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El e«l està serè llevat als plans de

Lleida, Riberes del Segre I La Segarra

on es

registren lleugeres bol-

Els vents a la costa són moderats de
component nord I a l'Inte¬
rior són fluixos

o

en

calma.
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Barcelona,
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de
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del

1935

CONTRA LA LLEI DE REGIM INTERÍ DE CATALUNYA
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J_I
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seu
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presentat per Martínez Doming

recurs

IIni Ahir fou nrfisfintat
al nresident
presentat al
president rial
del T.
T. rie
de

I

i

Alerta
El pille de Uel G., amb la signatura del President i
sellers
empresonats
eseeil peí a la Madrid, escrit aquest sentit
a

a

ex-con-

«La Veu» d'ahir

—

a

observar que fa uns dies que JA no discuteix
—
ens dedica un dels seus clàssics edi¬

de la Generalitat
un

!9

torials

pel procediment Ollendorf. No s'escarraci «La Veu» a inventar
confusionismes ni polsegueres en relació amb les esquerres catalanes, avui
més nombroses i compactes que mai encara que en aquests moments
anormals — anormals per a les forces d'esquerra — la demostració pràc¬
Les idees i l'economia dels
tica sigui impossible. No hi ha tals confusionismes ni tal haca ni tal
diaris
barraca. Tot és perfectament clar sobretot després del 6 d'octubre, i aci
en mans
queden els gestos, les conductes 1 la raó de cadascú, al judici públic. De
dels Governs
tot parlarem, alt i clar, al seu dia, i ja veurem aleshores fins on arriba
Es preveu una escala de multes de
la responsabilitat moral de la Lliga en molts dels esdeveniments polítics
600 a 50.000 pessetes, la suspensió
que hagueren de culminar en les jornades d'octubre de l'any passat.
dels diaris i la inhabilitació dels
Tot és perfectament clar, més del que convé possiblement a «Lli¬
seus dirigents per al càrreo
ga Catalana», que ara parla de confusionismes. No. Ni existeix quant
Les línies generals del projecte
a l'orientació 1 estructura interna del que hagin d'ésser en el futur les
que el ministre de la Governació pre¬
forces polítiques d'esquerra, nl quant a les conductes responsables dels sentarà al Consell de ministres són
qui avui són a la Presó de Madrid. Ells centren l'atenció política del les següents:
moment gravíssim que es viu i sobre d'ells es perfilarà, a la seva hora,
D'acord amb la Constitució, tot¬
amb tota l'amplitud 1 ressonància que ha de tenir, la línia clara d'un
hom té dret a emetre lliurement le6
procés que ha d'ésser el procés d'una etapa republicana passada i d'una
¡ves idees sense prèvia censura.
La Llei regularà els procediments
trajectòria futura. Al temps.
de
donar publicitat als pensaments
¿Autoritat per exigir una disciplina 1 una depuració? L'autoritat ve
mitjançant la impremta, litografia
sempre de la pròpia conducta, diu «La Veu». Els exacte. La conducta és a
o fotografia, o qualsevol
altra me¬
la vista de tots. En aquestes hores, les conductes dels homes es produei¬
cànica, química o manual.
Les disposicions seran aplicables
xen a l'aire lliure, a la llum del dia. Les cèdules es porten clavades al
la Premsa en general, impresos,
front. I tothom té els necessaris elements de judici, tothom discerneix
discos fonogràfics, radiofonia o pro¬
perfectament entre unes dretes catalanes que deserten del Parlament jeccions
cinematogràfiques.
quan es veuen desbordades per interessos i egoismes de classe, i i
Els propietaris o gerents de So¬
esquerres que per mantenir l'esperit d'una democràcia i per impedir l'ex¬ cietats,
propietaris
d'establiments
plosió caòtica dels extremismes desbocats, accepten una responsabilitat dedicats a aquesta publicitat en
qualsevullà de les seves manifesta¬
que podia acabar, no solament en un presidi, sinó davant d'un piquet
cions, hauran de fer, abans de l'o¬

nyor

o

una

declaració davant

la

fcl Consell de Guerra
de la Presó Cellular
En les sessions d'ahir informaren
el fiscal i els dinou defensors
BRILLANT

UN

TUDURI,

INFORME

DEFENSOR

DE

DEL

SETANTA-UN
mesos

LA SESSIÓ DEL
MATI

SENYOR

Per

RUBIO

I

ENCARTAIS

d'arrest major.
als processats

Joan

Batlle

Sabater, Josep Chueco Gimeno, Me¬

Esturgo Carné, Antoni Galimany
Llaverol,
Bartomeu
Gelis
Berga,
übaid Germà Mañosa, Joan Illa Ri¬
balta, Francesc Peña García, Joan
Antonio Ribera, Amadeu Rosell Mor
ros, Pere Serra Treserras, Jordi Sorribas
Cerdà,
Jaume
Vallmitjana
Jordà, Miquel Ventura Calvo, Mi¬
quel Viñas Gelarch, Pere Campabadal, Llorenç Clemont Salvadó, Mar¬
ti Estapé Pons, Josep Clavell Hum¬
bert, Josep Soso Castelló, Andreu
Pujadas,
Feliu Aragon Santiago,
Jordi Barceló Llacer, Joan Brugadas Planiols, la pena d'un any de
na

ACABAMENT DE LA PRO¬
VA TESTIFICAL
Ahir al matí se celebrà la setena
sessió del Consell de Guerra que es
ve celebrant a la Presó Cel·lular.
El Tribunal quedà constiuït a les
deu i cinc minuts del matí, estant
constituït pels mateixos oficials que
en dies anteriors.
El lletrat, senyor Joaquinet, re¬
nuncia a l'interrogatori dels testi-

presó menor.
INFORME
DEL FISCAL I
LE8 PENES QUE DEMANA

Seguidament, el fiscal, senyor Cor¬
bella, llegeix el seu informe en el
qual afirma que el cas d'autes pre¬
senta les característiques d'un de¬
licte comès per multituds, davant
una multitud delinqüent, i es troben
com a autors gents de diverses lo¬

Per a Andreu

Pujades Solanas, !a

de dos anys de presó menor.
a Felip Baró Carrenca, Pere
Borràs
Soler,
Domènec
Calafell
Gauri, Josep Dmínguez Abadia, Jo¬
sep Esteve Barrueca, Ricard Farpena

Per

riol Domènech, Manuel Farré Do¬
mènech, Jaume Farreras Rafanell,
Francesc Granados Méndez, Joan
Marsal Nlubó, Joan Mas Sánchez,

calitats de diferents classes socials,
de diferents grups 1 encara de di¬
versos ideals polítics que vingueren
a
Barcelona, sense previ acord, i
amb un sol fi, el d'auxiliar i en el
neccessari
reforçar el gest rebel

Mateu Bigas, Joan MassaBoj, Mateu Oliver Giró, Josep
Peyró Martínez, Ramon Peyró Mar¬

plantejat pels que a l'assaonament
Integraven el Govern de la Genera¬

Borràs Carbonell, la lliure absolució,
amb tots els pronunciaments favo¬
rables.
Per a la resta dels processats
sol·licita la pena de sis mesos i un
dia de presó menor.
Quant a les responsabilitats ci¬

litat de Catalunya.
Pa història dels successos ocorre¬
guts a Barcelona, i encara que a
Catalunya tota, en la Jornada del
dia 6 d'octubre del 1934, per a —
bar dient que en dit dia —
aixecament en armes que po¬
dem —diu el fiscal— qualificar de
rebel·lió i a tenir del que disposa
l'article 237 del Codi de Justícia Mi¬
un

litar,

anomenar

aquesta de militar,

per reunir les característiques
dit precepte legal.
A

continuació,

en

de

el seu informe,

Ramon

guer

tínez, Antoni
ra
Giménez,
Josep Solís

Ribó Albiol, Josep Ser¬
Joan Sitja Recolons,
Fernández i Timoteu

vils, demana siguin condemnats a
satisfer-les en la quantitat i pro¬
porció, que en el seu dia i procedi¬
ment es declarin.
Demana també el fiscal que ser¬
veixin d'abonament de la pena, als
que es condemni, tot el temps que

presó preventiva han sofert els

de

fiscal analitza els fets que inter¬
vingueren cada un dels processats

el

Per

a

Josep Pons Domingo, Con*

Llacuna Serra, Miquel Musté
Sentís, Magí Sardà Castellet, Salva¬
dor Orriols Costa, Gabriel Sitja
Vilardell,, Alvar Colet, Lleal, Josep
González Gómez, Carles Isern Llombart, Miquel Juvanet Millans, Mi¬
quel Martínez, Josep Moragas Es¬
colà, Esteve Canals Rovira, Francesc
Colomer Berenguer,
Jaume Soler
Ramonet, Josep Vidal Rojas, Fre¬
rad

Martí, Ramon Areno
Manuel
Cervera
Salvadó,
Francesc Payos Soriano, Antoni Gi¬
ronès Ventura, Francesc Montalban
Bolea, Manuel Rius Ràfols, Eugeni
8antandreu Solsona i Francesc Tor¬
ruella Massip, la pena de dotze anys
deric

Amo

Colst,

í un dia de reclusió temporal.
Per a Joan Ruax Lázaro, la pena
de quinze anys de reclusió temporal.
Per a Santiago Fenoll Soto, la
Pena de dos anys de presó.
Per als processats Jaume Figue¬

Farreras, Eduard TronchonGe¬
nis, Farncesc Bacete Caiaf, Lluís
Casals Angelats, la pena He quatre
ras

PARLAMENT DEL SENYOR
ABEL VELILLA

defensor, que defensa «2
processats de Sabadell, Castellar,
Aquest

Palau i Sant Quirze, a

més del grup

sortí del Casal d'Esquerra del

que

carrer
de València i anaà cap a
Prefectura de Policia, comença el
seu informe saludant el Consell en

triple condició que aquest reu¬

la

Jutges ciutadans i ho¬
per elles no és possible nl
tinguin perjudicis ni que es

neix, con
mes

i

que

es

pugui
el

a

incórrer en sentenciar posat

pensament en la possibilitat du¬

na

amnistia.

Entra després de ple a examinar
el fet que ha de dividir per grups
a fi
de classificar a cada un dels

ministeri fiscal con¬
als que vingueren de Sa¬
badell, el delicte en grau de temp¬
tativa i per als que foren detinguts
que

defensa. El

sidera per

comès
delicte
de rebel·lió militar 1 aixi demana per
als do Sabadell sis mesos i per als
de Barcelona dotze anys. S'extén en
consideracions agudes 1 atinades soBarcelona, estima que s'ha
tota la seva extensió el
en
a

públics

sense cap

limitació,

de G. dintre la le¬
gislació de la República té la con¬
tal com el T.

per

sideració de Senat,
dels ex-consellers
nostres lectors.

esperem que el

arribarà íntegre als

El document, signat pel
Companys i els ex-consellers,
«AL

TRIBUNAL

DE

senyor

fa així:

GARANTIAS

CONSTITUCIONALES
Luis Companys, don Martin

Don

Esteve, don Juan Lluhi, don Pedro
Mestres, don Ventura Gassol 1 don
Juan Comorera, Presidente el prime¬
ro

y

bunal

SUPLICAMOS

Que estamos

enterados de que don

por ministerio legal, de la presiden¬
cia interina de la Generalidad de Ca¬

competencia legislativa interpuesto
por don Antonio Martinez Domingo,
a quien por derecho compete hoy la

representación de la Generalidad de
Catalunya, se sirva, para el supuesto
de <jue no le reconociera esa perso¬
nalidad representativa, tener por in¬
terpuesto dentro de término ese mis¬
mo

recurso

texto,

en

por

su

don

propio
Luis

y

literal

Companys,

Presidente de la Generalidad, a quien
en tal
supuesto no cabría reputar
suspenso en sus funciones de repre¬
sentación.
Pedimos Justicia en Madrid, a 22
o de 1
dee

Signat: Lluís Companys, Martí Es¬
teve, J. Lluhi, Pere Mestres, V. Gas1, J. Comorera.

El 6 d'octubre

Catalunya

a

taluña, ha presentado o presentarà,
de un momento a otro, cuestión de

Durant el dia d'ahir, el

competencia legislativa contra la ley

Gil continuà la
pràctica de diligències

cargo

Consejo ejecutivo, dispuso el nom¬
bramiento de una Comisión que re¬
vise los traspasos de servicios ya
realizados y
normas

previó, en fin, que las

referentes

a

Orden público,

Madrid, 24.

—

Continuà el- Jutge

instructor de la causa contra els exconsellers de la Generalitat de Ca¬

talunya, senyor Gil i Gil, les

nuestro criterio personal coincide
en absoluto con el del señor Presi¬
dente interino de la Generalidad, ya
que, a nuestro entender, esa nueva
ley regula materias extrañas a su
competencia y contradice la situación
legal creada para Cataluña en la
Constitución de la República, en el
Estatuto de la región autónoma (ley
de 15 de septiembre de 1932) y en

practicades: avui ha pres declaració
al telegrafista que materialment va
rebre el telegrama de la Generalitat,
1 comunicà la rebel·lia. El telegrama
conté una arenga sobre els matei¬
xos termes que la pronunciada pel
senyor Companys des del balcó de la
Generalitat. Part figura presa en cin¬
ta telegràfica i la resta, per dificul¬
tats tècniques, en manuscrit, per ha¬

el Estatuto interior de Cataluña (ley
Parlamento catalán de 28 de mayo

ver-se

seves

interessants actuacions.
Ahir es dedicà 'a examinar les ja

hagut de seguir rebent en un

aparell Morse. Per cert, sembla ha¬
de 1933). Cuantos argumentos se adu¬ ver-se averiguat pel senyor Gil i Gil
cen en aquel escrito, que particular¬
que ei motorista encaregat : el tele¬
mente conocemos, los hacemos nues¬ grafista de traslladar el despatx des
LA
RESPONSABILITAT
tros. Reconocemos, asimismo, que el del Palau Nacional a la residència
DELS
DIRECTORS
I
señor Martinez Domingo obra en el del President de la República, fou
GERENTS
uso de facultades legales, pues a él
tirotejat.
Els esforços del Jutge instructor es
Els articles 10 al 25 del projecte le corresponde actuar en nombre de
s'ocupen dels periòdics. Assenyalen la Generalidad por estar imposibili¬ partaran ara a dilucidar alguns as¬
tados de hacerlo el Presidente, que pectes de les declaracions prestades
en primer terme les condicions en
què s'haurà de fer la declaració del subscribe, y el Presidente del Parla¬ pels Srs. Companys i Lluhi. Aques¬
propòsit de publicar un periòdic. La mento y haber dimitido el primer tes declaracions *an estat tres: la
vicepresidente. Y declaramos, en fin. primera, davant l'autoritat militar,
representació de tot periòdic —
que esa iniciativa la hubiéramos to¬ immediatament després de la deten¬
les autoritats
respon, davant
mado
nosotros si nuestra situación
tot origen, al seu director; en el
ció; després, en els primers dies de
seu defecte,
al redactor en cap, 1 personal no nos recomendase proce¬ permanència al «Uruguay», i poste¬
der con gran discreción a fin de que riorment, ja en les indàgatòries re¬
en darrer cas al propietari. Quan es
tracti d'una societat, el gerent re¬ nadie suponga que adoptamos pos¬ budes per aquest Jutge instructor.
presentarà le3 funcions del propie¬ turas jactanciosas, incompatibles con
Ahir no pogué declarar el senyor
tari. Si la societat fos estrangera, la serenidad respetuosa de hombres Samper per no trobar-se aquest a
caldrà que estiguí legalment inscri¬ que —aún teniendo su conciencia Madrid. Procurarà fer-ho abans de
ta a Espanya, i que el gerent i la tranquila y satisfecha— esperan el marxar cap a Saragossa i després
majoria dels administradors siguin fallo de la Justicia.
cap a Barcelona. També sol·licità l'in¬
Pero nos asalta una preocupación.
forme del senyor Carreres Pons. Se
espanyols.
Les funcions de dret civil i po¬ El auto de 17 de noviembre del año li sollicita que expliqui detalls dels
lític d'un director o redactor en cap, pasado decretó nuestra suspensión en moments crítics de la rebel·lió.
els inhabilitaran per a l'exercici del los cargos de Presidente y Conseje¬
Segons sembla, de l'examen de les
càrrec. En cap cas no podrà diri¬ ros. Nuestras funciones eran las pro¬ _ctes de la Junta mixta de Seguretat
pias
gobernantes,
de unos
es decir, hom dedueix que el senyor Dencàs
gir un periòdic qui, per raons del
càrrec que ocupi, gaudeixi d'immu¬ la de orientación política y la de ges¬ demanà autorització perquè se li fa¬
tión
suprema
de
los
negocios
públi¬ cilitessin metralladores del parc de
o
fur
nitat
especial.
cos. Además, al Presidente le corres¬
la Direcció de Seguretat.
PRESENTACIÓ PREVIA A ponden otras: las de representación,
Degut al viatge realitzat pel
definidas
tan
y tan distintas de las
L'AUTORITAT
nyor GU i Gil a Saragossa i Bare
otras que lo advierte así el artículo 14
De tot periòdic caldrà presentar
na, la nova indagatoria als senyors
prèviament tres exemplars al Govern párrafo 6.° del Estatuto al decir que Lluhi i Companys ha estat ajornada
civil o a l'Alcaldia, i a Madrid, a «el Presidente de la Generalidad po¬
fins la pròxima setmana. Ret
A
més, al Ministeri de la Governació. drà delegar temporalmente sus fun¬ a Madrid dilluns o dimarts.
També caldrà trametre un exem¬ ciones ejecutivas, mas no las de re¬
S esperen documents de Barcelona,
plar al fiscal de les capitals de pro¬ presentación», i lo corrobora el 46 del i amb tant interès, que el senyor Gil
Estatuto interior al decir que «co¬
víncies.
i Gil possiblement es traslladarà a
A la capçalera de cada número rresponden al Presidente, incluso en la ciutat comtal
per tal d'activar l'ecaso de delegación, las funciones de
hauran de figurar els noms del pro¬
representación.»
pietari i del director. Dels canvis de
Avui s'ha rebut al Tribunal de Ga¬
Aquí nuestra duda. Suspensos to¬ ranties un altre escrit del defensor
propietat o dels canvis de director
i redactor en cap caldrà donar-ne dos nosotros en las funciones de Go¬ del
senyor Companys, en el qual pro¬
compte a les autoritats. Privats de bierno, ¿lo està también el Presidente posa la pràctica de noves diligències,
dret civil els qui exerceixin aquests en las suyas singularísimas y pecu¬ pert d'elles Ja estan realitzades.
liares de representación? ¿O ha de
càrrecs, en el terme de quatre dies
El senyor Gil i 1G1 ha circulat
entenderse que éstas subsisten en
hauran

d'ésser substituïts.

teixos

requisits seran
agències informatives.
El

director

d'un

Els

exigits

ma¬

a

periòdic

cualquier situación para que no que¬
de sin personalidad el país autóno¬

les

mo?
Nuestro

podrà

delegar funcions

per a seccions de¬
terminades en un cap especial. Cal¬
drà consignar qui és el cap de cada

acorde con el Estatuto y con su le¬
gislación complementaria; es decir,
que,
suspenso en sus funciones el
Presidente de la Generalidad, sus¬
penso igualmente su sustituto que
es el Presidente del Parlamento, y
dimisionario su primer vicepresiden¬

secció.
L'article 20 assenyala les obliga¬
cions inherents a les revistes. Les
de caràcter polític estaran subjectes
a les mateixes prescripcions que els

ñor

PUBLICACIÓ
OBLIGATO¬
RIA DE COMUNICACIONS
OFICIALS

Inserció

el recurso del
señor Martínez Domingo, cumplien¬
do la función representativa que le
està encomendada. Su acción sería
Luis Companys asume

personal, en tal caso,
demás consejeros
sólo a los efectos de
tra identificación con

los

error.

Comença
de rebel·lió

que

estima

y

prestarle

nombrado con arreglo a aquélla y al
cual quizás pretenda atribuir esa re-

que

aquesta diferència
processalment parlant,

él

asistencia moral.
quisiéramos que nadie viera
esto una desconsideración para la ley
de que discrepamos, ni para la per¬
sona del señor Gobernador general

no excedeix de la quan¬
de línies de la noticia o sols

bre

y si firmamos
este escrito es
mostrar nues¬

•

presentación

L'estat de Martí
Barrera

le atribuye, pero sena
que tiene también
la propia ley

Ahir, a la tarda, l'ex-conseller de
Treball, senyor Barrera, experimen¬

peüt augment de temperatu¬
Segons el doctor Trias, això fou
conseqüència de l'excés de visites
que ha rebut aquests dies. Els fa¬
tà

un

ra

ens digueren que, malgrat
aquest petit entrebanc, l'estat del se¬
nyor Barrea segueix essent satisfac¬
tori i no inspira cap inquietud.

cultatius

agraviarle pen¬

ESTAT
VISAT PER LA CENSURA

AQUEST NUMERO HA

Humbert Torres, acu¬
una

Naturalmente, él no puede im¬
pugnarla; y si no se reconociera esta
ción.

facultad en nadie, resultarla que
región autónoma, autorizada por

notable mi¬

a

un

temptativa per a concloure després

la

profund estudi jurídic que la
temptativa en el delicte de rebel·lió
és desistiment. Temptativa és quan
el culpable dóna començament a
l'execució del delicte directament
per fets exteriors i no practica tots
els actes d'execució per propi 1 vod'un

{Passa a la

pàg. 7)

patibles con las de su autonomía,
no tenía órgano ninguno para
im¬
pugnar

la más grave que puede con¬
es decir, ésta que deja en

cebirse,
suspenso

la autonomía misma. He

possible encara d'analitzar punt per punt el contingut del Pro¬
jecte de Llei, però en l'extracte conegut s'hi denuncia claríssimament
l'esperit que l'impulsa i el propòsit que l'anima. Amb la Llei aprovada
la Premsa queda, de fet, en mans del Govern. No li cal ni aplicar un
règim de censura nl suspendre les garanties constitucionals. Un sistema

sigui sense la nostra protesta. Existeix una
atenem. No per defugir cap responsabi¬
litat, no per defensar una impunitat que no existeix. Hi ha els Tribunals
ordinaris, davant dels quals respondrem sempre 1 donarem la cara sem¬
pre. Però és suficient. Anar més enllà, confeccionar una Llei especial com
Constitució 1 un dret i a ells ens

és prescindir d'un mandat constitucional i sotmetre ía
control que no podem admetre ni com a repu¬
blicans, ni com a demòcrates ni com a periodistes.
Considerem absolutament necessari que la Premsa i les organitzacions
periodístiques de Catalunya -a la resta d'Espanya es mobilitzen Ja—
facin sentir la seva veu
tJU»
i
'
■

la que es proposa

Premsa adversària a un

El fi de la gestió del
Sr. Carreras Pons

(OHlttl LI LILI
DL lli lli

Ja ha deixat Barcelona
Carreras Pons. Dir que se

cupació i aquell afany d'explicar co¬
passades, que sol sentir-se quan
aquestes coses afecten de molt aprop.
El enyor Carreras Pons deixa Bar¬
celona després d'haver-se acomiadat
de tothom, amb la sola excepció del
cap superior de policia...
ses

Se'ns diu que a darrera hora no
han mancat les explicacions i les
satisfaccions. I se'ns diu, també, que
el senyor Carreras Pons se'n va a
Madrid amb l'encàrrec de lliurar, a
les autoritats del partit, la llista de

En relació amb el recurs de com¬
petència presentat al T. de G. con¬
tra la Llei de règim interí de Cata¬

probables futurs components de la
Martinez Domingo, Comissió

vicepresident del Parlament

municipal, encàrrec que 11
hora, el se¬
nyor Pic i Pon i ei sènyor Pórtela.
El senyor Carreras Pons, que un
dia gaudi, en circumstàncies difícils,
la plena confiança del Poder cen¬
tral, ja és fóra. Els que creien que
seria nomenat conseller de Governa,
ció del futur Govern de la Gene¬
ralitat, ja comencen a creure que
anaven equivocats. I davant la reali¬
tat, cal reconèixer que l'etapa de comanament del delegat de l'Estat a
Catalunya ha tingut un final molt
emboirat, que ningú, certament, no

catala

haurien fet, a darrera

fet a un periodista les següents
interessants declaracions:
El recurs aquest —va començar
dient-nos— ha estat presentat d'a¬
cord amb la Diputació Permanent
ha

del Parlament
deixat mai de

Català, que no ha

reunir-se. El text del
recurs és molt llarg. Ara no en tinc
cap còpia -ernuè s'havia de pre¬

abans de vint dies de pro¬
mulgada la llei, i quedava molt poc
sentar

temps.
—I

què diu, el recurs?

—Comença per demostrar que el
Parlament de Madrid no està facul¬
tat per a aprovar una llei que sus¬

penguí les facultats del nostre
lament. Hi són
xposades les
nions

de

diversos

caps

ries parlamentàries
le3 quals reconeixen,

Martínez de Velasco
coechea, passant per
va

com

sa¬

exagerar massa.
Els que l'acomiadaren no pogueren
deixar d'observar en ell certa preo¬

interessants de¬
claracions
del
vicepresident del Parlament
català sobre el recurs
presentat al T. de G.

lunya, el senyor

el senyor

s'anat

potser fóra

tisfet

Unes

esperava.

Par¬

opi-

Poc seriós

de mino¬

espanyoles, en
des del senyor

dol

Ens

al senyor Goi-

haver

vegada més

una

Royo Villanoaquell Parlament no pot

—

de
a

referir-nos —
La Veu. Paro

avui no hi ha més remei. Tot d'una
la Lliga ens dedica diverses imper¬

suspendre per cap concepte les fa¬
cultats concedides per 1 Estaut al

tinències, una de les quals no po¬
Després esmentem diversos dem passar sense rèplica.
Diu això. un editorial de La Veu
articles de la Constitució espanyola
d'ahir:
,
i de l'Estatut de Catalunya, 1 aca¬
«LA
HUMANITAT segueix fent
bem demostrant l'error que sha co¬
des de les seves columnes la propa¬
mès, amb el precedent que totes les
minories sabien, dit pels seus líders, ganda comunista.»
I més avall afegeix:
que aprovaven una cosa que no po¬
«¿L'Esquerra de LA HUMANITAT
dien aprovar.
és
un partit comunista? Que ho di¬
Es evident —continuà dient— el
gui
clar. Però no és possible que se¬
fet que el Parlament Català no va
tenir res a veure amb l'ocorregut cundi els plans dels homes de Mos¬
cou i simultàniament s'anomeni ca¬
el dia 6 d'octubre. Es el cas exacte
talanista i republicà.»
del Tribunal de Cassació de Cata¬
Si això fos el peu d'una carica¬
lunya, que, no havent intervingut en
tura del prestigiós charlista senyor
aquells fets, continua la seva vida
Castanys,
ens semblaria bastant di¬
normal. Bé és cert que tampoc no
vertit i passaríem per alt la nicie¬
es sublevà el Patronat Urd versitari
sa. Però això es diu des d'un arti¬
fou dissolt pel senyor Villalobos!
cle editorial responsable del diari de
La veritable solució legal, jurídi¬
la Lliga i fa no podem fer el ma¬
ca i constitucional, era que el Par¬
lament Català es reunís i nomenés teix, encara que l'afirmació te tan
poc sentit que, amb el mateix dre^
un nou President de la Generalitat,
un bon dia nosaltres podríem fer la
i aquest, així mateix, un nou Go¬
següent: «El senyor Cambó és bu¬
vern- després dissoldre'l, un cop vo¬
dista».
tada una llei electoral, i convocar
Però, vaja, contestarem a La Veu:
eleccions.
Es fals que LA HUMANITAT faci
nostre.

■

de les

comunista, 1 des de
Diputació i l'editorial d'un diari com La Veu no
presentar la seva di¬ 1 pot faltar-se d'aquesta manera a la

Serra i Hunter, en li¬ propaganda

reunions de la

Permanent, va
missió del càrrec

de vice-president

ha

dimitit el senyor Serra i Hun¬
ter, sóc jo el president accidental
del Parlament Català, i, per tant,
segons la llei, el veritable president
de la Generalitat, accidentalment.
Qui m'ho havia de dir a ml, que

Ünc

reguts!

suposar...

la

salut.

veritat si és que es té algun sentit
del decòrum periodístic i politic t
un

1

mínim de respecte als seus
és així que requerim

tors. I tant
Veu perquè

textos
'

i
1

vocacions- polítiques, que
m'hauria de trobar aixi, tot d'una,
i
i en virtut d'uns fets com els ocor¬
no

"^ErTvirtud

ves

seva

!

fou acceptada. Així, !
processat el senyor Casano¬

primer, que li
ves,

observat una notable
millora. L'illustre pacient es mos¬
tra optimista de la seva dolença i
espera reprendre molt aviat les se¬
nerviosa,

—El senyor
na

—I la Diputació Permanent
tinua reunint-se normalment?

de estas consideraciones.

de directors, redac¬

lítica Lerroux-Gil Robles.
No consentirem que això

activitats polítiques.
impugnación hecha
El doctor Humbert Torres durant
por órgano adecuado no significa
siimifiea aquests dies ha rebut innombrables
falta de respeto para nada ni para
cartes d'amics interessant-se per

aauí por qué la

suspensió del periò¬

processat, abans de les 48 hores, de la quantitat fixada com a garantia
de les responsabilitats que puguin derivar-se, etc. etc., són elements sufi¬
cients per convertir la llibertat d'impremta en una fantasia i per des¬
truir en poques hores la modesta economia de la Premsa política d'idees,
que dóna la casualitat que constitueix, avui, tot el front contrari a la po¬

doncs,

llora

leEns comuniquen de Lleida que el
yei que nadie ha derogado para im¬ diputat al Parlament català doctor
pugnar ante este Tribunal las nor¬ Humbert Torres, el qual com hom
a examinar el delicte
militar 1 la definició de mas del Estado que reputara incom¬ sap es troba malalt d'una afecció
com

espanyola.

No és

.

la de impugnar
creadora de su fun¬ sa

sar

Premsa

_

alguna exégesis poco

meditada. El señor Gobernador tiege
todas las facultades que la nueva ley

pro¬

r

No

serà

motivi la rectificació. Si no es
publica ni reclama l'interessat, serà
imposada al demandat una multa
de 250 a 2.500 pessetes.
Els articles 25 1 28 s'ocupen de
la distribució i venda de publica¬
cions, que es considera lliure, sense
(Passa a la pàg. 8)

amb el moviment, des
moments preliminars fins
consumar-se la rebel·lió.

relació

en

dels

nuestra

gratuita si
titat

perquè expliuin tot quant recorden

Unica¬

permitimos hacer presente que don

queste3 rectificacions es publicaran
en el número següent d'haver estat
rebudes, si procedeixen d'autoritats,
1 en un dels tres següents si pro¬
cedeixen d'un particular agreujat,
en el mateix tipus de lletra i a la
La

vicepresidente segundo.

mente para el caso de que este alto
Tribunal opinara de otro modo, nos

Els periòdics publicaran obligatò¬
riament 1 gratuïtament les comuni¬
cacions 1 rectificacons oficials rela¬
tives a notes publicades per ells. A-

columna.

diverses comunicacions dema¬
nant informes al president del Con
sell i al ministre de la Governació,

avui

te, la personalidad representativa de
aquella institución encarna en el se¬

periòdics.

mateixa

juicio particular marcha

el

part del Govern en casos determinats; la declaració prèvia de totes les
dades i elements de l'empresa; presentació prèvia d'exemplars del periò¬
dic; actuació judicial d'urgència amb constitució de fiança per part del

Justicia y Enseñanza serán objeto
"í una ley.
Fácilmente presumirà el Tribunal
que

la Premsa catalana sobre

tors en cap o de propietaris o gerents d'empresa; l'obligatorietat de pu¬
blicar comunicacions o rectificacions oficials; la regulació de la venda per

d'interès en el sumari
contra el Govern de la
Generalitat

transitorio de Gobernador ge¬

neral que asumirá las funciones del
Presidente de la Generalidad y de su

a

jecte de Llei de Premsa que, patrocinat per «El Debate» 1 corejat per les
grans empreses dels diaris de dreta, el ministre de Governació es disposa
portar al Consell de ministres 1 aquest a les Corts.
En un altre lloc d'aquesta edició ressenyem un extracte de l'esmen¬
tat projecte, que acaba de fer-se públic. Es, oficialment, obra del minis¬
tre. Però cal assenyalar aquests dos fets: la gran campanya realitzada per
la Premsa de dretes —especialment per l'òrgan de la «Ceda», que callà
mort durant el període 1931 a 1933—, 1 l'eliminació absoluta d'as¬
sessoraments o consultes prop de cap mena d'organismes representatius
de la Premsa espanyola, que no han intervingut poc ni gens en la con¬
fecció del Projecte, com hauria estat lògic. Perquè, una de dues: o es va
contra la Premsa —contra la Premsa adversa als actuals òrgans del Po¬
der— 1 aleshores se'n prescindeix en absolut, o es tracta de compaginar
interessos de la Premsa amb les raons d'Estat —atès que en la Cons¬
titució de la República es garanteix en absolut la llibertat de pensament
1 de Premsa—, i aleshores es busca la cooperació 1 el consell dels profes¬
sionals i tècnics en la confecció d'una Llei que tan intensament els afecta.
Davant del Projecte de Llei s'explica tot perfectament: no es tracta
de res més que substituir un estat transitori d'excepció per un text legal
que 11 doni permanència i que deixi ep mans de l'Estat no solament el
control de les idees sinó l'economia de la Premsa. El que no pogué fer la
Dictadura; el que no volgueren fer, per decència 1 per convicció liberal
els governs d'esquerres de la República, es disposa a fer-ho ara el govern
radical-cedista que presideix Lerroux, ex-president de l'Associació de la

de multes que va des de 600 a 50.000 pessetes i a la
dic d'un a deu dies i fins a sis mesos; la inhabilitació

senyor

de 2 de enero corriente que dejó en
suspenso las funciones del Parla¬
mento de Cataluña, estableció un

autoritats amb totes les dades de
llur empresa.
Tot allò relatiu à drets de socie¬
tat Intellectual es regularà per la

TRIBUNAL

de Cataluña, al Tri¬

respetuosamente exponemos:

Antonio Martínez Domingo, vicepre¬
sidente del Parlamento catalán, en
funciones de president y ocupante,

les

AL

que, ateniéndonos por absolutamente
identificados con el recurso de in¬

consejeros todos los demás de

la Generalidad

democràcia, al servei de l'equitat social. ¿Que l'experiència
de tres anys pot haver fet necessàries rectificacions? Ah!, i per què no? legislació especial sobre l'esmentada
Es més: nosaltres creiem que sí, que cal rectificar determinats aspectes matèria.
funcionals 1 orgànics dintre el partit, i que cal precisar — davant la nova
TRES CLASSES D'IMPRE¬
realitat — una orientació política enriquida per l'experiència, amb més
SOS
agilitat de moviments i amb major responsabilitat sobre els quadres di¬
Els impresos es classificaran en
rigents.
tres menes: primera, llibres i oTampoc no és d'ara aquesta posició. Es trobarà al llarg de molts edi¬ puscles; segona, fulls solts, i terce¬
torials nostres d'abans del 6 d'octubre. ¿Què avui les circumstàncies poden ra, periòdics.
L'article sisè del projecte defineix
ésser més adequades per realitzar les rectificacions volgudes? Possible¬
cadascuna d'aquestes modalitats.
ment. Però això no és confusionisme, sinó exactament el contrari.
Periòdic es considera tot imprès
I prou. No anem a entrar en llarga polèmica amb l'òrgan de la Lli¬ que surti a la llum amb un títol
constant un o més cops al dia, o
ga. Tot és molt clar, molt clar, i pitjor per als que no ho vegin. Deixi's
«La Veu» d'aixecar cortines de fum per enganyar els propis lectors, i que regularment no excedeixi de 30
dies d'un » altre número.
deixi els altres en pau. Es molta la tasca a fer i, per la nostra banda, no
Per
als
impresos no s'exigeix
er.s queda lleure a replicar nicieses ni a fer el joc de ningú.
cap altre requisit que el peu d'im¬
premta.
servei de

adreçats a l'esmentat Tribunal han

estat fets

_

bertura,

Martínez Domingo.

Els ex-consellers de la Generalitat
han elevat al T. de O. l'escrit que
publiquem a continuació. Com que
fins ara tots els documents emanats

quedarien

d'execució. Heus ací una conducta. Heus ací una autoritat. Heus ací una
executòria per a exigir una disciplina de ferro i per a marcar les direc¬
trius d'una política al servei de Catalunya, al servei de la llibertat, al

en

Els ex-consellers de la Generalitat
fan seu el recurs presentat pel se¬

l'alcalde governatiu de Barcelona

a

enrera cridàvem l'atenció

I

TOT ES PERFECTAMENT CLAR

Dies

n

la Premsa

.

lecLa

demostrí amb proves i

nostres la seva

afirmació.

Quant a la pregunta de si i'Esquerrá és un partit comunista, és
tan
en

poc

seriosa que no la prenem

consideració.

I,

mentrestant, esperarem les prodemanem. Si no ens son fa-

ves que

leilitades no quedarà gens bé la se!
diari
con¬ ! riositat dels editor Mistes del

—Sempre que és necessari. Ara
que no al Parlament, com podeu

la Lliga, a no ésser que
encarregat d'aquesta tasca
de

nyor
1 nyor

s

el

hagi
se¬

Castanys en persona. O e.seCambó, que també no ja ne.

la humanitat

COMERÇ I FINANCES
LA BORSA
Impressió
l'Estat en sessió

Els deutes de

vada es cotitzaren quelcom més
xos que en sessions
Les Obligacions municipals sostin¬

anteriors.

gudes

invMtfiA Diputacions, Provincials.
Les Obligacions de la Tresoreria de
la Generalitat es cotitzaren amb sos
teolmant

Obligacions ferroviàries segui¬
ren mantenint els convis amb ten¬
dència més aviat de fermesa. encara
aue les diferències favorables ioren
Les

de poca

importància; seguiren molt

sostingudes les Obligacions d'Aigua,
Gas i Electricitat 1 obligacions índus-

**Les

accions cotitzades a terminis
en la sessió del mati estigueren quel¬
com fluixes. En la sessió de borsa de
la tarda obtingueren algun avantatge
les accions ferroviàries Nord i Ala¬

quedant quelcom resagades i
Mih tendència
fluixa totes
tres accions cotitzades a fi de mes,
cant,

j

Chade.

àdhuc les accions

La I. G. Farbenlndustrie 1 l'eoonomia nacional d'Alemanya han so¬
fert una pèrdua immensa.
A Tillad de Tenerife, on cercava a-

lleujament als seuus llargs i penosos
sofriments, ha mort cl doctor Rudolf
Mann, membre del Consell d'Admi¬
nistració i de la Direcció de la I. O.

desapareix l'home al geni
organitzador del qual hom deu en
gran part l'actual desenrotllament
Amb ell

de la secció farmacèutica
empresa. Kls grans mèrits

brillant re¬

ja trobaren una

Mann

Borsa de la tarda

compensa en les festes celebrades fa
alguns anys, amb motiu de complirels quar- ta anys de pertànyer
als Laboratoris Bayer.
Acabades les seves pràc tiquee du-

Chade. 365, 366.
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digna

El proletariat espa¬
nyol es manté ferm
en eis seus principis
republicà de Bilbao pu¬
blica, sobre el tema que encapçala
aquestes ratlles, un interessant ar¬
ticle, del qual és el següent parà¬
graf:
«Desoontadas las excepciones, que
corrientes en circunstancias de
tipo, la verdad es que el prole¬
tario español se mantiene firme en

son
35
35

46

46

LLEUUMIKOSES

1

d'arrSé"!!..'»...

Extremadura

estrangers

Idi

.

este

estrangers".!!^
i

Andàïúisla!"
Eauaugeres

Ider

Salamanca

...

.

Mailotca

palu. i

"aiéncía "»».
Altale

Pails
Idem

principios y rechaza formar en
conglomerado de sus propios ex¬
plotadores. En vano el fascismo in¬
cipiente de F. E. y el neofascismo
católico les brindan acogida y refu¬
gio. Es Inútil que en medio de este
terrible Invierno de hogares trios y

2
d
C

alfals

-------------Urgell.

.

c

b

patronal. Lo cierto es que los obreros
españoles resisten oon dignidad he¬
roica los malos tiempos y no se en¬
tregan a millares oomo sus campañeros de otras polses. Hitler y Mus¬
solini cuentan

a

docenas los directi¬

de Sindicatos rojos que han pa¬
sado a ser sus colaboradores. Inclu¬
vos

so

en

Austria, d"1:

semanas

de

GARROFES

Mexicans

Preus

on

.

ptes

els 1

Diu¬
les 330: QUINITO I.
JAUJA. A les 6 a les
ORO Y MARFIL.
—

después

la sublevación armada, los bu¬
rócratas socialistas se congraciaban
con los oatólíoos, a cuenta de la teo¬
ria del r.ial menor, y aceptaban la en¬
trega da los Sindicatos al Estado.
Esto es mucho peor que el reformismo socialista.»
Contra

aquesta actitud digna del
proletariat són debades totes les ma¬
niobres

del

feixisme.

j

AMA

LA

MUJER

Joan Crawford amb
Franchot
.
Gene Raymond. —
<|W
duceió M. C. M

Ton#

COMIC

tarda,

6'16.

les

a

a

ButaLA

METROPOL

les

l·lúrla, 115

LOS MARIDOS DE LIDIA

Avui, de

DIA.

per

BARCELONA

lee lo-

a

la

a

cara

y cruz

deudosa Jenny Juge

VARIETATS
Frontó

tarda, a les

divendres,

Avui,

nlt.

! B?ay'?0nlCa COmedla d8 F*6rtr
El amor

TEATRE

Telèfon B1222

—

4 a 8 1

JUDEX

Principal Palace

Avui, divendres, tarda: RECAL-

FU-CHU-LING

DE II - UHACIA
I
contra
GA¬
BRIEL II - MAGUREGUI.
Nlt:
ibibuRO U - GUILLERMO contra
ITUARTE - CELAVA L Exit In¬
sospitat del nou Joc de qulnlelia

Nit, a les 10*16:

La Miss màs Miss
Aviat, ESTRENA de:

REOBERTURA
D'UN
LOCAL
FUTBOL
El passat dia 14,varen obrir el
cafè de la societat Ateneu Cultural,
el qual, junt amb altres, estava clau¬
surat arran dels lets d'octubre. Res¬
ten encara clausurats els locals del
centre d'Esquerra Republicana, ed
Sindicat Unie C. N. T. (oposició),
Secretaria dels Rabassalres l el cafè
de la societat Cooperativa de la Bar¬
riada Marsal.

SEVIYIYA

FRUNIO

NOVETATS

—

El passat diumenge', dia 20, tin¬
gué lloc un gran partit de futbol,
entre el F. C. Marina, de L'Hospita¬
let 1 el C. d'E. Puigrelg. Es veié un
partit molt animat, amb boniques
Jugades per ambdós bàndols. El re¬
sultat fou d'empat a zero.
—

Avui, divendres, tarda, a les 4:
FERNANDEZ

TEATRE NOVETATS
Companyia de Comèdies

Gran

MÈLIA

-

CAMPOS

-

contra

CHIQUITO BILBAO - BEGONES
III. Nlt, a les
10'15: SOLOZABAL

JAUREGU1

-

contra

QUISTALN - ABASOLO
talls per cartells.

CIBRIAN

ARA-

De¬

—

Avui, divendres, tarda, a les 5'15:

EL CABALLERO
DE OLMEDO

ESPECTACLES PER
A AVUI

èxit d'interpretació.
a les 1015, estrena sensa¬

gran

Nit,

cional de la

TEATRES

comèdia:

LA NOVIA VIUDA

BADALONA
LES

INTERESSANTISSI MES

de Pepita Melià
corats de FONTANALS.
creació

De¬

—

EX¬

CLOS DE
LA
ALTRES NOTES
lloc al Cinema Nou

Coliseu

DEL
::

Avui tindrà
l'anunciat concert que, sota la direc¬
ció del mestre Lluis Millet, donarà
l'Orfeó Català. No cal dir que tant

gloriós Orfeó

Català, orgull de la

nostra terra.
El president
—

Nou.

Nit,
bra

a

en

1

lea 10, ESTRENA de l'o¬

tres actes de Carme

Mon-

«Bonemloe».

Novetats.

abans de Jesu-

ui»

TEATRE NOU
Avui, VU
Tarda, a les 4'30:
DE LA HUERTA i

LA ALEGRIA

LUISA FERNANDA
■>el baríton Jossp Petchamé.
taques a 2 otas.

Bu¬

Nit, cartell «género cWco»: LA
EL DUO
DE LA
BOHEMIOS. Buta-

REVOLTOSA.
AFRICANA i

per

prita».
Broauway.
duras

da
—

Coliseum.
Catalunya.

les

Per al dia 29

—

del mes en curs

assenyalat el pagament a l'A¬
juntament d'Aranyó, les Indemnitza¬
cions dels terrenys ocupats per la
construcció d'uns trossos
tera de Guissona i Tàrga.
—

Han estat

del dia 22 del

de

peix,
Inau¬
Îirovisionals
aplicables quedarà
al mercat
magurat probablement el
primer
orlsta

de

10*16. Reposició de:

ques

de

de la

la
—El

»=

els

platja local

Comandància
Consell Local

reunirà el
nomer-pares

ordre
de Marina.
per

d'Ensenyança

proper febrer per tal
—i-

ae

gran

dama».

la

locura
con

muerte»

de

su

1

Bangüay»,

amor»,

«OJO

n

«Federica»,
«La recela para la felici¬

—
—

dad».

Coya.

—

vale el

—

dinero», «Da

«Aouegaclón», «MI pasado»
«Ana
Wickers»,
«Wonder

bar».

«Tarzàn

—

y

su

compañera», «El

y

Majestic. —
guar, el aima de

NOTICIARI FUX
EL MUNDO EN QUE

NOTICIARI
LA

VIVIMOS

BAVARIA

FILMS

ISLA EMBRUJADA

DEPORTES DE INVIERNO
DE OBERLAND A MAZURIA
EL CAMINO
DE HEILBRON

caballo».

un

—
«La garra
taladores de frac».
—

1

la lámpara maravillosa».
«Sola con su amor», «Ja¬

Marina.

del

gato»,

«Es-

«Te quiero y no se quien

Metropól.

—

Mina.

«Ilusiones de gran dama» 1

—

«El amor

a

cara

ocruz»,

«La dama del club nocturno».
—
«Anna Wickers», «un

Mistral.

Mundial.
Nuria.

—

«El

«La

—

cier-

c

batalla». «Sola

su

con

amor».

FANTASIO
Tarda,

a les 4. Nit, a les 10:
JOURNAL;
PUERICULTURA (documental):
REVISTA
FEMINA; ME GUSTA LA MUSI¬
CA (dibuixos). Gran èxit de "

PATHE

dy Christians e~

Paris.

amb

Paul

CINEMA

«Por

—

Horbiser

PARIS

un

ningún ángel»

"

ida de
6.
BELLA
«

—

.

Rambles.
i

cOio

Royal.

—

en

—

en

Reportatges d'actuà-

«La senda del
la montaña»

Crimens

—

Smart.

«Mascarada».

—

«

una novia»

y

Talia.

—

rey del

Tetuán.

«Votando hacia Rio Janeiro».

en
—

con

su

amor»

«El

Jazz».
—

•Oro

Tivoli.

«Sucedió
una
la montaña».

noche»

1

«Caravana».

Urquinaona. — «La espia núm. 13».
Walkiri-.
«Tarzan y su compañera*
1

«Es h

MOSCOVI¬

VoJga.

TAS I EL CRUCERO EMDEN.

_

«Fueros numanoe», «Matri¬
monio a prueba»
Select Cinema. - «El dictador». «El

Verdi.

Dilluns
NOCHES

«Caro-

-

tarda
vinent: ANA-

diumenge,

«No soy

Pathe Palace
«Gracia y simpatía»
«Matrimonio Sdr.d. Lda.».
Principal. — «La princesa de la Czai>
da». «La mujer de mi marido».

«Anny. Anny».
Triomf. — «Sola
El programa més atractiu d* Bar¬
celona — TARDA, 4'30. NIT, 9"45.
REVISTES PATHE i FEMENINA:
Mac West en NO S0V NINGUN
ANGEL; Dibuixos: Custav FrhoPOR UN MILLON. - Es
la taquilla per a la ses-

millón».

«De Eva para acá».

—

Publi^Cinema.

"

FEDERICA

reno.

—El dia 5 de febrer, a les dotze,
al Palau de Justícia de Barcelona,
en
una
de les seves dependències
tindrà lloc la subhasta pública de
diversos objectes del saló L'Amistat
valorats en 2.925 pessetes.
—Joseia Pérez, de 15 mesos, es
va ferir a la cara en caure a casa
seva del carrer de la Torrassa, 29.
baixos. Fou auxiliada al Dispensari
1 la ferido fou qualificada de lleu.
—Han estat desnonades les barra¬

de

maldita», «Cocktail

—

Fantasio,
i-emina.

Pedró.

President, Josep Virgili; secreta¬
ri, Ramon Mauri; caixer, Francesc
Navarro; comptador, Maurici Vllajoana; bibliotecari. Ernest Mauri 1
vocals: Josep Maó i Andreu Mo¬

o eso

«Sola

—

«Aiaufno

NOTICIARI

nat:

«La

st.
«El

misterioso Sr. X».
Kursaal — «Cocktail de besos».
Laietana. — «Eskimo». «Atlautlda»

CINEMES

proper

signat la següent Junta del Patro¬

«Asi

—

Intim. — «Volando hacia Rio Janei¬
ro», «Carita de ángel».

de febrer.

La Biblioteca Popular, després de
la recent assemblea general ha de¬

ironteras del amor».
ama ia mujer».
«Una semana do feli¬

«Las

—

e

LA PLACA DE SANT JOAN

que

SANT ADRIA
DE BESOS

Infierno».

—

Maryland.

a la sessió
curs, les bases

«Pw

«Hon¬

Cinema. — «Testamento del
MaQuse», «Reina el amor».
«La vida privada de Ea¬

doctor

Frecoli

carre¬

aprovades,
mes en

1

herencia»

POMPEIA

Avui, tarda, a les 5:
DESITJADA
a

Paraíso

cidad».

Centric

Iris.

està

«La

—

Capítol.

Esplai.

Nit,

«El

«na mujer ae mi marido».
Bonemia. — «De Eva para acá»,

«La

Travessera. 112 - Tal. 73331
Emprssa Joan Niella - Companyia
VILA DAVI - Direcció artfstioa:
C Fases de Climent

comarca.

«Mascarada»,

-

Avinguua — «Mascarada», «La mujM
de mi marido».
Barcelona. — «Sor Angélica», «Com¬
pañeros de Juerga».
Bosc. — «La princesa de la Czarda»,

Maro Redondo

COLISEU

da

viuda».

«Las de ios ojos

—

«El dictador», «Ml pasa«Abnegación».

»

DICTADOR

E L

«El caballero

«La novia

CINEMES
Astoria.

PROVISIO DE PLACES i PAGA¬
MENT
D'INDEMNITZACIONS
i
APROVACIÓ DE i ASES PER A UN
NOU MERCAT
Lleida 24 (per telèfon). — La «Ga¬
ceta» d'avui anuncia la provisió de

ta

Nlt:

Palace

—

.

l'esmentada

segon

Tarda:

—

Olmeuo».

L'huracà

Darrerament

de «pondus» air.b marques i llir os
«Lucernariums». Tot pertany al se¬

nlt: «Oro y mar¬

Tarda: «La alegria de 'i nuer-

—

Principal

Segueixen amb un èxit ben fala¬

la nostra Era, on s'ha recollit un
bon nombre de peces ceràmiques ro¬
manes i ibèriques molt interessants,
entre les quals hi ha gran quantitat

larda 1

—

i
«Luisa Fernanda»
ta»
Nlt: «La
revoltosa», «El Duo de la Africana»

Avui, tarda, a les 5'15:
ELS HOMES FORTS

guer les

entitat.
ha estat excavat un
vierot que està sota unes contrac¬
cions romanes del segle primer de

«Desitja

fil».

Municipal.
excavacions que efectua l'A¬
grupació Excursionista de Badalona,
patrocinades per l'Ajuntament 1 di¬
rigides pel senyor J. Font 1 Cussó,

Tarda:

—

al Born».

torna

de la germandat

de carreters de la nostra ciutat ha
lliurat a l'alcalde gestor senyor Bor¬
ràs la quantitat de 300 pessetes per
tal que siguin lliurades a l'Hospital
—

Fompeia.

da». Nit; «La Plaça de Sant Joan*.
Espanyol. — Nit: «Roda ei mon- 1

Romea.

de localitats venudes,
com per la importància del concert,
promet ésser una data que els bada¬
lonins guardaran un grat record. Es¬
perem que tots els badalonins dis¬
pensaran una entusiasta rebuda al

POLIORAMA

TEATRE

pel nombre

sus

niños sin comida los ricos do la po¬
lítica ofrezcan
colchones y
bonos
para los hambrientos, a cambio de
una ficha o un carnet amarillo. Na¬
da sirve que la Editorial Católica
lance folletos y periódicos para el
proletariado y que el padre Gafo
repudie públicamente
la
avaricia

......

Nlt

les

PUIG-REIG

el

eomsen

internat.

1

34

a

Parlu

Es pon

ala la

Ulvaaa Extremad ora..
Idem Maucba
M órese flata. dispoo.

1

»

en

....

Valors unb garantia

Actitud

Un diari

ais

a

LLEIDA

.

.

1015:

1

ÍETROPOLITAN A

...

Castella

1Ú16:
menge, a
REY
DE

Unió Salinera Espanya

IKKtAT Ufe!
...

Demà, a les 6
ORO Y MARFIL

—

crist. El més interessant són unes
monedes ibèriques de les atribuïdes
a Badalona i que són les primeres
trobades a la nostra ciutat de les
que hom suposa encunyades.

Antigua* Oioutacione

*
Provincials
Mec comunitat 1914
Mancomunitat 1920
Caua Créait Coin

derón

gle primer i

Maquiuisla Terrestre...
Mimopou Petrulis

Kegadius Llevant 6
Sevillana u Eiec.
sevillana d Elec.

Eapauya

MARFIL

indescriptible de Quintero i
Guillén. 28 representacions a tea¬
tre ple. El «succés» teatral del
dia. Magnifica realització escèni¬
ca. Insuperable Interpretació d'a¬
questa titular en la qual tlguren
Antònia Herrero, Rafael Bardem,
Josep Balasuer,
Elies
8anjuan.
Lluís S
Torreoilla, Carme Cue¬
vas, Maruja Cuevas i Adela Cal¬

de

rement de set a nou del vespre.

...

forca Llevant..

Closas (2), Enric Az¬
Pere Grego, Vicenç Gon-

Aquesta exposició pot visitar-se lliu¬

Ciment «Sansón» ordO. «Sansón» prêt. 7 •/.

La uni I

de

zàlvez i Joan Peix.

6 •/.

Aiguea barceloua 8 y.
Algues barceloua 4 7.
Aigne# barceloua 5 •/
...

Ra¬

bronze: Salvador Baguüà, A. Pardos,
F. Fosch, J. M.a Lladó. Rosend Mar¬

Tenerue 8

Oas Le Don

Estrany, Jaume Muncunill,

tin,

ASI

Exit

hi afe; í últimament el de l'ob¬
tenció del premi Campeny, inaugu¬
rarà una important exposició a la
Sala Parés el dia 23 de febrer prò-

Adrià Pardos, Manuel Guitó.
fael M. Martínez; i medalles

...

Y

CAVACIONS

Francesc

Elec. s. L)

Euer. Eiec. C. bous 1924
y.

ORO

TORRE VELLA

paña; medalla d'or, Josep Pascual;
medalles de vermeil; A. Campaña,
Francesc Fosch, Manuel Quintana,
Artur Baltasà, Antoni Sambola, Jo¬
sep M.a Lladó i Lluís Bassas; me¬
dalles d'argent: F. Fosch, Alfons Fo¬
radada, Dionisi Choffat, Enric Valls,
Amer.

,es 4

a

rzïti ,TVA

de Localitats.

per Murillo. Montalvan, Huertas
i tota la Companyia — Demà, tar¬
da i nit: L08 MARIDOS DE LI¬

als seus molts mèrits de recompen¬

Trofeu d'Honor el soci Antoni Cam¬

map

À™1- taran,

El

escultor català Josep Clarà que

Exposlcló fotogràfica. — Al XI
Concurs anual de l'Agrupació Fo¬
togràfica de Catalunya (Duc de la
Victòria, 14, pral.), ha obtingut el

dec. C. bons 19ib

Elèctrica Cinca 8

—

ROMEA

Telèfon 2202G

Barcelona.

ses

Coop. Maiiresaua Euer
Euerg. Eiec. Calai. 6 y.

Euer.

L'exDosició d'ho¬

L'exposició ds Josep Clarà,

/-..

Elec. Catal. 8 V
Elec. Cat. 6 */. 01
Eueig. Eiec. C. 8 ■/. 192b
Energ. Eiec. Ü. 6 -/. 1922

Texposlció-home-

els aficionats a l'art, de

bisp. Amer ü Eiec 8*/.
hisp Amer d'Elec Dons

Energ

—

Gargallo s'inaugu¬
rarà demà, dissabte, a les sis de la
tarda, a la Sala Parés. A Tacte de la
inauguració prometen assistir-hi tots

193/

Catalana (taa t
Cauuaua Oas O 6 •/,...

Euerg

de

natge a Gargallo.
menatge a Pau

1912

Coop, fluid Elec 8

ha estat molt favorablement

comentada.

Aoclons industrials

»

molt

que

ra

7

bullera Espanyola

Alart

aviat exhibida al públic
al Museu de les Arts Decoratives,
de Pedralbes.
Clausura de l'exposició Serra. —
Avui, divendres, es clausurarà a la
Sala Parés l'exposició de Joan Ser¬
serà

a times bone
d'Obres Ceo.
Rita 7

llur generositat
càrrec del paga¬
llegat

ment dels drets que per aquest
havia de satisfer la Junta.
La preada col·lecció Artigas

[Obree 8 •/-1»»

Hotel

per

exemplar en fer-se

Valen. 54

Tresor 6 1/8 7. '
Tresor 5 1/2 •/. r

TEATRE

Soler i March expressà
Artigas-Costa la satis¬

ció que ha d'enriquir el Museu de
Pedralbes cn serà destinada, 1 molt

Colorante 1 Expiue. 8'/.
fin. i fid. Aruus-Uarl
torn d'Ohrea 4 1/2 v.
forn d Obree 6 7
fum. d
foui

senyors

facció de la Junta per una aporta¬

ERES

COLISEUM

AL

1 pta. General. 0'60:
DE ORO —
Nit. a
10T6. La revista del dia:

dinaris.

Const. Pavimente 6 7Const, ferrov. 61/2 7.
Croe. b. A. 8 7
Electro. Met. Ebre 6 •/.
Ei Tibidabo 6 y. ......
Com. d'Uores ced. 6 7.
Euerg. ind. Aragon 8 7
Esp. Caroura Met. 8 7.
Coustruccioue Eiec. 6 7.

QUIEN

despatxa a tots els Centres

Es

Avui,

ells el director general
Joaquim Folch i Torres, el
qual féu constar la importància ex¬
cepcional del llegat pel valor artis¬
tic l tècnic dels exemplars que el
constitueixen, veritablement extraor¬

1/8 y.

V?EN8#0EL

AHI

VARIAFILMV

N0T,C'A«'
TE QUIERO Y NO SE
BA

BOhN

PIPA

senyor

V- Cordova...

Tel. 2i9g(

—

Tercera

auet

entre

seus,

U¿úa).*'N?t?0Í(U

pels seua creadors JOSEP 8ANTPERE. MARIA TERESA KLEIN.
EMILI VENDRELL, l'sAS» dels SA
XOFON1STES FRANCESC CASA¬
NOVES - BALLS per MISS DARLINO - ESPLÈNDIDS DECORATS
RIQUISSIMS VESTITS - MICRÒ¬
FONS - PIANOS — Demà, dissab¬
te, tarda, s les 4*30. La butaoa
mi* cara. 2 ntss. : EL FANTAS¬
MA DE SARA C0S8A; AQUESTA
NIT I MAI MES, per Santpere •
Klein - Vendrell — Nit, a les 10.

representació:
RODA EL MON.. I TORNA

5

Cran Companyia d* Revistes

personal dels Mu¬

l'alt

Plaça

RODA EL MON...
I TORNA AL BORN

TEATRE

llegada als nostres Museus

Cabrer 1

tí

MARYLAND
Urqulnaona,

per

col·lecció el president
accidental de la Junta senyor Ale¬
xandre Soler 1 March, el qual en
virtut de la seva representació, subs¬
criví l'acta notarial que a l'efecte
autoritzà el notari d'aquest Col·legi
senyor Josep Selva 1 Font.
A més, assistiren a Tacte l'advo¬
cat dels donants senyor Miquel Mar¬

gran

19U7 D
1919 D
1812 b ampl.

LAS DE LOS
OJOS EN BLANCO

da la dita

rec

Aplicacions i léo. tt 7.
Asland 8 */• preterenu
Asland 6 7. 1816 .»».
Asiiuid 7
d 8

CARBAJAL

Avui 1 sempre, el sorollós èxit;

prestigiós col·leccionista senyor
Joan Artigas-Alart. Féu el lliura¬
ment, en execució de la clàusula tes¬
tamentària corresponent, la germa¬
na del donador, senyora Carme Artigas-Alart, assistida del seu espòs
senyor Antoni Costa, l os féu càr¬

Metropolitana a

Boas or Tresoreria A...

Obllg
Obllg.

Les Arts

pel

Tanger a Fez 8 7-

!!!"!!"

MARGARIDA

Manila

Obligación*

...

1928 B

»

Companyia de reviste* de

Tramvies Sevilla 8 •/•
Tramvies Granada 6 7.

-

P 5 •/.
O. 8 7
—..
H 5 1/2 •/•
1 0 •/.
J 5 7
franca 1884 ...
franca 1878

■

*

PRINCIPAL PALACE

tingué lloc el lliurament a la
"3 la valuósisslma
col·lecció ué trenta-dos mantons de

.......

B 4 1/8 V.
0 4 7.
D 4 7
E 4 1/2 •/•

Comptadurla.

del món.

Junta de Museus

—

—

Ahir

1926

Barceloua

2.» Hipoteca.,
t
i.' Hipoteca.,
ueida a Heus 8 y. ...

r
Amort. 4 1/8 V. A

indispensables als met¬

1 als malalts de tots els països

Tramv. barceloua 1939

»

P
Amortit. 0 •/• A
•
1817 B

a

Un important llegat
als Museus de
Barcelona

Ural. Tramvies 4 •/• —
Oral. Tramvies 6 •/. ».
Eixampla 1 (Jracla 4 •/.
Tramv. bt. Andreu ...

d'Hipòlit Lázaro.

MOZART. Primera de LES NO¬
CES DE FIGARO. — Es despatxa

*

Tratnv.

»

entre el savi In¬

.

4*976
83*10

Ferrocarrils

ld

COMIAT

Mann fou un dels primers
reconòixer la necessitat d una es¬

172*00

TANCA

1800 B

reftùdolf

100, 86*00, paritat.

per

tap.

signe de garantia porten
labor del desapa-

DOCUMENVIATGES, etc.

TALS,
famosa

EL ESTUDIANTE
DE SALAMANCA

la Creu Bayer, fou

CINEMA

-

Sessió continua. Seient UNA
PES¬
SETA: NOTICIARIS.

obra: AQUESTA NlY I
MAI MES. par Josen 8antp#re Maria Tsrssa Klaln - Emili Vendroll. Nit, a let 10. Segona rspraasntacló:

Den,à, darrera de:

del món tenen els medicaments

que com a

8ANTPERI

LICEU

TEATRE

GRAN

PUBLI

GRAN TEATRE ESPANYOL
COMPANYIA

farmacèutics Bayer

deia Laboratoris

ges

4*965
82*70
Cor. sueques
Cor. norueguei

TEATRES

d'apèndix de les Ja llórente làbliqufs de colorants. L'organització

a

IMS

ràpidament

na

arreu

DEL

ocupà diverso# càrrecs Im¬

ascendent,

portants fins que en el 1906 11 fou
confiada la direcció de la secció far¬
macèutica cue aleshores era una me¬

absolutament

7*42
62*80
2*03

171*76

6

berfold. En una marxa

vestigador 1 la gran Industria qulmlco-íarmacèutka i ha sabut donar
a aquesta coHa'wracló l'impuls que
ha menat al descobriment de mul¬
titud de medicaments que avui són

Lliures

Borsa oficial
Nord, 52*00; Alacant, 40*10; Tram¬
vies O, 30*25; Chade, 367, operacions;
Chade D, 71*80, paritat; Chade E,
71'40, paritat; Filipines. 323, opera¬
cions;
Explosius,
10*35; Sevillana
d'Electricitat, 74*00, paritat; Marroc

el me* de març

GENER

PUBLICS

ESPECTACLES

■

Ingressà Mann, en
del 1888, a lea fà¬
briques de colorants de Bayer, a Al-

països estrangers,

treta col·laboració

Nord, 61'75, 52'05, 61'93; Alacant,
39'90, 40'20; Rif. 56'25, 5615; Explo¬
sius, 106'25, lü(i'65, 106 15; Aigües,
173, 173'35, 17325 ; Colonial, 46*25,
46*35; Huleres, 48*15; Ford, 176; Pe¬
trolets, 5*15; Filipines, 322, 823, 322;

rant tes quals tingué ocasió de co¬
nèixer les condicions de treball en

d'aquesta I el seu cngrai ïdlment progressiu fins
del doctor aconseguir l'actual reputació que a

se

Obligacions

amb puja les

1

Borsl del mati
Nord, 51'70, Sl'60, 51'75, 51'60; Ala¬
cant, 39'80, 4000, 39'80; Petrolets,
5'10, 615, 610; Hulleres, 48'25; ColoniaL 4615; Explosius, 106'35, 106'25;
Rit, 56'35, 5615; Aigües, 172'85; Fi¬
lipines, 323, 322; Chade, 367, 366, 367.

Rudolf Mann

Ha mort el Dr.
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Tornem-hi, que no ha estat res
La Voz dedica unes agudes no¬
tes al moment politic actual, abans d'obrir-se el Parlament.
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cedimlento nuevo: el de
la. Ante las divergencias acerca
del
reparto de carteras Be apeló, con pru¬
dencia que alabamos, al «statu
quo».
El Sr
Abad Conde serà ministro de
Marina. El Sr. Rocha continuarà en
Estado. El Sr. Lerroux, en Guerra. El

a

-

*

—

Sr.
ñor

Vaquero, en Gobernación. El se¬
Jiménez, en Agricultura. El señor
Dualde, en Instrucción Pública...
Todo
està
Igual,
aparentemente
Porque urge preguntarse si verdadei
ramente debajo de la ceniza del
apla¬
zamiento Indefinido no
hay fuego...
«El Debate», órgano de la Ceda
y de
la Compañía de Jesús, portavoz per¬

sonal del Sr. GU
Robles, periódico ofi¬
cioso, dijo antes que nadie que habla
que reorganizar el Ministerio sobre la
base de las proporcionalidades numé¬
ricas. El Sr. Guerra del Rio, con toda
la autoridad que le dan, dentro del

radicalismo, 6u condición de ey minis¬
tro. su historia y su Jefatura del gru¬
po, le respondió desde Cádiz diciendo
que hay cosas que no pueden ser "la¬

sadas como las mercancías.
la opinión de
los

«ELLOS OIRAN LO QUE QUIERAN
EL LEON HISPANO.
No sé ¡
pero me parece que esto no era lo
tratado.»
(De «El Sol».)
—

parece

conspicuos. De haber prevalecido la
de «El Debate», el 8r. Lerroux se hu¬
biera visto en minoría a la hora de
las decisiones ministeriales. Porque

Esta

«Ya

Bailó
Y

lo de

aquello,

nización.

salló

de

la

la

reorga¬
más

manera

Inesperada para muchos. El Sr. Rocha,
a Estado. Y el Sr. Abad
Conde, a Ma¬
rina. Cuanto se dijo ayer mañana res¬
pecto a
—posibles mlnlstrablee-no
pasó de rumor. Estas reorganiza¬
ciones, tan laboriosas como sorpren¬
dentes, son siempre un semillero de

ste año

que

serà

i

cal gue s'uneixin, s'haurà
bat el pesombre politic gue
na damunt el pats.

Aquesta

«Es

Pero

a Ultima hora, «El Debate» dila Ceda renunciaba a pedir
puestos de mando, y que sólo
exigía un cambio de orientación...

conclusió
qulectura del tons de

frente electoral. Y con ello basta para
la defensa de la República Si lo hu¬
biera habido en las elecciones de no¬
viembre de 1933, no habrían triunfa¬
do las derechas del
conglomerado.
De la unión republicana se habló
durante todo el siglo pasado, y no fué

posible

hacerla

sino
clrcunatanclalelecciones. Lo mismo
ha ocurrido en lo que va de siglo. Y
es
de suponer que en lo que resta
suceda lo mismo. Be unen los afines,
y de ahí loe diferentes partidos;
mente ante unas

electoral.

llei

.

electoral

..

No *ó pas perquè hi ha d'haver liait
no
sé pas perquè hi ha d'haver
(De «La Publicitat».)

Tan natural es que del tronco de
m árbol surjan diferentes
ramas, co¬
no

que
roten

>

de la democracia republicana
distintas tendencias y matl-

español.

be evitarse es
tidos, porque

Lo
la pugna entre loe par¬
conducirla a la anula-

Total,
El Sol
cideix

la
terial
a

«—{Caramba, cómo estuvo de revuelto el

y ¡qué bien so han aprove¬
chado los pescadores de buena mano

(De «El Pueblo».)

...

objetar a este
necesario como saluda¬
ble. Pero ¿por qué no dar mayor per¬
manencia y amplitud a loe acuerdos?

Nosotros,

general de la República, que
de España, quisiéramos que las
fracciones republicanas no limitaran
«entente» a una simple convenlen_.

a

màa

dir —i en això coin¬
molts— que al cap i

ve a

amb

ha

no

estat

res.

por^fS

ministerial ha tenido
mino en el dia de ayer. I
ción que habla despertado
dios políticos y period!-"—

IÜ

fin
desistieron,
su Jefe, el Sr. Martinez de
Velasco. En segundo término, todavía
estaba muy

no

clara la actitud
que
ya que el Sr. Ler¬
habla manifestado que esperaba

adoptarla la Ceda,
roux

que Acción Popular desistiría de
anunciada petición de aumento de

presentación
misma

de

la

oucs-

ttén política...

—jAh! Creí que se trataba de algo

Interesante.»

(De

de

Gobierno
ayer,

el

En

Jefe

su
re¬

la

del

Gobierno dijo, al terminar la primera
de las reuniones ministeriales celebra¬
das, que ya verla cómo se llevaba a
cabo la reorganización del Gabinete y
cómo lo acogía la persona encargada
de sancionarla. Todo esto,
unido a
unas declaraciones del presidente del

DESENGAÑADOS
hablando

el

en

mañana

«El Liberal».*

Consejo

las que decía, refiriéndose
al tiempo de que disponía, que podia
contar Incluso con la mañana de hoy.
que por la tarde el Gobierno se
presentaría al Parlamentó, hizo pen¬
los Informadores

políticos que la
solución del problema politico no es-

Marina

al

diputado radical, que hasta ahora
desempeñaba la presidencia del Con¬
sejo de Estado, don
Gerardo Abad

A poco conducirla, ciertamente, un
:uerdo oon vistas a la lucha electo_ol sin el complemento de una acción

unificada,
¿8obre la

ha

sido

el

parto de

ros

entendemos que sin perder cada
rupo su fisonomía es posible acomeurgente ——
'—
làs:

»-

(De «La Voz».)

sofreixen

alguns

«La Constitució
—cal tornar-ho a

empeño ponemos

n

la

República
en

el seu

pública, en el valvó conna¬
tural a la vida política, hagi de donar
com
a
conseqüència Ineludible
un

l'oplntó

canvi constitucional.
Perquè ès evi¬
dent quo cap partit no s'eternitzarà
al poder —1 com més exageri la seva
posició, encara menys. 81 les dretes
volen ara reformar la
Constitució,
d'ael a poc temps les esquerres triom¬
fants voldran reformar-la novament, o

contrareformar-la.

s'esmerçarà

tota

a

anomenats —oh

tos

L'obra
legislativa
fer 1 desfer tex¬
paradoxal— «co¬

dis fonamentals». Alxl haurem passat,
tot suaument, dels «partits de torn»
de la monarquía, a les «Constitucions
de torn» de la República. Tan
sembla que tal perspectiva de
1 d'infecunditat troba partidaris.
Per una senzilla raó de sentit <
som

doncs,

antlrevlslonistes.

però, en som molt
en

som per

més

catalanistes

(De

R«-

«Informaciones».)

altra:

Qui pot enganyar-se, avui,
sobre
això? La revisió constitucional, si es
fa. es farà contra tot el que d wrtt
autonomista informa el títol 1 ae la
Constitució del 1931. No són
conseqüents amb
adversaris les
verbalitzada pel se¬
nyor Royo Vlllanova, que van prendre
el primer dia de les Constituents; ho
....

e—i Vaya un ministro de la
públicai un Abad... y Condel»

En™-,

per una

lén

fer passar per amics n

ese

nosotros

peño han de ponerla lœ que quieran

espíritu democrático del

el

ré¬

¡Frente único contra la
clón! i Frente único para una E
mejor I»
gimen.

La bona

prender,
organización, que tan

flamantemente

exnlbe el Sr. Lerroux.»

Malgrat no poeseir Catalunya la
legislació social, en interpretar les
lleis

elaborades al Parlament Cons¬
tituent ho feia amb una elevació de
s, amb un esperit de Justícia,
amb un sentiment humà tant evi¬
dents que forçosament els treballa¬
dors havien de deixar de banda llurs
quimeres d'aquella acció directa de

què parla el sindicalisme revoluciona¬
ri, tan mal interpretada per la ma¬
joria dels treballadors que no han
pogut assimilar les doctrines dels So¬
rel. Labrtola, Bernard, Lorenzo i al¬
tres teòrics del sindicalisme revolu¬
cionari, no pas per manca de capa¬
citat 1 voluntat, sinó per un defecte
Inicial de

clón

Màe que de unión republicana,

h aviamos siempre
de cordiali¬
dad, de convivencia, de civilidad. ■

«unión» hablamos ante las eleccii
33; pero con el sentido de «frente
electoral», de
«candidatura
única».

pública.

Otra cosa es Imposible
El republicano formado
eaplritualmente al calor de la protesta violenta
contra la Monarquía no puede convi¬
vir dentro de un mismo partido con
el republicano que declaró accidenta¬
les les formas de gobierno. Y a su
vez el
reformista no està propicio a
unirse con el conservador.
El acuerdo de Izquierda Republica¬
na està,
pues muy puesto en razón.
Existe este partido por la fusión de

A la presó, per exemple, n
poden entrar certs diaris, con
temps de ia difunta monarquia.
/ precisament dóna la coincidèn¬
cia que es tracta de diaris repu¬

blicans.
El Diluvio,

quebcantse'n, escriu:

«Bajo el régimen monárquico no po¬
«El

día

Diluvio»
por la cárcel, los

los

grupos más afines del republica¬
nismo, que fueron Acción Republica¬

y una buena parte de los radica¬
socialistas
¿Cómo podriu unirse
ahora con los que antes no se quisie¬
ron fundir? Lo que si hace, muy sa¬
biamente, es brindar alianzas para el
frente electoral: alianzas a base de lo
que cada uno tenga en cada Munici¬
pio o circunscripción provincial,
que de haber partidos
los que no hubiere e:
cosa que la plana
mayor,

circular

libremente

hospitales

y algunas

na

les

hacer

que

lttlsmo

este

en

una

antes

dichos establecimientos
idesti.lamente

el

en

electoral.»

Justificación.

frente

Al privarse la libre
de «El Diluvio», no ae
abuao, una demasía,
actos

minoria

ée

perjudicial, ès suïcida

catalana.

Inútil

Es

de voler cloure els ulla
Utat. a la trista realitat...»
cas—

una

panya
Heraldo

a

qv

monàrquica.

minación
Asi

los

que se

bailan encaroeladas

los acogidos en hospitales, tie¬
derecho a leer los periódicos de
tu predilección, cualesquiera que sea
su ideología, con excepción, claro està.
de las publicaciones subversivas O In¬
morales, que no estén al amparo de
como

—no,
la

co-

sino

para su

aquest

en

delictivos, sin

dr.

comisión puedan alegarse 1<
pretextos que se Invocaron bajo la do¬

deuen

nen

rea

ES'

Asi, quienes impidan a los presos y
tos hospitalizados, que no estén so
metidos a incomunicación, la lectura
de periódicos que legalmente se pu¬
bliquen, cometen setos de coacción
que tienen las debidas sanciones
el Código penal.

millor

Madrid demana un
front únic d'esquerres per a aconseguir tuna Espanya millors.

«Después de la reunión del Comité

problema de l'atur forçós

contra la Prensa que no està
dispuesta en todo Instante a
decir

Els

-arla di——

1— "—'

.

.

nicipal. o

el

que

«mandamàs» de turno

es

el

ge¬

grande que conocieron los si¬
glos. O una modificación de la ley de
nio más

Asociaciones que
zaciones

coloque

a

las organi¬

obreras en peor situación

de

aquella en que les colocó la reacciona¬
ria ley del 8 de abril. Después que se
discutan y aprueben todos estas co¬
sas, si entretanto no surge el tema de
la reforma constitucional, o se plan¬
otros debates de más o menos
Interés, o se cierran las Cortes, co¬
menzará a discutirá* el problema del
paro. O lo que es lo mismo, que en *'
mejor de los casos los parados con
nuaràn muriéndose de hambre.
tean

rauco

« quedaron en
os parados con
Nada se hizo, nacía

i

—'

a

mantenir

La nueva etapa
parlamentaria
Inicio, pues, con muy poco halagtflas perspectivas. Para los setecientos
mil obreros sin trabajo cuando me¬
nos.
81 creyeran en las promesas, os

posible que tuvieran alguna esperan—v.

Pero

lo

-

malo es que el estómabo
-¡saa
como alimento.

lmltc^pro

cuando

esas

—

¿"CEREBRO MARCO"

escoles catòliques per als fills dels

grans propietaris
vots de l'Església,

monàrquics i de¬
que més tard es

per u

T.), «Societat d'Empleats i Obrers

Que

noves

lluites. Ja

d'esperó

comencen

la

prop? ganda electoral per a pròximes
eleccions generals que sembla que
es celebraran aquest
any, amb mi¬
res a cercar solucions
que definiti¬
vament

acabin

amb

l'atur

forçós.

Anglaterra

té, entre 2.000.000 d'o¬
brers sense feina, 250.000 que perta¬
nyen al ram de la construcció.
Amb relació a l'atur forçós,
Alder¬
man W. Dobbie, candida',
pel dis¬
tricte d'/.riwick, ha fet unes de¬
claracions en les quals ha censurat
l'actual Govern Nacional per no ha¬
ver
actuat d'acord amb la
propa¬
ganda electoral del 1931, sobre el

en compliment del convingut
Pacte 3er. de l'acord celebrat

el

per ambdues representacions el dia 8
d'octubre corrent, segons acta aixe¬
cada en aquest Govem General, han
vingut reunint-se des del dia 9 detí
corrents al Govem per a celebrar
diàriament les sessions de quatre bo¬
res al matí 1 quatre a la tarda a
fi de continuar discutint el contracte
de treball col·lectiu a què fa referèn¬
cia l'acta esmentada, i s'ha celebrat
la darrera sessió el dia 11, a les
deu de la nit, que ha durat fins l'ho¬
ra present,
que són les sis del mati
del dia 12, hora en què ha acabat
la discussió esmentada i com a re¬
sultat d'ella s'han adoptat per una¬
nimitat els acords següents:
Primer.
Aprovar totalment el con¬
tracte de treball col·lectiu, tal com

representants patronals per
corregir les deficiències d'a¬
questa classe que hom observi, així
com per a acoblar els epígrafs al
seu
lloc corresponent i ordenar-loe
tai

que fa referència a l'atur forçós.
Després ha exposat algunes de les

solucions que adoptarà el labonsme.
«En

el

de la construcció —ha
Dobbie— s'ha manifestat
lamentable absència d'iniciativa
ram

declarat
una

privada,

ja

que hom

no

s'explica

perquè

hi ha 250.000 obrers de la
construcció parats, mentre en els
Bancs hi ha diner sobrer 1 per tant.
paralitzat, 1 Anglaterra sofreix una
evident crisi d'habitacles.»
Per a resoldre aquest problema,
Dobbie opina que l'Estat ha d'in¬
tervenir directament i fer ei que no
fa la iniciativa privada. L'Estat I el

convenientment.
Tercer.

Una vegada acabat aquest
tomaran a reunir-se en a-

pels Interessats.
Llegida que fou aquesta Acte, l'a¬
compte la misèria en què els dei¬ provaren les representacions esmen¬
xaven, la mlgradesa de salaris; mi¬ tades, 1 han acordat ambdues parts
llor dit: salaris de fam 1 policia. fer constar i concedir un vot de
Uniu la incultura a la fam 1 la gràcies a l'Excm. Sr. Governador Ge¬
persecució i trobareu el resultat en neral 1 als Assessors Jurídic i Tèc¬
la revolta constant 1 en l'acció di¬ nic per la tasca desinteressada 1 ..nrecta com a tota norma de lluita parcial a què s'han lliurat durant
social.
el desenvolupament de les discussions
Per això va emprendre, el Govern hagudes fins arribar a l'aprovació
autònom en primer lloc, una tas¬ definitiva del Contracte de Treball.
ca
cultural que es convertí en la
Barcelona, a les sis del mati del
inauguració de nombrosos grups es¬ dia dotze d'octubre del mil nou-centa
colars, convertint les antigues resi¬ trenta-tres.»
El contracte de treball, notabilisdències dels Jesuïtes en escoles gra¬
tuites per als fills dels treballadors, sim en tots els seus aspectes 1 que
nàries. La culpa, doncs, no és dels
treballadors. Cal encara tenir en

(roben

mestres

comprensius

1 intel·ligents, material escolar 1 ali¬
mentació i transport també gratuïts
El Govem autònom de Catalunya
volia forjar una nova generació de
treballadors amb cultura, però si oé
pensava en l'esdevenidor, no oblida¬
va l'imperatiu econòmic del moment
1 es preocupava principalment de so¬
lucionar els conflictes socials amb
una
no s

comprensió 1 amplitud

com mal

havia fet.
Abans de la proclamació de la Re¬

pública,

poden

els treballadors

re¬

cordar-ho perfectament;
Martínez
Anido 1 Arlegui; martiris i lleis de
fugues, 1 durant la Dictadura, pro¬
hibició absoluta del dret de vaga i

serà solucionada
bitacles. L'Estat,

de

convertien, intel·ligentment ensenyats, treball,
Govern General el dissabte
en els explotadors dels nostres tre¬ quest
balladors. analfabets la majoria, 1 que pròxim, dia 14 de l'actual, a les dot¬
ze.
totes
les representacions obreres
amb prou feines sabien llegir uns
1 patronals per a la lectura 1 signatu¬
quants.
Es clar; davant una classe obrera ra del contracte aprovat per aques¬
sense cultura, era fàcil la interpreta¬ ta Acta, del qual contracte hom es¬
ció errònia de les teories revolucio¬ tendrà tots els exemplars sol·licitats

afavoreix els treballadors de l'esmen¬
tat ram, conté un capítol sobre ma¬
lalties que diu:
«En cas de malaltia, els empleats
de plantilla que portin més d'un
any

al servei de l'Empresa tindran

dret, mentre la malaltia subsisteixi,
al fet que l'Empresa els aboni el sou

la

crisi

dels

ha¬

doncs, ha de su¬
iniciativa privada, raciona¬
litzant la producció.

plir la

Les activitats laboristes seran por¬
a altres ordres de l'economia,
per exemple, una dj les resolucions
primeres a prendre un cop ocupat
el Govern, serà rebaixar l'edat per

tades

gaudir de la

a

pensió de

vellesa,

elevar l'edat escolar i implantar la
setmana de les 40 hores.
Finalment, Dobbie declar.. que les
reformes anunciades i moltes d'al¬

tres,

seran

implantades d'acord amb

el sistema laborista, no amb el sis¬
tema actual.
Com sigui que

és interessant se¬
guir l'obra dels laboristes a Angla¬
terra, tindrem al corrent els nostres
lectors de les pròximes lluites que a
tardar es desenvoluparan a la

no

Gran Bretanya.

Els treballadors de la
ceràmica es pronun¬
cien per la setmana
de quaranta hores
A París es va reunir el mes de
novembre darrer, la Federació In¬
ternacional dels Treballadors de la
Ceràmica.
Com a conseqüència de l'atur for¬
çós que sofreixen molts dels adhe¬
rits a

aquesta associació,

es

va es¬

integre durant tres mesos.
Transcorreguts aquests, hom sot¬

tudiar la manera de reduir la jorna¬
da del treball 1 s'acordà, per una¬

metrà el malalt a un reconeixement
mèdic. Sempre que els facultatius

nimitat, aconsellar a totes les or¬
ganitzacions
nacionals
adherides,
que treballin de ferm per tal d'a¬
conseguir la reducció de la Jornada
de treball. Es va prendre la reso¬
lució d'implantar la setmana de 40

opinin

que

el malalt pot guarir-se

en un

terme de tres mesos més, l'Em¬

presa

continuarà satisfent-los els ha¬

durant aquest període.
81 la malaltia persisteix, hom obri¬
rà un expedient i en cas que es de¬
vers

hores.

prome-

La revolució d'Astú¬
ries i «L'Action Fran¬

çaise

revolucionària.

No en tenim prou amb els nostres
temps de
A l'edifici del vell Govern Civil
la monarquia, trobar semblants con¬ reaccionaris, que ara ens surten els
de Barcelona, quan els treballadors
monàrquics francesos demanant me¬
hl acudien, era, gairebé sempre, per sideracions 1 acabar unes negocia- sures
repressives contra els treballa¬
clonscions donant les gràcies a les
a anar després a la presó. Cal fer
dors d'Astúries. «L'Action Francalautoritats? Es que aleshores eia de¬
una excepció, però, que en justícia
r.», l'òrgan que LI ¡ Daudet te a
legats obrers on posaven fi a les ne¬ Paris, publica
es mereix en el temps curt en què
un article signat per
el Govem fou ocupat per Frederic gociacions era en una cel·la de Ja G. Delebecque, que, després d'expli¬
presó.
Creiem
que
la
diferència
és
car
la
seva
Carles Bas, foragitat de Barcelona
a
manera, els fets d'As¬
notable
túries, sense mancar-hi, naturalment,
per no voler aplicar les lleis de fuga,
el massacre de guàrdies civils, vells,
més tard posades en pràctica pel
FEINA
PER
A
QUATRE dones i infants, diu que, malgrat que
general Arlegui, sota el comanda¬
TORNERS MECÀNICS
la «repressió fou, certament, brutal
ment de Martínez Anido, el qual
Entre els oferiments de col·locació 1 haver deixat, com totes les guer¬
obeïa una política dirigida des de
la
Borsa res civils, una estela d'odis inexpiMadrid per Eduard Dato. president formulats recentment a
del Consell, 1 Alfons Borbó, cap d'Es
Municipal de Treball, figuren la de rables», la revolta no està ofegada.
3 ó 4 torners mecànics pràctics en Rebrotarà més tard o més d'hora,
tat.
rebrotarà. Aquestes són les pro¬
Aquell vell i antipàtic edifici per construccions d'automòbils, amb pre¬ però
ferència en treball de peces fines i fecies dels monàrquics de «L'Action
on passaren tants 1 tants homes de
trista recordança per a la classe de precisió. Per no existir a l'esmen¬ Française» que atribueix totes les
darreres convulsions socials d'Espa¬
treballadora de casa nostra, des que tada Oficina personal sollicitant que
a la caiguda de la monarquia.
fou convertit en Govern General de reuneixi les dites condicions, la Di¬ nya,
Acaba el senyor Delebecque amb
Catalunya — sense oblidar Lluis recció ho posa a coneixement del pú¬
aquestes paraules:
Companys, Carles Espià 1 altres que blic perquè es puguin formular les
«Fins ara la sublevacló asturiana
saberen ostentar el càrrec amb in¬ demandes corresponents per part d'a¬ ha
estat l'acte més greu. ¿Quant 1
tel·ligència i dignitat—, pot dlr-se quelles persones que reuneixin lea amb quines modalitats es produirà
que canvià totalment la seva fe¬ condicions exigides per a aquest tre¬
la següent?»
ball, les quals poden passar per les
somia.
Que no es capfiquin tant els or¬
El Govern de Catalunya hl tenia Oficines de la Borsa Municipal de léanistes francesos amb les
pròxi¬
homes que en tractar les qüestions Treball.
mes revolucions espanyoles, que prou

¿Podien els obrers,

socials ho feien d'acord amb les ins¬

truccions rebudes, les quals respo¬
nien al programa del partit que els

portà al Poder.
No era solament,

Un talismà
del receptor

prodigiós dintr»
meravello.

Re C. A.

CEREBRO

MAGICO"

el

transportarà en un instant,
al conjur de la seva voluntat,
del VATICA

o

MOSCOU

Totes les emissions vibraran
seva

que

la

ea

oïda, amb igual claredat
dels amics presents.

veu

Demani proves i detalls

S. I. C. E.
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doncs, la Conse¬

lleria de Treball la que resolia els
conflictes amb Justícia i equitat. Go¬
vernació col·laborava en aquesta obra
de pacificació sota les directrius de
la Generalitat de Catalunya.

A l'octubre del 1933 va plantejar-se
un conflicte entre les empreses 1 els
obrers del Gas, Aigua 1 Electricitat,
que,

de no haver-se solucionat ràpi¬

dament, hauria estat de greus conse¬
qüències per a Barcelona 1 tot Ca¬
talunya.
Per tal que el lector
idea de les negociacions
es

de

portaren
l'antic

terme

a

Govem

a

Civil

tingui una
difícils que
les oficines
de

Barce¬

lona, reproduïm la següent
«ACTA
«Reunides

al

Govem

General de

Catalunya, sota la presidència dels
assessors
Jurídic 1 tècnic d'aquest
Govern, les representacions patro¬
nals de les Companyies «Riegos y
Fuerzas del Ebro», «Energía Eléc¬
trica de Cataluña», «Catalana de Gas

en

Així mateix es sollicita una bona
oficiala que cusi bé, les característi¬
ques de la qual no té cap de les
inscrites a la Borsa. Aquelles se¬

nyores que es trobin sense feina I
reuneixin les condicions requerides
poden passar per les Oficines de la

Municipal de Treball (Passeig
Indústria, 9 1 11), demà, al
mati, de 10 a 1 de la tarda.
Borsa

de

la

REUNIO
DENCIA

SOLUCIO DEL CONFLICTE
OE GAS, AIGUA I ELEC¬
TRICITAT

OCEANIC

la

les quaranta hores
Els laboristes anglesos treballen.
El triomf electoral del l.er
de no¬
vembre passat, els serveix

_

til.

sejos de ministros se ha dicho y re¬
petido que los ministros se
hablan
ocupado del problema, y que el

autòcrates, uniperso¬

Implantaran la setmana de

de les Empreses d'Aigua, Gas i Elec¬
tricitat» (U. G. T.), «Gremi d'Aigua,
Gas i Electricitat» (C. A. D. C. l.j.
(F. E. T.) i «Sindicat General de
Tècnics de Catalunya (F. E. T.),
manifesten:
en

Declaracions

de W. Dobbie

Electricidad» 1 «Cooperativa de
Flúido Eléctrico», «Compañía Barce¬
lonesa de Electricidad, S. A.», < "as
de Mataró» y «Energia, S. A.», d'u¬
na part,
i de l'altre les represen¬
tacions obreres del «Front Onic», in¬
tegrat per les associacions «Sindicat
de Llum i Força de Catalunya»,
(C.
y

N.

—

.

Millor que l'Espanya dels Gil Ro¬
bles, Goiooechea, Calvo Sotelo i
altres personatges del mateix es¬

las referencias de muchos Con-

governs

monar¬

çós

Després d'un curt debat sobre la
Jornals de fam —4 16 pessetes gua¬ clari que es tracta d'una invalidesa fusió d'aquesta Federació amb al¬
tres organismes també de caràcter
nyaven els manobres en les obres le permanent passarà a percebre una
el congrés decidí fi¬
l'Exposició que celebrà a Montjuïc quantitat d'acord amb l'escala de Internacional,
xar el domicili del Comitè Executiu
la dictadura Borbó-Primo de Rive¬ retirs que es fixi com a resultat del
de la Federació Internacional d'O¬
ra—
que havien d'ésser acceptats treball de la Ponència de Segurs So¬
Los que tal hr
brers de la Ceràmica, a Teplitzsense
en grave respon
protesta. Hom pot recordar cials.»
Schónau (Txecoslovàquia). Fou de¬
.
Quant als accidents, diu un altre signat secretari
juicios que ocasionan a las Empresas aquell inici de vaga del Ram de la
general M. Rocl. El
editoras de los periódicos arbitraria¬
Construcció el 1928 eu ocasió d'un capítol:
pròxim Congrés tindrà Hoc a An¬
mente perseguidos.
«Tot accidentat en el treball, sen¬
viatge que féu a Barcelona Primo
1937.
glaterra l'any
¿Quiénes son los empleados de cár¬ de Rivera, i que en assabentar-se se distinció de sou o categoria, per¬
celes y hospitales para Impedir, capri¬ el dictador
que els obrers s'agitaven cebrà el seu sou integre durant la
chosamente. "
1
manà fer un tren especial amb el seva incapacitat personal.
Les Companyies compliran les dis¬
a servido?»
qual amenaçà desterrar els vaguis¬
tes de l'Exposició a llunyanes t-rres posicions legales que estiguin en vi¬
si immediatament no cessaven en la gor o es dictin en el futur sobre ac¬
cidents i malalties professionals».
seva actitud, que Primo qualificà de
a

de

obrers deuen ja començar
a heure esment del que poden es¬
perar de les dretes. A aquests pro¬
blemes i a la manera de no resol¬
dre'ls els governs de dreta dedi¬
ca La Tierra el seu editorial

de la

Els laboristes angle¬
sos contra l'atur for¬
cultura

periors, sinó de l'ensenyament pri¬
mari indispensable en tots temps, i
queda redactat pels 18 epígrafs apro¬
ara, que les lluites socials adquirei¬ vats per l'acta anterior i
pels altres
xen cada dia major preponderància,
que s'uneixen a aquesta acta 1 que Municipi
han d'intervenir ajudant
esdevé més necessària la Instrucció
per a l'autenticitat dels fulls en què la formació de cooperatives 1
quilde la classe treballadora per tal que consten seran convenientment
sege¬ des de l'edificació.
pugui portar la lluita social amb llats amb el segell d'aquest Govem
Quan els laboristes arribin al Po¬
consciència
i capacitació.
GeneraL
der, una de les primeres coses que
No descobrim res de nou si afí:
Segon.
Nomenar una Comissió faran, serà obrir treballs, arbitrar
mem que l'Església catòlica, aliada al
d'estil que formaran un representant diners i produir materials. Alxl tro¬
nostre pals a la monarquia, col·labo¬
de cadascuna de les Entitats obró- baran ocupació immediata als 250.000
rava amb intel·ligència i tenacitat a
obrers de la construcció, alhora que
res i dos

on

na

la

J"

amparo

abusas y atropellos que i

algunes de les l'aile
de l'Eetatut, corn l'article
setè, el qu¬
ia referència a centres d'ensenyament,
contra el qual hagué de votar en bloc

El

*1

aparecía

tendrían

coso

entrar

no

las leyes vigentes. «El Diluvio» te:
Igual derecho que todos los den
diarlos a circular, sin trabas de n
gún género, por toda la nación.
Pero, balo la monarquía, todos

labor previa de proee-

de

sino

què els tenien

els assalariats en la més completa ig¬
norància. Mancats, no Ja d'estudis su¬

en

Encara es veu que queda, a pe¬
sar de la República, el diricul pre¬
judici de la «buena prensa». En¬
cara es veu que hi ha qui no sap,
o no vol saber, que esteta en Re¬

otros

a

governs

per ais
obrers, hom podia veure
grans i assolellats edificis convertits

premsa

de todos por obra de ellos mla-

cultura

els

l'embrutiment dels que han de viure
del salari. Mentre mancaven escoles

senyors.
de

dir?— ni

tlrevislonlstes.
Per principi, sembla un pèssim sis¬
tema aquest que un desplaçament de

INFANTILES

crear

—que salve a la República de
'-9S tradicionales del pueblo,

que

conjunt, massa difús, nl en els pre¬
ceptes de molts dels seus articles, no
sols no ens sembla perfecta, sinó que
obert am en t ens desplau. Tot 1 això,
ara com al primer moment, som an-

«FABULITAS

posible— capaz de

mplio

parados.
ventó siquiera, y los setecientos mu
trabajadores sin trabajo continuaron
muriéndose de hambre.
Ahora nl siquiera se señala el pla¬
zo
en que empezará
a discutirse el
problema. Corre mucho más prisa una
nueva ley
Electoral, por lo visto. O
una transformación de la Justicia mu¬

dedica el seu edi¬

La Publicitat

torial a la manta revisionista

del 1934.

nals, tenen especial cura
__

quel¬

política catalana fins el 6 d'octubre

Els

cual se Impone
todas las fuerzas
Un frente único

salvar

i

revisionista

los

persistente,
superadora.
base de una unión o de

fusión? No es cosa que a nosonos preocupe profundamente. Es

"na

mlnlstro cariacontecido e„
del salón de Conferencias...

.

«—Esto

de

era

nya a la concòrdia, a la comprensió,
i, per tant, a una col·laboració estreta
amb els homes representatius de la

quia.

siempre, siempre, 1

■tontes.»

afanes

política social

en

desacostumat al nostre pals, in¬
fluí enormement en la reintegració
de la classe treballadora de Catalu¬
com

sotmesos

dos los obstáculos que la n
reaccionarla de la mayoría

La mania

los

Justicia social del pueblo.

de esperar, ciertamente, porque
días de acontecimientos los comen¬
taristas bullen y rebullen
con
más
pasión y entusiasmo.
Ni pasión. NI entusiasmo.
Algún
que otro corrillo de glosadores. Y al-

«En
de

sirviendo

qual

del

en

en

ya

sar a

menos

créticos:

col·laboració,
justícia social
no;

ho hem dit, 1 cal repetir-ho.
Govem de Catalunya, el criteri

era

Per

manifestó

«L08

o

cercana, sino que
esfuerzos con un alsuperlor, con un ritmo unlforate acelerado, capaz de arrancar
la reacción el régimen republlcoy consolidarlo definitivamente co¬
se
consolidan los regímenes de-

de

Cámara, tienen una res¬
ponsabilidad formidable.
Lo
que se
haga legislativamente a ellos princi¬
palmente se deberá. Se quiere recti¬
ficar a fondo. Vean con tiempo
la
trascendencia de esas rectificaciones.
Porque procedan como procedan com¬
prometerán el porvenir de su partido.
Y ciertos compromisos son mortales...
que no en la

quals es

fi la reorganització minis¬

ï'-·-Vu

—Estamos

que por encima de los peintereses de partido vemos el

8

política.
Nosotros, por ahora, sólo decírnoslo
siguiente: Que los radicales, dueños
aún de la mayoría en el
Gobierno, ya

Por algo declamos

directa,

Ja

Bien. Nada hemos de

ea

Catalunya durant l'Autonomia

a

i
El

acuerdo, tan

de

js

res

rio polftiool

—81,

...

Acció

■

-

partido.

—

encontraran

publlcanlsmo

somos

alturas

del

lo más que se puede aspirar
democracia republicana: a un

régimen,

Un fin concreto e Inmediato a estas
es un acuerdo electoral.

que

orientación, como es
natural, reílejàrase no sólo en los pro¬
cedimientos de gobierno, sino tam¬
bién, y muy especialmente, en la obr
legislativa.
Ley Electoral nueva. Ley de Aso¬
ciaciones _nueva. Reforma de
la^ley

pla¬

a

la

en

aca¬

la

és

treiem de la
El Liberal:

«—Llei

—

nalldad de

Si les esquerres s'uneixen

<

al

-

jos (J

En realidad —Justo es
consignar¬
lo—, la gente que anda «muy metida
en política» recibió la nueva bastante
defraudada. ¿Para una solución asi
tanto tiempo, tantas Idas y
venidas,

tantas entrevistas y conversaciones?
En el Congreso hubo animación a úl¬
tima hora de la tarde. No tanta como

costado

L'obra social

___

J

No se'n podia esperar res més
El Pueblo comenta en to irònic
—naturalment— la reorganització
ministerial.

aclara

primeros ahora en felicitarnos de
» buenos augurios y
propósitos.
Según nuestras referencias, en la reayer dominó el criterio, basntuado, de Ir a la unión c™

más

Ese cambio

que se

han

9

-

Indudable que loe agrarios y los cedlstas son más numerosos que los radica¬
les en la Cámara, sobre todo después
de la disidencia del
Sr. Martinez Ba-

Jo

ser

de armonía entre los partidos repu¬
blicanos
Como fuimos los primeros
lamentar las disidencias, que tan

es

2'SO otee.
7'50
a

America Llatina i Portugal
un trimestre
Altres oaisos un trimestre

afirman

EL TREBALL

DELS

DE

LA

DEPEN¬

MERCANTIL
«MAGATZEMS ALE¬

MANYS

avui, a les vuit del vespre,
ha estat convocada pel Sindicat Mer¬
cantil de Barcelona, Porteferrissa, 19
Per

a

principal,

la dependència mercantil

dels «Magatzems Alemanys» per tal
de tractar d'uns afers molt Interes¬
sants.

feina tindran a casa seva...

Cordialitat

«El Debate» i la Co¬
missió gestora de
Barcelona
El corresponsal de «El Debate» a
Barcelona, quan 11 dóna per dir ve¬
ritats, fa estralls.

Vegin el que diu en la seva dar¬
correspondència, amb l'afany
de molestar algú:
rera

cumpla
obstáculo que sa cumpla

«Esta exigencia de que se
la

ley,

es

ron puv.ua cu¬
que ui señor rich
brir los puestos de la Comisión ges¬
tora municipal, y como el problema
viable, ha tenido
no tiene solución
a

por constituir una Comi¬
gestora interina de Jefes da
negociado. v confiamos en que oon
ellos lo habrán de ir mejor que con
que optar

sión

los

políticos que, de cumplir la ley

municipal catalana, verla, como primera

del

previdencia, cómo le destituían

cargo

<r

f

Id humanitat

0ivendre8,

INFORMACIÓ DE L'tSTRANGER

LES LLETRES
INVOLUNTÀRIAMENTfranquesa
HEROICA
recollint

(Acabament'

Aquest retrat d'un marit flemàtlc, físicament incapaç i una dona
normal i sanguínea, Juga un paper
més important del que hom pugui
pensar-se en

la vida posterior de
s'aflcionés
els balls

la reina El fet que ella
als esbargiments febrils,

de disfresses, la taula de Joc l l'his¬
trionisme de «Le Petit Trianon», des¬
vetllant així la Impopularitat, és,
segons demostra Zweig, el resultat
de la seva vida incompleta amb Lluís
XVI, durant el seu període de for¬
mació. Això. naturalment, és emprar
la moderna psicologia, però Zweig
ha documentat tan bé el seu docu¬
ment, que convenç des del comen¬
çament fins a la fi. Veiem una dona

posició

corrent en una

anormal 1 la veiem cercar

cruelment
distracció

demostra la seva
la monstruosa acusació del Delfl
contta la seva mare. Per primer

desestimat

meresqué reticències d'anteriors biò¬
grafs) és tret a plena llum i expli¬
cat. Que és allò que ha d'ésser.
Els lectors d'anteriors estudis psi-

cològis-biogràfics de Zweig, conei¬
prou bé el seu mètode, però es
sorprendran en veure com l'ha am¬
pliat i millorat amb la biografia de
xen

Maria Antonleta Va cercar un tema
més gran i es va posar noblement,
a

l'alçària de les oportunitats que

11

brindava. Constantment el trobem
deduint efectes de causes, però amb
tan intel·ligent claredat que sembla
molt més senzill del que en realitat
és. Aquest és el secret de la mes
excel·lent
biografia contemporània.

Pequin 24.

els

Durant les darreres

—

hores s'ha estat lluitant a

24

Japonesos. Els xinesos insistei¬
xen que la lluita es produeix en ter¬
ritori xinès, fora de la recent àrea
en litigi
de la qual retirà les for¬
ces el governador de la província de

de la regio
ha durat 14

la lluita
de xahar
hores

la

re¬

número de mil i

neses en

Manxukuo

en

l'atac aeri ha
moltes baixes

tropes de

na

pot determinar. Els
japonesos utilitzaren en la lluita
que no

es

avions i carros blindats.
El combat començà a les sis de
la tarda de dimarts i seguí durant
tot el dimecres.
Comunicats oficials procedents de

de
les

Ylnan 1 el comandant en cap

Japonès seguirà.

noticies
angleses
i
la
franceses
80bre

Com
que els Japonesos
utilitzen
nitóts motoritzades en un front de
25 milles d'amplada, els xinesos no

fins

on

lluita

estat

EL PACTE
DE ROMA
ment

el

ministre de
Finances, el « podestà» de Torí. se¬

Thaon di Revel; d'Agricultura,
Bossoni; de Treball Públics, Razza;
nyor

d'Educació. De

L'ex-minlstre de les Corporacions
feixistes senyor Bottai, ha estat no¬
menat governador de Roma. El que
fins ara ocupava dit càrrec, el prín¬

810

tarda

ment l'abast dels acords de Roma L
particularment tot el relatiu a les
ions
territorials
consentides a

Antonleta, l'any

DESPRES DEL PLE¬
BISCIT DEL SARRE

que, segons ha afirmat el
istre d'Afers Estrangers «no mo¬
difiquen el més mínim les condicions
de la seguretat
de les
MMÉ|
a,

Amb

&e?

Maria

Antonleta

tenim

exemple del que aquest tipus de bio¬
grafia cal que sigui. Es dlficil de
trobar
traves
desr_i_
l'actitud de Zweig. C

*—

han començat les con¬
verses
franco-alema¬

coering va a varsòvia
pero vol guardar el

nyes
Basilea. 24. — Ha esUt inaugurada

8ecret
esmentar

sense

amants

tots els sentits de la paZweig es recolza en el cons-

raula,
•tenciós

en

que va

examen

fer Alma So-

derhjelm de les lletres
i
dietaris
drAxel Fersen, 1 d'aquests documents
dedueix un amor apassional 1 du¬
rador que no rebaixa, ans bé exal¬
to la figura de Maria Antonleta als
tills del lector. Durant anys, els
mantenidors de la santedat de ia
reina ban tractat de rebutjar la
sospita que fos l'amistans ada de Fer¬
sen. Zweig s'apropa tant com pot
confussió dels Inte¬
ressats) a la prova Inexpugnable
qiie Maria Antonleta es donà lliu¬
rement a Fersen. Alxl és com deu
(sense

directa

tiaver d'ésser i
dels

grans

es converteix

en

un

episodis d'amor de la Hls-

Amb tantes coses noves, i amb ac¬

titud franca vers el subjecte, Zweig
eu6 dóna l'única biografia de Maria
Antonleta que anul·la totes les an¬
teriors. El lector no té pas la sen¬
sació, en llegir l'obra, que Zweig
hagi retorçat o reajustat els fets
per a provar una teoria

prèviament

Concebuda, i, damunt de tot, escriu
amb tal colorit i feliç plenitud, que
dóna al seu llenç les caracteristi-

les

llargues

seves

relacions amb EUonora Sullivan, pe¬
rò al cap i a la fl. aquest és un
cas que no afecta de prop la psico¬
logia de Maria Antonieta, a les se¬
ves reaccions davant d'una existèn¬
cia penosa Fersen, en aquest llibre,

amant de la reina

interessa que era
1 res més.

El libre de Zyeig sembla
fins que hom comença de

Aleshores,

l'empresa

llegir.

formidable es¬

gaudí, i només

devé pur

extens

un

hc—

pot deixar-lo,
finalitzar, sense sentiment. Posseeix
totes les qualitats d'una biografia
excellent: claredat, franquesa, àm¬
plia exposició, caracterització pinto¬
resca, color. Quan hom segueix la
Reina a traves dels seus primers
anys d'esposa nominal, a través de
l'agitada vida de Versalles, a través
imaginació

sense

de íes

seves

relacions amoroses amb

Fersen, a través dels preludis de la
Revolució, (aquells dies que d'una
dona superficial, en varen fer una
reina, a la fi) 1 a través de les dar¬
reres
i emocionants setmanes del

empresonament,
de
tortura
mental i mort cruel, ens trobem da¬
seu

vant d'un retrat de cos sencer, pin
tat tan mestrivolament que no hi
estat oblidat res. Es la revelació d'u

dona 1 d'un període, d'una doni
(cal tenír-la present perquc

na

Paris, 24.

Als medis ben infor¬
mats s'afirma que anit sortí cap a
Varsòvia el senyor Goering. Ha proprohiblt a la premsa alemanya que
publiqui notícies d'aquest viatge.
Hom suposa que la visita de Ooering a Varsòvia té per objecte trac¬
tar de les negociacions internacionals

la conferència franco-alemanya per a
la reglamentació de les qüestions de¬
rivades de la tomada del territori
del Sarre al si d'Alemanya.

—

actualment

en

cura

mes refugiats sarrencs a franca

Oriental, així

feíugiaU

24.

anuncia

Hom

—

ciutat de Auch n'han
bat 163 I a Mirande 150 més.

Sarrebruck. 24.

que

posició

Roma, 24.
ordenat
Gabinet.

Avui,

—

situació i creix, madura, s'afer¬

espiritualment

ma

amb el color i el domini d'un
vel·lista historiador. Certs fets

no¬
es

destaquen amb notables pinzellades
Exemple; l'apopeia menor de la fu¬
gida a Varennes. Ningú no ha desco¬
bert millor l'estúpida exageració dels
preparatius, la futilitat i la tragi¬
comèdia de
tot el
procediment,
veient que Lluís XVI.è era un ho¬
vacillant, sense médula ni ins¬
piració. Després ve el sorprenent
me

relat de l'afer del collar. Zweig di¬
fereix àmpliament en la seva expo¬
sició, (que tant va influir a fer de
Maria Antonieta un monstre als
ulls del baix poble) del que fa Ca¬
terina Anthony va creure que Rohan
era

el

bergant de l'afer i que fou

l'autor de la intriga, però Zweig de¬
mostra (com abans ho féu Funck-

Brentano) que
ser

una

tonieta

Rohan només va és¬

víctima

dels

seus

propis

al Temple
Consergeria, els descriu vivament
Zweig, 1, en acabar aquest període
preliminar de la guillotina, l'autor
va

passar

mentre

lluita

contra l'inexorable corró abassega¬
dor.
Maria Antonieta va ésser sens dub-

això ho adverteix agudament el
lector mentre llegeix el llibre de
Zweig. No veu la destrucció d'un
i

individu, sinó d'una teoria. Bona for¬
tuna per a
var

la

ment,

Maria Antonieta conser¬

reialesa

fins

el darrer

mo¬

fins l'instant mateix que va

haver d'agenollar-se i posar el cap
al semi-cercle de fusta, sota la feble
brillantor de la ganiveta, puix que

aquesta obstinació va augmentar la
tragèdia de la seva caiguda. L'M

Zweig. Trad, de Ramon M. Ferreiro.

MONT¬

SENY. Obres oompletes de Ja¬
cint Verdaguer. Lliberta Cata-

lonia, 1934.
Ha arribat a nosaltres

aquest im¬

portant volum, el setè, de la col·lecció
bellament

presentada, on Llibreria

Catalonia

aplega l'obra del més gran
llengua catala¬

de tots els poetes de
na.

La

figura de Mossèn Jacint Verda¬

guer, no necessita pas sobreres pre¬
sentacions. Dintre la consciència de

Lots és ben viva la

seva

aportació

magnífica al redreçament literari de
Catalunya. Dotat l'illustre sacerdot
d'una excepcional força evocadora,
tot allò que descriuen els seus versos
devc gran pel sol fet de la seva evo¬
cació. L'obra global de l'eximl can¬
taire de Catalunya, és complexa
1

variada. Hi trobem, des de fepopeia
formidable de «L'Atlàntida», fins les
tendrívoles rimes de les «Flors del
Calvari». El
cançoner
popular, el
folk-lore, els contes 1 les rondalles
no varen ésser, tampoc, bandejades
pel geni de Verdaguer 1 amb els te¬
mes

més senzills

va

saber trenar gar-

landes de meravelles.
En «Pàtria», és la fe racial, l'amor
a la terra mare que dicta al
poetó
les seves enceses estrofes. «L'Oda a
Barcelona», cap i casal de Catalu¬
nya,

¡prop

encapçala el volum, seguit cie
per «El pi de les tres bran-

hues», símbol durant moltes dècades
del catalanisme intransigent. Hi tro¬
bem belles imatges de la terra, que
ens són familiars —«La
puntaire»
«Els Mossos de l'Esquadra»—; la tan

coneguda «Nit de sang»; la complan¬
ta melangiosa de «L'Emigrant»; «El

Templa d'Ausa», «A

Vic». «La Diana

mics

veieren
tòria a

néixer;

A. Barcelona.

una sentida

dedica¬

la ciutat de
Montpellier;
trobes de caire popular com «la bar¬

retina»,

i

l'empenta

«Farcell»
fortltud del

aquell

i la

que

té

Verda¬

guer poeta èpic.
Moltes altres composicions avalo¬
ren, encara, la Importància d'aquest

minuciós recull,

fins

a

omplir cent

cinquanta-nou pàgines.
«Aires del Montseny», segueixen

n

continuació i ocupen un centenar de

pàgines més amb trenta-cinc compo¬
sicions, ben dignes de la ploma que
les signa. Entre elles, «Mon colomar», «Records i somnis», «La Creu
de Catalunya», «La Veu del Mont¬
seny», «L'estel de l'alba», «Al beat

Ramon Llull», etc., etc.
No dubtem que aquesta

reeixida

edició —definitiva— de dos basa¬
ments de la magna obra verdague-

rlana, obtindrà els sufragis de tots
els bons catalans que saben que no
tan sols de pa viu l'home.

ECOS
Ha
una

reaut

aquesta secció
correctísima protesta del nos¬
ar

per

a

1 destruir

L'Alt

la

defensa,

Umbé

les

seves

Comandament

llibertat d'organitzar-lo al seu gust.

Peñaranda ha estat
les

con¬

eeves

correspon la critica literària.

en

tre estimat amic Bolivar Ulloa rela¬
tiva a un Eco nostre.
En descàrrec de la seva conscièn¬

cia, el redactor d'aquesta secció de¬
clara no haver tingut la més lleu
intenció de fer una critica despec¬
tiva del llibre Antologia de Lima,
del senyor Porras Barrenechea, ia
que va limitar-se a citar-lo i si algú
pot donar-se per molestat és, a tot
estirar, el poeta Santos Cchocano.
Quan el llibre o llibres del senyor
Porras, arribin a aquesta redacció

passa

havia suspès la seva oficina _ ......
Montes tornarà a obrir-la immedia¬
tament

pel cèrcol.

,

hi passen arreu del mónt

NOTICIARI
de G. C. Rutteu,
O. P. un volum titulat «La Doctri¬
na Social de la
Iglesia» que pel seu
tema, comentarem oportunament en
la nostra secció dedicada a «El Tre¬
ball».
—Els llibres catalans tenen cada 1
dia més acollida. Una prova n'és que i
noves
publicacions i noves
editorials que posen de relleu 1 ho-oren la literatura catalana.
Ara mateix acaba de néixer, fresca
i flamant com en vestit de festa, la
nova «Editorial Atena», al
cap de la
qual hi ha homes entusiastes de les
nostres lletres. Aquesta Editorial s'ha
presentat al nostre públic amb «Ma¬
nuela», la novel·la del film «Noies

d'uniforme»,
va

aquella

pel·lícula

que
cridar l'atenció dels amants

del cinema, de la qual n'és autor
Crhista Winslol, traduïda de l'ale¬
many per Pau Cirera.
L'obra, que està bellament presen¬

tada i enquadernada amb una mag
nífica coberta, Ja ha estat portada
a la venda. Creiem
que aquesta edi¬
ció ha de plaure francament al pú¬
blic català.
En

parlarem

en

una

altra edició.

Mentrestant felicitem la novella EditoriaL

,

aquest

Roma, 24.—L'Agència oficiosa Ste¬
fan! desment la noticia circulada per
la United Press d'haver estat decla¬
rat l'estat de guerra a la illa Kalimnos (Dodecanese).
segons noves ver8ions
gregues, els habitants
de la illa han tingut
baixes
Atenes, 24. — Els habltanU grecs
de lea Illes Kallmos, que pertanyen
a Itàlia, s'han sublevat i moltó d'ells
han esUt morts per destacaments
de marina I aviació que reprimiren
la revoltó. AquesU informes els pu¬
blica la Premsa grega. Diu que els
resldenU d'aquestes Ules estn des¬
contents amb el Govern local i que
els agenU italians van veure's obli¬
gats a demanar tramesa de forces

aeronàutiques 1 de marina.
Malgrat tot, a Roma neguen oflcldbament que hl hagi hagut distur¬
bis a Kallmos i es diu que no han
estan trameses forces de cap classe

sol·licituds,

Les

taria.
Literatures

61 per 100

pagat només el

consignacions del total anual,
deduïts els descomptes reglamentaris,

tots els mestres o caps d'agrupació
acollits al règim del Patronat
escolar de la ciutat. També serà pa¬
a

no

Professores es¬

Secre¬

a

CONFERENCIES
Moragas, conferenciant. —
Lyceum Club avui, divendres, a
les set de la tarda, Rafael Moragas
Rafael

Al

Sobre

parlarà del suggestiu tema «Les da¬

tema començarà la setmana

mes del meu temps a través de l'a¬
nècdota». Aquest és el segon del»
actes anunciats amb motiu de l'ex-

entrant

orientals.
curset

un

technicum

a

càrrec

a

—

l'Ateneu
del

Poly-

conegut cs-

posició-sorteig de dibuixos que aques¬
ta entitat ha organitzat al seu es¬
tatge Fontanella. 18, 3.er.
avui
de

sis

lliçons,

s'hi

estudiaran

xinesa, per exemple,

ratura

les

pe¬

culiaritats de la seva escriptura, la
literatura filosòfica, la prosa 1 la
poesia, el teatre i la novella, L fi¬
nalment. una visió de l'actual pa¬
norama literari a la Xina.

religió té

una

Camps

«L'estat
amb

actual

relació

egípcia 1 babilónico-as-

siria, 1 una lliçó completa que esta¬
rà dedicada a la literatura bibllca
Per a més detalls 1 inscripcions,
a la Secretaria de l'Ateneu, Alt de
St. Psr», 27, pral., de set a nou del
vespre. Telèfon, 25050.

MAGISTERI

a

Juncosa. — Tema:
de les
nefropatle»

l'embaràs».

Facultat

de Medicina, a lee onze del matí.
Eduard Cruz. — Tema: «Hormo¬

sexuals». Acadèmia de
a les set de la tarda.

nes

na».

Medici¬

NOTICIARI

part extraordi¬

nàriament preponderant en aquestes
literatures, 1 així. a lTndia s'hi es¬
tudiaran els «Rigveda», els «Vedes»,
els «Bramana», etc. Igualment se¬
ran estudiades en aquest curset les
literatures Japonesa, persa, àrab, tur-

co-tàrtares,

Pere

les

literatures orientals, antigues 1 mo¬
dernes. més importants. De la lite¬

La

italia

d es menti ment

Ràdio IA VOZ DE SU Aflr O
més garanties»

Vendes a terminis I al

oomptat

Dirigiu-vos a l'agent exclusiu a

Concurs

Escolar.

—

La

Comissió

Delegada de l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana a Colònia
Güell (Santa Coloma de Cervelló),
ha convocat entre les escoles de la
localitat el Segon Concurs Anual de
Lectura i Escriptura, que tindrà lloc
el proper dissabte, dia 26, a la tar¬

da, al local de la Biblioteca «Joaquim

Folguera.
Actuaran

de

Jurat

professors

els

senyors Antoni Jaume i Josep Roc,
del
Servei Tècnic
de l'Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana.
Entre la població escolar hi ha
molt d'entusiasme per a prendre part

aquest Concurs.

en

SOTA LTSTAT DE GUERRA
és que

els tres carrabiners

insisteix
que ha contribuït a
la pacificació

La Paz. 24. — La representació
diplomàtica argentina ha lliurat als
diaris

dels detinguts al Bar¬
pagat la multa de 500
pessetes que els fou imposada.
En total, el recaptat puja a 8.000
pessetes, la tercera part de lee quals
passa al Col·legi d'Orfes del Cos de
Vigilància
La majoria

seran ab-

1 a s. G ri fol, St.

Industria, I

Josep, 25. Sagunt. 56

Berlin, 24.

exposen actualment en una sala re¬
duccions d'avions de combat de les

Berlin, 24.

L'Agència «Deutsche

—

aprovat les sentències dic¬

S'han sobresegut les cause3 con¬
tra Francesc Comelles, Josep Serra,
Antoni Pulgarnau 1 Alfons Mora-

Els dies dels Gre¬
medievals amb les se¬
tres etapes d'aprenentatge, ofi¬

Berlin, 24.
ves

contra

causes

La llei preveu que qualsevol perso¬
que exerceixi un ofici ha de pos¬

na

extens memoràndum el
qual conté la contestació de la Can¬
celleria de Buenos Aires al docu¬
ment lliurat pel Oovern de Bolivia
a les nacions americanes, en el
qual
el Govern de Buenos Aires fa
suport
a 1 Acta de Mendoza i la
participa¬
ció de l'Argentina en la pacificació.
un

certificat, per tal d'obtenir
ha de constar als registres

seir un
el qual

mestre

a

en

el

seu

ofici

ha¬

vent hagut de passar per l'aprenen¬
tatge i pel grau d'oficial i, a mes.
ha d'haver complert 24 anys d'edat.

Els

establerts

artesans

abans

del

primer de gener del 1932 estan lliu¬
res d'aquestes obligacions.
Brema, 24.

A presència del se¬

—

cretari d'Estat del

Ministeri de Jus¬
tícia del Reich, doctor Freissler, ha
estat celebrat el solemne acte de

al Reich els serveis de

traspassar
Justícia

deixa

de

l'Estat

d'existir

autònoma

per a

nistració

de

de

Brema,

que

organització
fondre's en l'admi¬

com

a

Justícia

general

Reich.

del

El

general inspector de l'Exèrcit,
Prado, en unió del
general Pozas, estigué a la Genera¬
litat a complimentar el Governador
general, senyor Pórtela Valladares.
senyor Muñoz de

En el tren exprés arribà ahir al
matí a la nostra ciutat, procedent
de Madrid, el general López Ochoa.

consell
de
guerra
contra tres carra¬
biners de figueres

Consell de guerra per a veure i
íailar la causa instruïda pel coman¬
un

dant seqyor Lozano, per un suposat
delicte d'incompliment de consigna,
contra els carrabiners Garcia, San¬
tos i

Espejo.

Presidi l'acte el tinent coronel de
Comandància,
senyor
Puig. Defensaven els processats els
tinents del batalló de Muntanya nú¬
mero 3, senyors Chiarro i Diaz. As¬
sistiren al Consell els processats.
Obert l'acte, el Jutge instructor,
senyor Lozano, procedí a la lectura
de
l'apuntament. D'aquest resulta
que, per anònims rebuts, rumors i
suposicions, es denunciava com a
complicats en el delicte d'exercir
contraban als esmentats processats.
Llegit l'apuntament, féu ús de la
paraula el fiscal, senyor Corbella,
el qual sostingué les acusacions con¬
l'esmentada

com

a

autors

del

delicte

dividus citats. El fiscal acabà el seu
informe demanant per a cada un
dels processats la pena de dos anys
de reclusió i la separació del Cos
pel citat delicte i l'abonament de la

preventiva soferta. Seguida¬
ment, el defensor senyor Diaz posà
manifest la no participació del
seu
defensat, el carrabiner Garcia,
en
els fets dellctlus que se li im¬
puten
A
continuació, el senyor
Chiarro al·legà
que no podien

a

el seu informe
admetre's els fona¬
ments sostinguts pel fiscal per a
plantejar una acusació basada en
un
anònim, en rumors, en suposi¬
cions. Aportà diverses cites i textos
legals en ajut de la seva tesi 1 aca¬
bà

sollicitant

en

l'absolució

per

sa

havien estat processats vuit

que

individus de la causa de Vilatorra¬
da. Del mateix poble han estat alli¬
berats uns altres vuit.
Avui. a les tres de la tarda, tin¬
drà lloc un Consell de guerra con¬
tra
un
tinent anomenat Bragado

Casado, el

brigada

Joaep Bañón 1

el sergent Antoni Almazan, pel de¬
licte de sedició.
Al primer el fiscal 11 demana dos
anys de

tres

dos

presó correccional i als al¬
un correctiu per falta.

Ahir estigueren a visitar el senyor
Peúalver una Comissió del poble da
8ant Hipòlit de Voltregà, composta
per

l'alcalde, el capellà i dos ciuta¬

dans més. El motiu de l'entrevista
fou per a intereasar-se per la sort
d'uns detinguts que hl ha de l'es¬
mentat poble.
El senyor Pafialver digué a 1*
Premsa que no calen recomanacions,

Ja

que

la justícia militar acompieix

sempre amb el seu deure i segueix
la tramitació de les causes per
l'or¬
dre que li correspon.
L'auditor senyor Ferrer digué anit

passada als periodistes que havia
estat aprovada la vista i veredicto
Consell de guerra de la causa
contra Joan Villorbina i Joan Sindreu.
en

Ha estat
es

seguia

sobreseguda la causa que
Josep Maria Se¬

contra

garra.
Per naver

quedat enllestides llur»

tramitacions s'han arxivat les cau¬
ses 899, 847, la 90 d'aquest any, 1 068,
468, 939 i 480.

11559

Els

magistrats inspectors d'aques¬
Audiència continuaren ahir, al
matí, la seva tasca i reberen nova¬
ment declaració a diversos magis¬
ta

trats.
Sembla que en dies successius se¬
ran cridats a declarar diversos secre¬
taris judicials, Ja que la tasca d'a¬

quests senyors comprèn tot el Palau
de Justícia.

als

defensats, Espejo i Santos. El
fiscal mantingué les seves conclu¬
Els

Aragó, 270 i 272
i Passeig de Gràcia, 45
¡

El Jutge militar senyor Peñalvar
manifestà anit passada a la Prem¬

seus

sions.

11550

«Acción

presó

de

Service Station, S. A.

Telèfon

a

A Figueres, a la sala de Consells
d'aquei.a Comandància, tingué lloc

d'incompliment de consigna els in¬

El millor servei

pertany

ra

siderant

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS

Dit individu
Ciudadana».

me8 consells de guer¬

en el segle XX a Alemanya en
llei apareguda ahir.
virtut d'una
Dita llei proposa l'organització de
treballs especialitzats en les anome¬

nomia.

pare 1 la filla.
Els amenaçats demanaren auxili
1 el cobrador fou detingut i posat

bertat

Antoni

Soler 1 altres.
Han estat arxivades les causes nú¬
meros 1.038, 883,
153, 984, 79 i 837.
cesc

se

nades Cambres d'Artesans, dirigides
sota el control del Ministeri d'Eco¬

sentades, el cobrador es tragué un
revòlver amb el qual amenaçà el

disposició del Jutjat de guardia.
Negà la certesa de l'acusació 1,
després de declarar, quedà en 111-

—

mis alemanys

Ahir, al matí, «6 presentà en una
finca del carrer Casanova, propietat
de Llorenç Font, quan aquest ea
trobava amb la seva tilla, un indi¬
vidu anomenat Domènec Mas, amb
el propòsit de oobrar una factura,
i en dir-li que no tenien diners per
a
Íer-U efectives les factures pre¬

a

Els alumnes de les

—

instituts tècnics de Berlin

escoles 1

S'han

tades per Consells de guerra contra
Antoni Ruiz i Jaume Cornudella.

ALEMANYA SOTA
EL NAZISME

un
cobrador de mal
caracter
que es
de
«accion ciuuaoana»

ri Xinès han

Badalona

ARIMON.

E.

rebut

surten

tant

l'argentina

\

saben què fan i què
exposen. L'altre no ha triat pas el
"m ofici.
Realment, és trist veure un tigre
fent salts sota la tralla d'un doma¬
dor al qual podria destruir d'una ;
grapada. I són tants els tic/res que ¡

—Hem

conseqüència d "haver-se re¬

a

gistrat violentes lluites.

com

l'admirable

que

tada

cials i mestres, tornen a restaurar

elevades fun¬
cions, integren el comandament les
més Joves capacitats sortints de l'e¬

Bengala
primers

Atenes, 24. - Els habitants grecs
de Kalymnos, en una illa del Dodecaneso, s'han sublevat contra la pro¬
clamació de l'Estat de Ouerra per
les autoritats italianes, mesura adop¬

ins¬

guia la indisciplina de l'exèrcit ni
les seves ambicions, presentà renún¬
cia col·lectiva deixant el Govern en
El general
firmat en

Els

ENSENYAMENT
Conservatori del Liceu. — La Jun¬
ta ha creat dues beques per a l'es¬
tudi de la Declamació Catalana (se¬

nyoretes).

Serà

pecials als directors dels Grups Es¬
colars que en tinguin.

forces.

bolivià,

pirat en sentiments patriòtics 1 de¬
sitjós d'establir d'una manera efec-

mes.

escriptora
francesa va comentar atri, un dia,
espectacle de circ.
—No planyo l'acròbata que cau
d'un trapezi o l'amazona
que tl
cavall llança a terra, com el tigre

illa

Nachrichten Bureau» diu que el ge¬
neral Grimme, cap de la Defensa Aè¬
ria, ha donat compte que l'Associació
Nacional per a la Defensa Aèria ac¬
tualment compta amb cinc milions
de membres.

guretau

Aruna.

Colette,

la

sublevacio a
de kalymnos

fici.

xèrcit que es distingiren en el curs
de la campanya, que són, els coro-

(1) Maria Antonieta. Una vida
Involuntàriament heroica per Stefan

els

aeronàutiques estrangeres. Aquests
petits avions han estat fabricats ex¬
clusivament pels alumnes.

permetent accions de maniobra ca¬
paços de desbarrtar els plans ene¬

Araús-Gari d'a¬
questa ciutat, les reemborsarà a par¬
tir del primer de febrer proper, con¬
tra lliurament dels
titols amortitzaU que portaran adheriu el cupó
núm. 58 i següents. — Barcelona, 25
de gener del 1935.

de

DEL

Stat.

Els grecs contra
italians

Tejada Sorzano, el qual ha re¬
impressions satisfactòries. Ha
trobat l'exèrcit posseït de gran fer¬
vor patriòtic 1 ple de decisió per a
complir el seu deure fins el sacri¬
Les posición» que ocupe l'exèr¬
cit bolivià han estat curosament es¬
collides i presten tota classe de se-

testa grisenca.
HERBERT GORMAN

LLEGINT...
PATRIA-AIRES

OFICIALS

80ciedad general de aguas
de barcelona
El Butlletí Oficial de la Generali¬
tat de Catalunya d'aquesta data, pu¬
blica la numeració de les obligacions
6 per 100. 8èrie C. amortltzades per

La

Després de tirar set bombes vin¬

gué un fort bombardeig de l'artille¬
ria, actuant també la cavalleria 1 els
carros blindats Japonesos.
Hom afegeix
que els Japonesos
avancen ràpidament vers Tushikow
trobant, però, gran resistència per
part de les tropes xineses.

boli¬

collit

seva

Editorial Juventud, 8.

de

nyor

reina no un individu. Així
sucumbir amb una corona invissible

damunt la

president

visita al front
La Paz, 34. — Ha tomat del Cha¬
co el president de la República se¬

Mussolini ha

sorteig el dia 23 del corrent

importancia a la Oran Mu¬

D'acord amb la

—

va

radical modificació del
En virtut d'aquesta ordre.

ANUNCIS

ahir set

de gran
ralla.

forma

les es¬

1934 al lloc de costum el dissabte,
dia 26 del mes que som, de 5 a 7
de la tarda.

gat el material de les

diu que quatre

Es

—

■la marca que ofereix

via, satisfet de la se¬

canvis

Zweig hi insisteix) que lluita contra
una

Ca¬

a

Mur, actual Rector accidental.

24.

BADALONA

el

,

una

corrent

d'Ensenyament

recaurà en una destacada
personalitat asturiana.
Si aquesta versió fos certa, tin¬

avions Japonesos tiraren
bombes sobre una població anomena¬
da Tushlkou, que és una obertura

<

Boncompagni.
els

General

sari

de les

La guerra del Chaco

mi¬

Ludovtcl

arri¬

la Societat
de Nacions, la Comissió de Oovern
del Sarr '

sabut, les següents: Presidència, In¬
terior, Negocis Estrangers. Ouerra
Marina. Aeronàutica. Colònies i Cor¬
poracions. A més dels ministres dels
altres departaments, seran canviats

príncep

estat bombarde¬

dríem un altre asturià que regiria
els destins culturals a Catalunya, Ja
que, com recordareu, el Comissari
dimitit, senyor Prieto Bancés. tam¬
bé és asturià. Ho és també el octor

resolució del Consell de

titulars de les carteres del
seran
substituïts. S'excep¬
tuen, és clar, le carteres detentades
Pel I ,

Hom nomena

és transitori, pretén ésser un

dia.

la comis8io de govern
del territori
conce¬
deix una amnistia

tots els
Govern

els sots-sec re taris.
nistre d'Estat el

sarreuca

A la

Mussolini reforma el
seu ministeri
Roma.

que

pecials circumstàncies del Decret del
28 de setembre del 1931, poden en el
seu dia seguir els estudis del grau
professional.
serà un altre asturià?—segons ru¬
Pagament del material d'adults.—
mors que hem recolnt l
que publi¬ L'Habilitat del Magisteri Nacional
quem a títol d'informació, sembla del partit de Barcelona pagarà el
que el nomenament del nou Comis¬ material de les classes d'adults del

les línies xineses.

(Baixos Plreneus). 24. —
arribat a aquesta població 203

H au

dels acords de Roma.

copi

ra

substitutiu del Batxillerat en
tal que els que es troben en

Tarbee

particularment

del pacte de Locarno

Boncompagni, ha estat nomenat

ministre.
També han estat substituïu tots
els sots-secretaris, excepció feta dels
de Negocis Estrangers. Guerra, Ma¬
rina 1 Aire.

amb les 'Co¬
d'Afers Estrangers i de Co¬
els ha exposat
detallada¬

missions
lònies i

Maria

cep

El senyor Laval, s'ha

—

refe¬

talunya

vernació de l'Estat.

Roma el 7 del cor-

aquesta

de Justícia,

Solal.

laval explica l'abast
del pacte a la comi8-

Paris, 24.

Vecchl;

S'han efectuat altres importants
canvis en els alta càrrecs de la go¬

projecte de Pacte de l'Europa Cen

reunit

Acerbo; de Tre¬

sots-sec re taris.
Han estat nomenats;

S'anuncia que el Go¬

a

senyor

ball, senyor De Crollenza; de Jus¬
tícia, senyor Franceschi, a més dels

oficial¬
francès ha comunicat
a tots els
països interessats

traí redactat

Nacional, senyor Ercole,

d'Agricultura,

oficial
vern

■■■i

següents: de Finances, senyor Jung;
d Educació

el govern frances ha
fet
la
comunicació
—

substituïts

fet que les circumstancies que han
motivat la concessió de dits exàmens
als alumnes del ple del 1914 no es
donen als del pla cultural. Ja que
mentre aquell va conservar-se per a

persona de prestigi dins els pro¬
blemes docents.
El nou Comissari d'Ensenyament,

VI
han

Paris, 24.

— Segons notícies re¬
Xang Hal 1 Pequin ha ces-

Londres, 24.
budes de

proposen avançar

es

sol·licitant exàmens extraordinaris en
el present mes.
Hom fonamenta la negativa en el

Encara que cessaren les hostilitats
és de témer que es reprenguin d'un
moment a l'altre amb la llum del

de les

Japoneses Suhlara.

tropes

Altres informacions diuen que l'a¬
vanç Japonès ha estat detingut per
les forces xineses.

n

—

tercer

una

dintre del territori de Xahar.

jades amb avions

tinc

rències del ministre d'Instrucció Pú¬
blica que l'esmentat nomenament es
farà molt aviat 1 que recaurà en

vint canons de campanya i
blindats.
Al migdia l'artilleria emprengué
un fort bombardeig: 42 granades cai¬
Prèviament havien

a

diversos alumne»

pla cultural de les Ba¬
Normals del Magisteri Primari

del
les

Govern designaria
respetar drets adquirits, aquest enca¬
càrrec.

per a ocupar aquest alt
—No obstant—digué

carros

gueren

el

que

persona

japoneses a Kuyuan.
Segons les notícies procedents de
Kalgan, les forces d'atac nipones em¬

Paris,

Hom assegura que
han abandonat les hostilitats a Xa¬
har durant
les
negociacions que
s'han entaulat entre
els represen¬
tants del general xinès Sung-Hei-

diuen que els xinesos re¬
valerosament l'avanç Japo¬
nès fins dimecres que reberen refor¬
ços, entre ells nou camions, per la
qual cosa hom suposa que l'avanç

senyament de Catalunya amb motiu
de la dimissió
del senyor Prieto
Bancés, que ignorava en absolut la

sat el foc al sector de Xahar. Amb
tot continua la tensió 1 es diu que
arriben grans contingents de tropes

parlamentar

sistiren

'

hostilitats

Pequin, 24.

Kowtang

~

abandonen
per a

sobte

que li foren fetes respecte a la pro¬
visió de la Comissaria General d'En¬

praren

causat

Pequin. 24. — Segons dades de bo¬
font, el bombardeig dels avions
Japonesos efectuat ahir a Xahar cau¬
sà 50 morts i ferits, la majoria d'a¬
quests civils.

número semblant, s'en¬
un nombre de xine¬

frontaren amb
sos

passada.

Xahar la setmana

gió de l'Est de Xahar al llarg d'un
front que s'esten des de Kuyuan a
Tushikow. que és el pas de la Gran
Muralla a la província. Forces Japo¬

del 1931

peticions elevades

les

la Superioritat per

Manifestacions del Rector accidenUl. — En rebre ahir al migdia el
Rector accidental els periodistes, els
manifestà, responent a les preguntes

MALGRAT LES PROMESES DEL GOVERN DE TOQUIO,
LES TROPES JAPONESES INTENTEN APODERAR-SE
DE REGIONS AL SUD DE LA GRAN MURALLA

només

(que

aquest problema

cop,

gener

LA CULTURA
UNIVERSITAT

UNA VIDA

de

28

processats, contestant a la
del president respecte si
quelcom a exposar, digueren
no, i es donà per acabada la

pregunta
tenien
que

vista.

El

Consell de guerra romangué en sessió secreta per a dictar
sentència. Aquesta no es farà pú¬
blica fins que sigui aprovada per
l'auditor de Guerra. La impressió

En l'entr._vista entre el cap supe¬
rior de policia 1 els periodistes, un

d'aquests 11 preguntà a què seria des¬
tinat l'edifici de l'extingida Delega¬
ció de l'Estat.
EU senyor Ribas manifestà, con¬
firmant les notícies oficioses, que ja
tenia la premsa, que

tinades

allí anirien des¬

les Brigades d'Espectacle»,
Informació 1 l'especial a les ordres
del senyor Tarragona.

Divendres, i»

de

gener

LA

del

la humanitat

mi

MUSICA

-

TEATRE I CINEMA

Jeatre Romea : Recital Emili Vendrell-Alexandre Vilalta
Casa Mèdica de Repòs «Bonavista» : Jeanette
BergmannISofia Puché — Palau de la Música Catalana : Roman

—

Totenberg,

l'Associació

a

Els recitals d'Emili

titueixen sempre

èl d'oir
ta

Vendrell cons¬

doble alicient:

un

sessió de música selec¬

una

el d'oir el Vendrell liederista,

i

és

que

una cosa totalment oposada

Vendrell d'operetes, gènere que
vegada proporciona rendiments
seus intèrprets, efímer, però, per
qui com aquest artista té reser¬
un alt lloc a un més gran art.
Vendrell té, doncs, a part dels seus
admiradors d'aquella buida escena,
al

tal
als
als
vat

de

Música

«da

«El

Camera»

i

Fuga», en sol menor, de J. S.
Bach; «Poema», op. 25, de Chaus¬

son, 1 la «Sonata» denominada «Tri¬
no del Diable», de

Tartini, le3 quals

obres digué
la

molt encertadament. A
part ens oferí «Perpemobile», de Novacek; una

darrera

tuiun

«Canzone»,

de

«Saeta» i
i «Nocturn

Haendel-Fitelberg;

«Granadina», de J.
i Tarantela», op.

Nin

28. nú¬

mero 1, de
Szymanowsky, les quais
obres serviren al notable violinista
d'entusiastes que per a patenti tzar fins on arriben
no desaprofiten l'avinentesa d'anar- les seves possibilitats
tècniques.
lo a escoltar quan ofereix, de tard
Acompanyà al Jove violinista el
en tard, algun recital. Es el que suc¬
nostre eminent pianista Blai Net l
ceí el passat diumenge que al Ro¬ ambdós foren objecte de
perllon¬
mea Interpretà un magnífic progra¬ gats aplaudiments que els obligaren
ma
acompanyat de l'eminent pia¬ a executar encara algunes obres
nista Alexandre Vilalta.
fora de programa.
Ultra una segona part. en la qual
CAMIL OLIVERES
l'excel·lent artista interpretà un en¬
filall de cançons de Toldrà, de Vi¬
ves, d'Apel·les Mestres, de Zamacois
1 de Blancafort, el gros interès ana¬
el recital pau

nombre

grau

un

concentrat

va

CASAL8

la primera audició

a

commemoratiu

pública de la famosa obra «La bella
molinera», de
cicle del qual

gué

de

Schubert,
l'eminent

tenor

del

pri¬

mer
centenar
d'auoicions musicals de l'associacio
obrera
de

magnífic
ha¬

repetir

nombrosos
frag¬
concerts
ments
precs insistents de l'audi¬
Ultra el let transcendental de la
tori. Emili Vendrell, en acabar el
commemoració del primer centenar
concert, afegí encara al bell progra¬ de concerts —evldenciador de la
vi¬
ma
algunes composicions
talitat i eficàcia cultural de l'Asso¬
a

Justament

cert, amb Alexandre

per

Vilalta.

El públlo sortí ben satisfet
Romea en finir el recital de

del

diumenge.

ciació Obrera fundada pel mestre
Pau Casals—, la circumstancia d'a¬
nar
associada a tan significativa
festa musical l'art únic 1 sublim del
gran artista mundial del violoncel,
revesteix
l'audició 100 que tindrà

lloc
altre

Un

artista

remarcables
indubtablement la senyo¬

mèrits és
Jeanette

reta

d'origen,

la

de

Bergmann. Polonesa
senyoreta Bergmann

deixa entreveure aviat les seves dots
excepcionals, ben treballades, prime¬
rament al Conservatori de Cracò¬
via i més tard a Barcelona amb les
notables professores Hacker Halíor
1 Gall Markoff, 1 han estat molt ce¬
lebrades les seves
Casal del Metge,
t al Saló de Cent
tament
No destacarem

de

les onze
en
en el Palau de
la Música Catalana, d'una categoria
artística
Insuperable,
augmentada
encara pel selectissim aplec d'obres
de Grieg
(sonata), Bach (suite),

Noskowsky,

Rózycki,

Fa¬

repetir algunes de les composicions,
especialment les àries de «La flau¬
ta màgica» i de «Les noces de Fi¬

de

a

Beethoven (variacions sobre un te¬
ma
de Mozart) i Haydn (sonata),
les quals

recital,

integren les tres parts del

Dublell i Victor Point.

Mozart,

En

bé

després

de

les

organitzat

sobre

«La

violinis¬
ta ben jove encara. No ha desapro¬
fitat el temps quan amb tot 1 els
pocs anys Ja s'ha fet sentir a les
principals sales d'Europa i ha ac¬
tuat amb les primeres orquestres de
concerta. Deixeble dels mertres Miun

Chalowitch i Flesch, ha fet una car¬
rera brlllantíssima, la qual cosa es
dona a conèixer en el concert que
oferi l'Associació de Música «da Cajnera» i en el qual obtingué un re¬
marcable i ben merescut èxit.

lUERTIiZ^I

Espanya

a

el

en

que

GRACIÓS

semblen finalment haver-se decidit
a fer
alguna cosa nova.
Es fa remarcar també que les In¬
tervencions recents de la «Lliga de
Decència» semblen no ésser pas es¬

tranyes

VODEVIL

aquest concert «So¬
«Adagio

de Haendel;

dubte s'estendrà.
La famosa «Lliga

—

Oia»

ha

films,

que

següent:

de

la

música

des

de

a

la

d'aquestes

els

les

là de

Rítmica

naocs

en

cançons,

tornarà

es

a

orfeo

El proper diumenge, dia

tarda,

tatar malauradament que.

films

27,

a

ba

Noticiari

elles,

ponència

llur

—

divendres, a les set de

Avui,

tarda, l'Acadèmia de Medicina ce¬
lebrarà sessió cien tilica extraordi¬

la

la qual el professor Eduard
Cruz Coke, de la Universitat de
Santiago de Xile. donarà una con-

nària,

en

jterencia sobre el tema: «Hormones
Sexual
—

L'Associació Nacional d'Agents

d'Assegurances, celebrarà el proper
diumenge, dia /7, a dos quarts d'onee del matí, al seu estatge social.
Rambla dels Estudis, num. 1. l.er l.a.
Junta Oenerai ordinària per tal de
tractar
dels
assumptes següents:
Memòria anua!, estat de comptes,
renovació de càrrecs, assumpte col-

legiació forçosa, proposicions
sumptes generals.

1 as¬

malgrat

que,

certs

rasters d'aquesta ciutat tindrà
la
Junta General reglamentària,

seva

corresponent a l'exercici de l'any
passat, el dijous vinent, dia 31 d aque.,t mes. a les set de la tarda, en
cl

estatge

seu

social

de la

L'Acadèmia

talunya

d'Higiene

sessió

celebrarà

vendres. a les set de la

de Ca¬

avui, di¬

vetlla, en el

«Casal del Met-

estatge social

seu

Avaria,

força Interessants. I alxl no
comprenen pas massa' bé aquests
aqueïts ewrtocis dels puritans.
Solament M ha vlnt-l-doe milions

es

•

de catòlics
Units, de!*

ais Estats
quals la gran majoria,
practicants,

tor

nar

I

Josep Claramunt

CMAPLËf I
AHI1A3EUA

es

bolootejar els films condemnats.
oomprèn que això faci reflexio¬
els productors.

Continuació

RADIO
Emissora

güent

Oarraí,

itinerari:

Vallcarca,

la Trinitat, Sitges, on
visitarà el museu del Cau Ferrat.
Sortida a les sis del mati pel Bai¬
es

del

Passeig de Gràcia.
«Unió de Canaricultors»

pròxim diumenge, dia
27, de nou a una del matí en el
seu estatge social carrer de St. Joa¬
quim, núm. 8 (Gràcia). Centre de
Gremis, el concurs per tal de clas¬
el

sificar el cant dels canaris de «ra¬
ça flauta», que Junt amb els de les

Barcelona

xos

St. I

tindrà lloc dels

pròxim en els bai¬
Agrícola Català de
:r're. L'entrada al qual serà com

de costum lliure.
_

L'Acadèmia de

Barcelona

el

Taquigrafía de

propvinent diumenge,

dia 27, a les deu del mati, celebrarà
Junta General ordinària al seu es¬

tatge social, carrer
rlssa. 6, 2.on

Galeries Laietanes

Música selecta

-

ma

de la Portafer-

e

excursionistes

Primer acte de l'obra «La
Plaça de Sant Joan», de Jo6ep Ma¬
—

ria

de Segarra, per la companyia
Vila-DavL
13,55. — Secció Cinematogràfica.
Cartellera de cinemes per a avui,

Barcelona.

—

Actualitats

tea¬

musicale.

14,30.

—

tinuació de les Actualitats. — Bor¬
sa del Treball de E A J-l.
15. — «La Paraula». — Emissió de
les tres de la tarda. — Directament
des de Madrid. — Resum de la «Gari ceta ceta». — Sessió Radlobenèfica. — Discos escollits.
16. — «La Paraula». — Emissió de

les quatre de 'a tarda. — Informa¬
ció general. — Fi de l'emissió.
TARDA

18

Senyals horaris.

—

«Da Camera».

—

—

Música

Tercet núm. 5, en

W. A. Mozart; a) Allegro; ü)
variacions; c) Alle¬
amb

Rosaura Coma.
Piano;
Jarque.
violi; Ferran Pérez

Juli

—

Prió, violoncel.
18,30. — «La Paraula». — Suple¬
ment infantü. — Noticiari dedicat
als nens. — Rondalles, contes, con¬
seils útils. etc.
18,46. — Conferència pel senyor
Josep Millan González, redactor del
Diari del Comerç, el qual parlarà de
Premsa com a òrgan de difusió
de Cultura Social. — Programa del
Radioient. — Discos a petició de se¬
la

„

_

ARS

I

18710
ORNAMENTACIÓ

Carme Cartes
Monteer-e» farsas
è.

V

Sol»

i

-

Pintures a l'oli
Pintures I dibuixos

Andreu

Fina al

Pinturas a l'oli

26 da sanar

i

l'arquitecte de la Comissa¬
ria els quals es feren càrrec de les
males condicions en què estan les
dependències esmentades. De passa¬
da escol»"n

ei* termnvs que hom
pensa construir un Grup escolar.
—El senvor Vila ahir va assistir
Barcelona al banquet que el Cos
d'Intendència va donar al senyor
Jiménez Arenas.

—Demà.

estels del

nou

celebrarà

se

Prlncip 1

organitzat

comiat

JOSEP

MOJICA

Teatre

la Unió

per

Ciclista de Tarragona el gran ball
e
el qual serà elegida Miss Esport
1935. 1 que serà amenitzat per Ame¬
rican 1 Joventut Jan.

DIVERSES

Ens assabenten de Valls que ha
-jtat inaugurat un servei diari d'au-

toòmnibus entre aquella ciutat 1 Ca¬
lafell. Surten de Valls a les 8*30 del
mati per tal de poder enllaçar a
Calafell amb el tren que arriba a
Barcelona a lea 11. Amb aquest ser¬
vei els ciutadans de Valls podran
arribar a Barcelona a mig matí,

—

presentar-lo, declarant les

tenen de

operacions de l'any 1934 ensems que
acompanyar el rebut de contribució
corresponent al darrer trimestre.
—Al quilòmetre 206 de la via fer¬
rada de M. S. A. entre els pe1-'"
de Marsà i Capsanes ha estat
bat el cadàver d'un home hon
ment destroçat pel tren. No ha po-

«Une sacrée gosse», del quoi es do¬
narà començament aviat en un es¬
tudi parisenc.
A
-'icé ser* -1 protago¬
nista de «La flüa de Mme An got»,
la cevhr» n«v>ret» que a*d-»e *erà

que es tracta d'un captaire anome¬
nat Jaume Sangenis, el qual fa dies
que manca del seu domicili de **"

portada al llenç. M. Jean Berbard

procedint

—

D""

'

••

•

—ne»

sii.

de

AQUEST NUMERO HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA

«La Paraula».

El senyor Domingo, a
Barcelona
Ahir al vespre va arribar a Bar¬
l'ex-ministre de la Repúbli¬

celona
ca

senyor Maree Ui

romandrà

uns

Domingo, el qual

quanta dies a la nos-

Granja Royal.

C0NCURS0S PATX0T
I FERRER

Festival francés,

—

«Mírela», Gounod; «Arabesque nú¬
mero 2», Debussy; «Samsó 1 Dalila»

(bacanal), Saint Saens.
24. — «La Paraula». — Emissió de
les dotze de la nit. — Darreres in¬

formacions.

Emissora EAJ 39
201'1

m.

-

1492

Badalona

Estudis Històrics, Politics I Socials

Ksl

ticies locals. A les 9,15:
fantasies d'operetes.
sica de dansa. A les

de

Premsa

10.30:

1

són totes elles força reeixides.
—Gairebé la totalitat de pobles

cele¬

vénen

contrades,

des

de

Fi de l'e-

misstó.

Els treballs han d'esser en català.
Una de les victimes principals de
l'actual

regirament social

ha estat

el «braç

mitjà», que justament és un
dels factors més eficients en la perdurança de la nostra catalanitat.
Aquest nexe importantissim de la
vida publica, ara es troba injusta¬
ment preterit, abandonat
1 àdhuc
amenaçat, per la qual raó, en el Con¬
curs d'enguany, proposem el tema:
«Apologia i necessitat de l'estament
muja com element social».
Els concursants

han de presentar

llurs treballs «en català», seguint les
Condicions generals,
a
Barcelona,
carrer de la Cucurulla, 113, abans
de les set del vespre del dia 25 de

del 1936.

El veredicte es farà públic
d'abril següent.
autors

collir

mes

publicat el veredicte,

Després de
els

el

no

premiats

llurs treballs

podran -re¬

i els que no ho

íacin dintre els tres mesos, s'enten¬
drà que hl renuncien.
CONDICIONS GENERALS
—
Els treballs han d'és¬
originals 1 Inèdits. Es presentaran
mecanografiats, amb una divisa que
correspongui a un sobre tancat, on
hl haurà el nom, l'adreça 1 la sig¬

Primera.

ser

natura de l'autor.

leléfons de

LA

HUMANITAT
impremta: 14446
Redacció: 22122

caps

186;

lletons.

60 1

porcs,

de bestiar: moltons,
116; bous, 1; vedella,

nuació del programa del
1915. — «La Paraula».

El

bibliòfil

Joan

Terrades

G. E. Joventut Catalana ce¬
lebrarà el proper diumenge, dia 27,
a doe quarts d'onze del mati,

general ordinària de socis

19,46.

1

reunió

—

Segona. — Es constitueix Jurat de
tres membres, que podrà deixar d'a¬
torgar el premi si no troba prou meels treballs concursants. B»mblantment, sl ho judica convenient,
tindrà ia tacultat de partir el premi,

però

no pas en

quantitats

Inferiors

30.

«La Paraula».

—

esportiu.

—

—

Noticiari

Programa de discos se-

2M0.
de dos

Paraula». — Emissió
— «La
quarts de nou de la nit. —
del que s'ha publicat ais

Resum
diaris de

blicista J.

Barcelona, glossat pel pu¬
Navarro
Coa ta be li». —

gat a fer promesa-de no publicar¬
los, 1 encara que lamentem aqi
ta
determinació, ens mantenim i,..els
ia
nostra paraula.
Per altra part, els radicals, que
s'acaben d'entendre, 1 que val

a

dir, ara van un xic escámate, han
celebrat diverses reunions, amb l'as¬
sistència dels candidats del seu par¬
a

tit

figuraven

que

la candidatura

a

de les darreres eleccions municipals.
Considerem però que l'home del
moment és el Benyor Tardà, 1 feli¬
citem als senyor de Madrid que han

tingut l'ull de descobrir-lo, perquè
difícilment trobaríem a casa nostra,
qui reunís més qualitats per al càr-

d'alcalde.
Cal a dir que en actuacions pas¬
sades el senyor Tardà es va acredi¬
~tc

tar

com

perfecte

un

governant.

l'experiència 1 coneixements
la cosa té adquirits aquest
és

una

estimable.

cosa

Prometem
nostres

convençuts
—

seguir

lectors

bon

que

Paraula!

Informant

sobre

1

que de
senyor,

el

encara

ela

particular,
farem

ens

tip de riure.

MANRESA
DESPRE8
OE
LA
8ALVAT.IA0A
EL SENYOR MARCET HA RE¬
li
BUT
INNOMBRABLES
PROVE8

D'AFECTE

L'atemptat, del qual fou victima
el
darrer
Alcalde popular de la
nostra

ciutat,

ha causat

una

gran

indignació. Els telegrames i les nom¬
broses visites rebudes, han demos¬
trat l'aíecte del poble manresà 1 de
les comarques
ce t.

vers el

senyor

M ar¬

fúria i amb tant encert que, a no
ésser la gorra proixuda que portava,

podia haver calgut mort d'una ma¬
nera
fulminant—. Ja surt del seu
domicili, 1 comença a reprendre la
vida habitual

seva

Rebi, la nostra més pregona fe¬
licitació per haver sortit Il·lès de l'a¬
temptat 1 ens ajuntem amb el goig

que experimenta

la ciutat de veure

de nou el seu darrer Alcalde popu¬
lar. assenyat 1 optimista com sem-

CASTELLDEFELS
EDICTE
La Secció d'Arbitris de l'Ajunta
ment fa avinent a tots els propie¬
taris de solars sense edlcar. melo¬

el padró del

en

sos

1933.que sl per

tot el dia 31 d'aquest mes no han
retirat el corresponent taló de l'arbltre (oficines de l'Ajuntament, de

deu

a

dotze),

seran

tramesos aquests

l'Agència executiva a fi que pro¬
cedeixi al seu cobrament per la vl»
a

SANTA COLOMA
DE QUERALT

de la matinada

Prop de les dues

però, malgrat els esforços per

ció.
ells

realitzats,

tra

cosa

no

pogueren

evitar la

que

fer al¬

propagació

pessetes. Hom Ignora les causes ori¬
ginaries de l'esmentat incendL
Dissabte passat tingué lloc el
primer ball carnavalesc de la sèrie
que l'empresa del Saló Catalunya
ha organitzat per tal d'honorar el

sessió única, el film selecte, de

«Ex¬

humà, anomenat

fons

grans

el qual cridà fortament l'a¬
tenció dels bons aficionats que ~"plenaren l'esmentat locr'
El «Cine Club Avançada», amb el
programa d'aL .-, s'assenyala un J~'~
seus més brillants èxits.
A les sis de la tarda de dla-

per als interessos de tou
els esquerrans de Sta. Coloma, ena
en felicitem de tot cor.
Ha estat ben acollida la rea¬
—

parició de 1

HUMANITAT, la sus¬

pensió de la qual datava des deia
feta d'octubre a aquesta part.

tasis».

sabte es presentà davant de les au¬
toritats judicials d'aquesta ciutat,
en Joan Parran Rabassa, acusat del
desfalc de mig milió de pessetes al

Hispano-Americano.
Quan aquest desfalc fou desco¬
bert, l'esmenta Farran desaparegué
de la nostra ciutat, alxl com tam¬
bé ho féu el fabricant de fideus en
Marc Barba, al qual hom suposa
complicat en aquest afer.
L'ex-empleat del Banc HispanoAmerlcano ingressà a la presó lo¬
cal amb caràcter d'Incomunicat. La
seva
presentació ha desvetllat
"
Banc

tot* els cercles polítics de la pobla¬
ció 1 l'abundància de càb:
qua
entorn a la mateixa s'ha e umpat,
fa de mal dir c-ti acabarà. Per
de prompte, c
paper més cotitzat
és el dels lerrouxistes, ocupen el se¬

lloc

gon

els de la Lliga, i el ter¬

la Ceda. I després de tot això,
hom queda tan a 1palpentes con»
cer

MATARÓ
INFORMACIÓ
La

guàrdia

LOCAL

Municipal ha detin¬

gut, per sospitosos, Miquel Marcon,
d'Almeria, Bonaventura Garcia, de
Toledo; Antoni
Reguelta, d'Osca;
diumenge
passat,
Rogeli Romeró, de Madrid; Celen
aquesta presó vuit detinguts, tots Rilinego,
de
Salamanca; Rupert
ells terrassencs, que estaven a bord
Fernández, d'A vila; Manuel Núiïez,
du ¡'«Uruguay», acusats d'haver pres
de Lugo; Domènec Barros, de Llei¬
part en l'Intent d'assalt de la pre¬ da; Josep Montagne,
de Múrcia;
só egarena, durant el mati del dia Domènec
Aladren,
de Tarragona,
7 d'octubre passat.
1 Francesc Holguín, de Salamanca.
A tres quarts
quatre

expectació.

gran

A

—

les

dotze

del
ingressaren
a

del

migdia

de

—

tarda

diumenge,

de

un

de la

U

del

aprecià

lla

del

la

costat

factura d'una coste¬
dret

Va

—

cometre's

autoòmnl- cooperativa

servei públic atropellà el
ciutadà Josep Salvador, natural d'Al¬
meria, amb domicüi a la carretera
de Relimas, 177, de la nostra ciutat.
Recollit 1 traslladat al Dispensa¬
ri Mèdic, el facultatiu de guàrdia
bus

1 forta

sló.

sembla,

un

robatori

«L'Estrella».

els

lladres

a

la

Segons

volien obrir la

i, en no poder iers'endugueren gèneres per valor

caixa de cabals,

ho,

pessetes. Hom ha trobat
algun objecte, que deixaren abando¬
nat en fugir, els lladregots, precipi¬

d'unes 250

tadament.
Es cometé un altre robatori al
carrer
Escaletes, 12. segon pis. on
viu el senyor Robert Vives. Els lla¬
—

rellotze. un
medalles, valorat tot
junt en unes 675 pessetes. La porta
del pis lou viol ntada. Els lladres es
braçalet i dues

Quarta.

—

editava

no

MALGRAT

Si la Institució Patxot

l'obra

dintre

dels

dos

anys a comptar del veredicte, l'au¬
tor podrà fer una edició única del

treball pel seu propi compte i en
sola llengua, en qual cas deurà
constar en lloc ben visible de la por¬
una

'

la

han obli¬

dregots s'endugueren un

seu

NIT

aels proposats, ens

sta

OIVER8E8

Radioient.
— Emissió

Cotitzacions de monedes.

seus

exactament

dt' passat dissabte esclatà un In¬
cendi en el carrer de Galilei, núme¬
ro 345. on té enclavat el seu taller
d'ebenisteria
<1
conegut mobllsta
terrassenc Pere Sabater.
Els bombers acudiren sense dila¬

Josep M.a

Carner, que tants donatius ve fent
a
les biblioteques barcelonines, ha
lliurat a la del Col·legi d'Advocaw
tres obres de Dret dels anys 1833.
1838 1 1890 editades a Barcelona.
Madrid i Mataró, respectivament.

dels

d'apreml.

56.

NOTES

en

Radiació de

«Jazz». A les 10.45:

la

que

conetxer

molt visitada la Centre

veu

de Lentura l'Exposició d'aquarel·les
del pintor reusenc, Antoni Fuster.
El nombre d'obres ascendeix a 32.

—

A les 10: Mú¬
10,15: Noticies
Madrid. A les

d'èx.

Malgrat

replanteig de l'arbrat

al

Carnestoltes d'enguany.
Ahir el «Cine Club Avançada»
presentà en el «Teatre-Clne Recreu»

gener

Avui, divendres. — A les 12: Ober¬
tura; senyals
horaris; música en
discos. A les 2: música selecta. A
les 2,30: Fi de l'emissió. A les 7;
Obertura; senyals horaris; música en
discos. A les 8: Cotitzacions. A les
8,30: Notícies generals. A les 9: No¬

babilitats

contraris.

—

—

càrrec del Sextet Toldrà: «Ray¬
mond» (obertura), Thomas; «L'Ar¬
tesiana» (I Pastoral; II Intermedi;
III Minuet; IV
Farandola), Bizet;
«La Processó Nocturna», H. Ra baud;

primer

irme i com a més probable, la llis¬
ta del senyor Tardà que és defensada per la Ceda 1 amb majors pro¬

del Joc a les cases veïnes.
Les pèrdues materials es calculen
entre les trenta i trenta-clnc mil

Jiménez;

a

tora del nostre Ajuntament.
Ara resulta que queda en

TERRASSA

Luis

Emissió de
les deu de la nit. — Directament
des de Madrid. — Resum de les infcrmacions radiades durant el día.
22,15. — Transmissió
des de
la
—

—

brigada municipal a'està

la

públic.

següents

«Rapsòdia valenciana», R. del Valle.
22.

resul¬
Jut¬

jat militar ha de dur a terme amb
aquest detingut.
Un altre espontani informa¬
dor ens assabenta que ha variat i.otablement l'ambient, respecte a la
formació de la futura Comissió Ges¬

residia.

on

—Per

—Es,

(música

BRUJO).

el

desgrat de la ferida —que se¬
gons ens ha manifestat un entès, el
cop havia estat donat amb tanta

Orquestra

M.

a

A

Universitat de

del foc»

de Palou,
diligències que

d'unes

REUS

film

de

al

_

de Sucre donarà una d'un' quart de vuit de la tarda. —
el tema «De 1 ar¬ Informació de l'estranger, Barcelo¬
quitectura com a caligrafía social na Madrid i províncies. — Conti¬
de les èpoques» (amb projeccions). nuació del programa del Radloient.
nyor

262

els

Superació 1

conferència sobre

Diouucio

vincial

—

d'Oficis «Abat Oliva», Marquès de
Sta. Anna, 4 (prop Lesseps), el se¬

SYRA

-

Prejean 1 Danlele Dar-

seran

CAPITOL

de

20.66. - Cotitzacions de mercade¬
ries. valora 1 cotons.
21 — Senyals horaris. — Servei

(de EL AMOR
de Falla;
«El balle
Alonso»
(intermedi), J.

26, a dos nyors subscriptors de RADIO BAR¬
auarts de vuit de la tarda, a l'Es¬ CELONA.
cola
Municipal
Complementària
senyals horaris. — Conti¬
Dema, dissabte, dia

per

Cebrià

en

-

te»

grossa a

tre de la propietat que U han tocat
75.000 pessetes 1 una noleta que a
l'edat de 13 anys ja és aficionada
la rifa que ha tret 3.000 duros.
—El comissari Interí de la Gene¬
ralitat estigué a Altafulla, on e«
preocupa de la situació de l'escor¬
xador 1 hospital Municipals. L'acom¬
panyaven l'inspector de 8anitat pro¬

NOTES

de RADIO
espanyola) :
«Aragón», I. Albéniz; «Bajo Ice na¬
ranjos», J. Turina; «En la Alhambra», T. Breton; «Goyescas» (inter¬
medi), E. Granados; «Dansa ritual

de discos variats.

13,30.

gretto.

10 de febrer
de l'Institut

rieux

Barcelona.

Andante
2 al

dla-

col·laboració amb la Fe¬

d'Entitats

Meteorològic de la

Sol,

aquesta entitat

de

20,60. — «Excursionisme». — Emissió dedicadr. a aquest important

Catalunya.

radio, 8. a.

Ràdio

programa

cos.

esport, en
unio

del

I
1

deració

«Butlletí Oficial» de ia
Generalitat de Catalunya. — Suma¬
ri del número publicat avui. — Con¬

Santuari de

Albert

—

CARAVANAŒ2Ï

a

ganitzat una

qual la

llurs Festa Major d'hivern.
—Durant els deu
darrers dies
s'han sacrificat a l'Escorxador els

trals i

diumenge l'AsPràctics ha or¬
excursió amb el se¬

en el

la

brant

de

—

el

d'aquestes

tència

Per ai proper
8ociacio d'Idealistes

foren

se a

reras,

fundadors de l'escola d'Assis¬
Social de Barcelona, única
Espanya.

defectes,

durant aquesta temporada, dirigeix
a l'Orfeó Gracienc el prestigiós ac¬

cial. Presidirà l'acte el doctor Raul
RovLralta 1 la senyora Antònia Fer¬

Ram¬

bla del Centre, 30.
—

Puig

now»,

obres

gramàtic 1 pro¬
llengua. Eduard

divendres, 25 de gener del 1935. —
Lectura cartellera.
14. — «La Paraula». — Emissió de
les dues de ia tarda. — iniormació

La

d'Atracció de Fo¬

M.a Teresa

sobre la significació d l Servei Sò¬
cia i de les Escoles d'Assistència So¬

celebrarà

Diagonal, 460
La Societat

senyoreta

xador

mobles baorinas

—

Laietana, 34), donaren una confe¬
rencia el doctor Pere Domingo i la

fran¬

cesos.

estranye¬

sense

Vondage» 1 «Little Man. what

la

sobre

—

no

veritablement, s'adheriran a la «Lli¬
ga de Decència» tot comprometent-

doctors Llimargas,
Pomar, I l'enginyer senyor Moiinas,

presentaran

com-

entre els
la majo¬

aprovats

Artells, serà posada en escena per
la companyia que tan encertadament

senyors

«Una suggerència
del que hauria
d'ésser el sifó de la clavegueres.
El pròxim dia 26, a les set de
la tarda, i en el saló d'actes del
Foment del Treball Nacional (Via

etc., portaren als seus
pe-rvs l'amistat dels artistes

mediocres 1 passaren com¬

entre

21,05.

mics

llan,

que

«Caterina la Gran», «Of Human

sa

la sessió teatral de l'Or¬
feó Gracienc, s'hi estrenarà la ver¬
sió cptalapa de ia comèdia en qua¬
tres actes de Q. Berr i L. Verneull,
« Mister Veverley». Aquesta obra què

acadè¬
Moragas 1

els

dels principals intèrprets
film de Julien Duvlvier: Madeleine
Renaud i Tommv Pourdelle reberen
xardoroees felicitacions, 1 Jean Ser¬
vals, Emilia Genevois, Monloue Ro¬

pletament desapercebuts. Quant •
les produccions refusades, hom tro¬

en

ha traduït el culte
fessor de ia nostra

totalment

ria foren

gracienc

repetir.

quai

ut

alguns
del bell

assistiren

De tota manera, si hom es fixa
els films que foren objecte de
l'examen dels censors, ha de cons¬

BARCELONA
eu

la festa

en

TEATRE
AMATEUR

i Plàstica, seran doaudició única que no

una

finalment els

comprèn 38 títols.

rondes i
Jocs d'infants, que obtenen sempre
els aplaudiments unànlms de tot¬
hom, hi prendrà part, excepcional¬
ment, un grup de senyoretes dels
cursos superiors de l'esmentat
Ins¬
titut. que amb tan Indiscutible en¬
cert fa vint anys ve dirigint el mes¬
tre Llongueres.
Aquestes senyoretes, entre elles al¬
gunes ja professores, donaran a co¬
seves

A

reïxen que no pas al que diuen —a-

negra

èpoques

amics.

—són

cents

febrer, una sessió extraordinària
la qual, ultra els petits deixebles

amb

aprova

l'es¬

diumenge dia 3 del propvinent mes
en

ella

que

suite

l'Institut Català de Rítmica i
Plàstica, tal com ve fent d'alguns
anys ençà, prepara per ai pròxim
de

Decèn-

una

categòricament com a inde¬
1 Immorals —aquesta llista

la sonata clásica; anirà
amb projeccions d'instru¬

a

festejar el Gran Preml

a

37—, els que són més o menys crl-.
tlcables, més quant al que sugge-1
refusa

Aquesta sessió està dedicada

de

llista de 105
classifica de la manera

publicat

sicòleg Otto Mayer.
barroca

Sigui

religioses cal constatar que alxó ha
portat els dirigents californians a
prestar atenció a les històries que
presentaven al públic. I ja n'ha re¬
sultat, de moment, un progrés que
sens

Com que no 11 manquen recursos Beethoven 1 Schubert.
Ha estat con¬
tècnics, és d'esperar que l'experièn¬ fiada al notable planista mestre Joan
cia que anirà posant amb els anys Gibert 1 Camins la
interpretació al
doblarà la vàlua de les seves actua¬ piano
d'oquestes obres.
cions 1 assolirà perfeccions que avui
Aquestes danses i aquestes Inter¬
encara es ressenten d'una base fer¬ pretacions de plàstica animada que
ma i d'una absoluta solidesa i pro¬
constituïren, un temps, la nota cul¬
funditat com a intèrpret, la qual minant i més delicadament artísti¬
cosa aconsegueix
fàcilment com a ca de les tasques de l'Institut Cata¬

executant.

semblant evolució.

a

el que es vulgui, el que hom pensi
de la campanya de moralitat des¬
envolupada per certes agrupacions

quests són 33—,

tudi

res

no

Chenal aviat

Pierre

tors d'aquest film, Plgnieres 1 Beytout, reberen l'altra setmana els seus

dilluns, dia 28 al

MES

Per

—

va

capítol
EL

Mr.

—

del Cinema Francès, atorgat fa poc
a «Maria Chapdelaine», els produc¬

divertit vodevil per
JOAN BLONDELL

de segle.

Pròxim

Tarragona mai

a

sorteig últim

dar» el 15 de febrer.
«El secret del putxinel·li», la peça
de Pierre Wolf, que fou ja objecte
d'un
film mut, que interpretaren
Maurice de Feraudy 1 André Bra¬
bant, serà novament editat per JacCrlspin seran els protagonistes.

caprichos

programa, un Noticiari retrospectiu
en el qual figuren els esdeveniments
més remarcables 1 transcendentals

Totenberg no és artista amane¬
ni es vana de les seves dots
d'executant extraordinari. Interpre¬
nèixer una bella selecció d'interpre¬
ta fredament, sense lliurar-se a ex¬
tacions de plàstica animada i dan¬
cessos, si bé en alguns
moments ses, d'autors clàssics, d'entre els
potser pateix d'una mica d'excessi¬ quals recordem els noms de Marva indiferència
envers
ell mateix.
purg, Haendel, l ozart. Mendelssohn,
rat

en

u
DEIÀ

història

Reis,

Roman Totenberg és

re»,

Paris.

aquesta mateixa sessió, 1 tam¬
sessió única, serà projectat,
altres films que figuren al

ocorreguts

11 tocava

la rifa de Madrid que valgué,
pena, s'han vist sorpresos en

;

emprendrà la realització de «Crim
1 càstig», segons la cèlebre novella
de Dostoïevski. Mr. Harry Baur In¬
terpretarà el primer paper d'aquest
film, el qual serà començat a «ro¬

AVUi, ESTRENA

en

entre

aVUI, ESTRENI

FRANCA

voluntat Indes¬

seva

i'element pescador de la part alta
de Tarragona que testimoniava al
seu company el seu condol, també
hi acudi una gran representació de
l'art de la Construcció i dels Cen¬
tres polítics.
—Tots els que veníem sostlnint

caigut a la nostra ciutat.
número ha estat venut

del piano», a càrrec de l'Illustre mu¬

i amb
programa.
exemples
musicals
de
Scarlatti,
El públic que assistí a la Casa de
François Couperin t J. S. Bach.
Jtepàs de Sant Just Desvern i amb
una
de
ell els convalescents que fan salut
nova
sessió
en aquell bell paratge, restaren ben
lin8titut
de
catala
ritmica i plastica
Bati fets 1 complaguis d'aquest bell
t important recital, 1 feren objecte
A petició de moltes familles que
a les senyoretes Bergmann 1 Puché
no pogueren assistir a ia sessió tra¬
de sorolloses ovacions que es per¬ dicional que els petits deixebles del
llongaren insistentment en acabar mestre Joan Llongueres ens oferei¬
el magnifie programa.
xen
cada any per la diada dels

en

la

ragona F. C., Antoni Francès.
Al laic seguici, ultra concórrer-hi

ufiQuinaonol

premi a la seva titànica

1 a
tructible.
proesa

Després d'aquests alliberaments
quedaven al fortí 46 de¬

—S'ha efectuat l'enterrament ci¬
vil de Josep Francès, pare del nos¬
tre amic i notable defensa del Tar¬

millors films. Hom ha criticat tan
durament la feblesa de tants d'esce¬
naris americans que els productors

Demà, dissabte, dia 26, a les set
de la tarda, es donarà a la Sala
Marshall la segona conferència del

ments

Interpretà

com a

dels

diverse8

Dilluns passat, a primeres hores
del mati, foren traslladats a la Pre¬
só Model de Barcelona els vuit de¬
tinguts que encara quedaven dels

tinguts.

temps ençà hom observa als estudis
californians, dirigits a obtenir els

presenciar al coliseu del carrer de
Casp. A part dels 25 milions de
franc» destinats a aquest film; dels
dos anys de treballs ininterromputs
1 preparatius minuciosos, 1 dels sa¬
crificis enormes que durant els 30
mil quilòmetres que comprengué la
ruta recorreguda dels expedicionaris
es
veieren obligats a realitzar aquests, es registra el tràgic epíleg
de la mort de dos dels principals
caps d'aquesta magna empresa: Vic¬
tor Point i Oeorges Marie Haardt,
quan la glòria 1 la fama tan me¬
rescudament conquerides els espe¬

notes
reial

solament

noticia està força d'acord
l'esforç Incontestable que d'un

amb

ca¬

local

Ha estat alliberat del forti
el secretari de Sant Jaume

nes.

-

GRANOLLERS

A

Aquesta

Cap de les pellicules d'aquest

ràcter projectades fins ara no igua¬
la. en mèrits, emocions, interès, es¬
forços 1 cost In que el proper dilluns
el nostre públic tindrà
;6 de

rava

PRESENTA.

Nova-York. — Sembla que Piran¬
dello anirà a Hollywood per a tre¬
ballar en alguns escenaris de films.

Oeorges Marie Haardt, Audouln

per

Metro fyoldioyn Mayer

units

estats

otto mater a la sala
mar8hall

il·lustrada

nata

Tivoli

El dilluns proper, al Tivoli, Inter¬
films presentarà, en sessió única 1
en el seu original francès, el
gran¬
diós film «El crucero amarillo», me¬
ravellós document cinematogràfic de
la fantàstica expedició realitzada al
Centre Asia pels grups capitanejats

reservat exclusivament als
de consocis de l'Obrera de

milers

lla. M alats, Niewiadomski. Schubert
Qiordani, Puccini, Boito, Verdi, Pon- cicle
chielll, Haendel i Mozart, hagué de

garo»

27,

Del món
del cinema

presentat el proper dilluns,
al

TARRAGONA
informació

amarillo» serà

crucero

interpretacions al Concerts, els quals, per tal d'assisal Clrcol Artístic tlr-hl, caldrà que exhibeixin l'In¬
del nostre Ajun¬ transferible carnet 1 el títol de so¬
ci corresponent al segon semestre
1934.
fil per randa el del

programa variat que va desenvolu¬
par. Citarem solament que en un
recital ple d'interès, compost per
obres

diumenge, dia
punt del mati,

LES COMARQUES

tada, que l'obra ha estat premiada
en els Concursos Patxot 1 Ferrer, de¬
tallant el concurs, amb l'any corres¬
ponent. Tot això sense perjudici que
la Institució Patxot la publiqui tam¬
bé

guL

i

la

tradueixi, sempre que

vul-

escàpols.

feren
-

La

«Nova Herència

Matarone-

celebrarà Junta General ordi¬
nària. diumenge, dia 27 del corrent
mes. a les tres de la tarda, al local
social d'«Unió de Cooperatives». Fer¬
mi Galan, 262.
Al «Cine Gayarre» anotem la
8a»

l'estalvi
Durant el pessat any 1934, la
cursal de la Caixa de Pensions per
a la Vellesa
l d'Estalvis, ha realit¬
les següents operacions:
Imposicions, 1.418J87'90, 1 reinte¬
grament, 1.192.955'40. Diferència favor d'imposicions. 226.032'45. S'
fectuà l'obertura de 166 llibretes
comptes nous.
zat

—

«Desfile de
projecció de l'opereta
Candilejas. Al «Clavé Palace». «El
Rosario», 1 al
la
mañana».
contra

Teatre Bosc,

guerra

el film

«Los hnmnres ae

la humanitat

DIVENDRES,

Decret de l'Alcaldia

AJUNTAMENT

els dies 87 del corrent mes
febrer propvinent, al local

•

de Rius 1 Taulet, número

2, principal,

tindrà lloc l'acte de

on

rectificació

susdit allistament, per si se'ls
ofereix reclamar per alguna exclu¬
sió o Inclusió, o per si cal rectificar

del

filiació exacta. Al

la seva

a

Secció de Recluta el dia 17 del prop¬
vinent mes de febrer i al local abans

esmentat,

per

tal de procedir a la

medició de la seva talla, del seu
tòrox, a reconèixer-los facultativa¬
ment, i a classificar-los, amb el ben
entès que si no ho efectuen seran

Puigmarti. Torrijos, de
Puigmarti a Travessera.

Mar, Adolf
Echevarría Martínez Baeza, Higini
Edo Blesa, Daniel Egeda Martínez,

l'allis-

Reemplaç de l'E¬
ha format

aquesta Secció de Recluta, per la pre¬
sent nota la Secció de Reclutament
del districte VIII interessa la presen¬
tació dels mateixos o persones cue
legalment els representin, per tal

la piloto a Laíuente.

i Jaume Ferrer Pascual.

renguer

No cal pas fer-se massa

tal

com va

el resultat. Doncs bé. la defensa espanyola va estar en el seu lloc.
la seva actuació no l'haurien superat Ciríaco, Quincoces, que en la

plenitud de llurs facultats, és considerada la millor defensa na¬
fracassar a Madrid, va ésser la davantera.
Segons els nostres informes, la davantera no va arribar a do¬
nar de si el que d'ella s'esperava. No fou allò eficaç d'altres vega¬
des, no va practicar el joc profun que li ha valgut els triomfs
dels darrers temps. Ha fracassat, doncs, la davantera de l'equip
d'Espanya i ha fracassat, no solament per la seva actuació personalissima, que ha estat palesa, sinó que també, pel joc descohesionat de la ratlla de migs, que en cap moment no ha ajudat les
temptatives dels seus davanters. Dels migs solament Cilaurren
ha estat el jugador que ha defensat el seu lloc. Muguerza i Marcvleta han fracassat rodonament.
Tot plegat, una barreja que per poc dóna un disgust als afi¬
cionats espanyols. La culpa no és pas dels jugadors sinó del qui els
escull. En aquest cas, del seleccionador senyor Garcia Salazar, que
va preferir Muguerza a Soler, Lafuente a Ventoldrà i Lluís Regueiro a Raich, és qui pot fer-se seu l'èxit (?) de l'equip. I suposem, que
en aquests moments estarà convençut que davant un equip ràpid
i jove com el de França, el que calia era oposar-li un equip jove,
inquiet, ràpid i de gran mobilitat.
El futbol francès, no és en el mo nent actual, el futbol d'anys
enrera, futbol que tot ho fiava a l'empenta. Es un futbol ràpid, profunt i eficaç. Davant un equip així, que ja va demostrar llurs pos¬
sibilitats davant el d'Austria en el partit eliminatòria pel Campio¬
nat del món, Espanya havia d'escollir un equip, més ràpid, en el
qual no podien figurar-hi, Muguerza, Lafuente i Hilario.
Tal com ha anat el partit, ens cap el dret de suposar que en
el cas d'haver-se celebrat en un camp francés, el resultat ens
hauria estat molt advers. Tal com va jugar ahir l'equip de Fran¬
ça, hom pot fer-se la suposició, que en camp francès el triomf
hauria estat advers als colors espanyols, per una diferència més
gran de la que els espanyols varen assolir al camp de Chamartin.
No cal doncs fer-nos massa calendares. L'equip d'Espanya que
ha presentat el senyor Garcia Salazar, no ha fet més que defensar
discretament Uur prestigi internacional. Els francesos podran mar¬
xar a llurs país ben satisfets del resultat, i sobretot, convençuts
que a Paris, el resultat hauria estat completament diferent.
Heus ad perquè hem dit en començar, que no hi ha perquè fer-se
massa ülusions del resultat. Dos a zero, tal com va anar el partit,
és un resultat pobre.

ÇOMPANfA TRASMEDITERRAÑEA
BARCELONA: Via Laietana. 2
Castellana, 1
GRAN LUXE BARCELONA - CADIZ - CANARIES
'la dissabtes, a las dotze. Electuaran el servei les motonau
«CIUDAD DE SEVILLA» 1 «VILLA DE MADRID»

a

...

DE

RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA - PALMA DE MALLORCA
cada dia (llevat els diumenges i. de Barcelona 1 Palma, a les i
nores, per les motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA» i «CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TAkilACONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
MALLORCA
BARCELONA-MAO i BARCELONA-EIVISSA
UNIA CGMttKUlAL AMB EbCALLS A IOTS ELS PORTS DE LA MEDI¬
TERRÀNIA. NORD DAFK1CA 1 CANARIES — Sortides quinzenals de Barce¬
lona ela dijous
UNIA COMERCIAL BILBAO - C'ADIZ - CANARIES. AMB ES¬
CALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPAN y A
— Sortides quinzenals
de Bilbao els dijous. UNIA RAPIDA REUULAK ENTRE ESPANYA 1 TERRITORÍS DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANDO POO). — Sortides el dia
17 de cada mes. amb escales a Valencia, Alacant (facultativa). Cartagena
(facultativa). Cadiz. Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Rio de Oro (facul¬
tativa)
Monrovia o Freetown (facultativa). Santa Isabel de Fernando Poo.
Rogo 1 Rio Benito (facultativa), pels vapors
Bata (facultativa)
• PLUS
ULTRA» i «LECAZPI»
LÍNIA RAPIDA RECULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Sortides de Barcelona els dUluns i dijous, a les 20 bores
LINIA
Sortides

6

'

>

«

«CIUDAD DE VALENCIA»
Pr«u a soberta: C00 pessetes. Bitllets d'anada i tornada a preua reduïts
els ports de la Peninsula. Sortides de Barcelona ela dimecres

«nib escala a tots

LÍNIA

SERVEI QUINZENAL MEDITERRÀNIA - CANTABRICA
REGULAR ENTRE BARCELONA - ALACANT - ORAN - MELILLA

Sortides

i

mercat d'Ocasions
COMPRA. VENDA

I

VILLA

RADIO-RADIO

CANVI

de mobles, ràdios, pianos, mà

d'objectes

mena

T<UT

CASA

20

quines d'escriure i cosir l tota

i

-

ALHUCEMAS - CEUTA 1 VICE-VERSA
cada diumenge, a les vuit bores: d'Alacant ela dimarts.
i. d'Oran cap a Alacant els dimarts, i d'Alacant cap a

Barcelona

e

7fl

LV

MARiO

L.
EL

PRÒLEG

DEL

PARTIT

Madrid, 24. — Aquesta tarda, al
camp de Chamartin. amb un ple
complet, s'ha jugat el matx intercions

de

abans d'iniciar-se

complet.

era

arrancada de

Abans ds fer cap compra
la nostra casa

V Uní

l'encontre,

Molts

Telèion 54998

espectadors

.

P" Zamora.
Arrancada d'Alcàzar, que talla Mu-

camp

espanyols estan desencertats. Arran-

perllongades.

Immediatament

DENT

D'HIVERN

DE

LA

corner.

A les 3*0 m llança el pruner çòr"er .contrB, Espanya, que treu La-

la

%eat*1 aclareixen els francesos peva sobre la portov ETAOIN SHRDL
$
recull el cuir Cilaurren que el
llança sobre la porta francesa,
ta
quaI ,h' ha un batubuU i Lángara,
de forta capdnada, l'envia a la

EL
PRESIREPUBLICA

A

les tres i vint minuts en punt
s'inicia el partit enmig d'un süenci
impressionant del públic. En el sor- ¡
teig per a l'elecció de terreny ha

MITGES «FERRO». DE GARANTIA

KAKATlSfelittS

„

"

-,—

EL

Cada ratlla de més
HOSTES

COMPRO

fo¬
togràfica per a placa SI
1/2 per 9 1 accessoris. Es

I PENSIONS
Borrell.

1er!

148.

BONA FAMILIA, desit¬
ja Jovs tot estai', prop
de

la

Plaça

d'Espanya.

Tracte familiar.

HUMANITAT
HAB.

IS

Esc.

mim

PTES,

LA
—

senyor

de

raua

Ërei
164.
ES

vestiu

ESTUDI

AMOBLAT.
Escriure a to
Humanitat ai numen
497 indican c
HABITACIÓ TOT
TAH aigua correut.

sltjo.

Pagaria preu r
naole. Escriviu a LA t
MANll AT num. 612

moderats Rocafort
pral. la.

LLOGA

RADIO
PRIMERA
QUALITAT
Vendria bon prsu. Adreceu-voe
LA HUMANITAT
núm.

DESPATX complet v

cén¬
esta.

bhr-me
Condicions rao¬
nables. Escriure
a
LA
HUMANITAT núm. 639.

ANGEL

de la Rosa,

léfo.n

Pela).

MARTI. Taller

d'enq uau ernacló
nez

MAT.

,5262

(Martí¬

17
ToBarcelona.
-

OFERTES
I DEMANDES
MOSSO O COBRADOR,

desitja col·locació 46 anys

1
bones releréncies.
Es¬
criure a LA HUMANITAT

BOTIGA
trica desitjo, per a

CA8A PART. D.
amics, tot est

BOTIGA,

DIVERSOS

MITJA

o 2

abrics

s

Avinyó, 84, 2on. Is.

Llogaria.

l

^RETOLS I ETIQUETES
radors.
Mercadera/ 36."'
OCASIONS.
VENC.

MODISTA s'olerelx
a
casa 1
a
domicili. Preus
econòmics.

Escriure

a

Rocafort. 164

PARTIT

Regueiro. Aquest

LA

Nicolás que, al final, la perd 1 acla¬
reix Muguerza.
HI ha unes noves arrancades fran¬
ceses que són ben
tallades per la
defensa espanyola. Els francesos no

palesen gran perill amb les seves
arrancades, sl bé actua tot l'equip
amb gran rapidesa.

Continuen les arrencades france¬
ses, i quan Nicolás es disposa a xu¬
tar

falla

HUMANITAT

ecoa

ris llançan la bala fóra. L'aclarida
és recollida pel porter francès, el qual
enganya Hilarlo 1 cedeix la bala a
l'ala dreta, però entra Llufa Reguei¬
ro. que es fa amb ella 1 cedeix a
Lafuente i el defensa esquerra fran¬
cès talla l'avanç de Lafuente enviant
la bala fóra.
Nova avançada francesa, en bonica
combinació de tota la línia davante¬
ra, que és tallada per Aedo. L'aclari¬
da és recollida pel mig
esquerra fran¬
cès, oue centra i es fa amb la bala

iça domina breus moments 1
la defensa espanyola actua amb gran
energia, si bé tant Arezo com Aedo
ténen el defecte d'enviar totes les
aclarides fóra.

Bidets,

—lqu-.Av.MMtral.44

Inicia França l'avanç i aclareix
Aedo. Recull el mig centre espanyol
que cedeix el cuir a Lluis Regueiro.
Regueiro avança i cedeix a Cilaurren,
1 aquest passa a Hilario,
que perd el
cuir.

HUMAN1-

COMPRO.

Banyeres.

Calentadora, Cuines

avança

amb rapi¬

desa i, abans d'arribar a la Unia
del gol, xuta alt 1 marca el primer

gol

Espanya. Son les 3,32 de la

per

'x

energia, i realitzen diverses avan¬
çades seguides. La defensa espanyo¬
la aclareix bé, però té el defecte de
fer-ho

COMENÇA

Cilaurren 1 ocasiona un
moment de perill davant la porto
espanyola. La bala va a còrner. Es
tira el primer còrner contra Es¬
panya a les 4'25, 1 finalment, despres
d'uns moments de perill, Aedo acon-

LA

D'ESPA¬

ça

Segueix a aquest, un avanç iniciat
per Marculeta 1 les defenses contra¬
MODES, oonlecclO

GOL

Per fl Hilario fa una bona Juga¬
da i avança; cedeix la pilota a Liais

(Espanya).

Sevilla, Eizaguirre.

màquina

PRIMER

NYA

1 Gorostiza.

estat convingut per a aquest
encontre que durant tot el partit
es pugui substituir el porter
en cas
de lesió. En el primer temps, i també
per lesió, podran ésser canviat els
jugadors de la resto de l'equip. Com
hom sap, actua de porter-reserva de
l'equip d'Espanya el guardavalla del

aclarir.

França reacciona, 1 hi ha

fora.
ZAMORA
PARA
D'HILARIO

a

En una

UN

XUT

d,aquestes avançades fran¬

ceses, l'extrem esquerre
mora surt
a aclarir.

centra i Za¬
Hilario

en

aquest moment ha llançat la piloto
vers la porteria
per tal que la recu¬
lli Zamora, però ho fa amb tanta
força, que està a punt de marcar
contra la seva pròpia meta. El cuir
va a còrner. ES tira aquest, i la
pi¬
loto surt

tanta por, que el
Nova arrancada

laurren.

púbhc l'abronca.
francesa, que Ci¬
millors jugadors

dels

uns

espanyols, talla 1 envia la pilota a
lora.
Una altra arrancada francesa. La
piloto re boa a Aedo i surt a còrner.
A les 4,25 es llança aquest còrner
contra Espanya i el remata Cour¬
tois, fort. Rebutja Zamora amb el

puny i definitivament Marculeta.
Marculeta es la amb el cuir 1 pas¬
sa a Hilario, però el canari no es
mou

El

1 el públic l'abronca.
joc és força ensopidot, 1 el pú¬

tal de

blic aplaudeix, per

l'es¬

passar

tona.

avançades

Hi

1

pública que

via

efa reglaments
ha zeladors de
tenen cura dels

en

soci de la Peña
Es més: is filla

matèria de proveïments, ins¬

Hilario actua
desastrosament
1
malmet diverses pilotes que 11 trameten. Avançada espanyola amb rè¬

plica

de

França. Es crea un mo¬
perill davant la porta
Zamora.

ment de greu
defensada per
UN
PER

MOMENT

OPORTÚ

a

lora.

1 aclareix.

L'àrbitre

ha

no

vist el gol i part

public ei demana.

A les 3,50 es tira un altre còrner
contra França, sense conseqüències,
i a les 3,55, un altre, també sense

espanyola Juga amb
força ensopiment, i es destoca per
la seva manca de decisió Hilario,
el
qual està molt ensopidot. Gorostiza
tampoc no fa cap gran partit, i La¬
fuente es veu superat per la rapi¬
francesos.

Solament

Re¬

els francesos el tenen molt marcat
i li entren amb molta violència.
Amb joc altern, i, sense que el
partit complagui el públic, acaba el
primer temps amb ei resultat d'un
zero a

Durant
la

espanyol.

favor d'Espanya.
el descans el públic

8EGONA

a terme,

s'obrirà

Infracciones

tiples

Comprovada la denún¬

procesales,

no podia ignorar existían
el sumario.»
Caldrà recordar aquestes con¬
clusions. Caldrà veure què pas¬
sa
el dia del judici oral
.
que
en

un ex¬

pedient de responsabilitat contra ell,

1 es decretarà, si l'omissió és greu,
la seva suspensió d'empleu 1 sou, a
les resultes del què l'expedient obli¬
gui a fallar.
Quart. — Les denúncies seran por¬

Abans
d'ahir, dimecres, era
sant Alfons.
Això ens hauria
passat per alt —perquè tan poca
importància donem a aquest
sant com als altres— si no ha¬

estat

guessin

barcelonins.

els

monàrquics

Els monàrquics bar¬

celonins, abans d'ahir, dime¬
21. celebraren el sant del

cres,

El celebraren amb
—de difunts?— a la
qual assistiren, segons llegim a
La Noche, «unas quinientas per¬
seu

una

ex-rei.
missa

Això de tantes persones
sembla una mica exagerat.
Entre les personas hi havia

sonas».

Badalona
Efa espanyols cauen i el
Efa espanyols cauen i el
esbronca. L'equip francès

públic els
públic efa
domina I
en alguns moments dóna lliçons de
Joc als espanyols, tots efa quals, ex¬
ceptuant la defensa i Cilaurren, fa¬
llen.
Gorostiza es retira uns moments.
1 Aedo es dol d'un cop al genoll.

Avança França.

Courtois xuta i

Zamora rebutja.
Els jugadors francesos fan una ve¬
ritable exhibició, però, sortosament,
la defensa espanyola actua amb se¬

guretat.
AMB
SORT,
PO TMARCAR

ESPANYA
EL

SEGON

GOL
dels

un

cuir i el col·loca dins la meta fran¬
cesa,
aconsegueix el segon gol de
la tarda, que és el segon gol d'Es¬
panya. El gol produeix un entusias¬

indescriptible entre el públic. Hi¬

me

guàrdies han
d'intervenir, perquè
alguns centenars d'entusiastes volen
irrumpir al camp per tal d'abraçar
el canari. Aquest gol s'ha produït
12 minuts
l'encontre.

exactament

vinent tindrà lloc, al
Badalona E. C.. aquest
encontre, corresponent al Campio¬
nat de Lliga, Segona Divisió.
Després dels resultats obtinguts
el passat diumenge per ambdós equips, cal esperar que aquest en¬
contre esdevindrà interessantfasim.
Ja que, donada l'actual forma dels
Jugadors que els integren, 1 que fa
preveure molt anivellades les for¬
ces, el partit que ha de disputar-se
al camp de la costa serà molt com¬
petit.
Efa socis dels clubs de primera
categoria 1 segona preferent podran
entrar al camp mitjançant el pa¬
gament de mitja entrada.

i ambdós equips

es
gran

pressio-

fort atac contra la meta francesa,
el qual no dóna resultats positius
perquè el trio defensiu trances esta
actuant amb molta eficàcia.
Sis minuts abans d'acabar l'en¬
contre, Lángara recull una passada

dUilano,

i, de cap, introdueix el
cuir a la xarxa. El públic ovaciona
el gol, però no té validesa, perquè
abans d'esser
marcat l'àrbitre Ja
havia assenyalat «oííside». Una part
del públic protesta de l'anuliació del
gol de Lángara.
Els

irancesos encara

volen

inten¬

tar salvar l'honor, i efectuen inclu¬
sions al terreny espanyol, però la

parella de
talla tot.

defenses

Lángara la

una

ArezoAedo

bo

bonica passada a

Gorostiza, però el bilbaí, minvat de
facultats

per la seva lesió, no pot
aconseguir la pilota, 1 aquesta surt
a

lora.
Hilario

i

Langara broden

nica

combinació,

mer

davant

la

Viver, Nadal, de Puig,

els senyors

del

Angel Ferrer i Cugigal, Torrent,
Bertran i Güell, Montseny, del
Campo, Despujol, Girón, Foron¬
da, E. Garcia, Mercader, Churruca.

Oyarbide i GrafuOa.

Si donem

els noms

no

és per

presumir nosaltres: és per a
ajudar que aquestes persones
passin a la història.
a

Les esperances de Pip és una
de les millors novelles de Car¬
les Dickens. L'ha traduïda Jo¬
sep Carner i Fluí publicat a la
«Proa».
Aquest és el llibre que us re¬
comanem

avui.

'l·linif1)
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Excursió en Autocar Pulli

Contiís-Nip Monte
Preu:

.

pessetes

295

per

Informes ACERO

abans d'aca¬

Manquen 8 minuts per acabar el

partit,

ens

Sabadell

Diumenge

camp

lario és ovacionat intensament, i els

bar

-

atacs

espanyols.
Lángara fa una passada a Hilario,
el qual recull la pilota i cau, peró
s'aixeca ràpidament, es fa amb el
Durant

una

bo¬

porta el pri¬
porta francesa. El
que

es disposa a fuperò l'àrbitre assenya¬
El públic
«offside».
aquesta vegada protesto fortament,
que creu imaginari el fora de
Moments
després acaba l'en¬
-

contre.
Efa Jujadors

d'ambdós equips es
dirigeixen al mig del terreny, 1, ar¬
renglerats davant la tribuna presi¬
dencial donen efa hurres de rigor,
mentre el públic aplaudeix amb en¬

Preparant-se per al matx
Ràcing de Santander - Bar¬
celona

B0XA

EU

pròxim diumenge veurem ac¬
tuar, ai camp de Les Corts, el Rà¬
cing Club, de Santander, contra el
F. C. Barcelona, en matx de Lliga.
Ei Ràcing, com tots efa bons equips,
ha sofert, enguany, victòries 1 der¬
rotes: entre les primeres sobresurt,
per la seva contundència, l'obtingu¬
da damunt l'Atlètic de Bilbao, per
sis gols a zero. Es tracte, dons, d'un
equip de vàlua, de semblants carac¬
téristiques als restants equips que
prenen part en aquest torneig.
En vistes a aquest partit, el Bar¬
celona celebrà, ahir al mati, un en¬
trenament general, ai camp de Les
Corts, al qual entrenament acudiren
tots efa professionals de l'esmentat
Club, si bé alguns d'ells, per les cau¬
ses ja conegudes, no pogueren
pro¬

digar-se en l'esforç. Aquest entrena¬
ment servi, a més per a examinar
l'estat físic dels Jugadors lesionats
darrerament i efa qui no han pogut
actuar
des de fa temps, tafa com
Ramon, Escolà, etc. Aquest examen
ha demostrat que la
majoria dels
Jugadors es troben Ja en condicions
de poder reintegrar-se a les seves ac¬
tivitats, sl bé l'equip per al vinent
diumenge no serà format fins a la
nit

d'avui, una vegada sigui cone¬
gut pels encarregats de coníeccio-

La vetllada de

L'opinió general,
és que l'equip
d'Espanya ha fracassat rodonament.

demà,

a

l'Iris

Park
El «Boxing Club Alegria», organit¬
zador de la vetllada anunciada
per

demà a l'Iris Park, ha volgut opo¬
efa seus boxadors a púgils de
classe reconeguda els quafa faran,
a

sar

dubto, que efa enmontres, no
ton solament seguin de gran espectaculantat,
sinó que també
faran
que no pugui dir ningú qui serà el

sens

vencedor abans del combat.
Em el combat
a fons reaiiareix
Trincher, de Mataró, actualment a
les ordres del «manager» Bueno, di¬
rector del clu
organitzador, contra
un home de gran categoria 1 de for¬
midable «punch», com l'ex-camnió de

Castella, Calleja, el debut del qual
en

aquesta mateixa sala causà gran

sensació, puix que va vèncer després
enderrocat dues
vegades
Llach, la qual cosa ningú no havia

d'haver

aconseguit.
Dos combats més a vuit represes
cadascun hi ha al programa, en els
quals combats Soro 1 Joe Will lluita¬
ran, respectivament amb Sampedro
i Peña.

La vetllada
començarà
combats amateurs.

amb dos

Gran venda de

tusiasme.

IMPORTANT CALÇATS
de qualitat a

1923

3
4
4

1922

1927
1929
1933
1935

8
0
2

Exposició i venda de tota
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DIUMENGE

les 10.15
internacionals

de

PART

lli

d'articles

mena

Sempre veritables ocasions

OLYMPIA
Nit,

co¬

part i centra
Espanya. Avança França 1 la pilota
va
a fora. L'aclariment
és recollit
segona

redia. en el brevísimo espacio
de una hora, aprobó la senten¬
cia dictada y ordenó su ejecu¬
ción para cuatro horas después,
haciendo caso omiso de las múl¬

FUTBOL

pobra exhibició de l'equip

Comença la

pidiendo con ello hacer posible
el Intento de evitar su ejecu¬
ción. El general Fernández He¬

cia, si es ve en coneixement que el
funcionari al qual pertoca fer-la no

gueiro actua amb decisió i energia,
i Lángara es destaca per la seva
acostumada rapidesa i decisió, però

-

siquiera permitió la lectura de
las mismas.
La comunicación
oficial del fallo no llegó a co¬
nocimiento del Consejo de mi¬
nistros basto después de ejecu¬
tada la pena, siendo imputable
al general Berenguer haber ma¬
liciosa y puniblemente silencia¬
do a los ministros el fallo, im¬

tades amb la màxima urgència pels
Negociats que reglamentàriament efa
pertoqui tramltar-les.
Cinquena. — El Negociat d'Ingres¬
rebutja difícilment.
Nova
avançada francesa,
amb sos Municipals, amb les còpies de
aclariment de Zamora, el qual cau les denúncies rebudes, vetllarà el seu
tràmit urgentlsslm 1 donarà comp¬
a terra. Es forma un formidable ba¬
tibull davant la porta espanyola l te a l'Alcaldia del retard que noti
Zamora roman a terra. Marculeta en ell, a la fi de l'obertura d'expe¬
actua de providència 1 aclareix. En dient contra el funcionari responsael batibull que es produeix cauen a ble.
L'alcalde, P. Fio.
terra diversos jugadors,
entre efa

La davantera

dels

vieran en poder del fiscal j
de la defensa un tiempo que ni

FRANCA
Efa francesos van dominant, 1, en
una avançada de gran perill, Aedo

conseqüències.

desa

don

A

Jugador de l'Oviedo

En una avançada
espanyola, el
porter francès aclareix i recull Llufa
Regueiro. Torna a fer-se amb la pi¬
lota el porter francès i Lángara 11
entra, i porter i pilota van a parar
dins la xarxa. El porter francès fa
mitja volto amb la pilota a les mans

del

capitán general de Aragón,
Jorge Fernández de Here
dia, para que se liquidara el
procedimiento en pocas horas.
La actuación presionante del general
Berenguer ocasionó que
las actuaciones judiciales estu¬

ces

del Negociat d Ingressos

portada

responsabilitats

i

cidad de cargos le colocaba, did
órdenes terminantes al enton¬

juntament de Barcelona, tindran l'o¬
bligació de fer denúncies respecte
de matèries o-e pertoquin a altres
cossos
d'inspecció, quan constatin
una
infracció de qualsevol classe,
així de lleis com de reglaments de
l'Ajuntament.
Segon. — Les denúncies es formu¬
laran tal com està previst 1, a la
vegada, efa denunciants lliuraran
una còpia
de la seva denúncia al

l'ha

les

l'afusellament de Fermi Go¬

Angel Garcia Hernández.
que en les con¬
fiscal, hom diu: «El
general Berenguer, a la sazón
presidente del Consejo de mi¬
nistros, y ministro de la Gue¬
rra, prevaliéndose de la situa¬
ción especial en què la dupli¬

Per totes aquestes consideracions:
VINO A DECRETAR: Primer. —
Tots efa funcionaris que pertanyin
a qualsevol cos d'inspecció de l'A¬

—

Casino,

Cal recordar

ment.

Tercer.

del

d'un jornaler.

clusions del

gairebé sempre produeixen
Ingrés a les arques de l'Ajunta¬

municipals.

cies.

per
lan

núncies

senyor cap

depurar

a

vé, per tant, centralitzar aquesta
tasca de fiscalització en un deter¬
minat lloc, ja que les referides de¬

degut al poc encert dels seus dav anters vantera, no tenen conseqüèn¬

o

El dia primer del proper mes
d'abril es celebrarà, al Tribu¬
nal Suprem, el judici oral per

d'acabar amb elles, és donar facul¬
tat a tot Individu que pertanyi a
un cos d'inspecció, per a fer denún¬
cies de qualsevol matèria que corres¬
pongui a un grup o cos distint de
funcionaris.
A la vegada, cal vetllar el tràmit
que a les denúncies donin efa Nego¬
ciats corresponents, per tal d'evitar
que si aquelles es formulen quedin
després sense curs. S'estima que con¬

un

francesa».

o

Naturalment, ens plau la doferèneia de la joveneta. Val a
dir, però, que no és filla d'un

Inspectors d'abastiments que tenen
per objecte el compliment de la po¬
lítica

Barcelona,

«De

permisos d'obres, inspectors d'arbi¬
tris que vetllen pel seu pagament,

franceses, que,

Noves

seliar un gol,
la novament

tent»

una gran

avançada
espanyola, amb
de Laíuente, que
recull
Lángara 1 xuta a lora. HI ha un xut
de Nicolás que Zamora bloca bé.
Els
jugadors espanyols juguen
amb massa precaucions, i Hilario té
Nova

centrada

nen mútuament amb
energia.
Espanya, principalment, realitza un

Jutges de linlai Marenco (França)
EL

1 '00 pesseta
0'30
»

JL qu

__

L'anglès Lewington.

Ha

Hilarlo. Hilarlo a

.

gara, 1 Lángara xuto amb força. L»
pilota va a parar a la xarxa per un
costat. El públic creu que ha estat
gol, però la pilota ha anat a lora.

—

tarda.
Els francesos reaccionen amb for¬

1 Càrcer

primeres ratlles

per

li crida l'atenció.

ARBITRE
i

.

gi gran qualitat en cap d'ambdós
equips. En la davantera espanyola
sèrf
—J- J-

Espanya (jersei vermell, pantaló
blau i mitges blaves, amb colors
vermell, groc i morat a les voltes) :
Zamora, Arezo, Aedo, Cilaurren, Mugüerza. Marculeta, Lafuente, Reguei-

Lángara, Hilario

.

luVj°!a de ** de Lángara,
^.Cpntmua. el_joc amb avançades
d'un i altre bàndol,

EQUIPS

França (jersei blau, pantaló blanc
i mitges vermelles): Thep, Van Dooren, Mattler, Gabrillargues, Verriez,
Lehmann, Coûtais, Alcázar, Nicolás,
Rio i Languillier.

,

L aroure anul·la el gol espanyol,

sortit afavorida Espanya i, per tant,
ha estat França la que ha iniciat la
sortida.

ro.

„

a Go-

en

ASSISTEIX

damunt del marc.

loto per

""8 esquerra i passa a Lluis Re-

Sueiro, el qual cedeix la bala

banda de música ha deixat sentir
l'«Himne de Riego» i els aplaudíments foren renovats.

ANUNCIS PER PARAULES

1 els

rOKtlza Gorostiza centra 1 el mlg
els jugadors d'Espanya, el pú- esquerra francès envia la bala a

CAMISES, CORBATES. PIJAMES.
BATES. BATINS. ETC.
PUNT

bala

cfda espanyola, i Lángara enganya

bllc, posat dempeus, ha esclatat en
visques i ovaciona entusiastes molt

3t>, swiqiiei ia. 34
DE

BJierza, <lue «¡de1? a Cilaurren, però
amb

música executà «La MarseUesa».
Cinquanto segons després, un gran
clam de la multitud ha delatat la
immlnència de l'entrada al «"»p
dels «lleons rolos».
En
entrar al

tener liai.les

.

la

passa

de Joc l'equip francès amb el? francesos es fan novament
els seus suplents. Foren rebuts amb J™ culr 1 xuten, sortint la
una forta ovació, la qual s'intenaifi°™'
cà encara més quan la banda de 1
francesos juguen millor

CAMISKKIA

Les dues

tràmits

compleixin.

es

eia Iran-

trex dreta llança un xut que surt
P*r sobre de la porteria defensada

al terreny

So.»ò, 43, l.*-BA CÍIO.A

GENERES

que

re!~
Nova *n*E£Sfía Jra".cT??a 1 l ex"
f*** centr ETAOIN SHRDL cmíè

el ple

extraordinària
A les tres i deu minuts ha saltat

visiteu

Lángara

Aedo 1 avança Hilario, el qual

,

era

i

els

que

:

portant paquets amb el dinar. Per
aquest motiu, la animació al camp

BARATES

a

coses contràries a les que,
realitat, es porten a terme.
cada
branca existeixen cossos
En
especialment destinats a la Inspecció

ceS0B tallen per una falta. La treu

s'han dirigit al camp directament
des de les seves oficines i tollers 1

irc

Una joveneta de setze
ha respost a la pregunta
¿Qué es la guerra?: «Mala, por¬
que matan a todo el mundo».
I a la pregunta ¿Quién es Mus¬
solini?: «Ese que era tan malo»
I a la pregunta
Sl no fueses
español, ¿qué preferirías ser?:
anys.
anys

què els reglaments dis¬

—

* Gorostiza, aquest canvia el cuir a
de futbol entre les selec- Cilaurren, que està retrassat 1 dóna
França 1 Espanya. Molt temps que el mig dreta francès acla-

nacional

(s

M.

D'Oi A*10

VENEM

El formulari el constituer
xen
catorze pregunte* fete* a
nois —i noies— de nou a setze
eia.

el partit, és un

anar

cional. El que va

t

una

il·lusions després del triomf. Dos a zero,
pectors sanitaris que persegueixen les
infraccions d'aquesta classe 1 altres
resultat pobre per a l'eQuip d'Es¬ a còrner.
A les 4,20 es tira el primer còrner cossos similars, i realitzen també din¬
panya. Nosaltres dèiem ahir, que l'equip de França era un equip de la segona part contra França. El tre d'aquest ordre una tasca fiscadifícil, que havia demostrat en poc temps, ésser un dels millors llança Lafuente, 1 hi ha un batibull Utzadora les policies urbana 1 de cir¬
equips d'Europa, però és que nosaltres no esperàvem, no podíem davant la porta francesa, que acaba culació.
inadas Romero, Francesc Farré Vi¬
amb un nou còrner contra França
Malgrat aquesta multiplicitat de
esperar-ho mai, que Espanya fos encara tan superior a França.
Gorostiza té cura de marcar aquest cossos d'Inspecció, és el cert que les
ves, Sants Faura Borja, Pere Emili
Diguérem àdhuc, que la defensa espanyola formada per Areso còrner, 1 aclareixen els francesos. Infraccions continuen, 1 estima el
Fernández Sánchez, Ramon Ferran
Sedó, Miquel Ferré Horts, Joan Be¬ i Aedo era la incògnita, que segons fos la seva actuació, podia ésser Recull Cilaurren, xuta 1 surt la pi¬ sotesignant que la millor manera
EJarque Garlón, Joan Escayola
Moliné, Julià Escolando Garcia, Emili
Espinosa Valero, Amadeu Faig Cam¬
pà, Josep Falgas Gasqué, Josep Fa¬
Joan

curs

Lángara, el qual avança i lliura
Lafuente cen¬
tra 1 Hilario perd la piloto. El cuir
rebota en un defensa francès 1 va
per

DESPRES DEL TRIOMF

Alfons Diaz del
Dueso Trullàs, Lluis

de Destor Soler,

sep

partit decepcionant, Espanya va
vèncer França, oer 2 a 0

un

DEL Ift)

Voz, de Madrid, ha obert
enquesta entre Tadolescèn-

La

publicat el

en

En

GENER

CARNET

posen

declarats pròfugs, prèvia la instruc¬
ció de l'oportú expedient: Joan Jo¬

a

Per l'Alcaldia ha estat

mana, o en

d'aquesta

davant

presentació

seva

Menéndez i Pelayo, continuant a Sal¬
merón. Carrer de Puigmarti, des de
Menendez i Pelayo a Milà 1 Fonta¬
nals. Verge de l'Empar, des de Tra¬

tament que per al
xèrcit de l'any en

AHIR A MADRID

propi temps, per la present se'ls cito
requereix per tal que efectuïn la

S'unifiquen els ins¬
pectors municipals
següent decret:
Es desig de l'Alcaldia evitar efa
freqüents abusos que tenen lloc en
aquelles matèries en què cal un per¬
mís de l'Ajuntament, que no es de¬

1

present als conductors de vehicles i
al públic en general, que des d'avui
resten establerts els sentits únics se¬
güents: carrer de la Travessera, en
el tros 1 sentit de Milà i Fontanals 1

minyons següents, inclosos en

ELS ESPORTS

de les circumstàncies refe¬

alguna
rents

cles que van al Mercat de l'Abaceria Central, l'Agrupació de Vialitat,
Servei de Transports i Circulado, fa

vessera

Plaça

aquesta Secció de Recluto,

pa

ESTABLIMENT DE SEN¬
UNIC A DIVERSOS
CARRERS DE GRACIA
Havent-se disposat per la supe¬
rioritat l'establiment de diversos sentita únics a la zona de Gràcia, per
tal de facilitar el trànsit de vehi¬
TIT

al 18 de
que ocu¬

DE

IS

ramer

SUBHASTA
Cada dia gran
variació d'articles
de

4

a

7

tarda

H0TISL M VtiSTA
PüLAI, H

-

TJMj. 1432

divendres, 25 de gener

del

la humanilal

193b

El Conseil de Guerra de la Presó Cellular
(Ve de la 1.» ràg.)
iluntarl desistiment. El Codl de Jus¬
tícia Militar en el seu article 239,
defineix que els mers executors de
la rebeUió quedaran exempts de pe¬
na si a les intimidacions de la for-

de tornar

aquella nit, filla d'un
nacionalisme exagerat. A molts ciu¬

tadans els sorprengué la declaració
d'Estat Català 1 Ta declaració de
guerra quan estaven als cafès, bars
l restaurants, l per això els
proces¬

sats no van saber el que passava fitis
després de les onze de la nit. Ex¬
plica en la forma ja coneguda com
els seus defensats varen ésser obli¬
gats a sortir del Cafè de la Marina
l conduïts a Governació. Fa un re¬
lat de l'ocorregut aquella nit a la
Conselleria de Governuacló en re¬
crió als seus
patrocinats.
Apella
testimonis com el relat oficial dels
fets que va radiar el comandant de
la Divisió Orgànica. Diu que els seus
defensats sortiren de la Conselleria

òa es rendeixen sense haver Comès
cap violència. Es, doncs, evident que

desistiment voluntari és sometlment, 1 per tant més que temptati¬
va, els cap l'exemptció de pena de
l'atrlcle 239 als processats.
Llegeix, enmig de gran expectació
el

llibre

el
de

publicat

per

l'ex-ministre

la Guerra, senyor Hidalgo,
S'afirma que el general senyor

on
1

s'apoderà ràdio fins a la mati¬

no

pogué uti¬
aquest mitjà d'emissió. D'on

nada del 7 1 per tant no
litzar

de la Governació quan pogueren, 1
que aprofitaren el moment que sor¬
tien uns cotxes, a conduir els quals
foren obligats
Isern
i González.
Lluny de seguir l'itinerari donat a
Isern, en arribar al carrer de Corts,

s'infereix que per a Barcelona el ban
no sentí els efectes fins prop de la

de la matinada o sia després
de dues hores de fixat, 1 que a Sa;badell no es fixà fins a le6 onze del
una

dia 7.
Es, doncs, evident, que tant els
noies del camió Santandreu, Payos.
Montalban 1 altres, com-varen ésser

lloc de seguir endavant varen en¬
filar el carrer de Bailen fins al de
Consell de Cent, 1 allà es lliuraren
a la guàrdia civil. Referint-se al Mo¬
ra gues diu que, sl
bé és cert que
portava una pistola, té pe.' a fer-ho
el necessari permís com a agutzil
en

detinguts abans de les dotze, estan
exempts de pena 1 que pel que toca
a
Sabadell, no pot apllcar-se'ls el

perquè ingoren la proclamació

ban

que és de l'Ajuntament L per tant,
auxiliar de l'autoritat.
¿Què fan tantes persones al
carrer, que aquella nit eren a l'A¬
juntament 1 a la Generalitat — diu
on hi hagué víctimes, quan no
n'hl hagué cap a la Conselleria de

ésser detinguts.

en

a

S'ocupa després dels processats de
Barcelona;
Gironès,
Santandreu,
Fayos, Montalban, Cervera, Rius i

—

Ari ño, per als quals el fiscal sollici¬
ta dotze anys de presó. Assenyala
el cas que aquests processats es tro¬
baren ai Casal d'Esquerra del carrer
de València, i reberen avis dc Pre¬
fectura que anessin allà, ja que es
temia que els elements extremistes

—

Governació?
l'absolució

demanant

Acaba

patrocinats, per als
Fiscal demana dotze anys

quals el
1 un dia.

_jus

assaltessin el local de Prefectura 1
anaren allà, on els donaren armes,

dels

l'informe del senyor
noguer i comet

però als vint minuts marxaren per
toi de retornar a les seves llars. Des¬
carta Montalban 1 Cervera, perquè

continuació

A

no

In¬
forme el senyor
Comet,
que defensa els encartats pel grup

al

anomenat del «Cafè de la Marina».

estigueren a Prefectura i pujaren
camió que portava als altres
quan retornaven a les seves llars.

acordat

informe8

altres

defensors
Acabant l'informe del

Ve-

el lletrat

senyor Pederic Frigola, que defensa
Joan Colas Verges. Creu que aquest
al qual donaren amb Intimidació,
una arma al carrer uns desconeguts
1 al qual detingué poc després la

que

Ja dintre de l'anàlisi concret de
l'acusació, afirma també la no exis¬

tència de cap delicte en l'activitat
dels

lítica, i sobretot la qualitat de sometenistes dels seus deiensats, per
a deduir que aquests, en compliment
de les ordres degudes als seus su¬
El

per a
senyor

—

delicte. De¬

elis l'absolució.
Marian Garcia, lletrat,

en sortir de Governació
cobrar llur lliure determinació

sats,

litat dels seus actes, varen preveure
la tragèdia, i per això retrocediren
amb esglai 1 negant-se a complir les
ordres qu ese'ls va donar, varen cór¬

Recull les maniïestaclons d'a¬

quest que anava a caçar 1 solament
portara municions per això per tal
de declarar-lo exempt de responsabi¬
litat i demanar l'absolució.
El senyor Antoni Segura

Espada Cruz, que
processats que el

rer

defensen diversos

fiscal ha cregut

negativa categórica a aquestes
interrogacions i amb elles una repa¬
ració deguda als sofriments morals
una

teto.

El senyor Josep Trigueros, defen¬
Benito Nogueras, del qual diu que
ni mes ni menys que un de

d'aquest grup d'homes i a l'esperit
de Justicia que l'opinió veu en vos¬

no era

tants

com

aquella

inspirats per

carrer

nit sortiren al
la curiositat i

demana per a ell l'absolució.
el senyor eduard
garra

aquests

zalez, Miquel Jovanet i
Mateu, tots tres

tínez
al
:

preguntà

—

processats acte de rebel·lió

amb la proclamació de l'«Estat Cata¬
là»? No pot aquest lletrat contestar
a la pregunta, ni tansols pot fer-ho
el Tribunal al qual em dirigeixo.

senyor

A continuació llegeix el seu In¬
forme el senyor Joan Comas, el qual
deiensa els processats Josep Gon¬

el proces¬
Batalla, que digué
que la nit del dia 6 no féu més que
aprofitar una circumstància que se
li olería per a traslladar-se a Barce¬
lona i venir a passar el diumenge
—

aquest lletrat compar¬

l'informe del
joan comas

Aquest lletrat defensa

realitzat

que

teix.

sat Antoni Costa

—¿Han

i

altres

se¬

amb la seva germana.

els rengles

refugiar-se entre

a

dels defensors de la pau, de l'ordre
l de la legalitat.
I acabà dient: Jous pregunto, se¬
nyors: ¿això és delictiu, això és pu¬
nible? Jo estic segur que en les
vostres nobles consciències donareu

1 Josep

exempts de pena, es limitin a donar
les gràcies al representant del Mi¬
nisteri Fiscal per i apreciació pura¬
ment objectiva que ha realitzat dels
sa

i re¬

i amb
ella la consciència i la responsabi¬

Francesc Tarruella, que
fou detingut amb una escopeta de

deiensa a
caça.

patrocinats la nit del 6

seus

d'octubre, i afegeix que, sl bé àdhuc
admetent llur participació voluntà¬
ria en els feta podrien els detensors
al·legar l'exenció de responsabilitat
de l'article 239 del Codi de Justí¬
cia Militar, no tenen necessitat de
fer-ho, perque no havent realitzat
3ln ésser
ésser auxili
auxiliars
actes que poguessin
de la rebel·lió, no pot sostenir-se en

ri Fiscal en exigir una pena eleva¬
da per a ells. Examina les circums¬
tàncies del moment, la situació po¬

mana

I

Miquel Mar¬
pertanyents

anomenat del Cafè de la

grup

Marina.
Diu que la defensa dels seus pa¬
trocinats ha estat feta de manera
brillant pels que l'han precedit en
l'ús de la paraula. No va a ésser ex¬

cas dels seus patrocinats
amb més brillantor que ho han es¬

posat el

el Tribunal de Garanties tat. Diu que el veredicte ha d'ésser
Constitucionals no dicti sentència
d'acord amb la petició de l'absolució.
contra els suposats dirigents del mo¬ 1
L'actuació dels meus defensats —
viment del dia 6 d'octubre, no es diu — no mereix vituperi, sinó elo¬
pot afirmar que hi hagi existit de¬ gi i commisseració i que per això,
licte de rebel·lió. No pot, per tant, perquè no hi va haver cap intent
haver ni còmplices, ni auxiliars, ni
d'auxili a la rebel·lió, pel qual motiu
encobridors d'un delicte que na se
en nom de la Justícia que tots ve¬
sap si existí.
nerem sol·licita del Consell una ab¬
Si no s'acceutés aquest argument
solució dels seus patrocinats.
Mentre

—digué el lletrat— i comdemnessiu
al meu patrocinat es podria donar ei

canvi, que el Tribunal de
Garanties, alliberés els dirigents i
cas

senyor

l'informe
del
vilaclara

en

responsables de tal delicte.

El

senyor

Vilaclara defensa

el

processat Alvar Cotet Leal. Amb la
Acabà demanant l'absolució del seu
vènia de la presidència comença la
patrocinat.
lectura del seu informe. Diu que el
partit que governava a Catalunya
el sr. samblancat em¬
va
ordenar 1er lleves entre la jo¬
pra
tons violentisventut de Barcelona i d'altres ciu¬
siiy.s
tats, per tal de posar-los armes a
Es concedeix després la paraula al les mans perquè anessin a defensar
■enyor Angel Samblancat, defensor el que en diem la Generalitat, que
de Blas Vera Vera. En començar
no era altra cosa que el seu poder
diu, que s'han d'examinar les coses despòtic. Fa una requisitòria al Tri¬
en tota la seva cruesa i una de dues
bunal que — diu — són els que n
o el 6
d'octubre no hi hagué re¬ teniu com a màxim honor l'an
bel·lió. 1 si hl fou, aquest Joventut a la patria, 1 acaba dient que, se¬
asseguda als banquets no pogué in¬
guint la tradició dels Tribunals Cas¬
clinar la balançatrenses espanyols, es digni aquest
El fiscal protesta de la forma de
Tribunal a absoldre el seu patro¬
portar el seu informe el senyor Sam¬ cinat.
blancat 1 el president acull la pro¬
testa 1 diu que si el lletrat segueix
l'informe
del
capi¬
pel cami de les suposicions tal com
ta eduard gras
no està fent, haurà d'acabar el seu
A continuació, el capità d engi¬
Informe en sessió privada.
nyers, Eduard Gras, defensor d'Es¬
Promet esmenar el seu informe « 1
teve Canals, Francesc Colomer, Jau¬
•enyor Samblancat i diu que el seu me Soler, Josep Vidal i Joan Rua©.
patrocinat, que és murcià, mal po¬
Rebat els arguments del fiscal, l
dia enquadrar en un moviment com diu que els
seus patrocinats no es¬
,

el que se suposa

,

existí.

Segueix el seu informe per a de¬
mostrar la inculpabilitat del seu pa¬
trocinat per al qual demana l'abBQUlcló.
suspèn la sessió

informe, a dos
quarts de dues de la tarda, se sus¬
pèn la sessió fins a les quatre.
l'anterior

Acabat

la Conselleria
les forces de
l'Exèrcit l'atacaven. Diu que es lliu¬
raren
ells tan aviat com els fou

taven a l'interior de
de Governació quan

possible sortir de Governació, a la
guàrdia civil.
Acaba demanant al Tribunal que
no imposi als seus patrocinats mes
que sis mesos 1 un dia, com el Mi¬
nisteri

LA SESSIÓ DE LA
TARDA

Thió

tarda

Sitja

la sessió

de la

A un quart i cinc minuts de la
tarda es reprèn la sessió. El presi¬
dent dóna la veu d'Audiència publi¬
ca i el públic entra a la sala.

Segueix l'informe
l'informe

de les defenses.

del senyor

joaniquet
Comença dient que va a demanar

Fiscal demana per

altres.

del senyor
rodes
continuació inlorma
Manuel
Rodés,
defensor de Gabriel
¡.'informe
TH10

A

Vilardell, Francesc Granados

Méndez i Jesús Boada.

Llegeb: el seu informe,

1 comença

és difícil el cas del ciuta¬
el moment d'un canvi de re¬

dient que

dà, en
gim que

no sap

quina ha d'ésser

posició d'un ciutadà que no sap
a costat
de qui ha de posar-se ni
qui és el poder legítim.
Diu que no ha d'estranyar que al¬
la

ciutadans es prestessin a fer
l'atenció del Tribunal en la seva de¬
fensa dels processats que el Jutge ha serveis especials de vigilància. Diu
a Espanya és una cosa ja na¬
agruoat sota la
denominació del com
tural, com va fer Primo de Ravera,
«Cafè de la Marina». Diu que mai,
que estengué el sometent pertot Es¬
en la llarga història d'Espanya, no
s'ha donat un cas com el present panya i ací no s'ha vist el dia set
pel nombre dels

diferència

de

processats, per la
classe,
condició
i

procedència de la causa mal anome¬
nada dels
ra bassa 1res.
Continua
dient que s'adhereix als informes
dels altres defensors.
Examina les actuacions del suma¬
ri i del plenari

t diu que la seva de¬

fensa va a fer-la des d'un punt de
Vista humà.
Per

a

comprendre l'ocorregut s'ha

d'arrest malor

correccional

presó

guns

Acció

de gent
estava subjecta a cap regla¬

Ciutadana,

que no
ment ni a cap
Fa la defensa

patrocinats.

a

base

norma

individual dels

fa uní
teressant dissertació sobre aquests
tres punts, amb els quals prova la
innocència dels seus patrocinats per
Durant

o

bé dos

mesos

de

complir, estrictament,

un

deure

AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA

professional
que sl sempre m'és grat,
ho és

especialment tractant-es de
ciutadans honrats; de ciutadans hu¬
mils i treballadors; de ciutadans que
són exemple de bones costums i de
bon comportament.
Inicialment el moviment
del 6
d'octubre consistí en un acord del
Govern de la Generalitat de Catalu¬
nya que es llegí al públic, des del
balcó de la Generalitat, exactament
les vuit de la nit.
Un fet posterior és, que en proclalar-se l'estat de guerra, a la Plaça
de la República, s'inicià un tiroteig
entre forces adietes a la Generali¬
tat 1 les de l'Exèrcit.
Ferm en el meu propòsit de no
discutir ni analitzar per res els ac¬
tes del Govern de la Generalitat.

En la sessió d'ahir acabà la interpel·lació sobre el preu del blat I
prosseguí la discussió de la llei d'arrendaments rústics

-

8USPEN8IO DE LA VISTA
dos quarts de set de la tarda,
acabat l'informe del senyor Thló,

que ha durat hora 1 mitja, el Presi¬

dent del Tribunal suspèn la sessió
per uns moments.
es repren la sessió i
l'informe del 8enyor
ventura
A les set de la tarda es reprèn la
sessió. Amb la vènia de la presidèn¬
cia, comença 1'lnforme del senyor
Pere Ventura, qu© defensa els proces¬
sats Jaume Blanc Matamala 1 Josep
Badia Duran, de Teià.

Comença agraint al ministeri fis¬
cal les facilitats que ba donat a les
defenses i exhorta el Tribunal per¬

què faci Justícia, fixant-se

en

quines

són les proves portades al sumari.

Diu que o tots els que el dia 6
venien a Barcelona en cotxe o són
tots auxiliars de la rebel·lió o bé s'ha

d'aplicar solament la punlció a
aquells que se'ls hagi pogut provar
delicte.

Seguint l'examen de les
existeixen

proves que

foren
detinguts s'entornaven de Barcelona,
el que és suficient per a demanar 1
obtenir la llibertat dels seus patro¬
veureu

que

quan

cinats.
Acaba dient que demana Justícia 1
que en aquest cas es farà a favor de
l'absolució dels seus patrocinats.
l'informe

senyor

del

valon

continuació

A

informa

el

senyor

de Francesc Bach

Valon, defensor
de Roda Marcial.

Comença el seu Informe dient que
va a demostrar la Innocència del seu

Guerra

distinció

l'evident

Madrid, 24.

el

entre

primer fet: «Proclamació de la Re¬

pública Federal Espanyola»; 1 un al¬
tre fet,

completament diferent d'a¬
quell; «el d'armes», que es motivà, no
per aquella declaració inicial, sinó
per haver-se posat obstàcles a to de-

S'aprova, definitivament, sense dis¬

cussió, diversos projectes de llei.

(Arriba el ministre de la Governa¬

defensats.

meus

ció).

parlar així no em refereixo
als meus defensats, sinó a tots els
encartats; perquè en aquest procés
I

en

La PRESIDENCIA adverteix a la
Cambra que, segons el Reglament,

solament hi ha dues hipótesis: o
els processats s'aixecaren en armes
contra l'Exèrcit, o no. Sl allò segon
causem
un dany
Injust, sense ex¬
cusa per la nostra part, a tots ti¬
ts
ques
senyors.
Sl el primer, sl existí una lluita
armada, jo us he de recordar que
els homes subjectes a una discipli¬
na no són responsables. I aquest re¬
cord, no ho prengueu a mal, encara
que pot semblar impertinent que lea

la

que a

de comandament,

veu

els

homes

incompetència d'aquest Tri¬
jutjar els processats, co¬

bunal per a

lacio més que tres diputats, encara
que la Cambra pot autoritzar que
intervinguin tots els que tenen de¬
manada la paraula.
Aixi s'acorda.
El senyor SUAREZ DE TANGIL
es mostra conforme amb les solu¬
cions donades pel ministre al problena del blat. Fa algunes observacions

mar¬

la mort, sense
preguntar tansols, «on van», «perquè
van», «ni com van»? Amb la subor¬
dinació 1 la disciplina s'aconsegueix
a

l'assumpte.
MINISTRE

El

DE MARINA,

acaba d'entrar a la Cambra,

que

puja

a

la tribuna de secretaris 1 llegeix un
-ojec te de llei que passa a estudi

la comissió corresponent.

:

ri.

Intervé el senyor NAVAJAS, agra¬
Exposa també el criteri que hl

hagut motius legals 1 de granfonament per a resoldre el problema per
tal d'ajuntar-se a la realitat dels
fets.
Acaba el seu discurs, manifestant
que més que a la taxa s'ha danar al

problema de fons de l'Agricultura.
El senyor DEL RIO (Ciril): Diu
que no es tracta d'establir una con¬
trovèrsia per tal de veure qui defen¬
sa millor els agricultors. No es pot
deixar en llibertat els productors 1

sables dels seus actes.
Però aquesta veritat no s'ha en¬
tès aixi.

sobrevingué

quan

el

descens

del

preu, es varen prendre les mesures
per a evitar-ho. A les proximitats
de la collita següent es pujà «1
preu de taxa, perquè no es podia

adquirir blat amb el diner de l'Es¬
tat, Ja que aleshores reclamarien
Iguals beneficis els productors de vl
1 oli. Quan els tenedora de blat magatzemat es convenceren que no s'im¬
portaria, el varen vendre. L'únic ca
tra la negligència dels qu© no solllctten els préstecs 1 prefereixen ven¬
dre el blat a preu inferior al do
taxa.
El senyor ALBINANA Intervé Re¬
lata escenes de misèria que ha pre¬
senciat en llars de molts camperols,
els quals, àdhuc tenint al seu poder

blat. per no poder vendre!, es tro¬
baven en la Impossibilitat d'adqui¬
rir medicines per als seus fills ma¬
lalts.
El

PRIMO

senyor

DE RIVERA

l'Interromp.
El senyor ALBINANA acaba dient
que ha de pregar al ministre que
faci tot el possible per a resoldre

aquesta Important qüestió.
El senyor
FLORENZA comença
fent

consideracions

unes

sobre

¡a

problema sota un punt de vista Im¬
parcial 1 objectiu.

un
En arribar aqui el senyor Valon.
el fiscal, senyor Corbella diu a la
Presidència que s'oposa que es con¬
tinuï parlant de competència perquè
no és aquí on se n'ha de parlar ni
és tampoc el Consell qui ha de de¬
terminar-la.

delicte comès per multituds, davant

gernació delinqüent».

una

realment el senyor
fiscal
que, essent cert que ens trobem da¬
vant un delicte comès «per multi¬
¿Creu

tuds,

davant

qüent», aquesta multitud i aquesta
generació són reus del delicte que
consisteix

contra

fer
les
president demana al fiscal sl forces
regulars?
ï té Inconvenient a què continuï.
Tots sabem que s'adheriren a l'acEl fiscal diu que com a benevolença s'hi avé.
El senyor Valón diu que no està
lèncla.
disposat a plantejar la competència
Sl hagués estat el contrari, si real¬
1 que no és altra cosa que una ment
aquesta «multitud» i aquesta
al·legació el que fa.
«generació» haguessin volgut lluitar
Queda liquidat l'incident.
contra les forces de l'Exèrcit; sl la
seva adhesió hagués estat a la vio¬
segueix
l'informe lència 1 no limitada a l'actepolític,
El senyor Valón continua aportant elements sobrers existirien per a de¬
arguments per tal de demostrar la mostrar-ho; i succeeix que totes les
Incompetència del Tribunal Militar proves ens diuen el contrari.
Per això, quan el poble de Cata¬
1 al voltant d'aquests arguments es¬
menta casos i articles dels Codis.
lunya creu que la declaració del se¬
A continuació aporta arguments nyor Companys, a les vuit de Itf nit
El

favorables al seu defensat. El senyor

en

armes

del 6 d'octubre,
és una
semblant a la que féu des

l'actuació del
relació a la darrera
pròrroga

Fa referència a

Govern

en

generació delin¬

una

El senyor AZPEITTA afirma
qus
la colliu ha estat d© 45 milions d©

quintare, 1

hl

que

ha

un

exceden»

de tres milions d© quintar© que
po¬
damunt ©1 mercat Es necessari
descongestionar el mercat d'aques»
-xeós.
El MINISTRE D'AGRICULTURA
manifesta que els oradors que h«n

sa

Madrid 24.

—

La minoria d'Esquer

republicana s'ha reunit, ha pres

ra

l'acord d'Interpel·lar el Govern sobre
l'actuació d'aquest en relació amb la

perquè al

corresponien al

no

Ministeri, si¬

seu

nó a Guerra 1 a Hisenda, als
quals
trametrà en tot cas el prec.
Acaba manifestant que pensa
es¬
cometre la resolució d'aquest proble¬
per mitjà del crèdit agrícola, a
base de grans quantitat© per a por¬
tar a terme els préstecs necessaris.
El senyor MARTIN (don Pedro),
autor
de
la
Interpel·lació, Intervé
ma.

per a rectificar.
El PRESIDENT:

Té V. 8. quatre
per. a fer ús de la paraula.
senyor MARTIN protesta qus

minuts
El

el President 11 taxi el temps
d'aques¬
ta manera, donada la importància

bre blats

seu

jul la producció no

tiques

superior a la del consum. Mal¬
grat això, es produeix un desnivell

sosa

discussió el projecte d©
de finques rús¬

a

.'Arrendaments
producció 1 el oonsum, 1
aquest fet es deu al contraban de tiques.
Es dóna lectura a
blat que es fa. especialment pel port
entre

la

franc de Barcelona.
El senyor MARTINEZ DE AZAGRA creu que el problema urgent

aquesta, d'acord a allò disposat en
la Constitució. L'esmentat criteri ha
quedat traduït en una proposició de
llet que diu així:
«Al

Congreso.

—

Los

diputados

alguns dels punts de dita

Llei.
El senyor

AZPEITIA, en nom de
Comissió, 11 contesta dient qu©

la

s'està discutint l'article tercer 1 que
el senyor Iranzo s'ha referit a coses

quals manquin almenys sis

ción, respecto a la fecha en que pro¬
cede convocarse al Congreso cuan¬
do

tenga que deliberar sobre
suspensión de garantías, decre¬
por el Gobierno, o acerca de

éste

una

tada

prórroga a una suspensión an¬
el Gobierno se ha creído con
facultad para confiar a la Diputaclón permanente la resolución de
un asunto atribuido por la Consti¬
tución a la competencia exclusiva
del Parlamento reunido en pleno,
tienen el honor de proponer a ia
Cámara que se sirva aprobar con
caràcter de urgencia la siguiente

proposición de Ley:

tret al cap

1 censura

terior

por

mortalment ferit d'un

l'article. Estima que amb aquesta
Llei no s'afavoreix els arrendataris

una

de

Un soldat ciclista cau

l'article tercer,

novament redactat 1 que tracta dels
capacitat per a arrendar.
El senyor IRANZO consumeix un
tom en contra de la totalitat de

de caràcter general.
El senyor MOLERO fa algunes
observacions a la redacció que s'ha
donat a l'article tercer en relació
amb la capacitat dels menors 1 de
llurs tutors per a arrendar.
El senyor AZPEITIA: Això es re¬
fereix a l'article novè. Miri v. 8.
dit article que parla dels pupils als

suscriben viendo que a pesar
la obligación taxativa presenta
el artículo 42 de la Constitu¬

que

Un fet estrany

declaració

tat sobre assumptes particulars qus

és

pròrroga de la suspensió de

darrera

en aquesta interpel·lació
apuntat solucions de tipus
general. Les úniques solucions qus
s'han apuntat a la Cambra han es¬

han

no

El senyor MAROTO diu que a Es¬
panya no hi ha problema del blat

degué entendre i pronüncíar-se sobre

incident

projecte de Llei.

importància de la producció cerea¬ del problema 1 es nega a fer ús d©
lista, més concretament, de la bla- la paraula.
dera. Diu que s'ha de tractar aquest
Queda acabada la Interpel·lació so¬

garanties, per creure que la Cambra

dificultats que suposa.

s

per

poden intervenir en la interpel-

no

posa, malgrat tot, alguna repugnàn¬
cia per la forma que es vol resoldre

lletres recordin a les armes els
racles que, unes vegades per bé 1
altres per mal, realitza la subordina¬
ció dels homes. ¿Com s'explicaria
xessin

del Govern

mesures

vendre el blat al preu de taxa, 1

a

tat. Aixi es resoldria l'ai
tuacló actual dels agricultors. Com¬
bat les taxes per conslderar-les per¬
torbadores 1 ineficaces.
El MINISTRE D'ESTAT, des ds
la Tribuna d© Secretaris, llegeix un

pel moment és augmentar els
préstecs als agricultors i lluitar con¬ Intervingut

D'aquesta distinció, neix amb lò¬
gica irrebatible, la lnocèncla de tots
els

les

per

mi

'aració de l'estat de guerra.

aquest resultat. Però, per això ma¬
teix, perquè això és aixi, quan el
cap militar cau en falta, des dels
països més civilitzats fins els bàrvars, es carrega tota la responsabi¬
litat als directius i la
mes que duien 1 que,
per tant, és han estat matèria de tropa, els que
la lluita, «carn
Inexacte, com diu el fiscal, que quan de canó», queden
exempts de cul¬
fou detingut el seu defensat es diri¬
pa perquè mal pecaren ni delinqui¬
gia a la Generalitat a prestar auxili ren, ni davant la Religió ni davant
als rebels. Diu també que ha de de¬ la
llei, aquells que no són respon¬
clarar la

A les quatre 1 deu

—

minuts de la tarda, s'obre la sessió.
Presideix el senyor Alba.
Al banc del Govern, el ministre
d'Estat.
Hi ha vuit diputats, tots ells go¬
vernamentals. Les tribunes estan gai¬
rebé desertes.
Un secretari dóna lectura a l'acta
de la sessió anterior, que és apro¬
vada.
Durant la lectura d© l'acta, entren
a l'hemicicle el cap del Govern 1 el
ministre d'Agricultura.

patrocinat.
Explica la Intervenció del seu pa¬
trocinat en la nit del sis d'octubre
1 que no fou altra que anar a lliu¬
rar-se a la guàrdia civil amb les ar¬

motius que l'han perE1 Gobierno se servirà explicar a
la Cambra los motivos que le han

Cambra

els

anys

per

complir la majoria d'edat. v. 8.

a

està
donant
una
Interpretació a
l'article que no correspon a aquest

Quan es discuteixi aquest article es
podrà tractar d'aquest punt
El senyor AZPEITIA rectifica no¬
vament 1 es refereix a l'article 1.548
del Codl Civil.

El senyor MOLERO: Conec l'arttcie 1 vaig a llegir-lo per a fer unes
aclaracions 1 observacions a aquest

article que no és pertinent. Insis¬
quarts de set del
Carabassa ocorre- permitido eludir del previo acuerdo teix que la Llei ha d'oferir tota me¬
de esta, la prórroga de la suspensión na de garanties 1 no comprèn per
gué un fet estrany. A l'esmentada
de garantías últimamente decreta¬ què es neguen a admetre les seves
hora passava per allà un ciclista
l'informe del senyor
suggerències.
militar del regiment número 9 d'a¬ dos.»
laporta
pública Espanyola, els ciutadans de
L'esmentada proposició s'han adhe¬
El
manifesta
senyor AZPEITIA
guarnició,
anomenat
Josep
questa
acuden
Incondicional¬
A continuació, llegeix el seu in¬ Catalunya
Tous, de 24 anys d'edat, i, sense que rit els membres de les minories bas¬ que la Llei manté els drets de ca¬
ment
adherir-se.
a
forme el senyor Laporta, defensor de
encara
pugui haver estat aclarit ques, Unió Democràtica i partit Na¬ pacitat establerts en la legislació vi¬

Valón acaba demanant al Conseil
l'absolució del seu patrocinat.

Josep Polo, Ramon Dinà Abelló 1
Martí Puigvert.
Després de dirigir una salutació
al Consell
veniments

que els esde¬
no podien

manifesta

d'aquella nit

sorprendre als qui coneixien l'estat
latent d'inquietud que els fets po¬
lítics crearen en l'ànim de la mas¬

popular.

sa

El moment

passional d'aquella nit

explica moltes coses que en un es¬
tat

normalitat

de

no

tindrien

ex¬

plicació lògica.
Per aquest motiu cal tenir pre¬
sent els fets per tal de no confon¬
dre la participació que els encar¬
tats hi hagin pogut tenir.

nit

La

ocasió

del

6

al

7 d'octubre,

Vénen a Barcelona des de Saba¬
dell 1 des de localitats veïms. Què
vénen a fer? Vénen a Barcelona per
tal de contribuir a una manifestació

pacífica. Però, sense pensar-slio, es
troben amb la guàrdia civil, que els

de

censura
podeu condemnar per indicis.
Però Jo us he de dir que ni tan

d'indici d'adhesió a la rebel·lió
pot qualificar-se l'haver usat ar¬
mes el 6 d'octubre.
|S1 les va usar

no

tanta gent!
S'usaren com
Per

a

una

gesta políti¬

tal de fer Impressió, per a

intimidar.

¿Com vol, doncs, el senyor Fiscal,

aquestes

que

armes

siguin

algun

fa

caserna

de la guàrdia

Justícia Militar, quedaran exento de
pena els executors de la rebel·lió que
e3 sotmetin
a les autoritats legiti¬
mes abans d'executar altres de vio¬
lència.
Acaba demanant l'absolució dels

representants.

seus

l'informe del senyor
rubio i tuduri
A continuació llegeix el seu extens
1 interessant Informe el senyor Ru¬
bió i Tudurí, defensor de setanta-un
dels processats del grup de Sabadell,
Informe que la manca material d'es¬
pai ens impossibilita de reproduir
com

mereix i voldríem.

s'afegeix

I sl

a

24 de gener com a armes per a

una

acusació.

Però, creleu-me, senyors, mirant
aquesta Sala, plena de ciutadans pa¬
cífics, algun, aliens a aquelles vile¬
ses, sl no absolviu, haurem de dir
algun dia: Quina enorme 1 gravíssi¬

equivocació!

ma

intentaren adherir-se a la
«proclamació», no poden haver co¬
Els que

mès el delicte que se'ls imputa en
grau de temptativa; sinó, en el cas
més greu, la temptativa de la figura
de delicte de l'article 168, en relacé
al 167,

del Codl Penal Ordinari;

aquest delicte, senyors caps

a

però
i ofi¬

meus

cials que integreu el Consell de guer¬
ra, li corerspondria únicament, en el

no

pitjor dels cassos,

El senyor

fiscal estableix entre els

defensats, diferències que si
revelen rigor, engendren una des¬

igualtat entre companys.
Pesa sobre ml — digué el senyor
Rubió — la responsabilitat de de¬
fensar setanta homes d'una acusació
que crec sense

fonament, pel que a

setanta es refereix. Per a

l'altre, Ti-

Carbonell 1 Borràs, el senyor
fiscal demana l'absolució, i jo no
vull afegir ni una sola paraula de
defensa per a qui, el representant
de la Llei, amb la seva superior au¬
toritat, ha estat expontàniament ad¬
moteu

vocat defensor.
Per a 64 dels processats que jo
defenso es demana per l'acusació pú¬
blica una pena de sis mesos i un
dia de presó correccional.
Per

altres es demanen quatre
d'arrest major, en atenció a

a

mesos

ésser menors de 18 anys. Són els
següents: Eduard Tranchiner Gener,
Francesc Bacete Calaf 1 Jaume Fa-

"iTns i ¿tres

són de Sabadell 1 vin¬
gueren a Barcelona a les primeres
hores de la matinada del 7 d'octu¬
bre, en la nit de la proclamació de
la República
Federal.
Vingueren
junts a un mateix fi, i per a ells
demana el senyor fiscal una ma¬
teixa pena.
Es clar que no
ara,

en

podem enjudiclar
aquest procediment, els ac¬

tes que realitzà el Govern de la
neralitat de Catalunya en la nit
6 al 7 d'octubre; 1 encara que

de les meves paraules.

Estic assegut en aquest
l'únic i exclusiu objecte

Fiscal

aquests dos per als quals
demana una pena major

haver

per

vulgui castigar

es

per un

més uns homes

delicte que ja està amnistiat
Consell de guerra —

Senyors del
1

prescrit.
—

una

ruta.

us

.

^

fiscal us ha assenyalat

El

diu.

El qui representa la llei

indica el

camí de la benebolen-

No la taqueu recordant culpas
ja expiades, que la Societat ha obli¬
dat l que la Uei us prohibeix recor-

ça

lloc amb

per

Sos diu que això no

Rubió i Tudurí acaba
el seu brillant informe demanant al
Tribunal l'absolució dels seu3 patro¬
cinats 1 diu que en el cas que no
els pugui absoldre s'apliqui a tots
la pena de sis mesos 1 un dia que
el fiscal demana per a la majoria.
A continuació el president suspèn

contínuar-la avui, a

Aquest número ha
estat visat per la
censura

Un monàrquic escan¬
dalós i una empresa
tolerant

Carabassa.

transeünt

que

passava

per

aquell lloc digué que havia vist dos
individus com fugien. No obstant,
i

manilestaren que la eestat feta a cremadent,

dispensari
rida havia

ja

que

havien quedat al

nyals de la flamarada del
qual cosa fa creure que la

front se¬
dispar, la
mort fou

produïda per suïcidi. En un principi
tothim digué que havia estat vícti¬
ma d'un atemptat, però cal remar¬
car

que

dues passes d'on es

produí

el fet hi ha la Delegació de l'Estat
i encara que el carrer on es produi
el let és poc concorregut, a poca
distancia e3 troben el carrer Ample
i el dTïscudillers.
El lloc escollit pel suposat suïcida
fou davant el número 9.
El cap superior de Policia, en re¬
bre anit passada els periodistes, els

Á

assegura que aquesta Llei

no

regir losament per als arren¬
quals no s'ha de
perjudicar. Lamenta no poder acce¬
dir a la petició.
El senyor MOLERO rectifica i In¬
va

a

dataris actuals als

sisteix

les

en

seves

afirmacions.

S'aprova l'article tercer.
Queqa aprovat l'article quart.
Es posa discussió l'article cinquè
que parla dels contractes de finques
rústiques que hauran d'extendre's
per escrit, on s'indicarà el conreu
a què s'ha de dedicar la finca.
S'accepta ui
nyor Azpeitis
continuació s'aprova una esmena
senyor Blasco Rajoy 1 una altra

Alvarez

senyor

del

del

Mendizabal.

del senyor
Tries de Bes que s'accepta en part
Hi

ha

una

esmena

coincidir amb altres ja accepta¬

per

des.
El senyor

AZPEITIA sol·licita qus
suprimeixi ei número 11 de l'ar¬

es

ticle.
El

ministre d'AGRICULTURA

fa

«niños aclaraclons. Diu que proposà el que
part al es pogués ressaltar el preu exigit
sopar de referència s'encaminaren que es fixés a una finca, i que es
donà una altra interpretació per
a una Bodega de la Plaça de Cata¬
lunya. Un d'ells començà a donar la Comissió. D'això no n'ha tingut
crits subversius. Un d'aquests crits la culpa el ministre.
El senyor MANGLANO defensa
l'adreçà directament, acarant-se a una altra
esmena i demana modifi¬
um oficials de l'Armada que es tro¬
cacions a
sortida, uns quants
bien» dels que havien pres

baven allà. Els esmentats senyors,
correctísslms, es limitaren a contes¬
tar-li amb un «Visca la República!»
continuaren la seva conversa sen-

l·l Ét

nues

pogués ocórrer algun incident greu,
s'adreçaren

l'apartat 11. Pregunta per

valorar als propietaris
tinguin a diverses
poblacions. Creu que s'han de donar

què

es

les

finques que

va

a

tota classe de facilitats a propieta¬
ris 1 arrendataris. No s'ha de repe¬

l'exemple d'altres lleis que lluny
els petits propietaris els
perjudiquen.
El senyor AZPEITIA en nom ds
la Comissió refusa l'esmena

tir

jecte.
Alguns clients, en vista au© aquell
estat de coses Ja feia gairebé una
hora que durava, 1 per a evitar que
a

la Direcció de l'es¬

finat posseïa antecedents a Pre¬
fectura com a malej ant i havia es¬
tat detingut algunes vegades. Feia
el servei militar a Tarragona 1 vin¬
El

comissió de servei. Ha¬

gent 1

la

mentat hotel per tal qu© comminés
donà compte del fet en forma sem¬ aquell subjecte a callar 1, en cas
blant a la que deixem Ja relatada i de no obeir, fos tret del local. La
i afegí que creia que havia estat un I Direcció no es mostrà propícia a sei guir les suggerèncles dels client»
suïcidi, Ja que a la pistola hi
'
fins que aquests posaren la situa¬
cava una bala.
Per les investigacions que ha fet ció en el terreny de: «O el treleu
la policia sembla que fou un suïcidi. vós o el treurem nosaltres».

d'afavorir

El

MANGLANO rectifica

senyor

els seus punts de vista i diu que
hl ha el perill que tot això ee con¬
verteixi en plet.
...
en

Demana
que no

com

nominal, però
hl ha nombre suficient

votació

diputats a la Cambra perquè si¬
gui vàlida, ei president diu que es
senyalarà el moment oportú per a
de

la votació.

El senyor

VIDAL TOLOSANA de-

Per la Comissió il contesto el se¬
cap superior de Policia digué
nyor SERRANO JOVER dient que
passada als periodistes que el no pot acceptar l'esmena Ja que
propietari de l'establiment on ocor- equivaldria a modificar la legislació
tia, ja que havia estat pròfug.
regué el fet havia estat multat amb general del pals.
F cosa d'uns vuit dies que trencà
les relacions amoroses que sostenia 600 pessetes i, amb 1.000, l'Individu
El senyor PINOL defensa una al¬
amb una dona de mal viure, la qual detingut anomenat Campabadal, el tra esmena. Sosté que aixi mateix
estigué anit passada a Prefectura qual passarà d'un moment a l'altre la propietat no pot fer-se més que
a la Presó Cel·lular amb caràcter d
transformant el contracte d'arrenda¬
per tal de declarar en relació a
pres governatiu.
ment.
aquest fet
Parla d'esouena la tribuna 1 no

en

ingressat a files més tard per
haver-se acollit a la darrera amnis¬
via

El
anit

perceb bé.

se'l

contra «El Almirez»

El Consell de guerra

Es demana pena

senyor

la sessió per a

provocadors

necessitat.
Abans dahir els monàrquics de
Des del dispensari avisaren el Jut¬
Barcelona es reuniren en un sopar
ge militar de guàrdia, el qual es que tingué lloc en un hotel de la
personà al lloc esmentat per tal Rambla. No cal dir els atacs que es
d'identificar el mort. El jutge, ca¬ feren a la República en el transcurs
pità Olea s'endugué una pistola que de l'àpat 1 en els discursos que es
duia el soldat 1 sembla que en una pronunciaren
a
l'acabament. Un
de les butxaques li fou trobat un pa¬ dels més abrandats fou el del se¬
per adreçat a una casa del carrer nyor Dàrius Romeu (a) Baró de VI-

l'agreujament de les
penes contra aqueUs que tenen la
«dissort» de viure a Castellar, Sant
El

Els

mortal de

Es refereix a

Quirze, i Josep

oficials de la Creu

guàrdia, doctors Martinez
Fitó, i apreciaren una fe¬
arma de foc amb orifici
d'entrada pel frontó parietal dret >
sortida per l'altre costat. En ingres¬
sar a l'esmentat
establiment benè¬
fic era ja cadàver, car la ferida era

dar.

és un motiu.

cional Republicà, 1 ha estat encar¬
de defensar-la el diputat de
l'Esquerra, senyor Trabal.

regat

el soldat al

de

rida

sofert Ja condemna an¬ gué aci

teriorment 1 ( 'u que no és Just que

fos

m'abstindria de
tal d'evitar tota interpre¬

tació política

Barceló,
el

del

processats. Jo

fer-ho, per

senyor

casos

Ge¬

procedent, encara que això fos en
tot cas necessari per a la defensa
dels

la «pena d'exili».

Rubió i Tuduri explica
particulars de Francesc
Moragues, Santiago Fenoll 1 Jordi
El

els

acudiren una

Vargas i

Un

futable que Josep

mortalment fe¬

dispensari
Cases Consistorials, els met¬

les

ges

Indici?

això la prova Irre¬
Dencàs, aleshores
conseller de Governació, deia que les
Aquestes circumstàncies exclouen armes eren per a contnir la F. A. I.,
tota responsabilitat
per part dels s tindrà la prova Irrefutable que els
encartats, però si es té en compte fusells metralaldores i bombes del
que, segons l'article 239 del Codl de 6 d'oc.tubre no poden utilitzar-se el
a

dos

i

Aquest número ha
estat visat per la
No

terra

parella de guàrdies d'assalt que es
trobaven a la cantonada del carrer

^Traslladat

ca.

civil per a fer lliurament de les —

a

rit per arma de foc.
En oir la detonació

Ample

Impossibilitats de resistir la coac¬
ció, els acusats, de moment, hague¬
ren d'obeir, però tan bon punt es¬
tigueren apartats dels elements coacriglr-se

caigué

com,

sistència, ho fan.

sols

cionadors, prengueren l'acord de dl¬

Ahir, prop de
al carrer

vespre,

invita a rendir-se, L sense oposar re¬

es trobava en un dels
Plaça del Clot els seus
patrocinats, entraren al local uns
grups
armats, els quals manaren
als joves dlriglr-se a la Generalitat.
que

de la

bars

de 1» bal¬

conada d'enfront, des de la balcona¬
da de l'Ajuntament de Barcelona,
quatre anys abans, proclamà la Re¬

en

de mantedemana sigui rebaixat en l
dus graus la pena
riema- nlr la inocència dels meus defensats

als quals
un

llarga estona

o

sis

o

atenuada,

A

vides.

capità Lefort defensa a diver¬
processats d'Esparraguera 1 diu
en aquests s'ha cebat el Ministe¬

periors no cometeren cap

tanta

rn.-

solució.
sos

involuntaris hagin pogut te¬
transcendència en llurs

l

sers

guàrdia civil, no és responsable de
cap delicte i demana per a ell l'ab¬
El

per
haver
del grup de

que ha llegit el senyor Joaniquet, es
limitarà a fer una síntesi de dit
examen de conjunt, per a facilitar
la tasca en la seva alta missió de
fallar en justícia la causa d'aquests
homes — diu — que encara no sa¬
ben avenlr-se que uns fets fugis¬

de

senyor

lUla, la ús de la paraula

que

defensors

els

el fiscal, 1 espera que el Tribunal

decldiràper l'aboslució,

mesos

seu

processats del Cafè de la Marina,
per tal d'unificar llur treball 1 es¬
talviar molèsties
al Tribunal,
fer
una
defensa conjunta, que és la

ells.

a

dient

Comença

després que aquests nois
foren detinguts abans de les dotze
1 per tant es troben dintre de les
dues hores del ban del capità gene¬
ral. Amb gran acobelment de dades
justilica l'absolució que demana per
Afirma

llegeix el
Noguer 1

na
es

l

7

Màlaga, 24.

—

de mort per al bandit

Ha estat celebrat el

consell de guerra contra
«El Almídez», que, com

matà un guàrdia civil 1 després -"una seriosa resistència des d'una cova
va

lliurar-se a la

deíensat, entre elles l'eximent lncom

defensa 1 l'ate¬
el bandit pleta de legítima
és sabut nuant de por Insuperable. Assegura

guàrdia civil.

El fiscal, en les seves conclusions,
fa constar el fet que «El Almirez»
és reincident en els delictes d'agres¬
sió contra la força pública 1, des¬

el

defensor que el processat no sa¬

bia, en el moment de l'agressió, el
que

costà.

El fiscal rectifica i eleva a defini¬

tives les seves conclusions i insisteix
en
la seva petició de la pena de

«El Almirez».
prés de relatar l'agressió portada
A la seva vegada el defensor rec¬
a cap pel processat, que ocasionà la
tifica 1 demana que si'm posi ai pro¬
mort del guàrdia civil Pendón, de¬
cessat la pena de 20 anys de presó.
mana que se! condemni a ia pena
El tribunal es retirà a deliberar 1
de mort.
El defensor sol·licità que es tin¬ la sentència no s'ha fet pública, si
be es creu qu© serà d'acord amb la
guessin en compte algunes clrcumspetició fiscal
mort per

_

contes la el senyor SERRANO
JOVER que refusa l'esmena en nom
de la Comissió.
El senyor PINOL la retira
Acabada la discussió de les re¬
menes, el senyor Alba prega a to
Li

Comissió
novament

que

porti

demà 1 article

redactat.

El senyor IRUJO diu
taren una proposició no

que presen¬

de llei, da-

cord amb l'article 109 del Regla¬
ment que ordena que es discuteixi
en el mateix dia.
El senyor ALBA U contesta que
entén que la minoria nacionalista

quedat conforme en
discutís demà.

basca havia
re

què

Insisteix el senyor IRUJO però
afegeix que no té interès en perllon¬
gar l'incident.
El senyor ALBA

ofereix que fli

discutirà demà després de la InterDel·lació del senyor Primo de Rivera.
8'aixeca la sessió a les ¡M0 ds
to nit

la humanitat

1935

Divendres, 25 dé gener del

Barcelona

Any V

—

Número 915

—

DESPRES DEL PACTE DE ROMA

Itàlia inicien

Franca i
La nostra

L'AJUNTAMENT

A

AMICS EMPRESONATS

PER ALS

subscripció

Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)

una

Ef senyor Pic èmul
de Rius i Taulet
.-rí/'V*

ij

**

Suma antarior
Ona nena d'li anys
Josep Vidal
,
Joan Morral
Ramon Vilalta
Gelabert Faig
Família Comalat

M. B.
Esteve Clota
Pere Bolanich Aguilà
J. D., de SabadeU

E. G
R. Lloret
Un grup

de companys
Qulmeta Lloret a la memòria
d'En Francesc Macià
Nena Mercè Vila a la memò¬
ria d'En Macià

Paquita Llovet a la memòria
d'En Macià

Bosch,

la memòria

a

d'En Macià
M. R. V

Aixandrl

R. F. 1

C. J

Julià Fenollar, C. Perramon.
Diversos obrers d'una fàbrica
de guants
...
Rossend Cuello

'

trlmonl

».

...

Francesc Roca
Antoni Pujol
Ursula C

Mèllch...
J. M. Malla
Una de Navata
Rosa Rovira

Josep Farràs
Neus Ruiz

Grup de dones,
La Torrassa
Joan Massot

Josep Ruiz
Ruiz

...

Lleonart

2'—
l'¬

4'—

memòria

6'—
S'¬

6'—
6'—
2'—

...

2'—
3'—

...

1'—
1'—
2'—
1'—

ficació de la regió on

,

...

20'—
1'—

Josep M. Massot

1'—

Josep Solé
Josepa Balcells
Antoni Solé

1"—
1'—

'

dependència

i

de comerç,
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La vista d'ahir, a Girona

Roma, 24. — França 1 Itàlia rea¬
litzaran una acció comuna de caràc¬

carrer

de Corts, Plaça de Cata¬

de

Passeig de Gràcia i Diago¬
nal. Així es podran veure de tot ar¬
reu, àdhuc des de la «cordillera» de
lunya,

Montjuïo.

éscondemnata quatre mesos
i un dta de presó

des,

gairebé

é3

que

segur

Es absolt el caporal dels
sometents Joan Iglesias
Joan Iglésies l'acompanyà
sempre com un íntim amic seu i en
cap cas no donà ordres de revolta a
sometenistes, molt al contrari, ja que

Ahir, al mati, tal com estava anun¬
ciat, tingué lloc, a l'Audiència de
Girona, la vista del judici oral con¬
tra Antoni Dot-Arxer 1 Joan Igléties, diputat al Parlament català i

diu

caporal del Sometent d'Olot, respec¬
tivament. acusats pel suposat delicte

aquells moments de vaga general.

que

ordre,

en

Seguidament començà la desfilada
de testimonis, els quals —unànime¬
ment— neguaren haver rebut, en
aquella ocasió, ordres o indicacions

de rebel·lió.
El Tribunal d'Urgència estava cons

tituït de la següent manera:
President, senyor Vilches;

fiscal,
Henche; vocals, senyors VI-

de

glo» han

la «re¬
carrer

la seva

;

arribat

hem

acord per al lliurament
1 de l'edlficl del

sanes

participació fou molt lleu.

Preguntat per la defensa si tenia

,

actuaren

; convicció personal,

com a caps del moviment i
El fiscal anuncia modificar les serevolucionari a la ciutat d'Olot i I ves conclusions, i en vista d'això i
comarca i per aquest delicte el fis¬
de l'hora avançada —1'30— el Pre¬
cal demana la pena de deu anys sident aixecà la sessió fins a les qua¬
1 un dia de presó.
tre de la tarda.

Un cop
-

llegit l'apuntament, el fis-

acompanyat del
la

Iglésies
d'Olot i repartí uns

comarca

senyor

bres closos amb el
nyors

de tres

nom

dintre, als quals hi havia

per
so¬
se¬

uns

fulls donant-se ordres de sumar-se
el moviment revolucionari, per
en
tal de proclamar l'Estat Català de
la República Federal Espanyola.
El senyor Dot-Arxer negà rodonament que ell anés pels pobles olotins
a excitar els ànims de ningú per a
la proclamació de l'Estat Català.
Únicament el que vaig fer —diu—
fou celebrar un viatge a Besalú amb
auto i acompanyat del senyor Iglé¬
sies com

a

amic, per

a

complir

una

missió particular, tal com el passar
a
saludar l'alcalde senyor Fernán¬
dez, per tal de remerciar-11 les aten¬
cions i gentileses de què havia estat
objecte la meva família el dia de la
festa major d'aquell poble.
Fiscal. — Pero, no vàreu lliurar
un sobre a i'alcalde de Montagut,
un al de Sant Jaume de Llierca 1
un altre al d'Argelaguer, en els quals
hi havia un full excitant a la re¬

s'ha reprès la vista de la causa con¬
tra els senyors Dot-Arxer 1 Joan

Iglésies.
El

fiscal

ha

modificat

les

seves

conclusions, rebaixant la pena a qua¬
tre mesos i un dia de presó per amb¬
dós processats.
Els defensors han fet els seus in¬
formes 1 han posat de relleu la inno¬
cència dels encartats en el delicte
que

se'ls imputa, i demanen la lliure

absolució.
El Tribunal s'ha retirat
rar

a

del·libe-

a

de les Dras¬

Bon Succés

festa un diumenge d'aquests 1
després tirarem les Dressanes a ter¬
una

però,

honora els

Abans,

un

vies de la ciutat. Era una aspiració
sentida de molts anys.
Tot això ho ha dit el senyor Pic

tirada, sense ni tan sols res¬

una

pirar.
Un periodista 11 trenca l'alè:
—¿Heu vist que els botiguers del
que ha d'ésser Via C protesten?
—i SI haguéssim de fer cas de les
rotestes ben posat3 estaríem! ¡No¬

madrilenys?)
Aquí el senyor Pic fa un Intermedi
explicant el3 disgustos que dóna és¬
ser propietari
de diaris, els diners
que això vol 1 com s'enfada la gent
quan hom no els dóna «bombos»
«perquè Jo, sabeu, mal no he posat
cap limitació als periodistes que tre- '
ballen

en

els

meus

diaris».

—¿Quan estarà en marxa això de
la Via C?

estarà arranjat
febrer. Llavors
qui fa les obres,

que tot
cap allà el
haurem de

20 de
veure

perquè ja sabeu que el Banc His¬
pano-Colonial és el que té la priori¬
en

això de

la reforma de Bar¬

celona, i si l'Ajuntament en vol
prescindir ha de donar-11 un milió
1 encara, després, dret de prioritat
en l'opció. Jo espero poder convèn¬
cer els representants d'aquell Banc
perquè la cosa no és faci com a ex¬
clusiva seva sinó de tota la Banca
de Barcelona. Seria més bonic.
—S'indemnitzarà

els botiguers? —Home, sí. Val més així. No són
moltes les
botigues dlmportància
que cauen dins el pla de la Re¬

Sí, és cert; vaig lliuun sobre; pero consti que jo
Ignorava el seu contingut.
F.
Qui els hi va donar aquests
—

•obres?
Dot-Arxer.

cedents

de

Els vaig rebre pro¬
Girona i em pregaven
—

ni molt menys subversiu.
El propi senyor Dot,

a

requeri¬

ments del defensor, senyor Cervera,

gils i agressius. Potser el natural
no
agraeix a la civilització més
que el fusell que mata tigres. De

vegades, però, els tigres són de
dos peus. Són homes. Aixi aquest
ha mort a
fa gaire. Es tracta d'un

Pham-Boi-Chan,

que

Hué, no
agitador annamita que havia let

ballar el cap del Ministeri de Co¬
lònies. Era lletrat, d'origen xinès,
i a les seves activitats revolucionà¬
ries va ésser atribuït un atemptat
contra M. Sarraut, governador ge¬
neral, contra el qual va ésser llan¬
çada una bomba, a Hanoï, que

tava, a l'Annam, els tigres revolu¬
cionaris

culpables

de voler-se

e-

mancipar d'uns interessos que ra¬
diquen a noranta meridians de dis¬
tància. Però arribà a la Colònia
M. Alexandre Varenne, I aquest
nou governador, més intelligent o
més hàbil, jutjà millor tallar les
ungles del tigre deixant-lo anar.

Obligat Phan-Boi-Chan, per Va-

—Costaran

nès

que

van

terra?
molt?

—Uns cinquanta milions.
1

encara

nyor

algú dubtarà que el se¬
és un digne èmul de

Pic no

Rius 1

Taulet.

Aquest número ha
estat visat per la
censura

n'hi haurà

no

molt de temps...
Govern bé ha dit que
n'hi hauria...
—Crec que aquest Govern no esta
gaire més preparat que Jo per a
en

—Doncs el

—¿Quines
convindrien

eleccions
més

creieu

Catalunya,

a

aquests moments?

que
en

—Si les

eleccions haguessin d'és¬
ser respectades, farien un gran bé

Catalunya, tant sl eren munici¬
pals com de diputats al Parlament
Català. Ara que no comprenc la sin¬
ceritat dels que encara parlen d'e¬
leccions després de la llei del 3 de
gener, per la qual es suspenen les
facultats del Parlament català; re¬
llegiu aquest text i ho comprendreu
tan bé com jo...
a

-kíom

he

dit

abans, no

crec

en

la

proximitat de les eleccions; no
perquè no siguin de necessitat ur¬
gent, sinó perquè la coalició gover¬

la crida.

a

Després

esbrinar

va

el

que

Pompeu Crehuet.

no creurà
convenient de fer¬
ies. Però em sembla que la impor¬
tància de les eleccions serà més

gran

més tard les

com

el lector pot

que

suposar, vàrem veure un exemplar
de El Día Gráfico de dimecres que

duia, molt seriosament, la data del
desembre del 1934...
ja no ens sorpren¬

26 de

D'ara endavant

drà

res.

que

Lluís Araquistain hagi publicat

El

Debate

Tha

disgustat molt

article a la revista Foreign Af¬
fairs de Nova-Yorlc. El diari de Gil

un

Robles,

seguint

la

tàctica

seva

de

sempre, s'esforça ara a dir que l'es¬
mentada revista no té cap valor i
dubta fins de la seva seriositat.
Foreign Affairs és la primera re¬
vista en el seu ordre que es publica
als Estats Units. Hi col·laboren les
millors signatures internacionals i el
seu únic defecte és el de no ésser
obscurantista. Defecte, naturalment,
per a la gent de El Debate, no pas
per a nosaltres. I això per als jesui!s una falta imperdonable.

convoquin.

Avui,

les forces contràries al Go¬
estan disperses 1 desorganitza¬
des, de tal manera, que si es feien
eleccions aviat, el Govern —que de
vern

pot

esperar una res¬

posta tan favorable

la del

com

vembre del 1933— amb més

violència

l'estranyesa

Amb

ceptible de millorar el procediment...
—¿81 l'havleu de fer vós, aques¬
ta llei, com la faríeu?
—No us precisaré detalls que són
impropis d'una conversa improvisa¬
da. Però sí, us he de dir que, al
meu
entendre, hi ha una confusió
molt generalitzada respecte al que
ha d'ésser

podria

mantenir

encara

forta posició de dretes no sé sl
suficient per a governar o no. Però
estic segur que com més triguin les
una

sobre les coses divines i hu¬
Aixi ha mort, a 70 anys,
inofensiu, sense ungles. De no ha¬
ver-lo amansit la condescendència
manes.

de

Varenne, de l'ergàstula estant,
hauria fet sentir el seu bramul 1
altres tigres l'haurien escoltat.
Els governadors de colònia cal¬
dria que anessin tots proveïts d'u¬
nes
tisores morals que servissin

desunglar tigres reacis. Però
que no tots els tigres
revolucionaris fan la fi de PhamBoi-Chan. Quan les ungles els són
tallades, si ells tenen raó, les
gles tornen a créixer.
per a

cal

creure

J. F. FRANCES

nal, ha dictat sentència condemna¬
tòria contra el senyor Dot-Arxer 1
l'absolució per a Joan Iglésies.
A la vista hl ha assistí gent de
totes les comarques.

El

procés contra
Hauptmann

sinó un deure del ciutadà 1 que les
eleccions no han de fer-se perquè

l'home, en la plenitud de la seva
ciutadania, es doni el gust de vo¬
tar. Les eleccions, a la meva mane¬
ra de veure,
han de tenir dos ob¬
jectius: primer, marcar a la política
l'orientació de la voluntat col·lectiva;'
1, segon, crear la possibilitat de prot
veir l'Estat

(Virgínia),

24.

John
Hughes Curtiss ha dit que està dis¬
posat a presentar-se davant el Tri¬
bunal que instrueix el procés pel segrestament del fill de Lindbergh i
declarar que Hauptmann és un dels
homes amb els quals negocià el 1932
—

sobre un rescat més elevat del fill
de Lindbergh. S'ha negat a donar

d'un

Instrument de

go¬

Generalment, totes les elec¬
cions honestes acompleixin el pri¬
mer objectiu; 1 fins les que no són
honestes indiquen suficientment l'es¬
tat d'opinió del país. Per això és es¬
sencial el compliment del segon ob¬
jectiu, 1 tota llei que no serveixi per
a això crec que
és una mala lleL
Heus ací perquè sóc del tot contra¬
ri als sistemes proporcionals i es¬
tic a favor dels sistemes majori¬
taris. Si es tractés d'esbrinar, sen¬
zillament, com estan distribuïdes en¬
tre els diversos partits polítics, ani¬
ria bé el sistema proporcional; però
això només aniria bé per a satisfer
vern.

curiositat estadística i és
manefleria tan transcendental
una

una
com

vulgui. El que un país necessi¬
ta és tenir un Govern i un Govern
assistit de forces prou coherents per
a
governar. Aquest resultat Jo no
veig que el pugui donar sinó el sis¬
tema majoritari. Un Govern, un
gran partit d'oposició 1 una indica¬
ció de les altes orientacions existents
es

en

l'opinió pública; heus ací el

re¬

sultat més pràctic de qualsevol sis¬
tema electoral. Jo crec que unes
eleccions proporcionals augmentarien
el desori actual de la política es¬

panyola. Se'm dirà que el proporcionallsme no Impedeix les coali¬
la
cions; però Jo respondré que des¬
de dretes respectable. En tot temps, trueix la disciplina dels grans par¬
les forces conservadores s'han po¬ tits, únics que fan compatible la de¬
gut mantenir al Poder a còpia de mocràcia amb la seguretat d'un bon
crear i de reconstruir. Tant el de¬
govern. Unes Corts no són concili
cenni moderat del 1844 al 1854 com
ni tenen per objecte permanent cons¬
el decenni de la Restauració, del truir, destruir, modificar i reformar
1875 al 1885, tan sols Interromput Constitucions, sinó fer lleis que em¬
per un breu episodi fuslonlsta, es motllin la vida nacional.
van caracteritzar
Aquesta —acaba el senyor Coro,
per un sentit de
reconstrucció 1 d'ordenació; mentre
mines— és la meva opinió parti¬
eleccions,

més

gran haurà d'ésser
violència per a obtenir un nucli

que les dretes d'ara, només saben
st és

aviat

,—

foc d'ence-

un

l'am¬

prepara

bient polític per a la represa de la
reforma suspesa.

—¿Sou partidari de fer una llei
per a les primeres eleccions
que es facin?
nova

cular.

Em demaneu el
1 Jo us el dono;

ment

meu

pensa¬

però pensevj
que sóc home de partit que mai uó
he format part de cap dissidència I
que sl el meu partit acorda una
altra cosa, no sols em sotmetré, sinó
que defensaré Ueialment el que s'a¬
provi.»

"

EL PROJECTE DE LLEI DE

'RíORGANITZLCIO'

LA

PREMSA
(Ve de la 1.» pàg.)

condemnatòria,

tència

el

Tribunal

podrà acordar la suspensió

per

un

temps no superior a sis mesos.

hem pogut

No

comentar ade¬

quadament la solució donada a

la crisi. El lector haurà pogut
adonar-se'n perfectament.
El senyor Romanones ha es¬
tat més afortunat que nosal¬
tres
Reproduïm a continuació
les

seves

paraules

després del

debat politic que tingué lloc
abans d'ahir al Parlament:
«—Ha

graciosa
en

cer

sido
la broma
màs
que se ha podido ha¬

política.

Es

decir, ha

sido una tomadura de pelo he¬
cha con mucha gracia, porque

después de
tantas

ner

otros, esto
nuar

como

un

mes

de mante¬

Ilusiones

ha venido
estaba.

unos

a

y

conti¬

Claro

esta

se ha llevado de una ma¬
maravillosa por el señor
Lerroux.

que

nera

—¿La broma?—dijo

un

pe¬

riodista.

—Sí, la broma No hay más
No más

que la que arde.
cirio que éste.»

cera

(De El

Noticiero d'ahirj

EL GOVERN PODRA
GULAR» LA VENDA

«RE¬

Els directors o editors de publican
clon s clandestines Incorreran en pe.
nés d'arrestament major; en el seu
defecte, els que les venguin o reí

parteixin.
prohibir la dis¬
EXILI, ARREST I MULTA
periòdics estran¬
FINS A 10.000 PTES.
gers. També podrà prohibir que si¬
Tindran penes d'exili, d'arresta¬
guin cridats periòdics en els casos
en què la mena de la Informació pu¬
ment major o multes fins a ÍO.OOO
gui produir alteracions d'ordre pú¬ pessetes els qui facin l'apologia d'ac.'
blic.
cims qualificades
en
aquesta llei
El Govem, d'aoord amb el Con¬ com a delictes; els qui excitin la'
sell de ministres, podrà prohibir la desobediència a la llei o a les auto¬
distribució 1 circulació de dibuixos, ría ts; els qui ofenguin la moral o
litografies, fotografies, estampes, me¬ decència pública i els qui publiquin!
dalles, vinyetes, discos, etc., Impre¬ fets dels quals pugui resultar perill]
sos a l'estranger, quan atemptin la
per a l'ordre public o dany a l'in-*
moral o puguin pertorbar l'ordre. terès o crèdit a l'Estat, o del seu
Els articles 29, 30 i 31 s'ocupen ¡organisme
als qui reprodueixin do-!
d'altres mitjans de difusió, especial¬ cuments oficials sense l'autorltzaciff.
ment la ràdio. Els discursos hauran I deguda.
d'ésser autoritzats per a la seva
¡ L'ofensa o escarni a organismes
transmissió. El Govem podrà prohi¬ ¡ de l'Estat es penaran amb presó ma*'
bir la venda de determinats discos ! jor en el seu grau minim a menor.
1 la projecció de pel·lícules.
Aquesta mateixa pena s'imposarà ala
Els articles 33 al 53 es refereixen qui, mitjançant l'amenaça de publi¬
a disposicions penals.
car notícies o fets que puguin perju¬
El

Govem podrà
tribució o venda de

dicar l'honor
LA RESPONSABILITAT
DELS AUTORS
Dels delictes d'impremta en seran

responsables llurs autors. Quan no
siguin coneguts, ho seran els direc¬
tors. Si al front d'una secció del pe¬
riòdic hi hagués un cap especial,
en seria el responsable. El3
distribueixin, reparteixin o ven¬

sona,

per

diputat

Corts,

a

concedeixin

gir el

aquestes

quan

autorització

processament

per

diri¬

a

contra

no

de

500

a

què1

refereix, salvat d'allò

que

comesos
es

pels mitjans

disposa la Llei d'Ordre Públic.
Acordada la formació de sumaris,
el jutge podrà recollir els exemplars
dels quals es derivi la responSabP
11tat.
48 hores de temps per
a dipositar fiança

Si la

responsabilitat afectés a al¬
el jutge podrà sol·lici¬
compareixença com a

gun diputat,
tar la seva

parlamentària l'eximeixi

ell.

a

guany

les autoritats governatives amb'

de compa¬
el terme de 48 hores
el processat no constitueix la fiançà
rèixer.

multes

un

multes de 100 a 1.000 pessetes.
En els articles 54 al 67 inclosos
S'assenyala que els Tribunals són ela
únics competents per a conèixer ela
la Llei

dio o pellicules.
També tindrà responsabilitat cri¬
minal subsidiària l'autor que sigui

béns d'una per¬

Les infraccions que no constituei¬
xin delicte podran ésser sancionades

delictes

nyala per a la transmissió de no¬
tícies per agències, estacions de rà¬

els

il·lícit

el delicte que per mitjà
d'ells es comet amb l'article distri¬
buït. D'una agència de Premsa en
serà responsable' l'autor.
Les mateixes prescripcions asse¬
coneixen

o

tractin d'obtenir-ne

guin impresos, seran responsables si

50.000

Si

en

pessetes!

convinguda en garantia de la res-'
responsabilitat recaigui ponsabilitat, subsidiàriament s'exigi¬
sobre editors o impressors, els Tri¬ rà al propietari, i en el seu cas es
bunals
podran substituir la pena procedirà a l'embargament dels seus
personal per una multa de 500 a béns.
50.000 pessetes, que es fixarà ate¬
La confessió feta per una persona
nent la naturalesa del delicte, ti¬ no serà prou perquè hom detingui
ratge dei periòdic i publicitat. Els l'autor de l'escrit, si hi ha indicis
propietaris de periòdics seran res¬ que desmentin la certesa de la seva
ponsables, civilment, en els casos afirmació.
d'insolvència dels que ho siguin cri¬
Si resultés responsable un diputat
minalment.
i fos denegat el suplicatori, conti¬
nuarà el procediment per a determi¬
suspensió fins a 6 me¬ nar a qui correspon la responsabili¬

la

Quan

sos

Norfolk

Llei Electoral. Per bó

parlem del «dret del su¬
fragi», Jo opino que no és un dret,

no¬

menys

o

una

que encara

nant

cap manera no

hom

—Per la raó que he dit abans, una
llei electoral sempre és sus¬

nova

nat a mort, per contumàcia, pena
que hom li commutà per la de
treballs forçats a perpetuïtat.
Aixi una política repressiva trac¬

—Unes cent-dues.

cases

d'eleccions

que

ferí mortalment dos oficials fran¬
cesos. Pham-Boi-Chan fou condem¬

parent generositat del seu enemic,
va correspondre-la bandejant tota
actitud subversiva, i es retirà a
viure en la contemplació, bo i fu¬
mant opi i filosofant a l'estil xi¬

forma.
a

1

annamites. La guerra
és una salvatjada i qui menys con¬
dicions palesa per a guerrejar de¬
mostra ésser menys salvatge.
El territori de l'Annam gravita
avui dintre l'administració france¬
sa. Ben segur que un professor engolat explica cada dia a uns brivalls petits com una baldufa i
grocs com el safrà, la conversió
de Clodoveu, la guerra dels Cent
anys i la fastuositat del Rei Sol.
Tot això als microscòpics vailets
conxinxinesos els deu entrar per
una orella i sortir per l'altra. Es
quan arriben a grans que s'ado¬
nen que han nascut
per a ajudar
a nivellar el presupon o incremen¬
tar la riquesa de la metròpoli, la
qual, sl bé no els dóna gaire cosa,
en canvi els ho pren tot.
A les selves tonkiiuxonxlnxineses hi ha, però, tigres enormes, à-

ria

_

nois, són tan excellents soldats en
temps de pau com deplorables
combatents en temps de guerra.
A la Generalitat, l'altre dia un
La França del 1914 aviat es va
personatge anava cridant, pels pas¬
desenganyar dels Jantàsius anna¬ sadissos, Pompeu Gener...
mites 1 els va destinar a la rera¬
El gran Peius, per la raó de fer
guarda.
Això, en certa manera, molts anys que va morir, no acudi

un

diputats a Corts. Donada la 6ltuació
present 1 donades les forces que
realment governen Espanya, Jo di¬

■¿Què creieu que pot p
3 la llei amb que es
properes eleccions?

un país de gent me¬
camina a salttrons i té

noise»?— i els homes, que semblen

deu estar fet. Per celebrar-ho farem

ra.

que

primer les municipals o les de

ran

i, després de breu estona i bas-

sant^se en l'article 569 del Codi Pe¬

—

rar-fos

#

que

bel·lió?
Dot-Arxer.

#

#

senyor Estadella no vol ésser
oblidat. I per tal que es parli d'ell
el poeta lleidatà es dedica a fer de¬
El

senyor Pere Coromines, Inter¬
per un periodista sobre la pos¬
sibilitat d'unes properes eleccions 1
el règim que hauria de regular-les,
ha fet les següents manifestacions:
—No sé què dir sobre les elec¬
cions ni sé si es faran. Ni si es fa¬

rogat

aquest

cal començà l'interrogatori dels acu¬
sats.
El primer a declarar fou el dipu¬
tat senyor Dot-Arxer.
El fiscal li pregunta si és cert que
el dia 6 d'octubre féu un viatge

feien I

l'aspecte extraordinàriament paci¬
fic. Les dones, que semblen nines,
són molt boniques —qui no recor¬
da el cuplet de «La petite tonki¬

l'Ajuntament. A hores d'ara Ja

a

—¿Són moltes les

; proves, respongué que no 1 que les
seves manifestacions obeïen a una
els dos processats el dia 6 d'octubre

benèfiques...
Tan bonic com

Bengala

nuda,

«El Si¬
fet el sacrifici de deixar

1

senyor

organit¬

zades amb excuses
Ho lamentem.

L'Annam és

els terrenys al mateix preu que els
valorà l'Ajuntament per a la plus
vàlua. (Ja és sacrifici I)

rebel·lió.

Confessaren, els tres destinataris
senyor
lahur i Polinar de Càceres.
dels esmentats sobres, que dintre
Defensaren els processats els advo¬ d'ells sols hi havia uns fulls i
cats senyors Domingo i Cervera.
i manant ordre.
Una gentada enorme envai ahir, al !
El pèrit senyor Lluís Busquets, ar¬
mati, la sala de l'Audiència, fent xiver municipal, confirma que els
així
ben palès
l'alt interès que fulls eren de pau, sense contenir
ha desvetllat. Moltissima part del frase política o subversiva.
La prova testifical del senyor Alpúblic que acudi al Palau de Jus¬ I:
tícia per a presenciar la vista hagué fred Lázaro, capità de la guàrdia
de
tornar-se'n per manca de ca¬ ; civil d'Olot, acusa el senyor " '
buda.
d'ésser cap de revolta, 1 el sei
Entre els oients destacaven distin¬ I Iglésies d'auxiliar-lo, reconeixent que

gides dames i senyoretes.
Oberta la vista, el secretari

d'aficionats d'ambdós sexes,

LES UNGLES DEL TIGRE

d'ací a

deu dies es pugui començar
forma petita», l'obertura del
de Fortuny. Els Magatzems

tat

1

la caritat...
les funcions

#

les parts interessa¬

més faltaria que mentre Madrid va
creixent 1 progressant nosaltres dor¬
míssim! (¿No protestaran pas ara,

diputat al Parlament de
Catalunya Antoni Dot i Arxé

pau

mundanes

aquelles reunions

totes

fetes amb l'excusa de
També ha prohibit

després d'una reunió

Anuncia que
celebrada amb

.

El

aconsellà

altres Uocs, aixi com

benèfics a hotels, la
i

gim majoritari, apta per a crear
l'adequat instrument de govern

places de
els tes
festa de la flor

teatres, cinemes,

en

braus i

la ciutat passant

damunt

cionaran

els

sempre

INI¬

UNA TASCA DIPLO¬
MATICA DE CONJUNT

W v'V

diumenge, dei¬
l'¬ xarem entrar el
públic a veure els
2"—
1'— edificis tal com ara estan. Avui he
6'— Inaugurat l'obertura del Passeig de
5'— Santa Madrona, el qual unlex aquell
barri
amb el Passeig
Central de
15'— l'Exposic-ló. Serà una de les millors

la memòria

Josep Calull.
Josep Calull. fill

ITALIA

I

CIEN

d?

d'Urbanització,

Coll-Blanc 1

Joan Aymà
Carme Escat
C. P

Agata Pallàs
Miquel Avellanet

-

El senyor Irurita, reproduint una
disposició d'un antecessor seu, ha
prohibit tota mena de festa que es

trobaren la faci

mort l'administrador de la Somàlia
francesa, senyor Bernard, 1 els seus
milicians. El Govern francès dema¬
narà al d'Abdls-Abbeba que anuU les
activitats de les tribus rebels.

—Després d'una reunió amb els
2'— delegats del Govem a la Junta

Marcel·lí Hueva
Herminia Moliné
Ramon Ramos

Enriqueta Hostench
J. V
Jaume Pellicer
Fèlix Colomeda
Elisa Colomeda

5'—

2'—

,

català,

Iniciat

gestions prop del Govern ablsslnl per
tal que aquest procedeixi a la paci¬

FRANCA

}'— pel

1—
26'—

B. V
Ramon 1 F. Palau
»
Cosme Palau Aurln
C. Vilanova
E Pascual
La nena Roseta Queraltó
P. R. N
J. R. N
J R. V
P". P
Lluís Pujol

...

Carles Fortet
Adolf Coll
Josep Barrera
Amanda Quintana
Pepeta Barrera

6'—

...

l'cAvl»

e

V

el Govern francès ha

cia que

Focs

...

Josep Moreno

«f}

V1-

Havas anun¬

París, 24.—L'Agència

•

Juli Mim té
Marià Gamundé
G. Marti
•

V

r-

El criteri del Sr. Pere Coromines
es condensa en una llei de rè¬

GOVERN

0'50
'tff'
-4. J *r V /* ter
!• vt- -v "
diplomàtic respecte a la situació
0 50
0 50
d'Abissínia, segons informes oficiosos claracions.
alcalde
Comença
el
senyor
gover¬
1—
de darrera hora. Sembla que aques¬
e—El que primer convé —ha dit—
0 50 natiu parlant als periodistes de la ta acció es traduiria en una tasca
és que torni la pau als esperits.»
0 50 unificació dels Inspectors munici¬
I després de dir això l'home s'ha
0 50 pals. No ens estenem sobre el tema diplomàtica realitzada pels dos paï¬
sos o actuació combinada a Gine¬
0 60
quedat tan descansat.
jm ho
féu el senyor Pic, perquè
0'60
bra,
inter¬
però sense que es pugui
a un altre lloc Ja donem el Decret.
0'50
A continuació dóna compte de la pretar com una acció militar d'aliats.
Enguany, per la diada de Sant Il¬
0'50
4'— festa d'aviació que se celebrarà diu¬
defons només ha estat tramès un
0'50 menge vinent.
telegrama d'adhesió al Borbó.
0'50
El signava la Derecha de Cata¬
—Els avions, en comptes d'evolu¬
1"—
cionar damunt l'Estadi com havia
luña. I era de molt poques parau¬
1'—
estat
la
les.
primera intenció — diu el
0*60
0'60 senyor alcalde governatiu—, evolu¬
Si no som res, en aquest món...

Bartolomé 1 lamilla.

Miquel

a la memòria

Josep

2|—

Amadeu Canes

Esteve, a la memòria

d'En Macià
Ramon Jané,
d'En Macià

i

2'—

Josep Molina
Serafí Solé

Puigventós, del Prat del

Llobregat

Suma

...

«

Ferran Giménez
Tomàs Domingo
Soledat Penella
Pau Gulvernau

August Ferrer
F. Subietas
Serafina Massana
A. Boncompte Lafita
Lluis Saavedra

Miracle

>.j

Celestí Valle
Climent Garcia
Francesca Sans
Víctor Palau
«
Joan Palau
«
El noi Joan Garcia
La nena Empar Garcia
...
La nena Montserrat Garcia...
La nena Glòria Garcia
Familia valenciana
...
Teresa Salvadó
...
Blandlna Arroyo
Carme Sans

Joan Travesset

Consol

...

...

Joan Barrachlna
Bartomeu Descarrega

R. F

Just

«

F. C.

".'.'.v. v.*. v.*. ".! !"

Consol

2'50
2'50
2'60
6'—
2'—

...

F. O
«

Joaquim Serra

e' f."

memòria d'En Macià

la

Vidal

Joan

à

DEL

GESTIONS
FRANCES

Ptee.

ï.633'70

Suma anterior
Montserrat 1 Núria Rlau,

acció de conjunt contra Abissínia
ELS INCIDENTS
11 i MIM 1 EU
D'ABISSINIA

tat

Quan hagin recaigut anteriorment
dues sentències condemnatòries
a
quan,
sense
donar-se aquesta cir¬
cumstància
es
tracti
de
delictes
greus, els Tribunals podían decre¬
tar la suspensió de la publicació o
estació emissora. La suspensió serà
d'uns deu dies quan la publicació
o emissió sigui
diària, i d'un a qua¬
tre números o dies quan no ho si¬

gui.

Si

s'hagués imposat

per

dos

cops la suspensió dins el
termini
d'un any, 1 es dictés una nova sen¬

subsidiària.

els recursos
El projecte fixa la tramitació I
els recursos davant l'Audiència 1 el

Suprem.
La
disposició
quedi

legal

disposa

que

derogada la Llei d'Impremta1

del 23 de

juliol del 1883 i els articles'
i 571 del Codi Penal, l :'
el número 1 de l'article quart de
la Llei del Jurat i els articles 818
i 823 de la Llei d'Enjuiciament Cri¬
13, 15,

minal.»
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