.ooo espectadors.
L'equip alemany fou netament superior a l'irlandès 1 vencé per tres
gols a un.
L'encontr e servi per a un bon entrenamen t dc l'equip alemany davant el pròxim encontre contra l'equip espanyol.

I Sales

d'Art

I

Galeries Laietanes

...!!:

SYR A

Diputació, 262 • Telefon 18710
ART I ORNAMENTACIO
OBJECTE S PER A PRESENT S
Miquel Vllll
Pintura
<Pins el dia 1'7 de malg)

~H~u.

12

taavant. deJ

!Utm:at.J

-------------l*~----------~
ANUNCIEU A

LA HUMANITAT

'

!

la humanitat

DIJOUS, 9 DE MAIG DEL 1935

TEATRE I CI

EMA'

TEATRE BARCELONA

Marcel Pagnol i la
LA CH ICA DE LA PENSION, tres actes seva gran obra
«Fan ny»
de Pilar Millan Astray
un bOn dla que Ja. senyora MiHan
¡,strnY es va Jlevar de bon humor
va cUr-se mentrt.! es pentinava: -Jo
també sé fer sainets. I en faré un
que el públic hi riurà i 'e:S con; sensib!t-3 hi p!oraran.
I tal cUt tal fet, es posà a escriure èLa. chica de la peru;Ión». De primer antuvi va tenir la gran pensada. de fer pa::.:;ar l'acció en una casa
de dJSpeses de Madrid i com que en
una ca.sa de dispese3 h1 ha d'haver
diSpesers tot seguit anà a cercar-los.
Trobl\ tres estudiants, una cupletera una actriu de vers 1 un ba.ix
d'Òpera, aquests tres darrer3 sense
contracta 1 els estudiants a punt
d'acabar el curs. Després creà un
orlginalissim Upus de dispesera, el
qual tipus havia d'é3Ser el més «assalnetat» de l'obra, 1, en efecte, féu
ue l'esmentada dispesera tlngués
~1 gènit, cUgués paraulotes gruixudes i cada dia escurcés méi! les raclons dels di>pesers. A f1 de remarcar amb més detall el caràcter aspre i autoritari d'aquest personatge,
la senyora Millan A!'tray va tenir
rocurrèncla que la tal dispesera. cridés el servei al so d'una trompeta
que sempre portava penjada al coll.
Graciosa i original ocurrència que
féu le3 dellcíes del públic.
I fina1ment, l'autora modelà el
perwnatge central de l'obra. Una
serventa de la casa, humil 1 volenterosa. criatura- òrfena de pare i
mare-, que tenia el caparró ple de
no~'eHer!es i tothora pa:e~ava la seva mal digerida !llustració.
Aconseguits aque:;ts personatges, la
senyora. M!lla.n els va fer moure 1
ell¡ va fer parlar. I per ells mateixos
ens assabentàrem que la. dispesera
de l:l. trompeta. no volia. fiar ni al
seu pare que 11 demanés; que el baix
d'òpera. ningú no el vo11o. contractar i era deutor de dues setmanes
da dispe3a; que la humil serventa
que, quan parlava feta sempre el
boig, estava enamorada d'un dels
tres estudiants 1 que els altres només entraven 1 sortien d'escena. per
tal de fer acte de presència 1 aixi
onlmar el púbi.lc 1 els seus companys.
AL'ti les coses, una tarda que tots
estaven reunits al menjador de la
casa, la. ràdio anuncià que un senyor notari cercava la Pitaca. -la
serventa. humil llegidora de novelleJ-per tal de fer-li a mans una
herènc!:l. de cinc milions de llres que
el seu difunt 1 desconegut pare ll

havia deixat. No Cfl.l cUr la sorpr~a
que tots tingueren. Des d'aquell instant la Pitaca va esdevenir en tota
una senyora nulionària, a lt\ qual
tots afalagaven per tal de treure-U
quelcom. La Pltaca es mostrà generosa. Al babt d'topera el féu empresari, a un mal estudiant li comprà
un bar 1 a l'actriu que mal no treballava. li comprà una me.-ceria.
Després d'haver a!yJ coHccat e!s més
necessitats, la Pltaca es recordà que
estava enamorada 1 es ~ a plorar. El seu estimat no la volia perquè era rica 1 ell era pobre; però, a
la !1, tot es va arranjar, car féu donació de la seva fortuna a una. lnst!tuc!ó benèfica. I e.c! pau 1 després
glòria.
Bé. I el ¡¡ainet que va prometre
fer la senyora. Mlllan un mati, men·
tre es penUnava, on és? El sainet
enca.rB. està per fer, car «La chica
de la pensión» no té res de salnet
1 molt de comedleta blanca, comadieta sense suc ni bruc. Una cornedieta en la qual l'acció és inversemblant, els personatges són fal~os i
el diàleg és d'un xaronisme que fa.
posar seriosa la. persona més riallera. En tota l'obreta no lla estat
aconseguit n1 el moment còmJc ni
el moment sentimental. Tot es desenvolupa en un ambient sense interès. en un ambient esvaït, passat.
que reoorda la llunyana jovenesa de
l'aut{)ra. Sl verament el sainet- gènere costumista- té com a fi el destacar un dels aspectes del viure
d'un poble - generalment l'aspecte
méJ popular - 1 la manera d'ésser
dels seus tipus més pintorescos amb
tots els Eeus defectes i virtuts, cal
assegurar que u.La chlco. de la pensiónll no és, ni molt menys, cap salnet car ni en l'ambient, ni en e-:S
perSonatges, ni en el tema d'aquesta comèdia, l'aspecte costumista no
apareix per enlloc.
Inútilment la companyia. que actua al Teatre Barrelona s'esforçà a.
donar una alenada de vida als personatges de «La chlca. de la. penslón». Inútilment-malgrat la nota.ble actuació de la. senyoreta Lealperquè no hi ha cop artista que faci
el miracle de donar vida a personatges tan poc humans 1 tan poc
originals.
LLUIS SOLER
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El Quart Concurs de Teatre
Català Amateur
El Jurat --- Més companyies inscrites
Atenent al considerable nombre de
companyies concursants, que farà
que en un mateix dia coincideixi
l'actuació de diverses formacions 1
en diferents indrets de Catalunya,
enguany ha estat també necessari
ampllar el Jurat, per a integrar el
qual han estat elegits per unanimltat: I¡nasl Agustf, Joan Alavedra,
Matlà Amat, Josep Artis, Andreu
A. Art1s, J. Bernat 1 Duran, Prudenci Bertrana, Alexandre Cardunets.
Llu1s Capdevila, Ambrosl Cnrrion,
Josep Co.rlt~u. Miquel Clivlller, Fiorenci Cornet, Agustí Collado, V1cenç coma 1 Sole!, J . Cortés Vidal, Pompeu Crehuet, Joan Cumellas, Gu!llem Díaz Plaja, Llu1s Elies,
Domènec GuallSé, Angel Ferran, Josep M." Folch 1 Torres, Josep M.•
Fr..ncès, Enric Forcada, Francesc
Curet, Joan Fernàndez Castanyer,
Josep Lleonart, Enric Lluelles, Santiago Marco, Vlctor Moré, J.
RaureU, Mart! de Riquer, P. Maur! R!bas, Lluts G. Manegat, Jaume
Marill, P. Mas Abril, J. Navarro
Costabel.lJ\, Armand Ohveros, Ricard
Opisso, Ventura Plana, Miquel Poal
Aregall, Albert Piera, Segimon Rovira, J. Ro!g-Gu!vemau, Jaume Rosquellas I Alessa.n, Tomàs Roig i
Llop, Joaquim Renart, J. Soler Parcerlsa, Octavi Saltor, Llu1s Soler,
Gracià Sànchez Boxa, Modest Sabaté, Joan Tomàs, Emlll Tintorer,
J. F. Vidal Jové, Carles Soldevila,
P. Vinyoles V!vet, Ramon Vinyes 1
Baldomer Xifré. Presideix el Jurat:
Lluis Ma.srlera.
De secretaris actuaran: Claudi
Fernàndez Castanyer. Josep Güell,
Josep Julià, Antoni Masson!, Pere

Mlliès-¡

Vegeu demà al CAPITOL
«EL NOVENO HUESPED»
per Genevieve Tobln 1 Donald
Coock. Distribuida per CIFESA
Mea companyies concursants. són:
«Quadre escènic Mossèn Cinto»,
de Barcelona, dirigit per Andreu
Gulxer. Pertany a la primera categoria de la. secció cA». Representarà l.m pooada: eLl\ !esta del carren,
d'Enric Lluelles. Lliure elecció: «A
IXlSta de so!J <estrena>. d'Ambrosi
Carn on.
e~Casal Catòlic de Sant Andreu».
de Barcelona, Sant Andreu. Dirigit
Per Isidre Aloy i Grau. Pertany a
l a secció «C». Representarà imposat: el primer acte de eLa Creu del
S'Jd» de Ramon Vlnyes. Lliure elecCiód : el segon acte de eLa !aU!da»,
e J06ep Prat.
.,.~letat Irisa, de Mataró. Dir!,....,. per Leandre V!laret 1 Padern.
kertany a la primera categoria de
secct6 lA». Representarà imposada: eLa resta del carren. d'Enric
~Uelles. Lliure Elecció; el segon acte
Costa,Victor Dauro», de J. Navarro
• bella.

«Unió L!bcralt, de Granollers. Di-

UliRt t~nni~l
LAS MIL
Y DOS

NOCHES
MERAVELLOSA I ATREVIDA
fANTASIA ORIENTAL

Puig, Llu1s M. Puiggari, Gregori
Sierra, Martí Soler, Manuel Roca
i Josep Vallès.
riglda per Amador Garrell 1 AlZina.
Pertany a la primera categoria de
la secció «A». Represemarè. imposada.: «La festa del carrer», d'Enric Uuelles. Lliure elecció: «El cr1m
de mitja n!b (segon acte>, de Lluls
Capdevila.
«Agrupació d'Art Dramàtic Renalxemenb, de Cassà de la Selva. D!r!gida per Ermengol Roure. i Tuneu.
Pertany a la segona categoria. de
la. secció «A». Representarà imposat;
el primer acte de «La mitja taronja.», de Josep M." Arnau. Lliure elecció: el primer acte de «La Fosca»,
de Florenci Cornet.
«Agrupació Teatral Farnès», de
Santa Coloma de Farnès. Dirigida
per Josep Mart! Parramon. Pertany
a la primera categoria. de la secció
cA». Representarà Imposada: «La
f~ta del carrer», d'Enric Lluelles.
Lliure elecció: el tercer acte de
«L'Hostal de la Glòria», de Josep
M." de Sagarra.

No ha pas d'ésser prel.ensló nostra descobrir ací un autor que frueix
de popularitat mundial, les obres del
qual han estat traduides a la ma.joria d'idit..:nes. La nostra intenció
és únicament patentitzar el nostre
entusiasme i la nootra satisfacció
pel fet de la incorporació de Marcel Pagnol a les fUes del cinema
parlat, les immenses possibilitats del
qual fou ell un dels primers a descobrir i proclamar.
La cinegrafi.acló de lea seves famoses obres «Màrius» i cTopaze»
-els èxits de les quals són prou
coneguts- assenyala. ja un apropament d'aquest jove 1 triomfant
autor a les activitats cinematogràfiques. Però en aquelles ocasions prestà les seves obres i res més. Encara no gosà de ple donar ampli vol
als seus desigs. Més tard, però, i a
fi de permetre a les seves tn!clat!ves i al seu enginy un més ampli
desenvolupament i una més absoluta llibertat d'acció, fundà la Societat d'Autors Associats. D'elln en ne!xia., al cap de poc temps, la seva
admirable pellicula «Fanny», obra
que en el teatre estava ja batent tols
els rècords de repr~sentacions 1 provocava justüicat entusiasme en el
públic.
EI clnema. ha donat ara a cFannY» una major densitat, una més
forta potencialitat evocativa, l'ha
feta més real 1 més humana encara.
El cinema oferia a Mercel Pagnol un camp d'acció illimilat i elements que al teatre 11 estaven vedats. I l'intelligent autor anà al cinema per a donar a la seva obra
un més fort alè de vida. El clnema 11 permetia un ambient propi
que ja no havia de concretar-se únicament en el d1àleg, en el dibuix
dels tipus de la seva obra, sinó que
es desprenia del mateix escenari,
del mateix lloc de l'acció que havia de desenvolupar-se en els mateixos indrets que evocava Pagnol.
AUd velem en aquesta cFannY»
cinematogràfica la veritable Marsella, amb les seves lnconfus!bles caracteristiques, amb el seu sol mediterrani, la seva llum, el seu color.
el bullici de la seva població cosmopolita, l'atmosfera única d'aquest
meravellós port amb les seves Upiques I velles cases cara a la mar,
des d'on la vista vola vers horitzons infinits amb ànsies de viatge 1 d'aventura..
«FannYJ>, realitzada per Marc Allegret, és una formosa 1 espiritual
pellicula, ja. tendra., ja alegre, en
la qual la rialla sol anar de la. mà
amb les llàgrimes. Més que un bella
i lluminosa successió d'imatges, és
com un fet verídic que es succeeix
sota la nostra mirada. I ~s que
Marcel Pagnol ha donat sinceritat
vital a la seva obra, als senzills i
simpàtics personatges que ha creat.
Perquè ¿on trobaríem com en «Fan·
ny» éssers tan profundament humans com el pr!mmJrat Cèsar, com
aquesta tendrivola 1 sentimental Fanny, com aqt1est tros de pa de Panlsse?
Per altra part, fora alguns lleugers retocs fets pel propi autor, el
diàleg és el mateix de la peça teatral. J?iàleg vivaç, lleuger, natural,
ple d ocurrències, meravellós d'espo~taneYtat, amb les seves rèpl!ques
àgils 1 ràpides que s'encadenen i es
creuen amb un so alegre.
«FannY» és una obra típica, una
obra en 11 que, en triomfar en el
cinema, augmenta la merescuda popularitat de Marcel Pagnol.
JOSEP SAGRE

RAD I O
Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVU~
Dl oiO US
7,15: Primera edició de «La Pa,.
raula11, dJart radiat d& RADIO BARCELONA. - Discos.
8: Senyals horaris de la Catedral. - Lllç6 de ~ radiat, a
càrrec de la. Federació de Gimnàstica.
8,20: Seaona edició de «La Pa.raula», diari radlat de RADIO BARCELONA. - Discos.
9: Senyala horaris de la CatedraL
11: Senyals horarb de la catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
MIGDIA
12: Senyals horaris. -Secció Femenina. - Música selecta. en discos.
EMISSIO DE SOBRETAULA
13: Senyals horaris. - Programa
de discos variats.
13,35: Actuació de l'orquestra Slboney's.
13,50: S e e e ió Clnematogràfl.ca.
e o n v e r s a cinematogràftca, p e r
J. C'..testa Ridaura.
14: «La Paraula», emissió de les
dues de la tarda.. Informació de Barcelona. - Actualitats teatral! 1 musicals.
H,30: cButlleti Otlciab de la Generalitat de Catalunya, - cEI fet
del dia», per Joan Alavedra. - Continuació de les Actualitats. - Borsa
de Treball de «E A J-b.
15: «La Paraula», emissió de lea
tres de la tarda. Directament des de
Madrid. Ministeris. Resum de la t:Gaceta». - Sessió Radiobenètlca.
Discos escoll!ts.

talana serà completat amb la final de
la Copa de Catalunya de rugby
Els jugadors del Sunderland arribaran demà
El programa del gran festival es- R. C. Cornellà, cosa. no pas impossiportiu dei vinent diumenge a l'Estadi ble, tota vegada que la Igualtat de

no pot ésser superat en interès. A
la magna importància del partit de
futbol Sunderland-5elecc1ó Catalana,
amb el qual la Federació de Futbol
demostra. el seu gran interès a proporcionar encontres que, a més d'una
gran expectació, puguin servir també d'estimul i escola als jugadors catalans, que forçosament millorarien
la seva classe de joc amb el contacte freqüent amb eqUips de tan
alta categoria com el del sots-campió
britànic, ve a afegir-s'hi l'interès del
partit de rugbi que el precedirà. Aquest encontre té una importància.
encara no Igualada a. casa nostra en
aquest esport, tota. vegada. que és
un partit dec!s!u per a l'equip del
F. C. Barcelona, el qual, en cas de
vèncer, s'adjudicaria el magnH!c trofeu Copa. Catalunya. Sl la victòria
tos favorable al seu contrincant, el

Dlvertlúes

I

awentures
per
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WHEELER I WOOLSEY
La cosa més divertida al lleno...
No deixeu de veure-la ...
Un fílm RADIO, n:lturalmentl

«El Nostre Teatre>>
Aquesta pub11cac16 acaba d'editar
en els seus nümeros 28, 29 i 30, respectivament, le3 obre:; «Dues dones
per un home», de J. Roig-Guivernau, una farsa de nua. comicitat;
«El jutge està malalh, de Fages de
Climent, amb Hlustrnclons musicals
del mestre Jaume Pahissa. I «Víctor
Daura11, l'excellent comèdia de J.
Navarro Costabella.
Entre les obres d'Imminent publicació e3 destaQuen «El veritable
amor», l'exquisida comM.ia d'AgusU
Collado; «Cataclisme», de Joan Oliver. I «Midas, re! de Frigiu, l'obra
de N. M.. Rubió 1 Tudurl, que en el
Concurs Ignasi Iglés!e:; 1934 aconsegU1 arribar a Clnallsta.

mar l'onze català són els següents:
Porters: Nogués 1 Martorell.
Defenses: Rafa, Blanc i Torrede.
flor.
Mitgs: Guzman, Solé, Franco, Rosalench 1 ArgemJ.
Davanters: Prat, Escolà, Gual,
Raicb, Bosc, Cabanes, Morera, Domènec 1 Balmanya.

NIT
d.a Paraula», noticiari esportiu. - Programa de discos selectes.
20,45: Noticiari des de la redacció
de «La Publicitat».
20.55: Cotitzacions de mercaderies, valors i cotons.
21: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
21,05: Emissió a càrrec de Iva Esteller: «Sl petiteJ (vals), P. BayleG . Claret; «Tango delle Ca.pinere»,
Marino-C. A. Biscio; «Sing Me a. Baby Song» (lox), G. Kahn-W. Donaldson; «Dulce amor» <vals), A. Nlle-J. Sentis; cPlea.se» (fox>, J. GlsEl famos equ1p «Sunderland», aots·oampiO d'Anglaterra, que actuara diumenge vinent a l'Estadi da Mont·
R. Ralnger.
Julo contra la Selecclo Catalana, en partit a profit de 1a Mu tual Esportiva da catalunya
21,40: Orquestra. de RADIO BAR(Foto Sagarra)
CELONA: «Marur~. M. Glirum;
«Caixeta de música», H. Mannfred;
«Minuet», T. Vela; «Preludi en Do
dies! menor», S. Rachmanino!f.
El Campionat
22,05: «La Paraula», emissió de
DIUMENGE VINENT, DIA 12, A LA TARDA
les deu 1 cinc minuts del vespre. DiCopa
d'Espanya
rectament des de Madrid. Resum de
Gran partit Internacional da futbol a l'Estadi de Montjulc
les Informacions radiades durant el
d!a.

22,15: Concert a càrrec de l'Institut Orqo.estral de l'Associació
Obrera. de Concerts, sota la direcció
del mestre Joan Ple 1 Santasusa.na.
Música. germànica del segle XVIII:
Obertura d'clffi¡encia Aullda.», Gluclt
Minuet d'«Or!euu, Gluck; Cassació
núm. 1, en Sol major <Suite), Mozart; Quartet en Sol major, op 12,
Mozart (pel Quartet de Corda. de
l'Institut Orquestral. Violi I, Ricard
Abelló; Antònia Pic, violi II; Maria Masheras, viola; Leandre Macià,
violoncel) ; Simfonia. núm. 13 en Sol
major, J. Haydn (per l'Institut Orquestral de l'A. O. de Concerts).

Casa~ ~

EI senyor Ple i Pon ha disposat
que la pellicu!a. d& la. Ciutat UniverEltàrta, que li ha estat trame!a per
la Junta de l'<'Smentada Universitat
per a la propaganda i dlvulgacló
d'aquella. ma.sma empresa de cultura
nacional. s!guJ exhibldo. a. comptar
de3 d'aVUi 1 durant tres dies successius al saló d'actualitats del Publi
Cinema. del Pa.~selg de Grhc-ia, mentre s'organitzen projeccions adequade.'! en altres llocs de Barcelona 1
de tot Oll.talunya, a f! que l'opinió
pública en general, 1 en particular
la joventut, ea facin càrrec de la
transcendència. i importància que
per a l'esdevenidor cultural d'Espanya té la realització de la Ciutat

DIABETIS - ALBUMINU·
RlA - lNFANCIA
ETC

~IOMAO

J. LN'I'~l'lNb

CARRER LLURIA, 62
(entre consell de Cent 1 Aragó)
SALMEifON, U2

MANSO,
(da\.'ant.
del ll.ler¡;at)
__________
*__________
_
7'l

Univerlitària, la qual sens dubte serà una. de les primeres del món.
AvuJ, rujous, en sessió privada,
s'efectuarà una projecció de dita
pelllcula, a la qual han estat invitades la Premsa i les autoritats en
l'esmentat local del Pub11 Clnema.

SUNDERLAND contra

(Sots-eampló d'Anglaterra.)

~ElECCIO

CATAlANA

PARTITS CORRESPONENTS A LA
JORNADA DE DllmiENGE

Sporting de Gijón - Valladolid.
Atlètic de Madrid - Arenas.
Espanyol - Badalona {dissabte)
València. - Hèrcules.
Elx - Betis.
Irún - Saragossa.

a benet!c! de la Mutual Esportiva de Catalunya
PREUS:
Entrada. general (impostos inclosos> ............
3 ptes.
Seients Nord i Sud <amb entrada) ... ......... .. .
4 J
Tribun!l. lateral supertor (id. ld.) ... ... •..
6 ))
Tribuna lateral lnfer!or (!d. id.) .. . ... •.•
8 ))
Tribuna principal superior <id. id.) ... ••• .. .
lO
>>
Tribuna principal inferior Cid. íd.) ... ... .. .
12 »
Llotges pls, amb sis entrades ... ... ... ••• .. .
100 »
Llotges terreny, amb sls entrades ................. . 75 »
Taquilla oficial, sense recàrreo, al Teatre Novetats

E1 partit Portugal-Espanya
produí una recaptació de
135.000 pessetes

Lisboa, 8. - Segons s'havia calculat, l'encont.re entre Portugal l Espanya ha estat beneficiós per al futbol portuguès.
En l'Estadi de Lumiar s'ha batut
el rècord de recaptació. El total de
l'ingressat a taquilla s'aproxima a
les 135.000 pessetes.
LA I VOLTA CICLISTA A ESPANYA
A resultes de l'excellent tanteig obtingut pels portuguesos, el mln1sterl
d'Obres Públiques ha donat ordre.t
perquè comencin amb tota diligència les obres de l'Estadi Nacional, ja
que es té el propòsit ferm i decidit
que aquest terreny estigui acabat per
València, 8. - Es düicll per als
Als 38 segons del primer, passa. la a dintre d'un any.
que venim seguint aquesta prova la cinta d'arribada el madrileny Mula,
ressenya de l'etapa. d'aVUi.
1 pocs segons després bo fa l'italià
Ja en les etapes Saragossa - Barce- Luiggi Barral.
Gaztañaga vencé Tony Herlona. 1 Barcelona - Tortosa pocs !oren
En vencedor ha emprat una veloels fets dignes d'esment, però encara citat mitjana de 31'476, i després d'a.- rera per k. o. a la tercera
que pocs, ni hagué algun: rebenta- questa etapa la mitjana general de
represa
des, e.tropells, Incidents més o menys Gustau Deloor és de 30'380.
destacats. Quelcom hi hagué. Avui,
1. Max Bulla, 5 h. 58 m. 22 s.
L'Havana, 8. - S'ha. celebrat l'a.res no ha ocorregut que pugui in2. Van der Ruit, igual temps.
nunc!a.t combat de bOxa entre ela
teressar el lector.
3. Canyardo, igual temps.
pesos
forts Isidor Gastañaga 1 Tony
Això s'expl!ca ficllment s1 dJem
4. G. Deloor, igual temps.
Herrera, campió de Cuba de totes
que al Paseo de la Alameda de Va5. Cepeda.
les categories.
lència, final de l'etapa, es presen6. Figueres.
La lluita, que estava concertada & •
taren els 32 corredors en compacte
7. R. RUiZ Trillo.
la distància de deu represes, ac~
grup; solament uns·quants, pocs, en8. Cardona.
a la tercera, pel Cet que, després de
9. Pou.
traren després d'uns segons.
castigar durament al cubà, el basc
L'Alameda, lloc de perfecta dispo10. Bancbo.
posà «k:nock~ub Rerrera.
11. Bacbero.
sició per a una arribada, per la seva
Oastafíaga pesà 93 quilos justos 1
18. Dlgnerr.
recta magnUica. per a l'esprint flnnl,
Herrera 79'500 qu!los.
13. Molina.
està plena d'espectadors.
Els organitzadors i lea autoritats
14. Ginés.
15. Ballinger.
ho han disposat tot perfectament
16. Bianchf.
per tal que hi bng! el degut ordre,
17. Esteve.
però això no s'aconsegueix. Apenes
12. B8116n.
entren els corredors Bulla, Canyardo
19. A. DeJoor.
1 Deloor. que entren per aquest or20. Blackmann.
dre. el públic es llença a la carretera
21. Adam.
i el nombrós grup que el segueix a
22. Fayolle.
pocs metres ha d'ésser cla.sif!cat en
23.
Ambcrg, tots amb el mateix
el clnquè lloc, ja. que és !mpossjble
temps del vencedor.
assenyalar l'ordre d'entrada.
24. Mollnar, 5 h. 58 m. 32 s.
25. M. RUiZ Trillo, Igual temps.
26. Gimeno, !gual temps.
27. Montes, 5 b. 58 m. 40 s.
28. Tuero, !gual temps.
29. Gonzàlez, igual temps,
30. Valenlyn, !guru temps.
31. Mula, !smal temps.
32. Barral, 5 h. 59 m. 19 s.

Max Bulla, en una jornada sense interès,
s'adjudica l'etapa Tortosa-València

____________*____________
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54 m. 48 s.
m. 18 s.
3 m. 27 s.
m. 42 s.
Barral. 60 h. 16 m. 58 s.
Max Bulls, 60 h. 23 m. 49 s.
Blactonann, 60 h. 34 m. 1 a.
A. Deloor, 60 h. 34 m. 1 s.
Blanch!, 60 h. 33 m. 07 s.
FayoUe, 60 h. 35 m. 7 s.
Van der Ruit, 60 h. 45 m. 52 s.
Valentyn, 60 h. 52 m. 25 s.
Ambel'll. 60 h. 54 m. 32 s.

G. Deloor, 59 h.
2. Digne!!, 60 b. 3
3. Canyardo, 60 h.
4. Molinar. 60 h. 7

1.

El banquet de comiat
a Mercè Nicolau
Le. Comls.sló organitzadora del
banquet-homenatge a la primera actriu Mercè Nicolau, p<:r la seva excellent labOr arti.stlca al front de la
COmpanyia. Oficial Catalana durant
la temporada 1934-35, que acabarà
amb les funcions del pròx.!m diumenge al Teatre Poliorama, continua reben~ nombro3es in~crtpcions,
prova indubtable de l'enorme simpatia que s11& guanyat l'homenatjada, la qual, a part els seus èxits
per.:>Onals, ha. saout donar a aquesta temporada oficial un to de dignitat artisUca que s'ha fet mereixedora dels més slnoers elog!.s.
El banquet se celebrarà el prò:dm
dissabte, a les dues de la tarda, al
Restaurant Joanet, de la Barceloneta. Poden adquirir-se els tiquets a
l'Admln.lstració del Teatre Poliorama, al preu de 12 pe.'!ietêl.

•••
Els jugadors seleccionats per a for-

20:

El senyor Pic que prohibeix
uns films ordena la projecció
d'uns altres

I

forces dels dos equips contrtnca.nts
és ben acusada, seaons es desprèn
dels resultats obtln¡uts en els partits que ambdós equips han jugat
aquesta. temporl\da entre si: empat
a zero, victòria del Cornellà 1 dues
victòries del Barcelona.
No cal Insistir en la importància
del parUt de futbol, prou coneguda.
pels aficionats d'aquest esport. La
palesa a. bastament el fet que gran
demanadissa d'entrades 1 localitats
per a aquest partit, des de molts dies
abans de posar-se en venda el bltlletatge, hagi indurt a la Federació de
Futbol a l'obertura de dues taquilles
oficials per tal d'estalviar molèsties
al públlc. Aquestes taquilles seran
les del Teatre de Novetats 1 de la
Plaça de la Universitat (taquilla de
fusta), que començaran a funcionar
des d'avui

Amb tots aquests motius de gran
interès per als esportius, és de confiar que, r ecordant la flnal!tat benèfica de l'encontre I l'obra altament
important Que ve realitzant la Mutual Esportiva de Catalunya, a la qual
està dedicada la jornada, l'Estadi registrarà un d'aquells plens tan rars
que solament ha aconseguit en les
ocasions en què l'espectacle tenia un
interès tan acusat com el del vinent
diumenge. Tots els esporUus -tan
sensibles a la vàlua d'obres perfectes,
que ens posen, com la de la Mutual,
en un lloc d'honor- copsaran a més
de l'lnterès esporUu ben elevat d'a.questa jornada el poderós atractiu de
b destlnac!ó benèfica a què està dedicada I cnp d'ells no voldrà desaprofitar aquesta oportunitat única que,
tot assegurant-li una tarda de vera
fruïció esportiva, 11 oferetx. la Federació de Futbol d'allargar generosa.ment la mà per a aixecar les victlmes de l'esport de Catalunya.

TARDA
16: «La Paraula», emissió de les
quatre de la. tarda. Informació general. - Programa de discos.
18: Senyals horaris. - Programa.
del Radioient. Discos a petició de
senyors subscriptors de RADIO
BARCELONA.
18,30: Suplement de «La Paraula», dedicat a la. Secció Infantil de
RADIO BARCELONA: Rondalles,
contes, consells útils, etc.
18,45: Retransmissió des del Palau núm. 2 de Montjuïc, «Stand Casa Ford», concert per l'orquestra Demon's Jazz. - «La Para"Jla», emissió
corresponent a un quart de vult de
la. tarda. Informació de l'estranger,
Barcelona, Madrid i provinc!es. Cotitzacions de monedes.

ALIMEHU OlmTIU I DE Rf61M

•

ESPO-RTS

El gran partit Sunderland - Selecció Ca-

Avui, dijous.- A les 12: Obcrt"..t.ra:
senyals horariS; música variada en
discos. A les 13: Música d'obres Uriques. A les 14: Música. selecta. A
les 14,30: Fi de l'em.!ssió. A les 19:
Obertura.; senyals horaris; música
simfònica. A les 20: Cotitzacions.
A les 20,05: Música variada. A les
21: Noticiar! i Serve! Meteorològic.
A les 21,15: Concert selecte, a càrrec del «quartet BadaloDD.». A les
22,15: Not1cies de Premsa des de
Madrid. A les 22,30: «Jazz». A les
22,45: Fi de l'emissió.

Caballeros de

.ELS

ELS PARTIT DE DIUMENGE A L'ESTADI

EAJ-39 • RADIO BADALONA

DEMA ESTRENA AL CINEMA
CAPITOL DE L'OBRA MES
COMICA DE L'ANY

.
/
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als compradors de les perfumeries que oc;tentin aque•t cartell

Exigiu un tiquet per cada
e i n e p e s s et e s de e o m p r a

Del13 ol19 de maig del 1935
.
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5.
6.
7.
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9.

10.
11.
12.

13.

Ei repartiment de premis del
11 Gran Premi de Sants
Le. 8ecctó de Cultura Física de l'Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant, assabenta, per mJtj~ d'aquestes ralles,
que avui, a les deu de la nit, al local
de l'Ateneu, es llluraran els premi:!
de la cursa atlètica n Gran Premi
de Sants, precedida per una conferèn- •
cia a càrrec dei doctor J. Armengol
de Llano, sobre el tema «L'exercici
com a medi de guartment1.

VIl
EXPOSICIO
INTERNACIONRldef
AUTOMOYIL

DEL 3 AL .5 MAIG
PALAUS PARC MOMTlUIC
BA RCELON A

VISITEU·LA

Dijous,

9 de

der 1935

maig

Barcelona -

Any

I.V -

Número

J·~

DICTADURA A PORTUGAL

La policia ha descobert un complot cívico-militè::lr ~on·tra la Dictadura

ff mi!!at~e ~l LI.
La nostra subscnpCIO al Pre!i~ent ~e la
PER ALS AMICS

EMPRESONAT~

Relació de donatius rebuts a les nostres oficines

administratives

(R~t~s~a ~a~~~:r:~~: .~~~.

pral.)'

0'50
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LITERATURA PORNOGRA·

*

.=

LES ELECCIONS
DE IUGQSLAVIA

I

deh~~1l6(¡~20:Festes

Focs

de Bengala

esquerrans de Cerdanyola

t~~ ~t~t·=¡~J.<'l!~iaq~!i ~i;[~~ee!E~n!st~~e a~a~
portava un paquet amb novelles pornogràfiques.
DE L'INTENT D'ATRACA•
MENT A UNA FABRICA
El Jutjat num·. 13 estigué a la
presó per tal de prendre declaració
als detinguts processats pder l'lin'atuto-t
ritat militar amb motiu e
en
d'atracament
a. una fàbricagrat
de corte d
Els
ba s e carrer 0 a.mp 8 a
·
detinguts1 són estrangers
i es diuen:
Giulio Giovanni i Georges Ata.nasd
se Dinel. Al primer li fou ocupa a
una pistola.
Els processats negaren que pensessin
portardient
a cap
i es
justificaven
quecap
feiadelicte
pocs dies
B
que eren a arce1ona. ti!l
oEl Jutjat acordà ra car e1 pr
cessament i el sumari ha passat a
l'Audiència per al Tribunal d'Urgència
.
EN LLIBERTAT
El J tj t
.
... hir e
u a num. 12 pos..
a
n
llibertat Josep Pérez, el qual estava detingut com presumpte complicat en un robatori a mà armada.

...

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

La protesta

PUBLIC
*

Suma anterior ... ... 11.746'45 SABADELL
Joan Patlras(tercera.
.. ... ...
... ...
0'50
llista.)
:
VALLFOGONA DE RIUCORB
F. D. B............. , ..... •·•
0'50
En compliment de l'acord adoptat
(se¡on:~.Gaso!
llista):
0'50 pel Consell
Catapa•nual
.. , ... ... ... ...
l ' - Borrè.s
Un de Doménech
Gironella ... ... ... ...
0'50
bll Generall Cd 'Acció
ll Execu
Pep
Ramon Sapés
lat 1 Pr ~del Pere ... •.... · ... ...
l'... ... .. . ...
0'50 lana. Repu cana, e
onse
Lluis Tudó ... ... ... ... ... ...
l ' - Joan Barra. ... ·::. ·::. :·.: ::: :::
o·5o tiu d'aquest partit ~a env 'tssat eJ.
..
..
rbon cor ... ... ... ... ...
Mag! lo'arré Ametlla. ... ... ...
l ' - Un catiii• ........ , ........ ,
0'50
litat de Magistrat al qual prinl b e t Llob e t ... ...
'" .................
o·so
qua
Ramon Lo
,_ Un nacionalista.
... ... ... ...,
,
clpa.lment incumbeix la sa.1vaguar52'0
50
Un cubll. catalli. .. · .. · ·.. . ..
2'- Un rabassaire ..... · ... • .... ·
da de la Constitució, la situació de
Ramon eLlobet
0'50
liti
tal ny
1,_ Baruter 1 Prunera... •.• ... ...
d Ametlla. ... ...
J aume ar ona. ... ... ... ...
1'- Catal....................
,.,
rl nt
~
0'50
la
po ca a 0 a u a.
Ramon Llobet Morera ... .. ·
Baldomer Bacós
1'Aquest missatge comença pa a
J osep Jou ... ... ... ... ... ...
l ' - un catalanista ... ... ... ...
l ' - de la situació irregular de Cata.luUn rcpu0bllcil.d.. . ... ... ... ...
Pep de Roda. .::·.::\::· .'.'.' ::~
1'- nya dintre la situació equívoca del
1,_ Josep Novell ... ... ... ... ...
casimir ar ona. ... ... ... ...
règim. Diu que els inculpats en E;ls
50
Francesc
Torres ...........
... ...· ...
...
l ' - Un vl¡atll. ...... ........... ,
Jurlsdl~0•50 fets d'octubre
Ricard
Mlnguena
t Ib estan
i sota la¡ distingir
1,_ Un sen&:l treball ... ... ... .. •
Ramon Corbella... ... ... ...
l ' - cló dels r una1s
que ca
i tot
1,_ Clsquet Llanes ... ... ... ...
Miquel Foix .. . ... ... ... ...
l 'entre persones o institucions
0,50 Avi rabassaire ... ... ... ... ...
Mag! Clarabó ........ , ... ...
1'70 un poble. Per això es necessari _do0,60 Dos rabassaires ... ,.. ... ...
1,_ Joan carceller ... ... ... ... •.•
Jaume Benet ......... •·• ...
l 'nar el crit d'alerta per tal d 'eVltar
1._ P.
Un que no
és res ...
UnP.!erm
federal
...
...
...
...
l
' - que continuï la trista. història d'EsFrancesc
Mln&uella.
... •·•
... •·•
....
P. ... ... ...
O'S5
CASTELLO D'EMPURIES:
Jaume Alslna. .............. ,
0'50 panya.
d'Oli
d ta
A Ja. memòria. de J . Compte •
2· - Joan Pous .. . .. . . .. ... ... ...
0'50
El Comte duc
vares, e ri ni
.
un federal de cor ... ... .. . ...
0'50 funesta memòria,
Corresponsal de LA HUMA·
en un memo a
NITAT ................. .
S·- Valent! Codina ... ... ... ... ...
1'- presentat a Felip IV va aconsellar
Pere Batllorl Capallera. , .. .. •
1'- com a mitjans per a desposseir Por3.50 Joan Falguera ......... .... .. ,
Joan Pagés Ferran ... .. . .. •
3'x
.
x.
..
.....
•·•
...
...
...
50 tugal i Catalunya de llur a.utonoJ oan Arlà Resta. .. . .. . .. . ...
Un agricultor, a la memòria.
s··;:. ·::. :::
1'- mia «fer que s'ocasioni un tumulte
de Jaume Compte ........ .
5· - un rabassaire ... ... ... ... ...
l ' - popular gran». Existeixen avui dia
UN QUE SE'N VA
Patrlc Brugués .. . • .. ... .. .
l ' - Josep Sànchez .. . ... . .. .. . •.•
1'- indicis ben concrets per a creure que
VIsità al cap de policia el general
Pere Parnau ...... ... ..... .
1·- Didac Pinyol ...
1'no
són
abandonats
del
tot
aquells
De
Miguel
per
tal
d'acomiadar...se
Pere M. Suf'ler .. . .. . .. . .. .
1'- ml"tjans. Hi ha paraules ben clares
2'- R · Cantó .. · .. · .. · .. · .. · ...
0'50
i d l'
d'ell.
F ran cecs Bardés .. . .. . .. . • .•
1
l ' - AJoan
la mFuemtòérla.
de Macià ..., .....
,
0'50 ndel
senyor Gil Robles
e ex-mDETENCIO D' UN REC LA·
Josefina. Amorós VIdal ..... ,
2'a ..............
· tre de Governació Sala.zar
AlonMAT
15
Josep Juncà .. . . . . .. . .. . .. .
1. V1Jleaaa .....
... ...
l'Esteve Llovet .............. ,
2·- Evarist
Per catalunya
. ...... ...
.. .
0'50 so, i, sobretot, hi ba l'actitud va~llAgents de la brigada especial deUn esquerrà .. . .. . .. . .. . .. .
2·- un amant de la llibertat ...
2'- la.nt del general de la Quarta Dtvi- tingueren Francesc Martfn Blasco
Un empordanés honrat , .. ,.,
2·- Francesc Linares .. . .. . .. . .. •
2'sió
quan
el
6
d'octubre,
en
la
qual
reclamat
pel Jutjat núm. 9 per tiJ . Pujol ......... ........... ,
2'- Salvador Domênech ... ... ...
0'25 no es refllSa la possibULtat de su- nència. illfcita. d'arma.
Jaume Barceló ... ... _. ....
2 ._ Un grup1 de !edera.ls
de Ja
,_
blevar-se.
119
F. B. C ................... .,,
22:50 u~~eeu 1 : ¿:uiià.,':..:..{i5. ':La'Sèvi\
Davant d'aquests fets tan greus,
Un ex-empresonat ... ... .. .
LLADRES DE FIL T ELE·
Carme VIdal .. . .. . .. . .. . .. ,
l'dona, la seva mare tla secal recordar el Sr. President del ConGRAFIC DETINGUTS
Enric Hugas .. . ... ... .. . .. .
2·va
cunyada.
..
.
...
..
.
..
.
...
5'sell
de
Ministres
la seva promesa
Entre Montcada i Sant Andreu,
Joan Batlle, a Ja memòria. de
Angel Mas .. . .. ......... · .. .
0'25 formal de respectar absolutament de la llnia. del F. C. del Nord, foren
J. Compte .............. .
l ' - Fecund PapeU .. · ... ... ... ...
0'25
l'Estatut
de
Catalunya
mentre
no
Antoni Guerra .. . ,.. .. . .. .
1,_ M. Benet ............ .. , ...
g:~~ sigui revisat dintre de la Consti- detinguts Pasqual Bernat Maron 1
Miquel Palró .. . ... ,.. . .... .
l ' - Josep Llagostera. ... ... ... ...
0'25 tució. Es ben clar que des del 7 Eusebi Arcos Publlla., els quals acaJoaquim Torrent ........... .
Josep Jové ... ... ... ... ... ...
0'25 d'octubre Impera a Catalunya un r " baven de tallar els fils telegràfics
Francesc Suf'ler ........... .
12'•- Josep Esteve ...
... ... .. · ,..
"'"
· t t d l'
tad Com anyia
Miquel Pulgnou ... ... .. . ...~.
1·- Eduard Quero ... ... ... ... ...
0'25 gim totalment arbitrari.
Això de prop!e a e esmen a
P
·
Francesc Roig ... ... ,.. ... ...
0'25
faltar
a
la
llei
amb
l'excusa
d'impoDigueren
que
se
l'anaven a venSEGURA:
Llorenç Alonso .. . .. . ... . ..
0'25 sar-la és un vell sistema de la mo- dre perquè no tenien diners per a
Antoni Tarragó ... ~.. , .. .. .
2'Pere Anglés ... ... ... ... ... ...
g~s narqula sobrerament conegut a Ca- menjar. En duien 70 quilos.
Celest! Salvanes ... , .... .
2'Jaume
Aris
...
...
...
...
...
...
talunya., el qual va portar, per a
Els foren ocupades les eines corRamon Tarragó ... , .... .
Joan Tarragó .............. .
~:Suma I aecuelx ... ... 12.090 45 reprimir el pistolerisme, la conver- r esponents l a més a més, ambdós
Antoni Salvanès ... ... .. . .. .
sió en
tenen antecedents com a professloUn simpatitzant d'esquerra.
~:= Dêl sorteig de l'onze de Maig hem vern. pistolers els agents del ger nais
del r obatori.
Ramon Perelló .. . .. . . .. .. .
l ' - rebut de diversos senyors les següents
El primer d'octubre el President
Josep Salt6 ... ... ,.. ... ...
1'participacions:
Llorenç Casany .. . ,.. ... .. .
l'
Manuel Fàbregas, una de 0'50 ptes. del Consell de Ministres, des del
ll
Jaume Marlmón ........ .
2
del núm. 22 .699, 1 una altra. del nú- banc blau, va manifestar que la el
Josep Jové ............ ..... .
l ' - mero 34.757.
catalana
dels
contractes
de
conreu
Mag! Gabarró .............. .
0'50
Apol Nayen, una de 5 ptes. del nú- «S'ajllStava. en els seus termes a la
Isidre Balcells .. . •.. .. . .. .
l ' - mero 28.796.
sentència del Tribunal de Garanties,
V!ctor Tort .. . ... , .......... .
1'25
Familia Domingo,
una de pesseta car el Parlament de catalunya IeLlu ls Marimón .. . .. . ... .. .
8
Martl Perelló .. . .. . .. . .. . . ..
2' - de}.n~. ~~ à¡, 50 céntlms del nú- gisla en allò sobre el qual té atriEvarist Tort ............ .. ,
~:2¡ mero 34.616 1 una altra. del número bucions». En efecte, aquesta llei, per Gratz <Austria): 8. - Informes de
32.880.
una simple ordre del general de la bona font, procedents de Zagreb, diGrup d'esQuerrans d'Olban:
Pere Patau, dues de 50 céntlms del Divisió, fou deixada sense efecte l uen que han continuat els desordres
Un republicà d'esquerra. .. .
5'núm. 339.
Una obrera ...............
es digué que quedarien compresos electorals en diversos llocs de Creà.2 'An~ela. Azll.ls, una d'una. pesseta .del en el ban d'estat
Un poca-roba .. . .. . .. . .. . .. .
de guerra tots els ela, 1 que en un sol districte electo1'Una tamUia esquerrana .. . . ..
'1' - n~àt;t::;~i Espel, una. d'una pesseta. que s'atenguessin al compliment d'a- ral lú hap hagut 3 mo.rts i diversos
Josep Camprub! ... ... .. . . ..
1 ' - del núm. S0.845.
quella llei.
Inútil parlar d'altres ferits, per haver fet foc la policia
Josep Fa.ure .. . .. . .. . ... .. .
0'50
Valent! Alcrudo, 5 d'una peSSilta del lleis. com la municipal.
N'hi ha contra els manifestants.
Antoni Armengol ... ... , .... .
1'21.657.
prou per a assenyalar un atac d.i rec• • •
Gil VIla! ta .. . .. . .. . ... .. .. ..
0'50 núm.
Maria
Casadevall,
una.
d'una.
pesseta
te
a
la
Constitució
la
llei
per la
Belgra{i, 8. - Als cercles ben in·
Josep VI!alta .. . ... .. . ... .. .
1'A Ja. memòria de l'Avi ..... .
1'- del nüm. 3.226.
qual es pretén establir a Catalunya. formats es pronostica una forta dicJosep Companys ... ..... ... .
1'Tarsal Servlce, una de dues pessetes un règim provisional.
tadura, com a conseqUència de la
Josep Parella. .. . .. . .. . .. . .. .
1'del
carrer
TrlnSegons l'article 11 de la Constitu- victòria oficial aconseguida
la
Josev Freixa .. . .. . .. . .. . .. .
0'50 xant, una d'una. pesseta del núm. ció, l'Estatut, una vegada aprovat, candidatura governamental per
en les
Un pres ......... ........... .
1"serà la llei bàsica. de l'organització eleccions generals del diumenge.
Josep Vatllaura. ...... ..... .
0'50 8.394.
Del profit d'una.9 rl!eta, una. d'una. de la Regió autònoma i l'Estat esAls cercles oposicionistes es sePau Prat ...... ........... .
1'J osep Solé ............... .. .
1'- pe?j'~t~r~e~:~~i-1; ~~!· d'una. pesseta panyol l'empararà com a part inte- gueix dient que les eleccions no b an
ColeU ................. . .. .
1'- del núm. 0.129.
grant del seu ordenament juridic. estat sinceres.
•
Llorenç VI!alta. .............. .
1'RECTIFICACIONS
Es anticonstitucional, doncst qualse• •
Un azat\lsta . .. .. ............ .
1'En
Ja.
llista.
publicada
l'onze
d'abril
vol
llei
que
vulneri
l'Estatu&
de
CaBelgrad,
8
(oficial).
- A primera
Un Independent ... ... .. . .. .
1'Joan Armengol .............. .
1'- délem que Rosa. Mas ens havia lliurat talunya.; suspensió de les facultats h ora d 'aquesta tarda han estat fa•
una participació
d'una pesseta
del núJosep Costa .. . .. . .. . ... .. .
1'- mero
8.436 del sorteig
de l'onze
de del Parlament català, atribució a l cllltats
1 · els resultats
¡ b d definitius
1
tdedlle-s
Pere Turné ................. .
1'- maig, enlloc de l'onze d'abril.
Governador general de totes les fun- e ecc10ns ce e ra es e passa
uJaume Glbanya. .. . .. . ... .. .
1'En Ja lll.sta publicada ahir anotem clons i facultats que l'Estatut atri- menge, que són els segUents:
Isidre Estrada .. . .. • .. . .. . . ..
2'- una pesseta a Montserrat Latorres
I
buelx
al
President
i
al
Consell
ExeLlista governamental, encapçalada
Joan Colell ...... ........... .
2'Pere Ra! art .. . .. . ... .. .
2'- Gaya enlloc de 2; amb tot, Ja suma cutlu de 11\ Generalitat, nomena pel senyor J evtich: 1.738.390.
Llista de l'oposició, encapçalada
Doménec Ratart .. . .. . .. .
2'- total estava d'acord amb la Quantitat ment d'una comissió de revisió de
Un pres ...... .. ........ ..
1'rebuda
traspassos de serveis i d'altres, com pel llder croata, doctor Machek:
J oau Cocllna .. . .. . •.. .. . .. .
2'la d'ensenyament, que no seria molt 983.248.
Salvador Perarnau .. . ... .. .
0'20
dlffcll de saber com estaran redacMnrceHI Colell ......... ..... .
0'20
Ramon Reig .............. .
0'20
tades.
Un:~. familia d'esquerra ..... .
5'El missatge continua dient que,
•
,
J aume Casacuberta. .. . .. . .. .
0'20
Em111 Vllardell .. . .. . .. . .. . .. .
1'Josep Reig ........ ... .
1'sible del de la dictadura primorlveValent! Vllardell ...... .. .
0'50
rista, s'ha usat de 1a di f amac1 , que
Gonçal Solli. ........... .
0'50
·ó
J osep ComeUas .. . .. . .. .
0'50
ha culminat en la Indignitat corneJosep Faura ........... .
0'50
TAT
Usa.nlevie\:-,el.talsrl~.ofpdoenfa.ntJel~~l~:~nai: Llegiu LA HUM
Un de bona voluntat .. .
0'30
Joan Cascllas Noguera. .. .
l 'ICEBER G S tra banda, en aixecar-se l'estat de
Paris, 8. _ «Le Temps» comenta
3'Pere Furnell .. . .. . .. . .. .
J osep Flgols . .. ... .. . .. .
1'Aquelles enormes muntanyes de guerra. a Catalunya s'ha lliurat l'or- la crisi espanyola en el seu article
Joan VIla .............. .
1'glaç que floten per l'Oceà i pro- dre públic a l'autoritat militar, com de fons, 1 entén que la solució no
Ramon Carrcraa .. . .. . .. .
1'si hi hagués gaire diferència entre deixarà. de provocar sorpreses en els
Benet PuJol .. . .. . .. . .. .
1'dueixen catàstrofes com la del
Familia d'esquerra ... .. .
2'«Titànic», han estat sempre i són amTbdotósplergè~imst,a.·feglt a la destitució cfrcols politics de l'altre costat dt>l
~
Carme Solà ........... .
Pireneu
1'encara el terror de la navegació.
A Ja memòria de l"Avl .. .
1'en bloc dels jutges municipals, fa
«En efecte -afegeix- quan des
En
altres
temps
hom
s'hi
jeia
a
que
Catalunya
visqui
fora
de
la
de fa ja d iverses setmanes
es preUna Camil!:~. esquerrana ..... .
l'canonades. Avui, però, ha estat Constitució, en plena dictadura, com conltza.va l'ampliació cap el centre
Ramon Codina .. . .. . .. . .. .
1'Ventureta Clotet .......... ..
1'descobert un producte, la «the1·- si l'autonomia fos un règim de po- esquerra de la majoria parlamentà1'Ramon Pous ...... ... ..... .
mite». barreja d'òxid de ferro i sar i treure.
ria i del Govern, com a únic mitjà
VIcenç Slmon .. . .. . .. . .. . .. .
1'pols d'alumini, la qual provoca
Catalunya, en temps del primer d'obtenir una estabilitat suficient
Valent! Sanz .. . .. . ... .. . .. .
1'Borbó,
Ja
una
va.
travessar
temperatura
una
de
situació
2.000
a
del
3.000
Poder central, s'assisteix ara, P.n
Josep Sanz ............ ..... .
0'50
graus C. Si hon~ diposita 50 quilo- semblant, i això avui no pot repe: realitat, a la constitució d'un Minis1'Joan Fi¡ols ................. .
Ramon Comellas .Macià ..... .
1'grams del producte damunt el més tir-se. Catalunya vol governar-se I teri de dreta presidit pel cap del
Montserrat Codina .. . .. . .. .
1' ben plantat dels «icebergs» aquest no vol ésser governada des de fora. partit radical que assumeix, per dirJosep Po118 ................. .
0'10
es desftl com un bolado, es fon Si el poble de Catalunya es desen- ho aixf. la direcció dels negocis».
Antoni Besa ........... .
l'com una dama· madura i soltera ganya. de la República, la conseqüèn- L leg'tu
LA H U M A I TAT
Jaume ColeU ... .. . ... .. . ...
1'que escolta una confessió d'amor ... ela és òbvia: un extremisme treba«A força de flexibilitat -continua
En els nostres oceans polítics és lla a favor d'un altre.
«Acció Catalana Republicana és dient el periòdic-, el senyor Lerfreqüent que s'hi congriïn «iceuna
agrupació
polltlca
de
catalans
roux
ha aconseguit formar un Gobergs» d'aquests, blOC3 glacials i
Al Po liorama
enormes, contra els quals s'esta- sincers I sincers republicans -diu vern viable; però no ha pogut fer-ho
el missatge,
en els seus
beUen les naus de l'honestedat i textualment
paràgrafs últimsque posàrem
el més que cedint totalment a les ex!Sode l'entusiasme. Els blocs sovint nostre esforç a preparar radvenl- gències del cap d'Acció Popu 1ar.
van a la deriva, però això no els ment de la República 1 que, després ta el nom del senyor Lerroux, apapriva d'ésser altament perillosos
d ll · ¡ reix, doncs, una combinació de dreproclamada,
l'hemConstituents,
servi a elaal- tes amb influència preponderant del
per als navegants d'altura qzce es de
ment
a les Corts
proposen, d'una manera digna, Govern, a l'Administració, a la Prem- senyor OU Robles.
El proper divendres a la m~.
L'esdevenidor depèn ara, a l'altre
solcar les ones proceloses de la
à
al Teatre Poliorama, tindrà
sa,
als mitlngs.
al carrer.
rem entestar-nos
política actual.
a demostrar
al v
nostre
per costat dels PirenellS, de ól'habllltat
1
efecte un festival de Germable,
perquè
ho
crèiem
sincerament,
amb
què el cap de l'Acel Popu ar
nor Catalana sota l'interessanNo sé si algun dels nostres sat
Catòlica
sàpiga
adaptar-se
a
les
tis<>lm programa:
vis cbraint-trust:. descobrirtl una que l'enemic de la seva lliberta e- circumstàncies 1 no dei:\1 comproI. Es posarà en escena, el
«th.ermite» per a dissoldre els con- ra solament el règim, el règim mo- metre les seves millors i ·~ibilitats
nàrquic. Però avui, com a catalans,
t
, •
més gran èxit de la temponuta
glomerats de la «trescura» parti- veiem
amb dolor que l'antiga. host!- d'èxi a les lmpaciènc1es e ~ s seus
de Teatre Català, del celebra•
dista. Ara com ara són els congler litat es repeteix; velem el nostre
partidaris».
autor Lluls Elies, en tres aclt•s
merats els que ens dissole1~ a oospais, al qual les Corts Constituents
MADAME, per la Compan l'!d
altres.
reconegueren
la
seva
autonomia,
sotNicolau-Martori.
mès a un règim autocràtic sota la
J . M. FRANCES
II. Gran acte de concert.
dictadura del caprici; veiem, amb
duo de l'obra EL SOMNI DE
dolor també, com a republicans, que
LA IGNOCENCIA, per la na·
la República està perdent un dels
na A. Giménez 1 el nen J. Ce·
seus més ferms puntals, la càlida
brian, de l'Orfeó Infantil «Semadhesió de Catalunya. Per a descàrpre Avant» de l'Ateneu Obre=senyor Vendrell de la Lllrec de la nostra consciència de ciu- ¡raAquell
del Districte VI.è.
que fou nomenat oficial de la
tadans,
ens
adrecem
a
S.
E.,
persoQuartet \'OCal SANTA CECTUrbana sense ésser ni emnificació del règim, i en S. E. a tots Guàrdia
LIA.
pleat municipal, no es conforma. En
els poders I a tots els ciutadans de la
El notabllissim tenor ElJS~
reorganització de la Guàrdia UrBI CARASUSAN i la cèlebre
L'audh.or de la Divisió, sényor Ig- la República, per a advertir en temps bana li pertocà passar a Cerimoparella. d'actors còmics, cedll..>
nasi Grau Singla, .manifestà ahir als oportú el perill.
El r especte mateix que debeln al nial, però en venir el senyor Ple l
galantment p¡lr l'empresa del
reporters que fan iniormació en
de la República ha posat reorganitzar novament la Guàrdia,
Teatre Còrnic ALADY I LEPE
aquell centre oficial, que havw. con- President
en
les
nostres
paraules la major tornà o. passar al lloc que havia oculnterprewran el més escol11t de
cedit la llibertat provisional al doc- franquesa en exposar
peti- pat. Ara, però, la cosa li sembla poc.
llur repertorL
tor Jaume Aiguader, el qual es tro- ció no<;tra única, clara,aquesta
Vol compensacions pel que es veu.
inexcusable:
Mestre acompanyant, profesba en preso atenuada. al seu dom1- QUE ES CO?.l.PLELU LA CONSTI- I per cert que entre els oficials li
sor de l'Orfeó lllfantil, FRANclll, a fi i efecte que pogués dedi- TUCIO.»
ha correspost un lloc privilegiat, el
CESC AMER.
car-se a les seves tasques professiod'oficial secretari, però l'home, que
Piano cedit galantment per la
nals.
pel que es veu té ambicions d ·arcasa ciza ba.l:t.
Digué que aquesta era una cosa. D isposició de M u ssolini con· ribar amunt, ba dirigit una instànAquest acte de concert es
cia
a la superioritat reclamant per a
de jusUcia, tota vegada. que el fispodrà modiHcar si per moUus
ell el lloc de sots-cap del Cos. Com
cal no arribà a demanar-U la presó
tra productes espanyols
aliens a lo. voluntat dels orga·
a mèrits sembla que fa nota ~ l'untcorreccional en les seves conclusions
nitzadors, així bo obligués.
Roma, 8. - La cGacet~ Oflci.!l» forme prectós que lluia en altre
l que el jutge ha informat favoPer invítactons: VUadomat,
rablement la petició !eta pel doctor publica un decret del m1n!,¡¡tre d'HI- temps, l que com que el d'ara no
74, baixos, telèfon 32118; Atesenda pel qual es deroga el decret és massa vistent no l1 resulta. D'obAiguader.
neu català Republicà, Ar.bau
de 28 de desembre del 1934 QUil apliTambé digué que tan ~viat com cava a alguns productes d'origen 1 tenir el que pretén, amb greu per98 ; Bar Sardà, Muntaner, 130
judici per als seus companys de
i Bar Alfredo, Mallorca, 142.
es complimentessin els tràmits de ri- procedència d'Espanya taxes espe- grau,
se n 'inv, '1taria un de nou amb
gor, es portaria a cap l'alliberament. cials de comoensadó.
torxats l tot.

n~ys~ Q~~ .~~~~li. ~o~-

de

Cunha Leal i Pereira a l'exili •·• El
complot tenia vastes ramificacions en
les esquerres l'exèrcit la marina
Són detinguts
Un document dels regidors
molts militars

L'ORDRE

• ,

*

«Els que subscriuen, consellers de
l'Ajuntament del poble de Cerdanyola, els domicilis dels quals consten
al peu
ó d'aquesta instància, s'adrecen
a v s per a ->"""
<>V1'V>~ar-vos.
Que són conseller:; de l'Ajuntament

f:lvr;t:!~~epoCerp~~Y~~e:~~ ~~

1 s Iee .ions municip'als del 14 de gee edele 1934.
ner
Que, d'acord amb la Llei MuniclM
pal Cata1ana., tenen e 1 Govern
unie!pal i la majoria Consistorial de
Cerdanyola.
Que, com a conseqüència de la proclamació de l'estat de guerra. pel mes
d'octubre del 1934, se'ls suspengué irregularment de l'exercici de les seves
funciorlS municipals.
Que durant la vigència de l'estat
de guerra rungu·• no els ha acusat de
res pels e>---..,..""" pu'blics que ostenten.
Que no havent estat objecte d'exedl t ni d
ió j dl i
1
Pda eenn peu eel sereupardraect leguftlmcad'qoucue·
par els llocs per als quals foren eledesprés de l'aixecament de l'estat de guerra, hem esperat el restabliment de la Llei Municipal Cata·
i
t
· dl tid
indi
ana
a nos ra m seu a 1
s1cu
tible 1reposició.
Però ens acabem d'informar que el
retorn a la normalitat no es fa amb
respecte a la Llei Municipal Catalana
ni a 1etasdquecal,
en dllefecte indeó no éssevulr
comp1e
a,
ap car, s
que,
nerant tot-s els preceptes legals vigents per a donar pas a insanes passions politiques, es tracta de substl·
tuïr-nos en els nostres llocs munlci pals, per tal de cedir-los a un Ajunta ment estrany de condició antijurfdlca.
Perquè ens creiem atropellats en
els nostres drets,
PROTESTEM, davant vostre, que
no podeu ignorar el que exposem, que
heu de conèixer les lleis i que per
haver-vos encarregat la convocatòria
de l'Ajuntament il:legal, teniu a la
vostra mà l'aplicació de l'arbitrària
disposició, i
RECLAMEM el respecte a la Llei
Municipal Catalana i la nostra reposicló,1 i'óus femSlavenç de
• la nost
lt ra.1
resouc1, que
no sens esco a
es consuma l'atropeU, totes les resolucions i acords de l'Ajunta.mnet
irregular no tindran per a nosaltres
ni pels sectors polltics que representem cap mena de validesa.
I sense ànim d'amenaça, sinó simplement amb el desig de prevenir uitenors conflictes, ens velem obligats
a r ecordar-vos que la Llei del 5 d'a.bril del 1904 fa responsables ab funcionaris d'ordre governatiu que infringelxln. amb actes o omissions, algun precepte legal, l'observàncla del
qual bari estat reclamada per escrit.
Com sigui que la Llei Municipal
Catalana no autoritza el que es projecta 1 la Llei Municipal del 8 d'octubre del 1887 lmpldeix que se'ns deixi
en la situació que es pretén és aquesta darrera que us recorde~ pel present als afectes de respondre'ns dels
danys 1 perjudicis d'acord amb la
Llei del 5 d'abril del 1904.
P er tot el que exposem, els que subscriuen
us PREGUEN que us serviu tenir
per presentada. la present protesta al
nomenament ll:lega.l de l'Ajuntament
anunciat o de qualsevol altre i pel
mateix requerida la nostra reposició
als llocs que legalment ostentem i
també per assabentat del refús de
validesa de tots els compromisos que,
de prosperar l'acció antijuridlca projectada., pugui prendre l'Ajuntament.
Doneu-vos per advertit, ensems, de
l'obligació personal de r espondre dels

FESTIVAl DE GERMANOR
CATAlANA

-----*

El SENYOR VENDREll VOl
ESSER GENERAl D'URBANS

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

El DOCTOR AIGUADER EN
lliBERTAT PROVISIONAl

________*___________

DOS EX-PRESIDENTS DE
1\IINISTRES I 1'\m.ITARS
DETINGUTS
Lisboa, 8. - La policia polltica ha
publicat una nota relacionada amb
el descobriment del complot. Es de-

I

El President del Consell de mlnletres de Fran.,_, que aofrl fractura
d 'un brao en UJ1 acoldent d'autom òbll, durant la campanya electo ra~
arriba a Parle per a naer aotm~• a una operació en el membre IMio.t
<F oto Urbis Press>

•

I

• •¡la Llei del 5 d'.a bril• d. e1 1904.:o
a la solucl·o· de Ia cr1s1
També els consellers municipals

N

RAl\nFICACIONS A LA M .'\RINA
Lisboa, 8. - Hom sap que el complot revolucionari descobert per la
policia té raznlficacions solament a
lo. Marina de Guerra.

clara que existien als institut.<¡ a-algun malestar provocat Per .......4
pertorbadors encarregats de ¡·0~~~~
zació del complot.
t.
A primeres hores del mau d'
es personaren uns agens de POllet~
domicilis dels antics President.<¡ ~
Consell, ~~nyors Cinda Cllllha. Lear'
Domènec Pereira, en els quals
I
tica.ren un detingut escorcoll se Prac.
sense resultat. Els esmentatS P<>~tla,
foren detinguts i COmminats a so a¡
de Portugal. Al mateix temps !o~
detinguts diversos oficials de l'exèrc~
1 de la marina 1 nombrosos Paisa
A la tarda, estaven ja a la pr~
d'Aljube uns 83 Paisans, mentre ela
militars detinguts eren conduïts a la
presó de Trafària..
A Oporto i Coimbra han estat Prao.
Ucades nombroses detencions.
Els senyors Cunha Lea!, Domènec
Pereira i Preste Salguero, han SOrtit
amb direcció a Espanya, i es creu que
fixaran la seva residència a Madiid

gi~ue

r:1~~ia. e~t~~c:ie~~i e;lta:;;:~sa. p~~= Un comentari franc es rer{~<f;o~~u~r;J!~ta~~~ ~~~~;:c~e
ANI

D ESC OBRIM ENT DEL
COl\IPLOT
Lisboa, 8. - Ha estat descobert un
vast complot per a enderrocar a tot
el Govern 1 assassinar el PreSident
de la República, general Carmona.
En el complot es troben complicats
elements civils i militars, especialment mariners, oficials 1 mariners.
S'han practicat nombroses detencions.

d'esòlecció popular .de Sant Adrià de
Be s han fet publlc la seva. protesta:
«S'ha de fer patent que la Llei Munlcipa.l Catalana. preveu que les vacants que es produeixin als Ajuntaments han d'ésser ocupades per consellers suplents.
I que el decret del dia 28 d'abril
designant els nous Ajuntaments vulnera els dits principis, tota vegada.
que designa per consellers persones
que no han estat elegides pel poble.
Queda aprovat que a aquest poble
no era de llei fer-se cap nomenament,
donat el cas que no s'ha produït cap
vacant, i si solament suspesos quatre
regidors per detenció inj~J~Sliticada,
els quals foren posats en llibertat deflnitiva per no haver recaigut da.munt d'ells cap responsabilitat, pel
fet que ni foren processats.
I , per consegüent, serà presentat
el recurs corresponent
mentre els que
si
........
gnen pro-=•ea i fan p:~.tent la disconformitat en nom propi 1 del de
la majoria popular de Sant Adrià
de Besòs. Josep Navarro, Mateu Viura
I J osep Maò.»

GOVERN GENERAL

•

El PRIMER CONSEll D'UNS CONSELlERS INTERINS
PRESIDITS PER UN PRESIDENT INTERI, NO ES DEL
TOT SATISFASTORI
Tots els comentaris-que no eren
pas molts- es feien ahir al Govern
General entorn el Consell que celebrarien a la tarda els senyors que
formen, interinament, el Govern de
la Generalitat. El primer Consell
d'una Comissió interina., presidida.
per un president interi, que ha de
prendre acords. Acords sobre què?
Falta encara constituir la majoria
de la Comissió. Els de la Ceda, que
seran els més, podran desfer tot el
que pogués acordar a.ra el Consell.
Aquests, però, no tenen massa pressa a prendre possessió de llurs càrrecs i, de moment, envien a Madrid
el senyor Cirera 1 Voltà per tal que
rebi instruccions
Llegiu

LA

HUMANITAT

Sobre la posició de la Lliga 1 dels
seus consellers eren el major nombre de comentaris que es feien.
Llegiu

LA

HUMANITAT

Després de tot, els maldecaps són
per als eenyors Duran i Ventosa 1
Vallès 1 Pujals, que, la veritat sigui
dita, no e3 morien pas de ganes de
fer de gestor 1 es troben ara enredats en un ball que no sabran ni

seguir.

Sens dubte, i això ens consta, que
tant els consellers, com els directors
de la Lliga, com simplement els partidaris, pensaran en aquests moments: «Què farem ara?» La solució no és massa fàcil, buEcada des
del seu punt de vista. No convé fer
estridències. Una vegada. que varen
fer-ne una al Parlament de Catalunya. va sortir-:os mal ament...

nota que havien r edactat al Consell. Contra el costum el senyor Pio
no va somriure ni per un instant.
Molt preocupat 1 poques ganes de
parlar. Una modalitat nova en el
Governador general interi..
-Han parlat de polftica? - preguntà, mig escorregut, un periodista.
-La nota- tallà en sec el senyor
Pic i Pon.
•
-8'ha dit que vós...
-No us diré res. Ateniu-vos a la
nota.
-Però és que...
-La nota.
I el senyor Pic 1 Pon tornà a en·
trar al seu despatx. No havia par·
lat ni havia somrigut.
El conseller doctor Huguet es disposava a marxar en aquells moments.
-¿Voldreu dir-nos, si us plau, sl
s'ha parlat de politica. durant la reUnió? - l i fou preguntat.
-La nota diu tot el que ha passat.
-¿Han pres possessió els consellers de la Ceda?
-La nota... No, això no hJ diu.
No hi ha res d'això.
I sense que poguessin treure'll
aigua clara, els periodistes marxa·
ren de la. Generalitat amb la nota.
La

Nota

Del Cor1Seli celebrat a la tarda.
l'Oficina de Premsa de la Genera·
litat en facilità la següent nota:
«El Consell de la Generalitat, en
la Eevo. primera reunió, ba tingut
un ampli canvi d'Impressions sobre
els principals problemes que IU ba
plantejats en aquest període transl·
tori; estudi que anirà segu.int en reunions succe~lves.
El Consell
Ha estat objecte principal de de¡IA dos quart> de cinc de la tardo. beració el Decret del Govern de. a
es trobaven ja a llurs departaments República del 17 d 'abril que den.-a
els consellers de Cultura, d'Obres sense efecte le3 disposicions !lllnlSPúbllques, d'Economia i el de Finan- terlals posteriors al 6 d'octubre que
DOS TELEGRAMES DE ces. A tres quarts de cinc es dlrigl- mOdificaven el règim transitori. ~~:
LLt:IS CO:\IPANYS I CON- ren, junt amb el senyor Pic i Pon què dita diEposjció tingui tota I e·
SELLERS
que acabava d'arribar, al saló de lo. càcla. s'han pres diversos acords que
La Federació d'Empleats i Tècnics Pre3idènclo., on anava a reunir-se el s'aniran fent públics en la 5~
Consell.
Finalment arribà el conse- oportunitat.
de Catalunya <F. E. T.), rebé ahir
S'ha pres, tamté, l'acord
de Lluls Companys i consellers re- ller de Sanitat, senyor Huguet, 1
regar la liquidació i formalitzad·.
closos a la Presó MOdel, de Madrid quedà constituïda la reunió.
A dos quarts de set el senyor Pic dels comtes de la Generalitat :.;
els següents telegrames:
'
i Pon a.bandonll. per uns moments rant . els pn~ats exercicls a fi c¡UeDirigit a la F. E. T.:
·
d euu••- sos
quedin
en disposició
«Rebeu condol companys presó l e1 Conse11 per a con ferenctar
al Parlament
en d'esser
la seva sotzn,.
oP"·
meu pèrdua Irreparable Ferrer, pa- gudament amb el flamant conseller
.
·m de
triota exemplar. Rebreu altre tele- munic1pal senyor Ulled al despatx tun~tat.
de la Secretaria de presidència. En
S ha. acordat establir un
grama familia. Companys.»
< sl
Dirigit a la fanúlia del malagua- acabar aquesta conversa., els perlo- rigorós control en les de.pes<;.sj,er·
nyat Ferrer:
distes intentaren obtenir unes pa- qual fi serà. publ1cat un Decr~t esser
«Consellers 1 jo us acompanyem raules del Governador general In- què en endavant no ~n pugu revl
vostre dolor mort gennà nostre exem- teri; però aquest esqu.ivà les pregun- ordenada cap sense llnfor,n;!nf ¡.
tes dient que ja facilitarien una no de la. intervenció, assenl a. ¡JOSt.
ple homes 1 patriotes. Companys.»
ta en acabar el Consell. Es notà qu; consignació adient ~el p:e;~l~ toACLARDIENT per les dependències de la Presidèn- ¡ També es farà una. m_vest1g , i que
Els empleats de lo. casa Pirelll que cia b1 havia males cares 1 molt poc bre totes les despeses Ja fetes t per
resten pendents de pagamen
acudiren a l'enterrament del seu com- humor.
manca. de consignació.
-:nt·
pany de treball Joan Ferrer 1 Alvarez,
LA H U M A N I TAT
S'ha acordat restabl!r la . nc ..",.J
alguns dels quals componien una pre- Llegl' u
litat
en
l'Institut
d'Investíg~C;{rl
sidència de dol, ens preguen que fem
r •
constar que no tenien la representaA les set en punt-hora en què el Econòm.ique~. convocant una
Patronat d'aquesta entitat f~ ,rs
ció de la casa en la qual treballen, senyor Duran i Vento~a es veié obli- dc
sinó que anaren a l'acte en l'única gat a abandonar la reunió- s'aca- fixar les normes de la seva u
t!lulf
i exclusiva representació d'un sector bà o es donà per acabat el Consell. a.t'tuació.
acordat Igualment cor.s w
d'empleats de la casa que participen El senyor Pic i Pon sorU per a dir dos·ha
nou el Consell S uperior d'~ ·tJ
del dol generaL
al3 periodistes que ja estaven 1 que mia amb representacions autê:Jt.
..
Ho fem constar amb molt de gu.st. • l'Oficina de Premsa. facilitaria la de la oroducctó cata:ana ,.
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