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Avui deurà fallar el Tribunal de la

dita dels "rabassaires"

causa

1 la Presó Í6 lÉii La llei electoral espanyola Durant
TOT FA EL SEU CURS
Ha

començat la

nova

etapa parlamentària, després de les

vacances

de gener. En el silenci politic dels dies passats
podia semblar que entre
bastidors s'hi resolien problemes transcendents. A jutjar
per les anades i

vingudes, per les paraules i els gestos, tot permetia creure que
l'equip mi¬
nisterial podia resultar sensiblement reformat i la seva
trajectòria politica perfectament precisada. I bé. No ha passat altra cosa que l'adveni¬
ment del Sr. Abad Conde a la cartera de Marina. Un mes i
mig d'inacti¬
vitat i de conciliàbuls, d'anunci d'activitats i de projectes, es resol amb un
ministre

nou

radical al banc

blau.

Política d'eufòria

amablement
les fotos de l'acte de presa de possessió i en les declaracions
del flamant ministre. A part d'això, res més. Com ha remarcat un
col·lega
d'ahir, els cent dies que porta la «Ceda» al Poder resulten un eficacissiïn
corrossiu per a la personalitat — cada dia en baixa
de Gil Robles,
reílexada

pura,

en

—

guanyat pel que sembla per la política de l'eufòria 1 de l'anar fent.
Mai com ara s'havia pogut escriure amb més precisió aquest diagonòstic politic: tot fa el seu curs en el procés del règim. Un símptoma més ha
estat el darrer debat polític, el dia de la reobertura de les Corts, que cen¬
trà perfectament la situació i els elements que la composen: Radicals, «Ce¬
da», Lliga, Agraris, monàrquics... Res més.
i I no se'ns dirà, perquè
i
seria ridícul, que això representa l'opinió pública. No. L'opinió pública no
.

El senyor Companys
i ex-conse'lers rebe¬

ahir nombroses
visites

ren

Alguns diputats de les
quer

es¬

rescatalanes visitaren

també els empiesonats
Madrid, 25.

—

Com cada dia, el

senyor Companys i els ex-consellers
la Generalitat, que es troben a
la Presó Cellular, han estat visitadíssims per nombrosos amics i corre¬
de

ligionaris i destacades personalitats
d'esquerra i periodistes.
Entre altres, han estat a saludar
els empresonats alguns dels diputats

res

a

fer. Ni hi és ni s'hi interessa.

Podria

Anuncis, si, molts.

Però labor positiva,

tació

no

Ù

ï»

.
Ara, en ia reobertura, nous anuncis, múltiples projectes. Veurem
quants tindran efectivitat. I si algun la té, veurem fins a quin punt ser¬
veix per a enfondir més l'abim que separa la voluntat majoritària del

pais del poder públic.

Es ben cert que existeix en els partits polítics i en
de Govern la tendència a adaptar les lleis electorals a
sitats de cada grup i de cada hora. Però aquest criteri
tat sovint contraproduent i ha donat lloc a veritables

socialista
Com a fet de positiva transcendència, en aquests moments, cal asse¬
nyalar el lliurament del sumari Alarcón, per contraban d'armes, al Presi¬
dent de la Cambra, per tal que siguin les Corts les que entenguin, dàcord

Perfectament. Ara és l'hora de
servit a

què hi ha

cusacions contra els governs del «bienni».

Per la nostra banda creiem que

Joc. Caldrà

no

éi

partits.
Almenys ho és per als partits d'idees. A canvi del possible sacri¬
fici d'avantatges passatgers o parcials, resten assegurats els avan¬
tatges generals i permanents.

cuirs.

No

cai

ésser

pessimista

AQUEST NUMERO HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA
EL SUMARI CONTRA EL SENYOR COM¬

catalans d'esquerra que es troben a

han sostingut mía llar¬
amb el senyor Com¬
panys i els ex-consellers. Segons les
nostres notícies, en el curs d'aquesta
conversa
s'han assenyalat algunes
discrepàncies de criteri en relació
amb la tàctica adoptada a partir
Madrid,
ga

que
conversa

del 6 d'octubre per alguns dels es¬
mentats diputats, poc d'acord amb
el que en aquells moments sembla—,
aconsellar la realitat política 1
irlamentària. Com es recordarà, la

_.terveneió dels esmentats diputats,

fou considerada equivocada per
part dels dirigents polítics d'esquer¬
que

catalana, motivà unes notes a la
Premsa, en les quals es puntualit¬
ra

zen

Madrid, 25.

—

El sumari contra

quedarà acabat

instructor senyor Gil i
Gil ha repassat aquesta setmana el
sumari sense que hagués necessitat
d'ampliar les declaracions.
Aquesta nit el senyor Gil 1 Gil
marxarà a Saragossa, on descansara
fins el diumenge, per tal de coincidir
El

jutge

Barcelona amb el secretari senyor
Herrera per a realitzar algunes dili¬

gències

i

ampliar

declaracions,

si

precís.
DIMARTS ES REUNIRA EL

DE
GARAN¬
TIES
PER A
RESOLDRE
SOBRE L'ESTAT DEL SE¬
NYOR LLUHI
I L'ESCRIT
PRESENTAT PEL SENYOR
TRIBUNAL

COMPANYS

Madrid, 25. — Probablement en
la reunió que el vinent dimarts ce¬
lebrarà el Tribunal de Garanties

Constitucionals, es resoldrà sobre la
pretensió de l'ex-conseller de la Ge¬

neralitat senyor Lluhi, relativa al fet
que, a conseqüència del certificat
mèdic presentat pel defensor i soscrit pel doctor Hernando, es conce¬
deixi autorització a l'esmentat senyor
Lluhí per a traslladar-se a una clí¬

nica.

en

pro

i

en

contra.

català.

sares,
Per

Més details de la visita
dels parlamentaris ca¬
talans

senyor

de

l'ex-President

del Consell

Azaña, i hom desconeix del

tractat a l'entrevista.
Diversos diputats de la minoria

Diu un diari de la nit:
«Por haber publicado un

periódico

esta mañana que el general Batet
había embarcado anoche en Palma
con rumbo a Barcelona, han sido mu¬
chas las personas que, durante todo

día, han solicitado noticias del
jefe de la División.
El general Batet no embarcó ano¬

llistes.
Hi trobem, però, tres coses desencertades:

quòrum

alt

l'assenyalament d'un

l'obtenció de llocs (el 15 per 100, suposem
que dels vots emesos i vàlids), la fixació d'un màxim de 10 dipu¬
tats per a les circumscripcions, i l'admissió de les barreges de
noms de llistes diferents, o sigui el panachage amb les combina¬
cions lletges que se'n deriven.
De tota manera, ja estaríem ben contents, donada l'actual
orientació de la política espanyola, si el projecte del senyor Gi¬
ménez Fernández prevalgués. Es massa bo per a una Cambra tan
dolenta com l'actual. En efecte: les esmenes que patrocinen els
agraris tendeixen a espatllat-lo considerablement.
massa

per a

A.

ROVIRA I VIRGILI

Espià, Gómez Hidalgo, etc.

a demà té
anunciada la seva
arribada el diputat a Corts senyor
Rubió i Tudurí, el qual visitarà tam¬
bé els seus companys empresonats.

micili

El general Batet no
ha vingut ni ha pen
sat venir a Barcelona

nostra constant posició proporcionalista —tot res¬
pectant la posició contrària— havem de dir que el projecte de llei
electoral espanyola elaborat pel ministre d'Agricultura, senyor Gi¬
ménez Fernández ens sembla força bé. I ens ho sembla, no sola¬
ment perquè és proporcionalista, ans encara perquè conté els
principals correctius dels defectes del sistema. Aquests correctius
són la prima a la majoria, el quorum i l'associació o aliança de
la

cessius.
Entre altres visites, els empreso¬
nats han rebut les dels senyors Ca¬

Madrid, 25. — Hom sap que el
També s'ocuparà l'esmentat ple del
Tribunal, de la qüestió de competèn¬ diputat de l'Esquerra, senyor Ser¬
ra
i Moret, parlà en nom dels seus
cia, plantejada per l'ex-President de
la Generalitat de Catalunya, amb companys davant l'ex-President de
motiu del recurs presentat al Tribu¬ la Generalitat en la visita que aquest
nal pel senyor Martínez Domingo, matí li feren a la presó. Després, el
com a Vice-President del Parlament
senyor Serra Moret estigué al do¬

a

fos

els motius

totes maneres, i segons notí¬
recollides, sembla que la
versa d'avui continuarà en dies
De

cies

PANYS I ELS EX-CONSELLERS ESTARA
ENLLESTIT ABANS DE FI DE MES
el senyor Companys
abans de fi de mes.

Des de

GASSOL

l'expedient Alarcón donarà molt de

Tribunal

Una vista interessant
Avui serà jutjat en L'EXPEDIENT
Consell de guerra, ALARCÓN
un ex-ministre de
reacció
(Crònica del nostre redactor

Estranya
Parlament,

República: Mi¬
quel Saniaió

la

s'absentessin del saló
Acció Popular Agrà¬
ria. Agraris de Martínez de Velas¬
co, els quals, sense nomenar-se agra¬
diputats
de

deliberar sobre les

a

COMENÇA

8ESSIO

LA

A les 10 del mati

prosseguí el Con.jll de guerra que, des de fa alguns
a
la
Presó Cel·lular.
dies, es celebra
El president del Tribunal cedeix
la paraula al fiscal.
EL

FISCAL

RECTIFICA I
ALGUNES ACU¬

RETIRA
SACIONS
seva

rectificació el fiscal co¬

mençà dient

que en els tres anys
que portava exercint la seva missió,
no s'havia trobat en el cas desagra¬
dable d'haver de mantenir l'acusa¬
ció contra un grup tan nombrós de
processats, que — digué — són fills
de la mateixa terra del qui us diri¬

geix la paraula.
Dirigint-se als vocals que formen

del Tribunal,

part

els

diu

que

a

ells hom els ha confiat la vida, l'ho¬
nor i la hisenda dels que s'asseuen
al banquet dels acusats. Jutgeu-los

afegeix

—

sense rigors,

però tam-

S.

Madrid,

E.

A

PRIEGO

25. — Aquest matí ha
Priego el President de la

che para Barcelona ni había pen¬
sado en hacerlo por persistir la do¬
lencia que le impidió venir el do¬
mingo para asistir a la fiesta de

República. Romandrà a l'esmentada
ciutat fins els primers dies de la

homenaje al Ejército».

setmana vinent.

marxat a

continuació

que a

es

general senyor Frede¬
Miquel Lacour.
general senyor Angel de
Sampedro Aymat, 1 els coronels se¬
nyors Fermí
Espallargar
Barber,
Josep Llanas Quintilla, Silveri Ca¬
ñadas Valdés, Crispul Moracho Arregui, Pere Escalera Nasperué 1 ti¬

'

Regiment d'Artille¬

auditor de brigada,

A

l'arti<*3 566 del Codi

disposició del president haurà

de trobar-se el piquet al qual al·lu¬
deix l'article 573 del referit Codi,
integrat per una secció al comanda¬
ment d'un oficial que designarà cl
coronel del Regiment d'Infanteria
núm. 34.
Al local de referència es trobaran
dos sergents o caporals del Centre
de Mobilització i Reserva número

7,

que

xers

exerciran les funcions d^i-

del Consell.

Conselleria de Governació, igual com
el

processat Martinez Mateu,

obra¬

tots sota la
pressió d'una por
insuperable, L per tant, retira l'a¬
cusació que pesava contra aquests
ren

individus.

representar,

toda

vegada

han coincidit

propòsit,

en

a

que tots
afirmar que el

venir

a

Barcelona,

era assistir a una manifestació de
caràcter pacific, i que de la qual no
sabien ni on s'organitzava, ni on es
dirigia, ni tampoc no sabien a quihora havia de tenir lloc, com si
tractés d'una manifestació se¬
creta.
Referlnt-se als arguments expo¬
sats pels lletrats, en les seves res¬
pectives defenses, digué que havien
alegat, com a eximents un transtorn
mental transitori, produït per sug¬
gestió col·lectiva, que no pot accepperquè no s'ha produït de la
—

__

—

que exigeix la

manera

sentència dic¬

tada el 26 de gener del 1934. I que
en el seu aspecte d'atenuant Ja l'ac¬
ceptà, i que per això rebaixà algu¬
nes

penes.

Es refereix a la desigualtat de les
penes sol·licitades, i diu que aquesta

desigualtat està basada,
sitat de

en

la diver¬

delictes comesos, en el fet

També
retira
l'acusació
contra
Cervera i Montalban, pertanyents a
l'anomenat grup del Casal del car¬
rer de València,
per haverse com¬

provat

que no

tingueren intenció de

al moviment i que si puja¬
autocar fou perquè no hi
havia cap més mitjà de comunica¬
ció; contra Antoni Garcia, per ha¬
ver-se comprovat que si es traslladà
a
Barcelona fou pel desig d'estar
sumar-se

ren en un

al costat del seu pare, que es tro¬
bava greument malalt; contra Blas

Vera, perquè s'ha palesat que l'ob¬
jecte del seu viatge a la nostra ciu¬

tat

el motivà el

desig d'incorporartreball;
contra Francesc
Maranges, perquè fou detingut quan
acomplia amb un deure professio¬
nal
que
li imposava el seu
ca¬
al seu

se

ràcter de corresponsal d'un diari de
Barcelona.

finalment

I

—

afegi el fiscal

—

respecte als restants acusats, man¬
tinc integres les conclusions de la

acusació, qilfe

meva

el necessari

t*n

ratifico.
Acabà dedicant elogis a la tasca
realitzada pel jutge Instructor de
causa i als seus
ajudants, i a
l'encert i mestria amb què ha diri¬
git la celebrac'ó de la vista de la

hi ha processats que tenen de¬
terminats antecedents penals i d'al¬
tres que cal considerar-los com a re¬
incidents i en l'edat, alguns d'ells,
menors
de 18 anys, però majors

la

de 16.

què els vocals han seguit el desen¬
volupament d'aquella causa.

que

Afegeix que la no assistència ale¬
gada per algunes defenses, sols pot
acceptar-se en el cas que es refereix
als processats de l'anomenat grup de
Badalona, els quals foren detinguts
quan retornaven al seu lloc de pro¬
cedència.
Es refereix al ban declarant l'__
tat de guerra, i afirma que té la
mateixa força que una llei promul¬
gada. Ningú — diu — no es va lliu¬
rar a les autoritats abans de les dues
hores
de la promulgació
d'aquell

una

forces

fiscal

durà

tal de rectificar, el lletrat

Abel Velilla.
Diu que la rectificació del

se¬

nyor

ha

només
en

contra les

del
hora.

seguit féu ús de la paraula,

Acte

per

ban.

lluitessin

rectificació

La

Es refereix a continuació als sometenistes. Segons les seves mani¬
festacions — prossegueix el fiscal
vingueren
a Barcelona
p— mantenir l'ordre. Quin ordre? E
separar Catalunya de la resta de la
nació. A prestar ajut als consellers
de la Generalitat, que els cridaven

perquè

president del Tribunal, el

coronel senyor Coll, i l'atenció amb

una

—

el

causa

servit

per

a

fiscal

comprovar

vegada més els molts buids que
l'acusació observà des dels pri¬

mers

moments,

i, amb un detallat

informe, basat tant en punts de vis¬
personals com en preceptes Jurí¬

ta

dics,

intentà

tuar la tesi

la

seva

encertadament desvir¬
mantinguda pel fiscal en

rectificació.

a demanar la lliure abso¬
lució dels seus patrocinats.

Insistí

de l'exèrcit.
Diu

que

les defenses han al·legat

a

la

pàg. 7)

«NO HI HA MES CERA QUE LA QUE CREMA» (Romanonesï

importante de la

española». Tan evidents sentèndes no aconseguiren atreure
l'atendó dels diputats. Ahir estaven pendents del futbol. Però el
blat! Com va a interessar el blat
als flamants agraris. Dues dotze¬
nes
de diputats, la majoria no
agraris i altres independents, es
la discussió no ob¬
fortuna d'una major
de la totalitat del Parla¬

la

tingui

atendó
ment. Un delís diu
«Ante el espectáculo

amb angoixa:
de la Cámara

desierta, yo siento frió en el cora¬
zón». Pobret! Si almenys es trac■

tés de quelcom relacionat amb la
troballa d'arvuC Però aquest és
uñ tema que es debat als passadis¬
sos. Fins en relació a les conse-

possibles d'aquest afer,
apostes entre els se¬
nyors diputats. Monàrc :■ s i monarcoides es freguen les mans de
satisfacció. Es prematur fer ju¬
qiièndes

es

creuaren

dici sobre aquest

sumari i la seva

derivació politica.
Hi ha gent que parla als passasdissos del protocol tramès al presi¬
dent de les Corts pel senyor Alar¬

d'una temible caixa de

cón, com
Pandora.

El Tribunal de Garanties

els quals, amb amenaces, foren obli¬
gats a sortir del Cafè de la Marina
i portats
a la força
a l'aleshores

lamenten que

Fiscal, el jurídic militar de la Di¬

militar.

practicada ha servit per a posar
relleu que els processats Colet,
Isern, Moragas, Juvanet i González,

de

i substància

problema más

visió.
Defensor, advocat senyor Eusebi
Isern Dalmau.
A dit acte hauran de concórrer
els caps i oficials francs de servei,
de Justieia

modl-

vida

Ignasi Grau Singla.

segons preveu

aquest motiu

per

de tema de tanta
en dues ses¬
sions consecutives s'han barallat
valentment, davant els
badalls
dels iuxers i l'avorriment còmic de
'la Cambra. «Señores se trata del

de

senyor

l'essencial.

i

sessions.

farina

Vocals,

nent coronel del
ria núm. 1.
Vocal ponent,

que no en
Diu que

suts discutidors

relaclo-

President,

ric

sometenistes no era Il·legal, i pre¬
gunta: ¿Es que potser la regla ter¬
cera
del ban declarant l'estat de
guerra no vol dir res?
Prossegueix el fiscal en la seva
rectificació, i
examina, detallada¬
ment, el cas de cadascun dels pro¬
cessats, i acaba dient:
Hom em dirà que no m'ha servit
de gaire la prova, des del moment
que fins ara he mantingut integra
la meva tesi. Però no és així. El re¬
sultat de les diligències practicades
davant aquest Consell m'ha fet va¬
riar la meva visió dels fets, encara

interessos agraris, tots sense distindó d'ideologia i de disdplina
s'apressaren a fugir del saló. El
blat! Fins dues dotzenes de tos¬

Miquel Santaló Parvorell, pel supo¬
sat delicte de rebel·lió militar, el qual
Tribunal estarà constituït pel per¬
sonal

la tinença d'armes per part dels

que

LA SESSIÓ DEL
MATI

ris enarbolen a tothora els sagrats

nyor Manuel de Arteche Echezuria,
contra el diputat a
Corts, senyor

el

la de l'actual
eminentment agrari,

davant el problema del blat, el
debat sobre el qual s'ha iniciat.
Bastà que el senyor Martin, er¬
ri recalcitrant de Valladolid
dés la interpel·lació al Govern per¬
què, de manera automàtica, aban¬
donessin els escons els senyors

l'Esquerra han demanat aquesta tar¬
da al Congrés al ministre de la Go¬
vernació la reapertura dels cer*—
clausurats. El senyor Vaquero es
Avui, a les tres de la tarda, a la
trà ben disposat.
sala de Consells de l'Edifici de De¬
Entre altres persones, visitaren pendències Militars tindrà lloc el
avui el senyor Companys els senyors Consell de guerra d'oficials generals
següents: Blasco (Sigfrid), Hurtado que ha de fallar la causa instruïda
i Gómez Hidalgo.
pe', tinent auditor de primera, se¬

DE VIATGE

Madrid, A lard Prats)

a

reunirà el

es

sentències

seu

,,

perdre'l de vista, no regatejar-li la màxima atenció.

seu

l el catòlic.

en

ni optimista. Ës suficient
mantenir una posició equànime, serena, digna, sòbria. I capacitar-se per
a aprendre avui i per a aplicar, demà, la lliçó de tot el que
s'haurà après.
Tot fa

els homes
les neces¬
ha resul¬

Nosaltres creiem, com Henri Poincarè, el gran matemàtic, que

»

Ja és a la Cambra el famós expedient, que haurà de liquidar-se pesi a
qui pesi, amb llum i taquígrafs. Esperem que callin les dretes i que s'a¬
tenguin a fets concrets. L'assumpte, per les proporcions que se li han vol¬
gut donar, té una extraordinària gravetat.

cartats i avui

la representació proporcional és beneficiosa per a tots els

tot això, que ha
les dretes per a bastir una escandalosa campanya
i d'a¬
veure

en-

proporcional.

glès, que va fer fracassar temps enrera l'intent d'establir el pro¬
porcionáosme en les eleccions de la Cambra dels Comuns per¬
què aleshores creia que no li convenia, i ha pagat posteriorment
aquella actitud amb repetits desastres electorals i amb una deca¬
dència llastimosa, mentre que el partit liberal belga ha mantingut
força i una influència considerables gràcies a la representa¬
ció proporcional que li ha evitat d'ésser esclafat entre el partit

cap.

amb la Constitució, en un afer d'aquesta envergadura

tificaren les defenses dels

Després d'un llarg període d'avenç a Europa, el proporcionalisme retrocedeix d'alguns anys ençà. Diversos Estats
europeus
que havien adoptat aquest sistema, l'han abandonat després. Pe¬
rò cal fixar-se bé en el fet que es tracta dels Estats que han
caigut
en
el règim de la dictadura descoberta o disfressada. I una tal
constatació, per als homes liberals i demòcrates, més aviat és un
elogi del sistema proporcional.

darrer dels quals és el que vam veure a
motiu de l'aplicació de la llei electoral majoritària del Govern
Azaña.
Es prou conegut, d'altra banda, el cas del partit liberal an¬

ésser-hl i interessar-se per la tasca parlamentària, però no hi ha tal tasca.
K

personal
és la de sempre: som proporcionalistes convençuats; però creiem
que cal corregir en la pràctica, mitjançant determinades modali¬
tats, els inconvenients més greus que té o pot tenir la represen¬

rec¬

càstigs, el
Espanya l'any 1933 amb

,

és al Parlament. No hi té

No ens proposem pas d'explicar en detall els avantatges i in¬
convenients respectius del sistema electoral majoritari i del siste¬
ma proporcional. Ho havem fet ja, en articles i en
opuscles. D'al¬
tra part, a hores d'ara cadascú compta amb prou elements
per a
tenir sobre aquest punt el propi parer. La nostra posició

les sessions d'ahir

monàr¬
elements envalen¬

Tota la premsa

quica

tots els

tonáis

de

l'antirepública, canalit¬

l'atendó dels seus seguidors
i simpatitzants cap aquest procés.
Se les prometen molt felices. Ells
sabran perquè. Pel que es veu, es
zen

Es reunirà el dimarts
El senyor Gil i Gil tor¬
na a Barcelona

tracta d'una de les qüestions que

la voradtat pública el
polític preconitzat pel
senyor Gil Robles, que ha de ca¬
llançarà
nou

a
ritme

racteritzar
Madrid, 25. — El pròxim dimart3
es reunirà el Ple del Tribunal de
Garanties Constitucionals.
El

vocal de

dit Tribunal,

j

que em

crel* que era un mínvó «»ln

Uoha»!

indagatòries.

tasca

governamen¬

Començaren les Corts sota
signe de negació i d'infecunditat. El seu destí és sostenir-lo fins

siguin escombrats com el que
són. Una nova política en la nova
que

senyor

Gil i Gil, marxa aquesta nit a Bar¬
celona en l'exprés per ampliar algu¬
nes

la

tal.

un

etapa?
El final, l'ha profetitzat l'ano¬
menat doctor Albiñana. S'apujarà
el pa.

El

rostre

eufòric del

nou

ministre

de

Marina, senyor Abad Conde

antecessor senyor Rocha, en el moment de prendre posses¬
sió de la cartera, reflexa tot l'optimisme dels actuals governants de 1»
República.
abraçat al

seu

No dubtem que després d'una presa de possessió tau wepressivament
com la del Sr. Abad Conde, les coses de Marina marxaran esplèn¬
didament.
cordial

El senyor Romanones ja ha dit. en unes declaracions sobre la
donada a la crisi pel senyor Lerroux. oue «no hi ha més cera aue

solució
la aue

la hurûcinilâi

FINANCES

COMERÇ I
l'Estat, degut en

de

Deutes

Als

part a la manca d'ambient per no
ésser fetes les operacions al rotllo,
hom notà certa pesantor i per fal¬
ta d'ordres segurament fa que els
canvis ea ressentin quelcom i vagin

perdent terreny. Hem de fer cons¬
tar que alguns Deutes, particular¬
ment Amortitzables, ja han assolit
canvis suficientment alts perquè els

posseïdors d'aquest paper se'n

sostingudes les Obligacions de
Diputació, Provincials 1 Munici¬
pals; aquestes darreres han aconse¬

Nord, 51'80, 52'00, 51'70,

mateixa tessi-

que
en

hom va veure

dustrials, només que sostingudes.
Al sector de fl de mes, fermes

Colonial, 46 65, 46'85, 46'75; Explosius,
105-60, 104 50, 104'85; Filipines, 333,
322; Chade, 367, 864.

Borsa de la
Nord, 62 10, 52 05, 52'25,

accions

Nord 1 Alacant, 1 del grup

les del Banc

d'Industrials i bancàries,

Hispano Colonial, però durant la ses¬
sió de borsa no feren més que sos¬
tenir els canvis aproximats del mau.

Interior

tarda

2*945
238'26
171'76

2-93
Ï38'00
L71'60

Belgues

4-978

4'965

Florins
EscutB
Cor. Praga
Cor. sueques
Cor. noruegues

32*70

83'10

30'60
l'86

30'80
l'88

l'61

1-63

52'10; Ala¬

40'20, 40'30, 40*15; Rif, 66'25;
56'50, 56'25 ; Explosius, 104 75, 104 35,
104'35, 104'50; Ford, 173'50, 173'75,
173'50; Sucres, 30'75; Petrolets, 5'05,
5 00; Gas E, 115'50; Orenses, 16 00;
Transversal,
19'25;
Filipines, 121;
Chade, 364, 365.

les

7'42

62'80

48'00;

Hulleres,

començava a abundar el paper
aquest sector. Les Obligacions in¬

Francs

DE CATALUNYA

Borsa oficial
Colonial, 47-00: Chade, 364, paritat;
Chade D, 71'40, paritat; Chade E,
71'00, paritat; Filipines, 322, paper;
Explosius, 104-35, 104-50 ; Rif, 66'50;
Indústries Agrícoles, 188*00; Sevilla¬
na d'Electricitat, 74*00, paritat; Mar5 per 100, 87'00, operacions.

Els

1 foren rebutjats un

han regit en el
d'aquesta setmana són els

preus

mercat

que

següents:
Oous, a 2*75 la dotzena.
Pollastres, de 8 a 15 ptes. parell.
Gallines, de 13 a 20 ptes. parell.

NOCES DE FIGARO
patxa a Comptadurla.

rebutjà un recurs del senyor
Turon respecte la condonació d'un
trimestre d'arrendament del Teatre
Municipal, el qual havia estat apro¬
vat per la majoria dels regidors.
El senyor Dàrius Rahola lïrapugnà, puix que al seu entendre s'havia
a

tos

l'r, i oi v. Uarceluua 193U
Tramvies Sevilla 6 V.
Tramvies (¡ranada 6 •/

1864

...

Franca 1878

...

Frauça
t. «

1/9 •/. 4

Demà. a
REY DE JAUJA, 13

a

COM"

10'Í6.

les

F.

101 B6
Bous or ITesorerla A...
Bons or tresoreria B...
Deute Ferroviari 5 V- A
Deute terriviari 6
B
Deu Le Ferroviari 6V.C

Companyia — Demà, diu¬
tarda. Acte segon de LA
PIPA DE ORO i LOS MARIDOS

d Duies

«El Siglos

estat

Gas i

100 40
100 2j
1uU 2j

Eleclrieitst

Uuio Cotonera 0

GALLARTA
cartells.

TO

Valen. Miuores
Elect.

89 75 I 99 65

|

anys i

vestia modes¬
tament. Com que no duia al damunt
cap document, no ha pogut ésser

Uroaoér

1921.

Identificat.

Urgell

¡CONTENTE, CLEMENTE!
S E V 1 Y I Y A

va

Eiec

Biec. Cat 6 V

Euerg. Eiec. C 6 /. 1
1913 o am pi
1910 B
1917 B

Eiec U. Bons 1

Euer

Ener. Eiec. C. Bous 1

......

relíenle 6

u

DE

ARNAU
f
Exposició d'obres de pintors i
gle XIX: MARIAN FOHTUNY,

d'Espanya
Ext

F.

Espanya..

PONS

m

...

ral

febror

Sxpoa

i

Caruurs

1928 b

/.

-

...

El.ampla 1907
Eixampla 1918
Eixampla 1927

industries Agrícoles
Maquinista terrestre...
Monopoli Fctrulis
...

Heguds Llevi
Regadius Llevant
is

1926

Eléct.

Unió

Catalunya

rassat tingué lloc. al
camp del F. C. La Gleva, un partit
amistós entre l'equip local i el F. C.
Montesquiu. L'encontre resultà molt
competit 1 acabà amb el resultat de
3 gols ala favor del F. C. Montes¬

Diputació. 262 • Telèlon 18710
Art i ornamentació
ARMENGOL
Pintures a l't
JOSEP O JANSANA
»
>
M. LLOMBART
Fins el 8 de febrer

Saunera Catalana ptes
leieiouice 7 •/. prêt...
leieiouica ordinaries..
Unlo Saunera Espanya

quiu.
L'equip vencedor l'intevraven : Ar¬
nedo; Soler. Guadayol II; Escarrà,
Sarradell, Guadayol I; Serrat, Se¬
llés, Climent, Larri is 1 Casademunt.

TORTOSA
possessió dels seus càr¬

Han pres

respectius els nous membres que
formen el Patronat
de l'Hospital
d'aquesta ciutat.
recs

.VlKlSl'.Vr

liLOUi

fllti
deauu»

Nuïn

Obres

d

3

Puouauet
Preus en

otes

J 28 6c J p4
I 2» J 2#

glacial.

—

—

neu
Menuts

prims

I 78 6t I
I 1< cC I

...

Segon et

I 1j

Sego
Preus

en

O HUI

ais la cnartcia us
MURfc&C

I

-t

I

19
18

19

m atri

UIVAOfc»

'/.

...

de
I

les

l'Estat

t8 7o

I

Junta directiva de l'Ate¬
hem rebut una invitació per a
De la

—

una

«arantis

molt

aviat

reunió
entitat3

en

Preus en ptes

seran

invitades

a

SÚRIA

amb l'ajut de tots,
i altruista obra.

RECTIFICACIÓ

nyor

Amador

<

II

inconvenient a es¬
tota vegada
que «La Ciutat» ha deixat de sor¬
tir i que a LA HUMANITAT no te¬
No tenim
ta mpar-la

nim

cap

38 5n
36 50

i

Salamanca
PALL/

Avingut
tie

Bosc.

diumenge, primera ses¬

Demà,
sió

a

les

LES

3'30:

per satisfet.

IMPORTANT CALÇATS
qualitat
de

a

baratissims

txpesició i venda de tota mena d'articles
Sempre veritables ocasions

ALFALS

PEtIPECIES

imp Marroc 6
Emprt Maizea 6 •/•

•/

A

D'EN

BELLUGUET
Segona sessió, a les 6 i nit, a les
10-15: LA
PLACA
SANT
DE
JOAN — Dilluns, tarda. Delinttívament,
darrera representació
de
L'HOSTAL DE LA GLORIA.
Nit: LA PLACA DE SANT JOAN.

SUBHASTA
Cada dia gran
variació d'articles
de

4

a

7

tarda

l'KI.AI, 8

.

«Sor Angélica». «Com¬
de juerga».
«La princesa de la Czarda»,

—

-

«na mujer ne mi
marido».
Bonemir.
«De Eva para ucA»,
prika».

TI L. 143741

«La

—

«Las

Capítol.

«Pa¬

n

i

Centric Cinema.
«testamento del
doctor Ma o use». «Reina el amor».
Comedia
—
«La vlua privada de En¬
rique VHl». «Sobreñaural».
Colon. — «Tarzan de las lieras», «La
—
«La ninia t
Siempreviva».
«La locura
«Luna de miel para t
Esplai. - «Sola con su

MUNDO

VIVIMOS
BAVARIA FILMS

EN

QUE

Sangbay»,

imor»,

«Ojo

maldita», «Cocktail musical».

ua

EL

e

Diorama.

Fantasio.

«Federica»,

—

t-emina.

«La novia de la suert

—

—
«Volando nacía Rio Janei¬
«Carita de ongel».
compañera», «El

Intim.
ro»,

Iris
«Tarzan y su
misterioso Sr. X».

FANTASIO

Laietana.

Avui. tarda, a les 4 1 nit, a les
PATHE JOURNAL;
PUERI¬
CULTURA
(documental);
RE¬
VISTA FEM1NA; Dibuixos. Gran
10:

èxit

de

Mady

Christians

en

«Eskimos. «Atlàntlda» 1
la lampara maravillosa».
«Sola cou su amor», «Jar
alma de un caballo».
«La garra del gato», «Ea-

—

«Aiauino y

Majestic.

—

el

guar,
Marina.

—

Maryland.

—

«Te quiero y

Me tropo!.

—

«El amor a

la

deliciosa operta:

FEDERICA
amb

Demà.

Paul

sessió

Horbiger

Mistral.

MATINAL

—

Czarda».

PARIS

CINEMA

«Anua Wickers», «Un cier¬

to Sr. Grant».
Monumental. —

El programa niós atractiu de
celona — TARDA. 4'30. NIT.

Bar¬
9'45;
VISTES PATHE i FEMENINA;
Mae Wast en NO SOY NINGUN
ANGEL; Dibuixos: Gustav Froh-

de la
«La princesa
«Sobre las nubes».
—
«El dictador». «El arra«La

batalla».

«Sola

«Por ur millón»,
ningún ángel»
Pedró.
«De Eva para a
Parls.

—

Patlio

Palace.

con

«No

su
soy

«Tres amores», «Ca-

—

HE

lich en POR UN MILLON. - Es
despatxa a la taquilla per a la ses¬
sió de demà, tarda, a les 6. — Di¬
lluns vinent: Annabella en NO¬
CHES MOSCOVITAS i Ics famo¬
ses
gestes de EL CRUCERO EM-

Pnncipal.

—

«La princesa de ia Czar-

Publi Cinema.

Rambles.
«Oro

—

en

la

—

Reportatges d'actuar

«El nijo del Carnaval» 1
montaña».

Royal. — «La princesa de la Czarda»
1 «Sobre las nubes».
Select Cinema. - «El dictador». «El
«iarza y su corn¬
ac usador».
«El dedi
«Mascara a». «Medio millón
y una novia»
Talia. — «Volando ûacla Rio Janeiro»,
«Anny. Anny».
Triomt. — «Sola con su amor», «B
rey del Jazz».
Tetuàn. —
«Sucedió una noche» )

Splendid Cinema,
panera»

Smart.

WARYLAND
—

Tel. 21968

Tarda. 3'30. 5'30 I 7'30 (con¬
tinua). Nit, 10: AHI VIENE EL
LOBO
(dibuixos):
NOTICIARI
BAVARIA FILMS;

HOTEL l)E VENTAS

I

Comtal.

CINEMES

Placa Urauinaona, 5

Austríac 0 '/• S

«El

«Mascarada». «La mujer

-

Mundial.

Lamentem l'incident i creiem que

«El caballero de
novia viuda».
«Las de los ojoe

marido».

Broauway.

en
senyor González.

amb això es donarà

*

un

Barcelona.
pañeros

...

I

Novetats.
—
Tarda:
Oimeco». Nit: «La
Prinouial Palace
-

.

cap

preus
Ider

de Sala-

Tarda 1 nlt: «Oro y mar-

POMPEIA

COLISEU

nosaltres,

Gran venda de

lloo O.

el món... I

«Roda

CINEMES

informació autoritzada que
entredit l'honorabilitat del

92 6C

Internoc..

Muñoz ha

als li

Floret
98 25

González

estimat atemptatoris a la seva dig¬
nitat.
En carta rebuda d'aquest, data 24,
s'al·ludeix en termes severíssims a
l'esmentada crònica i se'ns demana
una rectificació d'aquesta.

LLEGUMIKOF ttt

d Esp.»

REDCND0

MARC

LA ISLA EMBRUJADA
DEPORTES DE INVIERNO
DE OUERLAND A MAZURIA
EL CAMINO DE HEILUKON

«La Ciutat» del dia 10 de l'actua!
Inserí una nota del seu corresponsal
que contenia conceptes que el se¬

aquella societat totes posi

de la localitat, per tal

de portar a cap,
tan humanitària

88 25

mica

l'acte dels Jocs Florals.
Molt agraïts per la seva atenció.
Per tal de crear una «Guardio¬
la benèfica», iniciativa del Centre
Cultura! de Remolins, d'aquesta ciu¬

tat,

b

assistirà l'ex-mi-

peratura, aquests dies, és una

l'eminent

NOTICIARI

—

nistre senyor Marcel·lí Domingo.
Al cim de les muntanyes de
Caro ua nevat copiosament. La tem¬

ela 00 quilo.

Sobrei-ortiren de l'equip guanya¬
dor els defenses i els dos extrems.
La resta de l'equip complí.

Avui, dissabte, a les sis de la
tarda, i al teatre Coliseum, es ce¬
lebrarà l'anunciada feita dels Jocs
Florals de Tortosa, organitzada pel

nostre Ateneu.
A l'esmentat acte

«Aquesta mt 1

Tarda:

Nit:

EL DICTADOR
per

per

Diumenge

S YRA

Metauics

Fument d'DDres
ranaca FUipenee

Romea?*-

esdeveniment lirlc:

de l'Alcaldia s'han

MONTESQUIU

6 •/■ D

Regadius 6 /.
Força ule van t..

troba lesionat.
tindrà lloc el partit

tal de tractar del que
calgui fer durant els dies que resten
de la II Campanya de la venda
del segell a l'efecte que el seu re¬
sultat a Reus sigui el mes afalaga¬
dor possible.
fància,

...
...

breus moments.

i d'altres

Fins el dia 8 tie

6 /.do
6 •/•
6 V.
6'/.

Pintura

BOSCH
J. OLIVET LEGARES
COMEZ

E.

ROLLA
1921
1926
1926
1929
1922

en

—Diumenge ai mati se celebrarà
l'Estadi un encontre entre el Ca¬

Nit,

reunit els membres que componen
el Comitè Local del segell Pro In¬

UOHTB OA I ALANES

1 rausuieui terrains
nu
ne.

Eléctrica

Galeries Laietanes

Amer. Eiec. 6. D
Eiec. s. t
A ui ei
rúes del Llouregat...
re
Das Leoon a. B...

CXTN?trn'-piaCaTr^ntlT^.

^

Manresa.—Al despatx

ip

¡p.

iCcSdcs'f. Llína»"8 0r°,·

Lioeuf3—-'Nltfn«L'estudlant

Simón

V.

per

«L-huracA».

Nlt:

•Espanyol
—
mal més».

DOLOROSA

LA

corresponent al Campionat de Ca¬
talunya entre el Reus Deportiu i el

Catal. b

Euerg.

Euerg

MOLINOS

REUS
declarar un conat d'incenc
la fàbrica d'olls que la raó
socials Fills de Francesc Bertran té
establerta al Passeig de Prim. Sor¬
tosament no tingué conseqüències.
I
acudiren els bombers els quals
aconseguiren extingir totalment el

popular: BOHE¬
DE VIENTO I

tarda,

Avui.
MIOS

Torres que es
A la tarda,

Catalana

Tarda: «Bis homes torts»

Ponorama.,-•

«Content#

Taida i nlt:

Barcelona. —
Clemente».

talunya Nova F. C. 1 el F. C. Helvètia, a profit del jugador Josep

Sales d'Art

Granada.

TEATRES

TEATRE NOU

Ualul

se ni

A AVUI

MADAME

foc

lias U

:

tiuv

CHIQUI¬

-

Detalls per

ESPECTACLES PER

Diumenge, tarda:

haver cursat la docu¬

no

Monturiol

de Carme

a

Èmpt

—

èxit:

10, el gran

L'huracà

l'Ajuntament el
municipal, 'senyor Llui3 Ba-

quaranta-cinc

Ajuntament*

Bona Expos

QUINTANA IV

conua

BARGEl ONA
les

mentació dels comptes municipals
des de l'any 1930.
—A les muntanyes de Vallicrosa
ha estat trobat el cadàver d'un ho¬
me en estr t de descomposició. Hom
diu que l'interfecte aparentava uns

230 00

Caimana

tup.

Avui dissabte, tarda, a lea 4:
AZuKMEWDI - URZAY
contra
GALLARTA III - LEJONA
Nit
a
les 1015: ZARRAGA - PEREA

POLIORAMA

TEATRE

destituït per

secretari
bot, per

'

Udiidí d

banc

NOVETATS

FBUfUQ

—

Fum. d Dures

6 1/2 •/. '
5 1/2 •/. »*

«M

Arnau.

Jiménez

Joaep

tota la

La causa que s Instrueix contra
els veïns de Cadaqués detinguts amb
motiu dels esdeveniments revolució
naris del passat octubre, s'ha aixe¬
cat a plenari. El dia 15 del vinent
mes es procedirà a la lectura de càr¬

d'Dores 6 */• 192»
0 V. 1920
Bous u ■/.

Fum
Fum

O.

4 1/2 •/• s
4 1/2 •/■ B
4 1/2V.C

d Emis

RACING DE SANTANDER

menge,

Comuniquen de Cantallops que ha

Valors

auart de quatre

un

La novia viuda
de

Triomí de Cèlia Montalvan. Pe¬
pita Huertas. Antoni Murillo 1

recs.

aixa

Olmedo

a

gener,

F. C. BARCELONA

alguns Consells de guerra con¬
tra alguns encartats en els fets del
6 d'octubre.

1M 60

les

27

La revista de

ran

1/2 •/.

acores t

Magatzems

m

CORTS

FUTBOL, A LES

èxit:

—

F O.
F O

/.

CIBRIAN

El caballero del

Hom diu que la setmana prò¬
xima a la nostra ciutat se celebra¬
.........

Aruus-Uan

«

LAR-

cipal de Banyoles.

Forn

Barcelona,

-

Comédie*

Companyia de

Avui, tarda, el gran

LOS MARIDOS DE LIDIA

TFAÎRE

dissabte, tarda: CELAALüEüDI contra ARGA1HAELUCEA. Nlt: JUA-

-

K1STI I - GOMEZ contra
KusCAIN - GUTIERREZ.

TEAIRE NOVETATS
-

Palace

Frontó Principal

A

Avui,

—

f

ortlt. 6 V- A
» 1927 amb S

Deute terr».
Deute terrv
Deute Ferrv
Otolig. l resur
Oblig. rreeor

petits.

Y MARFIL.
YA II
RATE

_

»

episodis d'a¬

dels

ventures, alegria
les 6 1 10T5: ORO

FAS¬

VARIETATS

grandiós éxlt:

—

Heus a Boda..
Cordova 3 •/...
Badajoz 6 •/-...

nit

cruz

destacats artistes —
les 3'30: QUINITO I.

Avui. dissabte, tarda, a les 6T5
1

a cara y

altres

amb

Gran Companyia 0

i arquitectòniques.
Dijous, a la nit, morí gairebé
de sobte, a la nostra ciutat, el se¬
nyor Innocencl Garcia, inspector del
Cos de Vigilància, de primera clas¬
se, jubilat, pare del no3tre distingit
amic senyor Jesús Garcia Olavarrieta, digne funcionari de la Comissa¬
ria Delegada de la Generalitat.
Demà, diumenge, a les deu de
nit, a l'Ateneu Social Democrà¬
tic, tindrà lloc una audició de sar¬
danes a càrrec de la cobla La Prin¬

Directes

1928 U
U

Maruja

Localitats.

>

TEATRE

ques

U

s

Lluis S.

MÈLIA

legiata de Sant Feliu, de la nostra
ciutat, amb l'objecte d'una visita es¬
colar i instructiva. Les petites visi¬
tants admiraren les belleses artísti¬

Vm irtlt. 6 y. a
»
192P U

Balaguer,
Elies
Saniuan,
Torrecilla, Carme Cuevas.
Cuevas i Adela Calderón

sep

Gran

esó cel·lular.
Una secció de nenes del Grup
Escolar «Eiximenis», acompanyades
de la seva mestressa senyora Narcisa Carbó, anaren dijous a l'Ex-Col-

Apucaciuua 'leo. e
Asland d -/. preterenD
Asian d 6 •/. 1916 ..

Cent

i

amor

"J'aqueet

DECORATS - MICRÒ¬
PIANOS DE MANETA .Demà, tarda, a les 4 1 ult, a les
10: RODA EL MON... I TORNA
AL BORN. — ES uespatxa — *—

suposat complicat en els darfet3 revolucionaris. Ingressà a

Febrer

qual figuren AntòBardem, Jo¬

FONS

a

industilali

-

El

TUOSOS

—

Obligacions

VESTITS

teatre

^ocupa^el

^que

de

comèdia

t ta bonica
i Blay:

i Gui¬

Rafael

SANTPERE, MARIA TE¬
RESA KLEIN, EMILI VENDRELL
1
l'xAs»
dels
SAXOr ON1STES
FRANCESC
CASANOVES
ESPLENOiDU

La comèdia

ple.

JOSEP

plicacions completes del senyor Bon¬
matí, conseller de Finances, i es vo¬
tà en contra en tots els articles que
augmenten matèries de primera ne¬
cessitat, com 6Ón el vi i la carn.
Ahir fou detingut, a la nostra
ciutat, Josep Artigas, conegut mili¬
tant en els Sindicats de loposició,

11 ansa tiant. 6 V
l'i uns o 1/2 -/• eep 1920
Iraus a 1/2 ■/. CUS.1926

Sorollós èxit de Quintero
llén 30 representacions a

RODA EL MON...
I TORNA AL 30RN

els pressupos¬
1935, prèvies unes ex¬

de l'any

10:

JUDEX

MARFIL

Y

ORO

Josop Santpere, Maria Tere¬
sa
Klein.
Emili
Vendrell. Nit,
a
les 10. EXIT GRANDIÓS!!
TRIOM DE LA JAZZ FANTASIA

l'acord

Telèfon 81222

—

Avui, de 4 a 8 1 nlt. a lee

per

S'aprovaren després

lrainv. Barcelona 1

Llúria. 115

Telèfon 22026

Aquesta nit i mai més

procediment legal, ja

un

(Pro¬

METR0P0L

ROMEA

TEATRE

Avui, dissabte, tarda, a les 4'30.
butaca més oara. 2 ptes. Pri¬
mer:
EL FANTASMA DE SARA
GOSSA i el gran èxit:

Es

Joan Crawford amb Franchot

Tone i Gene Raymond. —
ducció M. C. M.

La

Bonmatí i Pere Vila.

MUJER

LA

AMA

ASI
per

8ANTPERE

COMPANYIA

després d'unes
paraules de conformitat dels senyors

que faltava la revocació de
de la Comissió de Govern.

de
LES
Es des¬

—

Avui, tarda, à lee 4. Nit, a lee
OPERA
MODERNIZADA
REVISTA
PARA(còmica);

10:

GRAN TEATRE ESPAHTOL

1 altre extrems,
Catalana i Es¬

amb els vots de Lliga
querra Republicana,

mancat

4 "/• i

LAS DE
LOS OJOS
EN BLANCO

MOZART.

FESTIVAL
represen lacló

Frimera

ordinàries, l'alcalde tolerà que fos
llegida en dues parts, com sl el con¬
tingut fos parlat per dita minoria,

CASSA DE LA SELVA

etc.

COLISEUM

èxit:

el sorollós

>.

EL ESTUDIANTE
DE SALAMANCA

de

escrit de dita minoria, el qual con¬
tenia dos extrems, un que feia refe¬
rència al concurs i l'altre al funcio¬
nament.
Tenint en compte la pauta que
s'ha de seguir en les sessions extra¬

MERCATS

VIATCE8.

TALS.

preseuiacló de l'òpera del mt

llegir el veredicte del
concurs per a la maquinària, el se¬
nyor Tarrés demaná que es llegís un

cant,

Sessió continua. Seient UNA PES¬
SETA: NOTICIARIS. DOCUMEN¬

CARBAJAL

MARGARIDA

CINEMA

■

propietat 1 abona-

Avui. 20 de

noria tradicionalista.

Abans

d# ravlítè» d»

Companyia

LICEU

TEATRE

GRAN

PUBLI

PRINCIPAL PALAGE

Ple

Lliures
Dòlars

TEATRES

Dijous, al vespre, celebrà sessió el
Municipal sota la presidència de
l'alcalde, senyor Tomàs. Els seients
del públic estaven gairebé tota ocu¬
pats per lleters forans, interessats a
que no s'aprovés el concurs i funcio¬
nament de Ics bases de la Central
Lletera, i tenien posada la seva con¬
fiança 1 defensa a mans de la mi¬

CANVIS Ot MONEDES

16'75; Petrolets, 505;
Transversal, 19'25;

17'00,

Docks,

51'95; Ala¬

40'15; Ford, 176'50, 175;

cant, 40'00,

Molt

guit una nova puja.
Les Obligacions ferroviàries, sl be
tura de les sessions anteriors, —o

decaigdues i

Borsí del mati

vagin

la

s'han mantingut en la
sla fermes—, al rotllo

àdhuc les Chades,

mes,

amb tendència fluixa.

PUBLICS

ESPECTACLES

■

EL PLE MUNICIPAL :i DETENCIÓ
VISITA ESCOLAR INSTRUCTIA :: MORT SOBTADA :: ALTRES
NOTES D'INFORMACIO

tractades a fl le

Les altres accions

LA BORSA

GIRONA

DEL 193S

GENER

DE

DISSABTE, 28

TE

QUIERO
QUIEN

Y NO
ERES

SE

«Oro

—

en

la

montaña».

Tivoli. — «Caravana».
Urauinaona. — «La espía núm. 13».
Wailtiria. — «Tarzàn y su compañera»
«Es h

Vertli.

Volga.

—

—

a

de

a

«Torero

a

«Hombres

i

£ín

fuerza». «Sal¬
blanco»,

«a

—
garra del gato». «Anna
Maria», «La novia del regimiento»-

Xile.

«La

*

DISSABTE, 26 DE

la humanitat

DEL 193*

GENER

la humanitat
editorial

ronda

LA PREMSA

llibertat

Redacció t

25

Que
mes

Fora, un trimestre

No té

2'50

otes.

7'50

»

«Quant

Portugal

i

Catalunya, el

a

tosa

tucional 1 Injusta.
Tan
Incontrovertible
mentació del
senyor

Segura

comentat per un
sacerdot

el

en

Reglament per

a

Imprudencia, entre
lióles

p'.:. .tea,

per

u

los católicos es¬

conflicto. Ante el
cardenal, Gil Robles y sus huestes
son unos demonios que ha vomitado
el infierno.
Pa:
él no hay más que Monar¬
un

enorme

quia; si tuera necesario,
quia absoluta.

una

X

donde reside, ha dado un nue o
fetén a la República española.
El cardenal Segura no tiene per.
de Dios.»

I què ha de tenir!

\

Aixi

ho

diu

La

Alemanya

Publicitat.

1

«El Cap del Govern, en el debat
J'abans-d'hlr al Parlament amb motiu
de la reorganització ministerial, asse¬
gurava que no havia passat res de
un

de

1 prou;

carteres

Holanda

del

desdoblament
altrament tot ba

implica

Abad

senyor

eixamplament

un

Diputados, donde tendrán

ra de

pot passar, segons La Voz, amb la
Republicà. Fa pena i Ja vergonya,
però is aixi:

y

tie¬

laa derechas mayoría absoluta.
Es de prever y de temer que lo que
baya en el proyecto de liberal y equlnen

J

iparezca
y
sólo
quede,
vttuv.
io que tiende a 1
los diarios puedan ejercer
slón de fiscalIzadoree libres de los go-

«En la edición nocturna de «El De¬
bate» se público anoche una Infor¬

mación

relativa

la

ley de Prensa
proyectada
Según dijo luego el ministro de la
Gobernación, lo publicado no es su
proyecto de ley, sino el de la Comi¬
a

sión Jurídica Asesora que le sirve
-,
oirección de Seguridad
a dicho
diarlo, a causa
i

«El

Liberal» pe¬
dia que
republicana
se
uniera para la defensa de la libertad
de critica, hoy más amenazada que
La

'le

-

ba

mañana,
la Prensa

otra

de

i

Se Intenta de nuevo una maniobra
de largo alcance, que ya fracasó; pe¬
ro
qua boy, a lo que parece, tiene

(A nosotros se nos acaba de confir¬
mar

el

por

de

Tribunal

consti cuclonales

Garantías

la multa de diez mil
nos impuso en tiem¬

pesetas que se
pos del Sr. Salazar Alonso.)
Pero, en fin, lo importante es que
el ministro de la Gobernación ba di¬
cho que el proyecto de la Comisión
Jurídica Asesora sirve de base al suyo.
sobra

esto

Intranquilizarnos.

para

el querido
difíciles.

i

quinientas pesetas, según di-

Y

Porque aun suponiendo que el se¬
ñor Vaquero, buen republicano, anti¬
guo periodista, lo mejore en sentido

de

base de la República; al alguna
cosa ha estat eixamplada ha estat la

grandes probabilidades de éxito. Y es
preciso deshacerla, o por lo menos
denunciarla a la opinión pública.
Hemos dicho siempre que nosotros
queremos para la Prensa un régimen
conlunto de libertad y responsabili¬
dad. El proyecto de la Comisión Ju¬
rídica Asesora suprimo la libertad y
agrava la responsabilidad. Basta leer¬
lo para hacerse cargo de ello.
iQué triste es todo esto, lectores I
¡Y cómo nos apena el considerar que

fundamentada

toda oposición legal

y

substanclalmente.

«LAS

VAMPIRESAS

Corts.

«Ayer se abrieron las Cortes. Desde
el día en que comenzaron las vaca¬
ciones, pocas cosas han ocurrido a la
faz de la opinión pública. La reorga¬

ministerial ha venido arras¬
trándose Justamente hasta la víspera
de reanudar la vida parlamentarla.
Ya dijimos cuál era nuestra opi¬
nión acerca de la labor desarrollada
nización

decir, que quedó sin abordar—
el anterior periodo parlamentarlo.
Nada hicieron las Cortes que benefla la clase trabajadora
Se apron ios haberes al clerq, se conce¬
dieron créditos para el aumento de c
fuerza pública, quedó en suspenso el
Estatuto de Cataluña, se devolvieron
fincas
incautadas a la llamad:',
-

,

grandeza... Pero el problema del paro
a pesar de lo mucho que se llevó y
trajo esta cuestión, permaneció en
desván de ios anteproyectos.
—

—¿Qué

le

81
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LAS

parece

proyecto de

el

Estatuto de Prensa, den Feldespato?
—Algo iiberalote. Le falta un artloulo que digai «El presente Esta¬
tuto sólo pot'rà ser aplicado a los

leyes demagógicas
ministro de Agricultura. A Juzgar
las declaraciones del
Gobierno
parece hallarse dispuesto una vez

del

las

rr

distintos grupos de la

„„„

s

«POR

per

éste
más

ria, no habrán de permitir otra
que la de dilatar, a la maner
cómoda y llevadera, la vida e_
de un Parlamento sin oxigeno popu¬
lar, con más visos de Asamblea —
sultiva que otra cosa.
Nada aguardamos —ni nada aguar¬
dan las masas laboriosas— de
Cortes

la síntesis de la

que son

trarrevoTuclón,

del antl-pueblo Sl en
las Constituyentes apenes pudo refle¬
jarse lo que entrañan las aspiracio¬
nes
de los trabajadores, considérese
cuál ba de ser el resultado práctico
de este Parlamento, modelado

todo

prieto de la reacción en

>

no

que

_

na tenido que
actividad cou

"desenvuelto

» ha
bajo
estado de alarma y
guerra, con la censur

vigencia; que
la tutela del
I

momentos 1

algunos

discursos de sus dlpu-««™
-go de su funcionamiento, es un
lamento efectivamente agotado,
integrado. que
¡
"""
lldnd.

—

Par¬
des¬

píen

(De

pasará

Contra
l'Estatut

«Heraldo».)

n

l·io

Aauest numôro ílcl
"t
estat visat per la
~

censura

entenem-

Contra el de Premsa,

i

responsabilitats de regir la vida
pública de Catalunya 1 de Barcelona;
poden estalviar tots aqi——Ur

aquesta

i

todo el bien que pensáis de voso¬
cuando creéis acertar sl no nos

cuando

dejáis decir lo que pensamos
creemos que os

habla encontrado la
obligando a la Prensa a pu¬

manera

blicar las notas que el dictador re¬
dactaba entre trago y fuche de pe¬
león y en el nerviosismo de sus agita¬
dos desvelos. El aplauso se fraguaba
así- y el mal de la censura pública
con la censura previa se curaba.

otros

República entiende seguir

La

Lo que con la dic¬
tadura era arbitrariedad, con la Re¬
pública serà ley. Se habrá salvado el
espíritu jurídico que preside y
ba
procedimientos.

«LA REORGANIZACION DE
FONDO Y SU RESULTADO
«En

el

fondo

del

mar,
(De «El

matarile

presidido nuestra revolución de abo¬
gados, nuestra política de toga y bi¬
rrete, nuestro idearlo de amanuenses

Pueblo».)

de

escríbanla.

Las notas no
por el morapio,
lada con que. a

vendrán Inspiradas

sino por el agua he¬
cubos, nos duchan a
los republicanos. Y, en cuanto a la
censura previa, cantemos ya
desde
ahora las alabanzas que nos merece
el proyecto de ley sobre la Prensa que,
al recordarnos que «con arreglo a la
Constitución toda persona tiene de¬
recho a emitir libremente sus Ideas
6tn previa censura», nos recuerda que

viviendo momentos anticons¬

estamos

titucionales.
A ellos vendrà afortunadamente,
poner coto la proyectada ley

a

substi¬

tuyendo el anticonstitucional procedi¬
miento del «simllla slmlllbus curantur»,

Bjfl el|

aplica la

que

"la ablación,"o la extirpación, que
pondrà a cuantos manejan pluma en
el preventivo trance de sangrarse en
LAS CORTES
Terminado el debate polí¬
tico, un diputado habla del tri¬
go y los escaños se despue¬

«AYER, EN

blan.

(De

los

periódicos.)

Porque hay un «pero», escrito cou
tinta simpàtica que ennegrece al ca¬
lor del Interès con que se lee el texto
del proyecto, y ese
«pero» aparece
cuando, a seguida del recuerdo del
texto constitucional que proclama el
derecho a emitir libremente las Ideas,
el proyecto nos anuncia «que " "—

regularà

los

procedimientos

de

dar

mblicldad a las Ideas cuando, los que
put
las

tengan, escojan el medio
__S»
dl
divulgarlas.
parí
.

.

■*"

'-

cualquiera otro medio mecànl
mico o manual».

quiera que. bien Interpre¬
manual, no se escapa ni el
manoteo de los sordomudos y, bien
Interpretado lo del medio mecánico,
no
se excluye ni la palabra, que
es
un producto del mecanismo de los ór¬
Y como
tado lo de

merecen

«ES

NATURAL

EL DE LA DERECHA. — iVIva
*1 Estatuto 1
EL OTRO. — iCómol à Desde

•uàndo?
—I El de Prensa 1
—lAhl»
(De

que

nuestro aplauso.»

Torrenclalmente.
—•>■>

iinviBs

IK
que

y

unirse

llegar d

que
i

apaciguarían la

suelo

«El Diluvio».)

so¬

Porque con las limitaciones a la
emisión dei pensamiento do se limita
la Idea, se la comprime. p°We 'a
Idea
cuando se expresa libremente.
■1 es mala pierde su virulencia y sl
es buena beneficia a todos
b?oalPorque la idea comprimida, mala o
buena, acaba tarde o temprano por
manifestarse.
~

que parecen,
—
~

de

aleja

mem,
poca

però, que l'elogi haurà fet
gràcia al senyor Lerroux.

«No infrecuentemente ha recorda¬
do D. Alejandro Lerroux eu condición
de caudillo,
considerando que este
nombre y caràcter es el más indicado

de reales partidos
Earay Jefes
a la españolada.
Prefiero espafiono en¬

611.124

Estònia
Estats Units
Finlàndia

trar ahora en la discusión del punto,
aunque concediendo que un personaje
civil puede ser tan caudillo de multi¬
tudes movilizadas por lo menos como

Lo que me Importa en
esi.e momento es anotar que la suma
validez de
un
político se acredita,
más que en la dirección de una masa
homogénea, en la presidencia de una
coalición. Aquí el político se extrema
en la prueba más encumbrada. Mejor
que ser caudillo es ser àrbrito.
Algo quiso decir la Ceda, algo qui¬
sieron los agrarios y alguien espera¬
ba que con los remezones vacilara o
retemblara todo. Pero ahora que co¬
nocemos toda la historia y el desen¬
lace, nos serà fàcil ver que el proce¬
so de estas últimas dificultades y su
vencimiento, más que a un drama, se
asemeja a una fábula: «Los dos jefes
un

general.

Íelostra»,
àrbrito»,
cono moraleja
«Los dos litigantes
antecedente
y
i

la acción. Y digo esto postrero por¬
que el Jeie del Gooierno dijo con ante¬
lación a todo el desarrollo de las ma¬
niobras terminantes su Juicio sobre
esos
otros Jefes, cuyos méritos los
capacitarían para mucho cuando la
a

oportuna experiencia los hubiera
zonado. «SI Jeunesse savait!»

Porque
—esto

nada
tan

es.

sa¬

hay tan antipolítico
dlsgregador—como la

los empíricos, harto cumún en un país sin tradiciones de
Gobierno responsable y opinión depolítica de

*Por todo'
en

varias

lo expuesto,
ocasiones que al

éxito hayan

EKSiSSS-MiSI
objetivamente
nadie

Serà. pues, útil,

hablando, que en
éstas

al

menos

circunstancias com3

un

político esté en

de

bosques.

en
me¬
jor que. contra lo que ocurre en un
partido de pelota o de&
ta

íos'contrarlos^Mlrando
co,
-

ya
--

lo que acabamos
--talanto.-

balompl^é,

al arte políti¬

de presenciar

6.491

1 796

10.671.000

45.362

18 598

279.565
2.224.079
56.671

2.085.815
52.987

(Estat

Irlanda
Itàlia

82.565
1.066.215

123.890
969.944

413.649

367.950

Lliure)

Japó

10.209

5.012

Noruega

42.595

41.164

Holanda
Polònia
Romania
Barre
Suècia

302.014
265.197
17.031
37.096

328.926
318.701
12.570
33.594
96.287
76.009

137.557
71.721

691 078
per

premsa: no calla que
per endavant en

la den
tenia
gurada una de ben amóla 1 pertinaç
Que no la desaprofiti, que a Bar¬

perquè

la Ceda,

però n

una flexibilitat de criteri
art tan exquisit d'anullar-se. qu»
nl s'adonarà que els tingui coallgats.»

tracció,
un

El bell programa
les dretes
Heu-voa ací

de

piracions de les dretes revlsionistes
el diari «El Liberal», de Bilbao:
«Que se anule la Constitución vi¬
gente ds un plumazo. Que se convo¬
quen
Cortes Constituyentes en las
cuales ei pueblo español decida sobre
la forma de gobierno qua ha de regir

España; o sea, que la propia Re¬
pública se ponga a si misma en dile¬
ma con la monarquia y pregunte a
a

haga otra
Constitución
pais. Que se
se haga
otra Cons
ria. Que se vuelva a vinQue se vuelva
reaccionaria.
—

iglesia con el Estat
Iglesia
Estado. Que
se Instauro una Alta Cámara donde
tengan asiento los antiguos Jetar : is
del latifundio, del clero, de! capita¬
lismo internacionel y los cabecillas
de las clases de etiqueta. Que se dé
cular

la
...

centralismo... En sumai que se
haga tibia rasa de todo lo que sig¬
nifica libertad y democracia, pva,
sobre sus ruinas, alzar de nuevo el
trono borbónico reforzado por las

puntaies del fascismo tía la Campa¬
de Jesús.»
Un magnífic programa que el po¬
ble tindrà cura que no es realitzi.

poble no tolerarà

El

comèdies
«El Liberal», de Madrid doe
descobert la maniobra que les dre¬
tes antirepublicanes estan realitzant
amb motiu de l'expedient per con¬
traban d'armes, 1 reclama que s'es¬
brini fins el fons aquest afer que,

Inflat, serveix

als enemics del rè¬
la seva obra de

gim per anar fent
descrèdit. Diu aixi

el

liquidarse el expediente Ficasso, se
hundió la monar¬
quia. Si los expedientes de esta
clase que hubiera con la Repúbli¬
«Por

no

hundirla
también la República. El màs fir¬
sostén
lo
me
encontró el nuevo ré¬
gimen en Francia, haciendo justi¬
no

ca

se

liauídaran,

sen

cia en los escandalosos «affaires»
que la agitaron durante los primeros
años. La República es un régimen
de justicia que en ningún caso pue¬
de echar tierra a los procasos qus se

Instruyan contra
sus gobernantes
No hay nada inviolable entre noso¬
tros. Desde lo r.iàs alto hasta lo iràs

del Instituto Nacional de
Previsión para la seguridad del fin
que la determinó y, en su caso, para
la concesión de los auxilios nece¬
sarios.

tanto, a propuesta del minis¬
Trabajo, Sanidad y Previsión,
y de acuerdo con el Consejo de Mi¬
nistros,
Vengo en decretar:
Artículo primero. Todo estebledmlenío de bases o pactos colectivo»
de trabajo por los cuales se conce¬
dan retiros, pensiones, subsidios de
enfermedad, maternidad, par-" for¬
zoso u otros análogos, tienen
con¬
Por
tro de

sideración de instituciones de pre¬
visión y su fimclonamlsento serà In¬
tervenido por el Instituto Nacional
de Previsión o por sus Cajas cola¬

SOCIAL

EL PROJECTE DE LLEI D'ASSOCIACIONS
de la Constitució
clona l'edat en la

o

Los espanoles jwdràn
sindicarse libremente

ze

tiu,

sl se"l considera capaç per a
contribuir a la riquesa nacional, no
se'l pot considerar digne nl capaç
d'unir el seu esforç moral, econòmic
1 Intellectual amb el dels seus com¬
panys de professió fins a quatre

Estado.

Asociaciones es¬
inscribirse en el Re¬

Sindicatos y

tán obligados a

púbPro —rrespondiente, con

gistro

arreglo a la ley.
CONSTITUCIÓ DE LA REPUBLI¬
CA
■SfANYOLA

anys

després?
diu el

També

Tots els països del món, deixant
de banda, naturalment, els gover¬
nats sot,a una dictadura personal,
cada dia donen noves i agosarades

projecte de llei

men tat

que:
«Los Juntas directivas y demás
onanismos
tengan considera¬
ave
ción de tales no podrán adoptar ni
comunicar resolución alguna, ni pu¬
blicar manifiestos ni otros impresos
sin consignar al pie los nombres y
avenidos de los socios que las cons¬

ésser molts
governats per monar-

malgrat

lleis socials,
d'ells països

,

qual el noi ha

nyol pot ésser treballador als cator¬
anys, per exemtde, ¿per quin mo¬

los distintos fines de la vida
humana, conforme a las leyes del
Los

,

d'abandonar l'escola per anar al ta¬
ller. Alxl, doncs, sl el ciutadà espa¬

para

les.

parlàvem dies enrera
vegi's LA HUMANITAT del dia
18—, ha arribat Ans a declarar in¬
desitjables els rebenta vagues —es¬
quirols— i ha donat al dret dc vaga
ía
amplitud sense límits.
Suècia, en

-

—

■

•

'

resten

països. Sobretot en el moment
què molts governs creen la Cambra
del Treball, amb representació obre-

va

beral de la seva consti4"""''
'~ntossudeix a restar a ta reraguarda.

societat
Hi ha

anul·lats

amb

els

parà-

sl

en

lo actuado

Sr.

Azaña, y sl el Tribunal

ces

de Ga¬

fallara en Justicia, enton¬
resultarla todo una maniobra po¬

rantías

no

inutilizar a los hombres
República, y el Juez, y la Cáma¬
ra, y el más alto Tribunal, pasarían
de acusadores a acusados, y caerían
bajo la sanción Inexorable de la vin¬
dicta pública. Y la revancha serla
lítica
de la

para

tremenda, porque el pueblo no tole¬
rarla jueces venales, ni Cortes que
olvidándose de su función augusta,
emplearan la soberanía en bajos me¬
nesteres de venganza política.»
L'advertiment es lleial. I no

és

en aquests moments que
la mala fe sembla ésser mestressa 1

Inoportú

senyora

de la política avui domi-

aprueben

en

lo sucesiva

4.» Lo dispuesto en el arti¬
culo anterior se entenderá sin per¬
Art.

juicio de las facultades asignada»
por la legislación vigente a los Or¬
ganismos y Autoridades encargados
de velar por el cumplimiento de la»
bases -ta trabajo y naetos colectivo»
de trabajo.
Dado

Madrid a diecisiete d»
mil novecientos trenta y

en

de

El Consejo de

Traba to ha emitido

Informe favorable sobre la propues¬
ta de adición al articulo 2P5 del Re¬

glamento para la aplicación al Ra¬
mo de Guerra de la ley de Acciden¬
tes del Trábalo formulada ante el
señor ministro de la Guerra por el

representante

vocal

de dicho

Do-

gartamenlo
la Caja del
Nacional
Trabajo.
de
de en
Accidentes
referida
eguro
La

promiecta aclara y

completa el artículo 265 del mencio¬
nado Reglamento para los casos en

Artículo único.

moments de crisi, general¬

«El Debate», òrgan o- ment conseqüències d'una repressió,
de la República, que en organitzar-se o reorganitzarinforma àmpliament ''el projecte de se un Sindicat s'aculi per manca de
cabals a l'hospitalitat provisional
llei sobre Associacions.
Les actuals circumstàncies no ens d'algun centre politic. Doncs això ja
permeten fer el comentari que pug¬ no podrà ésser, si s'aprova, com
Govern

El artículo 265 de
sobre acciden¬

la vidente le"isl«ció-

tes del trabajo en la Industria que¬
da ampliado con el siguiente texto,
debiendo ílror«r como segundo pá¬
rrafo del mismo:
El Juez norr-u-para la forma¬
ción del expediente a que se con¬
trae el párrafo anterior, una vez
terminado éste, lo remitirá, con so
razonado informe, o la Autoridad

de la nostra plo¬ s'aprovarà, el projecte de llei d'As¬
perquè la censura, virilant, des¬ sociacions de l'actual ministre del
Treball. Sanitat i Previsió, que aca¬
trocaría el nostre pensament.
la cual,
Però sí ens serà permès de dir als ba declarant en el seu projecte la Judicial de que d-.—-^
actuals governants espanyols que le¬ il·legalitat de la vaga d'aquesta ma¬ previos los asesoramientos de la In¬
nera:
tendencia
e
Intervención
regionales
gislar amb censura 1 estat de guer¬
«Se comete delito de huelga ilegal, y su Auditor, dictarà resolución de¬
ra, sobre no estar gaire d'acord amb
el text de ta
' "Htucló espanyola, si se declara por cuestiones ajenas finitiva en los expedientes de acci¬
ha de fer molt poca <-ràc!a als ciu¬ al trabajo o al régimen del mismo, dentes del trabajo, cuando haya
tadans de la República, súbdits ara cuando se haga consistir en perma¬ producido Incapacidad temporal. En
del govern radlcal-cedlsta. A més a necer en los talleres sin efectuar la caso de existir muerte o Incapacidad
p"—'nente con derecho a Indemni¬
més, una legislació social que sem¬ labor manual convenida.
La declaración de una huelga ile- zación, pasará el expediente, por
bla feta am.i nresses, com v<-":nt-se
aprofltar de les circumstàncies crea- gal será causa de disolución de la conducto del Ministerio de la Gue¬
des per la revolta d'octubre, encara asociación, con multas a ésta y a los rra, a la Caja Nacional de Seguro
Accidentes del Trabajo,
de
cuyo
que hagi de passar pel Parlament ¡ directivos.»
Centro fijará la que con «rreglo a
giirob i-va. no ha de plaure a la nosna

per escapar-se

ma,

Su^KÏÏÏhe SSíA, Una rectificació deis
obrers de Manlleu

aquest projecte de llei

En

clara il·legal tota vaga que es
per qüestions alienes al treball.

faci

|

signada per diversos militants de
Això, interpretant-ho cadascú a la ja u. G. T. i dels sindicats de l'oposeva manera,
poden fer impossible sició de Manlleu, hem rebut una còles vagues per re ídaritat, que tots ' pia de la rectificació tramesa al pe¬

els païso3 respecten.
Però el que encara és més greu, al
nostre entendre, és el no poder concertar bases ni contractes de treball
col·lectiu. Llegiu si us plau:
«Las Asociaciones, compuestas indistintamente de patronos V obreros
de una misma industria, ramo de
industria o profesión, podrán defender los intereses económicos y los

generales de la industria o pro,

! rlòdie

localitat

d'aquella

tac ió a un article que

de la

consideren, els

militants de les organitzacions ebre-

de Manlleu, com a injuriós per
a
eils, puix que, diuen «posa en
entredit la nostra honorabilitat».
Acaben dient que quan les circumstáñeles ho permetin posaran en ciar
res

esión ;

localidad. En ningún caso

[_>/\grUpaC¡Ó Professional de
Periodistes

industria o profesión.»
Amb això es trenca tota possibi¬
litat de col·laboració de classes.
També es fixa l'edat de 18 anys

Demà, diumenge, dia 27, a les deu
matí, de primera convocatòria,
a dos quarts d'onze de segona,

del
i

a

«Solamente podrán ingresar en las Junta general ordinària a l'estatge
de
l'Associació de Periodistes. (RamASOCIUCIUTICO
Asociaciones
profesionales
Jjl
U/WW/BIHM
UU!
obreras
VIVO
VAC inooovcvw
12, principal),
los individuos mayores de diez
y 1 itaUl
bla dels Estudis,
n4i
I.™
ría
tractor HP
PS
RPB
ocho años que pertenezcan a los o/i¬ l'objecte de tractar de les següents
^

.

.

.

T..

.

cios

y

«

profesiones
defender

cuyos

intereses qüestions: 1. Lectura 1 aprovació de

o representar la
Asociación. Los menores de veintiún
trate

de

años no podrán desempeñar cargos
de administración o gobierno.»

Això estaria molt bé sl
es

comencés a

l'edat

que

treballar los la de

divuit any3.

Anglaterra, França, Rússia, Suè¬
cia. Holanda, etc., tenen establert
l'obligatorietat de l'ensenyament gra¬
tuït,

que

en

uns

països dura fins

1 als 18 i en altres fins als 18 anys.

Repúb'.le" Espanyola també es¬
que és obligatori i gratuit
l'ensenyament primari — article 48
La

tableix

l'acta de la reunió geeral anterior
2. Lectura de la Memòria del secre¬
tari. 3. Estat de comptes i moviment
de socis. 4. Renovació de la meitat,
de la Junta Directiva. 5. Assumptes
diversos.
A

continuació d'aquesta Junta ge¬

neral se'n celebrarà una

altra d'ex¬

convocada
del migdia,

traordinària, que ha estat
per

a

les dotze

qual es discutirà
jecte de reforma

cinco.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TO¬
RRES. — El ministro de Trabajo,
Sanidad y Previsión, Oriol Anguera
de

Sojo.»

Federació Sindical Inter¬
nacional es reuneix a París
En

recent

una

reunió celebrada

la F. S. L sota la
presidència del secretari de la C. O.

pel «bureau» de

Lleó Jouhaux, hom exa¬
detingudament i preferent¬
la situació d'Espanya, del Sar¬

T. francesa,
mina

ment
re

i

d'Austria.

Jouhaux
el

presentà un raport sobre

moviment sindical a

Romania 1

Iugoslàvia.

Acordà trametre un representant
de la F. S. I. al Congrés süidicalista
norueg que havia de celebrar-se a
Oslo.
Al mateix temps va celebrar-se
,

poder Ingressar al Sindicat. l'Agrupació Professional de Periodis¬
tes de Barceloná celebrarà reunió de
Llegiu:
per

derecho le corresponda.
Dado en Madrid a diecisiete de
enero de mil novecientos treinta y

titulat La

«Manlleu», i demanen a l'esmentat
setmanari una rectificació amb re-

podrán contravenir las leyes socia¬
les ni los estatutos generales de la
ta

bien;

bases o pactos colectivos existente»
en la actualidad como a las que se

política.

Ara mateix,

flciós del

Gobierno? Pues si la Cámara de Di¬

Ahora

Art. 3.° Las dlsoo ldoneg de est»
Decreto son aplicables tanto a laa

___

putados lo acuerda, el Tribunal de

hay indicios nl pruebas, y sl la Cá¬
mara acordara acusar, como acordó
cenoeder el suplicatorio contra el

dad.

accidente
una vez ocurrido el
grafs que hem reproduït de l'esmentat projecte de llei, perquè per a
trabajo, haya de tramitarse el
ra, per a cercar solucions als conflic- redactar
un manifest, posem per oportuno expediente por el Ramo de
té3 i suggerir lleis per a evitar que 1 cas, no podrà mai celebrar-se una
Guerra.
En mérito de lo expuesto anterior¬
es
produrixin: ouan velem que a assemblea amb assistència de la totot el món els governs cerquen la tali tat dels socis 1 menys rubricar-lo. mente, de conformidad con el Con¬
També
é3
una
dificultat
el
no
po¬
col·laboració de la classe treballado¬
sejo de Ministros v a propuesta del
de Trabajo, Sanidad y Previsión.
ra, entristeix constatar que la Repú¬ der funcionar un Sindicat en un lo¬
Vengo en dispon°r lo siguiente:
blica Espanyo'a. malgrat l'esperit li¬ cal on hi hagi instal·lada una altra

alguns punts relacionats amb la carabajo, todo està sujeto a responsabi¬ respectiva, pero no podrán estable- panya que fa el setmanari «Manlleu»
cer
bases ni condiciones generales secundant-se sota l'eplgraf d'una «»lidad.
de trabajo, a no ser que compren- j questa.
¿Hay un juez quo estime Indicios
dan la totalidad de patronos y obre- |
o pruebas para acusar a éste o otro
Garantías tiene que sustanciar
acusación. Y sl se acredita la culpa¬
bilidad, la sanción debe ser inexcu¬
sable.

legación provincial del Trabajo, sin
c'i"o
requisito no tendrá efectivi¬

cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TO¬
RRES. — El ministro de Trabajo,
Sanidad y Previsión, Oriol Anguera
de Sojo.

social en tot» els viments, aquests drets a la inldatl__

por copia fehaciente,
al
Instituto Nacional de Previsión y
la Caja colaboradora establecida
en el territorio por conducto del Ju¬
rado mixto respectivo o por la De¬
a

No podrá funcionar ninguna aso¬
ciación patronal u obrera en el mis¬
mo local en que esté instalo tía otra
asociación de caràcter volitieOM
sabut que una assemblea fa-

-

compte de l'avenç

nicados,

enero

-

]
]

Art. 2.° Cuando se otorguen laa
bases o "act"s cotactivos prevenido»
en el artículo anterior serán comu¬

tituyen.

A
Anglaterra, pals on s'han fet
moltes vagues generals, mal nlngú culta la Junta Directiva per t
no lia pe.
a restringir el dret de temps determinat, 1 de vegades ,—
vaga. Fa poc, amb motiu de la pro- a casos concrets, perciuè actuï d'avocació feixista del 6 de febrer, a ; cord amb la defensa dels Interessos
França es declarà una vaga gene- dels associats. Si ho ha fet malaral que fou » Poluta en els grans ment, sl s'ha extralimitat, hi ha
centres industrials de la veïna Re- sancions. Per tant, la Junta Direcpública. I ningú no s'ha escandaUt- tiva ha de tenir llibertat de movi¬
ments, iniciatives, amb mires a la
—it.
Una ullada per les revistes de l'O¬ millor defensa dels Interessos que 11
ficina Internacional del Treball, e- són encomanats.
Doncs bé: aquesta llibertat de mo¬
ditades a Ginebra, 1 hom es donarà

col·lega ma¬

drileny:

vención

boradoras.

—

resumeix les as¬

com

instituciones, previstas en
pronta 1er" seión social, ade¬
poder obtener los auxilios
del Estado, sl se cumplen los requi¬
sitos que la propia legislación de¬
termina, constituyen una función de
interés público que precisa la inter¬

l'Oficina Internacional del Treball.)

LEGISLACIÓ

Articulo 39.

la

Tales

nuestra
más de

668.937
11.721

11409

facilitades

taron tales condiciones de trabajo o
a comisiones designadas por los con¬
tratantes.

416.605

Letònia

en

previsión con pensiones de vejez o
de invalidez, subsidios familiares en
caso de muerte del trabajador o de
enfermedad o de paro forzoso, cuya
gestión queda encomendada a loe
propios Organismos en que se pac¬

20.395

10.122.000

França
Anglaterra
Hongria

asociarse

Plch i Pon. en prendre p
càrrec, demanes una tr

del

;s

acecho y se haga llevar como
bandeja su ganancia. Ya esto es

Imprenta

ganos vocales, el proyecto de ley
bre la Prensa ofrece tres ventajas

603.995

Espanya

ste armas.

so

Josep Carner, des de El Sol, Ja
elogi del senyor Lerroux. Te¬

habéis equivocado?

dictadura

La

103.722

...

Dantzic

simplificació,

porativo, suprimiendo de paso el su¬
fragio universal directo. Que sa su¬
priman toda clase de autonomías,
implantando de nuevo el más furio¬

Un elogi de
Lerroux

diga¬

«¿Cómo podéis pretender que
tros

genial

al Estado una estructura de tipo cor¬

contra el que volen donar a
L'editorialista de El
la Premsa.
Diluvio l'ataca amb aquests ternos;

mos

23.214

les

España lo que con sólo la existencia
del
régimen republicano està ya
oontestado sin más réplica negativa
que la de diez y ocho diputades mo¬
nárquicos en un Pr-rlamento de cua¬
trocientos setenta represetantes del

periódicos republicanos y de izquierdas.»

23.482

67.477
99.607
25.486

Txecoslovàquia

,

Parlamento

Un

respaldar casi — total
leyes de excepción en
.

-"'-'es de tan vital
la firme seg"-

——

331.994

20.477

Dinamarca

blecen,

1934

Xile

demarcaciones se esta¬
realidad, instituciones de

industrias y

COL.LOCACIO

Bulgària

Suïssa

celona hi ha molt per fer. Pot dedi¬
car totes les seves energies al bé del
eómú, qua M — —
1 —

espe-

DE

2.809.140

«

3 de gener d'enguany, però
—els senyors Pórtela 1
pon son
prou per a suportar

campaña de «El Debate» para des¬
truir la libertad de Prensa, que fra¬
casó bajo la Monarquía y la Dicta¬

podem esperar res

qui, no.

Segons

OFICINES

357.628

(Dades

sló

El Pueblo diu que no pot
rar-se'n res de les actuals

LES

4.236.090

(

va a ser coronada por la más
ruidosa victoria bajo la República oroclamada el 14 de abrill...»

en

en

DE

Iugoslàvia

senyor

No

13.690
71.417

dura,

cuenta que el pro¬
yecto deberá ser sometido a una
misión parlamentaria y a una Ci
téngase

Y

15431
88.100

Austria

.

i

86.652
27.825

Suècia

Alemanya

precedent de desgast tan ràpid
•1 que ba experimentat la conjunció
radlcal-cedlsta ; 1 l'observació pren un
significat més greu si es té en compte
que des del primer moment el Govern
ha disposat d'uns coadjuvants
que
cap altre dels Governs de la Repúbli¬
ca
no bavia
cregut oportú de recla¬
mar. Al Parlement les oposicions re¬
publicanes són inexistents, els adver¬
saris que podrien ésser més temibles
són fora de combat, la censure
amb una tenacitat exemplar, l'estat
de guerra persisteix. Anys enrera u
ria costat molt d'admetre que el
nyor
Lerroux dintre una República

tant

bases de trabajo adoptadas por
los Jurados mixtos o en pactos co¬
lectivos celebrados entre represen¬
taciones legales de los elementos pa¬
tronales y obreros de determinada»

1934

"

1933

visiblement:
quatre
mesos
enrer
ningú no hauria dit que cent dic
de govern l'haguessin de depaupera
políticament fins a tal extrem. Tenl
raó el senyor Ventosa
en
observar
que difícilment es podria troba:

faleat

las

Noruega
ESTAOI8TIQUES

participació lerrouxlsta en el Govern.
I això, encara que no sigui un motiu
Justificat, d'optimisme, no deixa de
sorprendre una mica, no pel fet en
sl mateix, sinó per la docilitat
dels
coallgats. especialment per part del

i

71.000

104 560
29.908

Canadà

la

la

DOÑA VIEJA POLITICA. — \t
pesar de mis años, no se ¡ne re
siste unol»
iDe «El Liberal».)

Austràlia

Conde

positiu

85.106
217.741
158.254

1933

simple

radical

89 948

75.700
213.753
151.021

títol d'informació reproduïm da

A

la «Gaceta» dos decrets del Minis¬
teri del Treball que fan referència,
l'un sobre pensions, subsidis 1 retirs,
i l'altre es refereix a la legislació
sobre accidents del treball. Diuen
els decrets:
«Cada vez con màs frecuencia, en

ESTADÍSTIQUES 8INDICALS

quedat com abans. En efecte: seria
exagerat sostenir que 1 Ingrés al Go¬
vern

146.988

Txecoslovàquia

Dos decrets del Mi¬
nisteri del Treball

2.352.662
275.116
2.122.299
173.368

2.308.779

Dinamarca

creure.

particular:

8.714.646
300.477

...

Anglaterra
Bèlgica

dient-ho La Publicitat bé ho hem
de

FORÇOS AL MON

Austria

.

Monar¬

Y con esta gesto ei cardenal
ra, desde la
Ciudad del Vatisr

solidària de concòrdia 1 de reconstruc¬
ció, per a una obra conectiva de pa¬
cificació dels esperits 1 respecte a la
llei, però no per a fer tot el —

ofegar la seva

o redulr-ne el ressò
1 arribà a
Insinuar que l'actitud de Lliga Ca¬
talana obeïa al desig frustrat d'exer¬

Papa,

que por quedar bien con los monár¬
quicos espanoles ha tenido que ben¬
decirles desdo un balcón del patio
de San Dámaso.

Catalunya 1 fora de Catalunya, a
tota Espanya, la Lliga oferirà el seu
concurs desinteressat per a una obra
A

tan

perd el gas

_

l'argu¬

veu

sacerdot Joan Garcia Morales
censura, des d'un diari de Madrid,
l'actitud observada a Roma pel car¬
denal Segura, en ocasió del casa¬
ment de la filla gran de «Don Al¬
fonso».
I diu el que segueix:
«Ha puesto en un brete al

fou

Ventosa,

profunda Impressió causà a la Cam¬
bra, que el senyor President del Con¬
sell de ministres volgué emparar-sc

El

El Cardenal L'jgura

definitiva
radora, que Ja no admetia rèplica de
cap mena. Amb mots d'una precisió
insuperable, que produïren a la Cam¬
bra una emoció vlvlsslma, fixava la
posició de la Lliga en la política ge¬
neral espanyola 1 en la política cata¬
lana. «Per a fer de Comissió liquida¬
dora de l'Estatut 1 per a vulnerar la
llei, que no es compti amb nosal-

Ven¬

senyor

rectificació

una

L'ATUR

Gil Robles

cir actualment una hegemonia a Ca¬
talunya. El senyor Ventosa aprofità
esplèndidament l'ocasió que 11 oferia

demostrà com el govern havia
Infringit Ja dos dels tres articles de
la llei que estableix el règim transi¬
tori.
La
minoria parlamentària de
Lliga Catalana havia
votat
contra
aquesta llei, que considera Inconsti¬

perdó de Déu

El cardenal

comptin amb la Lliga

no

la Comissió liquidadora
de l'Estatut, que no comptin amb
la Lliga.
Ho diu La Veu de Catalunya,
molt indignada.

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ;

America Llatina

EL TREBALL

Administració

universitat,

Barcelona, un

3

i aprovarà i
dels Estatuts pels

quals es regeix l'entitat. Aquest orojecte ha estat exposat a l'Associació
de Periodistes durant vuit dies.

,

reunió amb delegats de la Fede¬
ració Internacional de Treballadors
de la Terra per tal de determinat
quins mètodes s'han d'emprar per a
una

col·laboració d'aquest
organisme Internacional dels treba¬
lladors del camp amb la F. S. I., en¬
sems que amb el grup obrer del Con¬
sell d'Administració de l'Oficina In¬
intensificar la

ternacional de Treball de

Ginebra.

JUNTA

NOVA

del Sindicat de Cambrers
de Barcelona ha quedat formada pels
La Junta

senyors

següents:

President, Joan Bonaiont; vicepresident, Antoni Bertran Surià; secre¬
tari, Joan Solà. vicesecretari, Andreu
Carrió; tresorer, Lluís Carbó; c: ptador, Joaquim Duch; vocals, Conrad
Gili, Joan Besora, Josep Batalla 1
Joan Cadena; director de ta Borsa
de Treball, Pere Ventura; directm
de la Revista,
*

■

Emili Vilaseca, i direc-

de Cultura. Joaauim

Balduch.

Id humanitat

4

LES LLETRES
lluminoses,
vegades cerebralismes tortuosos. Hi

LLEGINT..
I Raventós.
Catalónia. Barce¬

lona.

envoltà l'escriptor en
resa febrosenca.
Per acabar, no ens

pessetes,

5

aviat, l

lluites, s'ha fet un pu¬
públic, val a dir-ho, no
gaire exigent, que no vol encapar-

sense

grans

blic:

un

talà

duna litera¬
ofengui, que dis-

amant

massa,

rar-se

tura moral, que no

tr?fo' sabem

creat el novel·lista de «Presons ober¬
tes» —l'ambient fa l'home, i qui diu

Identi¬
public
amb diners, amb es-

senyor,

Cerdanyola, o a

Sitges, a

tiueg

a
Caldetes

amb creències, amb comp¬
corrent, etc., etc. Es dir: Roig i
Raventós és el novel·lista de la nos¬

i

gesia, li calia trobar el novel·lista de
la seva burgesia, ja el té: és Roig i
Raventós,
novel·lista blanc, d'un

mica gris, a la manera
Bordeaux català.
lloar uns escriptors no es

blanc una
d'un Henri
a

tós.

Raven¬

i digne de respecte

Necessari

especula damunt un públic

ja que

nava

ell, potser no llegiria en
català. Respecte que en aquest sen¬
tit hem de fer també extensiu a
Josep M.» Folc 1 Torres, escriptor

el qual hom ha estat massa
Injust —a pesar d'ésser autor d'o¬
bres tan considerables com «Laria,

saber que la seva decisió de¬
penia... de la nit. I un altre, cobe¬
jós: «Jo la prefereixo, alhora, bella
i intel·ligent».
nen mirat, l'home té raó. Per bé
que la intel·ligència pot suplir mi¬
llor la bellesa que no pas la bellesa
la intel·ligència.

cions.

plau tan

«Presons obertes» no ens

mateix
obertes» és
el públic nombrós üe

obra que

Roig
amb

MISTRAL

haver llegit

i Raventós deu
gust

Amics de

PROCESION DE

LA

«AMICS
DE
LA
POESIA»
: i
INTERESSANT SESSIÓ
A CÀRREC DE GABRIELA

del

«Flama vivent»,
autor.
Però «Presons

com

tot

el

la Llibreria Cataiònia. Amics de
Poesia ha pogut ogtenir de la
gran poetessa xilena Oabrjela Mis¬
tral una lectura d'un bon nombre
ia

inèdites què il·lustrarà amo
interessantissims coipentaris la prò¬
pia autora.
Aquesta sessió, que ha estat viva¬
ment sol·licitada pels Amics de la
de poesies

més

general, l'escriptor català no ha

En

viatjat, no coneix el Pullmann dels
grans expressos europeus ni el camarot dç luxe del gran transatlàn¬
tic; no ha sabut passer del Lído à
Saint Moritz —en realitat, no ha
sabut passa, encara que hi hagi al¬
guna excepció, de Cerdanyola o Sit¬
ges—; no vesteix el frac o l'smoking
amb freqüència. Es per això que
a
la r. ,tra novel·lística li manca
el caire europeu.

més detalls:
Amics de la
(Joieria- Sunyer, Corts, 6601.

gin animat i ens donin sovint llibres
de poemes. Fa pocs dies, aparegué
la segona edició de «Pietat» de Mi¬
quel Saperas prologada per Manuel
de

Montoliu.

El

volum

VII

de

les

Obres Completes de Mn. Cinto Ver¬

daguer, el qual porta

en un sol vo¬
lum els dos llibres «Pàtria - Aires del

Montseny»,

lhem vist criticat
article que Magí Valls ha pu¬

en un

des de «El Mati». I dintre
breus dies un jove poeta ens oierirà «Caliu» (Guspires i records), pro¬
logat per Jo
M. Guasch, Mestre
en Gai Saber.
La Biblioteca Univers publi¬
ca «L'escarabat d'or»
i altres con—

ALPHA

noveüetes, d'Edgar Allan Poe.
volum número trenta-quatre
de la seva popular col·lecció, tra¬
duït per Carles Capdevila. El nú¬

COMENTARIS
PUBLICACIÓ
DE
LLETRES
DE MARCEL PROUST i UNA

ELOGIABLE

publicades, recentment,
un recull, que és
aparegut— diverses lle¬

Bassoon,

a

d'Oncien de La

Chevilly,
la

a

princesa

cal

CIONS

Nanquin, 25.

dir

ARREU

FAN

NEGOCIA¬

AMIST08ES
—

Hom està tractant

|

exis¬

que

Pequin, 25.

—
A darrera hora es
zona de la Gran
Xahar, la tranquil·litat
és ara absoluta i prossegueixen les
negociacions per a la solució del Utigi.

declaar que a la
Muralla

portància d'aquesta partida de caça
«que precisament
es
desenrotllarà
a la
vegada que el viatge dels se¬
nyors Fiandin i Laval a Londres.

del

un

article

Rècorda

d'alguna

que

Nanquin

aparegut

al públic

o

sar

el mes d'octubre.
En teoria, quan menys, aquesta
conversió, que així s'anomena, es

s'arribarà a una solució amistosa en¬
tre Xina i el Japó.

protegir les

idees

anarquis¬

Bâtie,

escrit fins ara a Catalunya.
Dintre breus dies es posarà

sir Philip
Bibesco, a

—

la venda la novel·la d'Alexandre
Font que porta per títol «Embruix».
llibre
Aquest j"-.—
d'unes
dues•^.--*.-«.-,-1— ~ que consta M
VU4VO MUDO'
centes trenta pagines, és un fidel reflex de la vida de barri ciutadana
VT~
J"-"—
No dubtem que l'autor de «L'Ana

—

"

•

•

-

dreuet» sabrà plaure a tots aquells

el llegeixin.

que

El

;Q8-..

■

p^r

ACABADES*'"'M °"5ÎERA!

—

això

MARCEL

Xahar fora de la Gran Muralla. La
lluita ha cessat 1 per ara hl ha tran¬

e».

Pertinax acaba

dient que

l'alian¬

quil·litat en tot el

franco-polonesa i l'aliança polo¬

podran suportar per
més temps aquesta tensió que pro¬
voca l'estret apropament
germanopolonès,
deixant
entreveure
que
França, en el successiu, actuarà lliudels perjudicis de l'amistat amb

front.

PERO EN CANVI ATAQUEN
PER UN ALTRE CANTO. A
CONSIDEREN
PEI PIN G

QUE NO VA PER
81

—

NO

Peiping, 25.
encara

Diuen que
^

¡

podran

ngjgir

neeociats

l'ex-rei Al-

—

-eantracte privat,
d'acceptar o re-

ALS

a

aprovada

de Xahar,

a

on

les tropes

classe

aquesta

d'opera¬

cions, que queden reservades, ex¬
clusivament, ais Bancs de dipòsit.

d'aquestes disposicions no

s'ha notat a la Borsa perquè s'es¬
perava des de les últimes lleis, i ja
els valors afectats per la conversió
havien

pres

A ELLS

l'est de la

termini a tots els
als quals per la llei
setmanes se'ls
poques
fa
curt

prohibeix

RUSSOS

intenten un nou avanç pn
japoneses
direcció ali Nord d'Asia Central. Co-

:

crèdits

Bancs d'Estalvi,

posicions.

MES DISPOSICIONS
NETÀRIES

Berlin, 25.

MO¬

El ministre de l'In¬

—

terior ha promulgat dues importants
lleis disposant que els llocs-tinents
del Reich als països alemanys au¬
tònom
ocupin, d'ara en endavant,
la presidència dels respectius go¬
L'altre llei estableix el nou
verns.
,

Muralla, a la frontera de Xahar amb
Jehol al nordest de Peiping, diuen

les tropes xineses han refusat
aquest atac inicial de les avança¬
des japoneses.

règim

municipal.

que

tron i a la nacionali¬
tat espanyola

i la nit del dimecres al dijous,
regna tranquil·litat a aquella zona.
Es considera a Peiping que aquest
moviment militar japonès és d'una
estratègia vital per a l'intent del
tarví riVctahlIr un Estat
F
que serveijapó
d'establir
xt UC
soviètica a Asia,
de top
Rússia • OUV
^,1
UUU CL
a IVUSSltL
Rú
cres

París, 25.

Segons el diari «Pa—
Midi» una personalitat de la
Cort de Víctor Manuel, que
ba a
*
— París,
'
'ha afirmat
*■ a
J
diversos

._

ics d'aquesta
capital que *l'ex-rei
&IX1ÍCS
»• —«ï""
»»<•
¡ Alfons de Borbó no solament pensa
1 instaliar-se definitivament a Itàlia,

manera
vegada que d'aq\
aconseguiria el control de la
mercial que enllaça Xina amb els
punts del ferrocarril transiberià rus.

tota

ha adquirit una caseta, sino que
té a més el propòsit de renunciar al
tron i a la nacionalitat espanyola,
on

■

—_.

«Carme

obra on es

i Jacinta», és

Sofia,

una

respira l'alt ambient bar-

celonl. Consta de dos centenars de
pàgines i està administrada per la

i

Xang-Hai, 25. — Segons noticies
rebudes aquí els guàrdies manxús
de guarnició prop del llac Buir, a
la frontera de Manxúria i Mongòlia
Exterior, han tingut una topada amb
soldats soviètics. No es donen els
motius d'aquesta col·lisió, però s'aíegeix que hi ha hagut baixes per

25.

—

El Tribunal militar

de Haskovo ha jutjat trenta-set sol¬
dats membres d'una organització co-

KTote d'eíís han"^^

demnats a mort i els restants a penes

que
anys

oscil·len entre quatre i catorde presó correccional.
DETENCIÓ

manxús i soviets ?
pre¬

DE

MACEDO-

Berlin, 25.

tat discutidissima del signant.
En
volum
el
suara
aparegut

Per disposició del nu-

—

descobert les autoritats l'exis,tència de l'esmentada organització
secreta a la qual pertanyen alguns
funcionaris.
Els detinguts seran exilais a re¬
ver

IMPORTACIONS

íes, per
Proust

seves

cartes.

14

presenten. "j*u «sPiR\N&
a I»
«aran» 9rf,

BWERpoâemOgwoclitet
e,1CàC'PCT a l'orgaràsn»

seva

QUE

LI

Museu
OCUPARA UNA CASA MO¬
DESTA : EL PALAU QUE ABAN¬
DONA ESTA CONSTRUIT EN EL
MATEIX LLOC ON MOCTEZUMA
TENIA
LA
SEVA
RESIDENCIA
D'ESTIU
Mèxic, 25. — El President de 1»

.

SERVIT

HA

A «EL DEBATE» EL
TANTA PROPAGANDA

República ha ordenat

FER

L'Agència D. N. 3.
el Govern ha ordenat

l'expulsió del corresponsal de «El
Debate», de Madrid, senyor Antonio
Bermúdez Cañete.

COSA.

PASSA CADA

el pala

servi d'allotjament a virreis, em pe
radors i presidents— sigui convertit
en Museu públic.
El general Lázaro Cárdenas, com a
bon demòcrata, prefereix un allotja¬
ment més modest i ha decidit residir¬
en una senzilla casa suburbana.
n

—

VATICA

que

de Chaoultepec —l'històric catell qu

FEI¬

XISTA?

Berlin, 25.

en

ELL

frontera.

¿DE

Palau

el

presidencial

seguidament, serà acompanyat a .'a

Aquesta ordre obre la sumptuosaresidència al públic, que abans sola¬
ment aconseguia visitar-la amb un

.

permis especial. A més, s'han donat
instruccions al personal que alli pres¬
ta el seu servei perquè serveixi de
Sant
guia als visitants i els expliqui molts
Ciutat del Vaticà, 25. — Ais
tan- dels objectes històrics que envolta.
ta-vuit anys d'edat ha mort l'«e3La muntanya sobre la'qual s'aixeca
combrador secret» del Papa, i'ian- el castell fou famosa molts anys
cesco Seneca, el qual fou durant al¬
abans de la conquesta espanyola, pel
guns anys servent personal c'i
i- fet que estava fortificada i tenia al
cim un temple azteca. Moctezuma,
tre pontífexs.
El Papa Lleó XIII li donà el ti¬ que més tard sucumbí davant l'avanç
tol de «sciopatore secreto». Fou el de Cortés, féu de la fortaleça una
servent més proper al Papa després residència d'estiu per tal d'embellir
dels «monrignori» que l'atenien. Du¬ el lloc i instal·là estanys per a piixos
rant
quinze anys serví Seneca a i jardins. El catell de Chapultepec
estava
rodejat d'un bosc que és
L'.eó XIII i aquest ....
.s de ..lorir

L'escombriaire secret del

Els

seus darrers serveis foren du¬
els règims del Papa Pius X i
Benedicte XV, així com el de l'ac¬
tual pontífex Pius XI.
Francesco Seneca ha mort aconhortat amb la benedicció especial

Mèxic,

25.

£an

—

han

abandonament fins l'any 1840, que
fou reparat i convertit en Escola Mi¬
litar. S'aixecaren magnífiques fortifi- ■
cacions i el castell fou escenari d'una
històrica batalla durant la guerra

envergadura

coX els*

del
de

inte-

®f£?®Panyi®® cometent
a^f ? sabotatge. Els
»

iTsfem

que

Quan les forces dels Es¬

tats Units invadiren la muntanya 1
els cadets es llançaren a la defensa,
va escriv.-e
una pàgina que es
es
commemora tots els anys.

L'emperador Maximilià va
arquitecte d'Europa |—

^SeTpSiSta

,!Lî?L?Î?_ a!!ï?s Pous. ,la R.ual 0038

ortar

J"

.

,

acció

una

trnnp-

ment

ran

.

la

belliment del passeig de la Reforma
castell.
El formós

Que condueix al

m

palau conté,

""

entre al¬

gran nombre de
que rebé el difunt
President Porfirio Diaz d'altres caps
d'Estat l'any 1910, amb motiu del
centenari de la independència de
Mèxic.
tres

moltes

regals

coses,

costosos

! EL FRED A N0RDpreë !
AMERICA

conca

tatge.
TRANQUIL·LITAT A

març

del 1934

reglamentant

TAM¬

PICO

Els 24 obrers de les
petrolíferes declarats
vaga
ia regió de Tampico c-s
comporten fins ara pacíficament,
encara
que s'han registrat alguns
sabotatges isolats.

Mèxic, 25.
explotacions

—

a

..

,

,

Mustâfâ
cl
■ vi Lao ici

,,

Kema

diverses mercade¬

a

a

darrers

de

de-

RADICALS,

feina han tramès aliments a

neteja dels carrers de la ciutat
s'ha fet amb força dificultats, Ja
que han deixat d'acudir milers de
sense feina que foren cridats i que
temien que la paga d'aquest treball
els fos deduït dels bons de socors

perceben.

fa

•

que

es

tres

representació desa¬
Almenys, s'espera que

seva

parlaran.

estat reprès el

NOMBRE

CONEGUTS

E1. futur Parlament turc,

passarà la
percebuda.

Ha

gran retard'
EL

homes,

Serà permès que uns quants can¬
FAVORA¬ didats independents, l'actuació polí¬
BLES
A
L'EM ISSIO
DE tica dels
quals sigui perfectament
BONS
neta i clara i dels que no es pugui
París, 25.—Aquesta tarda ha pros¬ sospitar que
puguin ésser traïcionats
seguit a la Cambra la discussió del al règim, presentin les seves candi¬
projecte elevant l'emissió de bons datures i siguin elegits. Aquests di¬
del Tresors a quinze mil milions le
putats independents constituiran la
francs.
labor «critica» de l'Assemblea, però
L'ex-ministre de Finances senyor és segur que del futur Parlament
Bonnet, parlant en nom del partit turc s'hauran liquidat els «partits»
radical, s'ha mostrat favorable al o els «grups» rivals, la missió dels
projecte sota certes reserves
quals és intrigar políticament.
ELS

El temps s'ha aclarit i ha sortit
quelcom el sol i hom registra una
temperatura més benigna, malgrat
que bufen vents del N. O. Els re¬
fugis municipals han allotjat du¬
rant la tempesta de neu set mil

que
cussoigue

rpnt ™rí>

la presentació de balanços,
responsabilitat dels administradors,
etcètera.

per

fugi municipal han mort set obrers
sense feina per haver ingerit alcohol
desnaturalitzat

no noranta-tres
mil families.
La
IIU

vol dissidents en el
seu Parlament
es

— A conseqüència
de neus, han mort a
persones. En un re-

Nueva York, 25.
de la tempesta
Nova York sis

sense

.

iXGlliai

distinció de
Es calcula
la
constituiran

VAIÓB

inquietud política Impedí que s'aca-

mexicana.

vaguistes

Els

iniciat

famosos

I bés aleshores i continuà en complet

La vaga del petroli,
a Mèxic
petroli

més

La seva construcció començà l'any
1783 pel virrei Maties de Gàlvez. La

li adreçà Pius XI.

ELS VAGUISTES HAN
CENOIAT UN POU

dels

un

naturals del món.

parcs

privades del Vaticà.
rant

avui

encara

el nomenà «cavaller».
Durant l'últim any de la seva vi¬
da se li cediren algunes habitacions

diversos projectes de llei que ten- I reunirà el mes de març, l'Assemblea
deixen a modificar l'estatuït sobre : Nacional estarà integrada per 305
les Societats de negocis, per tal d'as- i representants recentment elegits sensegurar amb més eficàcia la protec- : se
sexe.
ció de l'estalvi públic i evitar estaque a
nova Cambra
fes d'envergadura com les registraun
per
cent; però encara que el seu nombre
des durant els darrers anys.
'
sigui
reduït,
no per això es creu que
S'estableixen
noves
disposicions

Viole-

la

de

París, 25. — El Govern ha presentat a la consideració de la Cambra

sida flor. Més aviat, tractava d'ídentificar-ne el perfum, deltcadísque
cor.

convertir

calumniosos
i
malintencio¬
nats contra el nacional-so.iàjsmc».
Es concedeix al senyor Bermúdez
Cañete un terminí de vuit dies per¬
què tingui temps de liquidar els seus

assumpte3 particulars a Alemanya

President de

Mèxic, general Cár¬
denas, ha decidit

El Govern alemany

sembre amb els seus 317 diputats,
fou el darrer integrat solament per

podia cercar el rebregat

8im, amb els conceptes
arrencava del

nou

ticles

que

Simbolisme de la modèstia de l'exqui¬

ploma 11

La Cambra ha adop¬

la importació de
ries estrangeres.

precisar més. Evidentment,
no

—

tat avui un projecte de llei que ten¬
deix a la ratificació del decret del

figuren molt distintes modalitats
epistolars, que sintetitzen cada una
d-elles una vibració, un matís, una
voluptuositat o un sofriment. Això
quan en una mateixa carta no se'ns
apareixen, a la vegada, diverses 1
fins contraoposades emocions. Hl ha
escrits que daten de la joventut de
l'escriptor. Altres revel·len la seva
sensibilitat que algú ha qualificat
de hiperestesiada.
Diuen que, sovint, Proust encloïa
flors dintre les

El

ha expulsat del territori del Reich
el corresponsal del periòdic espanyol
«El Debate», senyor Bermúdez Ca¬
ñete.
S'acusa
el citat periodista
d'«haver e3crit durant dos mesos ar¬

complit'

Paris, 25.

j

—

:

part a ment.

Debate»

nistre de l'Interior, coronel roleff,
petrolífera.
han estat detinguts trenta membres
¡ La causa de la vaga s'imputa als
de l'organització macedónica Troto- : patrons que no han
el
guereff. àdhuc el cap d'aquesta, mès arran de la vaga anterior. De
Schandanoff.
totes formes, l'opinió pública com-i.-.«i
Ei motiu de la detenció és l'ha- bat únicament
els netes de sabo-

gin pogut ésser donats al públic in¬

1

aquesta ciuiat més de dos-cents refu¬
giats sartenes, que seran repartits
entre
-rees localitats d'aquest De-

NICS

Sofia, 25.

La labor de la Cam¬
bra francesa

tellectual. Aquelles lletres que amb
més cruel veracitat reflecteixen l'es¬
tat d'ànim del gran escriptor, són,

esperit turmentat, que són les
que avui hom compila, amarosament,
per tal de familiaritzar el públic,
assedegat de sensacions que fugin
de la mediocritat, amb la personali-

del Sarre
REFUGIATS A FRANCA
Tarbes (Baix Pirineus), 25. — Du¬
rant el dia d'avui han arribat a

l'any.

a

NISTES

ze

«
de separació matrimonial
sentada fa algun temps.

SOLDATS CONDEMNATS A
MORT PER ESSER COMU¬

REGLAMENTACIÓ DE LES

seu

Després del Plebiscit

El govern nazi no pot tolerar
ni el corresponsal de «El

que

LA REPRESSIÓ
A BULGARIA

En canvi altres notícies asseguren
que després dels combats del dime¬

_-S

da

dòlars

AL

gWuJR'

La lluita segueix

violència

amb

província

PER

U

Intel·lectual que vessar damunt del
paper alenades de cor, bafarades del

al

per

aproximadament de 500 milions de

confirma que

^mVJS,e°sradeP|eruadi^eSenteí

L'efecte

nesa-rumana no

PROUST

potser, les que redactava al llit es¬
tant, en la solitud de la seva cam¬
bra de malalt, sense altre
esplai

progiama

necessitarien més de 100.000

en

de Mornand, a Laure Hayman, a madame Scheikevitch...
L'epistolari de Marcel Proust és
un
dels més interessants que ha¬

un

reconeix

mentada posició, però afegeix: «Nc
hem perdut un sol home ni un sol
fusell i hem abandonat Carandaiti,
com abandonarem altres punts, per¬
què així ens convé».

el

en

El President Roosevelt ha expres¬
sat l'esperança que per a la solució
de la crisi de l'atur forçós el Govern
hauria de consignar una quantitat

però als

gions inhospitalàries dels Balcans.

jjouisa

bolivià

missatge

Nacionals,

a la presa del
L'alt comandament
la pèrdua de l'es¬

relatiu

fort Carandaiti.

.

deu la
existència als tractats de
pau no vol saber res d'ells i, a més,
se dóna la mà amb el pangermanisseva

subtitol

punt

d'exhaurir-se,
l'acceptació
que ha tingut en el públic.
«La burgeseta», llibre de J.
Navarro Costabella que
porta per
a

amb

Estigarribia

El President

—

Pare, ha mort

Xang Hai, 25. — Informen de Nalzan
que
les forces Japoneses han
completat l'ocupació de 16 milles qua-

primer

està

es

dipositar els seus tí-

a

-,—

,ment establertes «i
.termini per tal

^

reçorda Pçrtinax que ei
representant de Polònia a Ginebra,
coronel Beck ja posà en claf els
propòsits del seu pais no volguerit
saber res sobre el Pacte Oriental i
fent el sord a tots els arguments
exposats per Lavai. «Polònia, que

ça

voluntària,

^Ten úlTàm

\

-

obliga

—

Sn',^S'irp-eà§„"S.«: Un incident entre soldats

demostrant

enèrgicament el part
facilitat pel generalíssim paraguaienc

milions de dòlars, en un termini de
20 anys, per a l'explotació i desen¬
rotllament ordenat dels recursos na¬
cionals, que, segons s'afirma, han
estat tudars per les passades gene¬
racions. El missatge diu que el G'o-'
vern hauria d'estar preparat per a
desprendre tots els anys una quanti¬
tat raonable per al desenvolupament

no admetin ei canvi dels seus
vaiors pels nous d'interès reduït,

Telegrafien des de
Pequin al «Daily Telegraph» que
la lluita a Xahar pot donarle per
acabada perque els japonesos es troben disposats a negociar sobre el

Pertinax que França es¬
seva vegada lligada » Po¬

Tambe

en

completament
«fis

Londres, 25.

volum segon de l'interessont col·lecció «Els Nostres Poetes»
és a punt de sortir, i formarà el pri¬
mer de la sèrie moderns i contem¬
poranis. Serà dedicat a B. C. Aribau i a J. Rubió i Ors, amb un ex¬
tens estudi crític de Manuel de Mon¬
toliu. «Jordi de St. Jordi», el volum
—

s'exposa

qual

que

l'obra

tes i comunistes. Res d'això. Es una
de les novel·les més llargues que s'ha

qual

'

de

fer-se

al Xahar

que

"

•

mà, dissabte, i la reducció
d'interès comença a comptar-se des
del dia primer d'abril, amb efecte
per als pagaments que hagin de

als círcois xinesos de

considera

es

DE

Berlín, 25. — Una mesura de re¬
ducció de 1 interès del 6 al 4'50 per
100 que alecta
aiecw
a capitals per un
8.000 miiions de
valor entre 7
mai es,
amb un estalvi als deutors
d'uns 10 a 120 milions de marcs
anuals, na estat decretada pel Go¬
vern del Reien. La mesura s'aplica
tots els valors hipotecaris, però
a
d'eila queden exceptuáis els valors
de venda tixa que estiguin en poder
dels estrangers. La llei entra en vi¬
gor

Pertinax escriu a «L'Echo de Pa-

__s»

DECRETAT
L'INTE-

SCHACHT HA
LA REDUCCIÓ
RES

DIUEN

de solucionar amistosament el conflic te deslligat a la regió de Xahar.

teix unanimitat absoluta en expres¬
sar la creença .que la cacera és tan
sols l'excusa perquè l'esmentat viat¬
ge es realitzi, per la qual cosa es
concedeix gran importància.
«Le Temps» posa de reiieu la im¬

ei

de Tomàs Barri «La badada de Karl
Marx». Com deduiríem pel seu titol,
aquest llibre està dedicat a defen¬

Aquesta vegada ta tocat el torn a
les adreçades a Walter Berry, al
comte i a la comtesa de Maugny,
de

Ha

—

tres de les moltes que componen
la copiosa correspondència de Proust.

Pierre

No

TOT

QUE E8

formava la co¬
neguda i exhaurida obra de Mark
Twain «L'elefant blanc robat», tra¬
duïda per Josep Carner.

Paris, —dintre

a

trenta-tres

mero

Han estat

al comte V.

periòdics.

ja

blicat

l'anècdota és molt interessant i l'es¬
til és àgil 1 nerviós, de gran ar-

cinquè

DE

París, 25. — La notícia del pròxim
viatge del general Goering a Polò¬
nia a fi de prendre part en una
cacera organitzada pel comte Altred
Poàtocki, que ia premsa parisenca
ja publicà ahir, motiva aquest ma¬

a- la
lònia/però ;apsté que racord gèrmano-jiolonès!és ' bèïl diferent de les
iliances de França amb altres pai-

la
popular col·lecció - «Els Nostres
Poetes», sembla que els editors s'ha¬

post una novella en la qual els ti¬
pus són vistos i perfiláis a la ma¬
d'il·lustracions
nera
de magazine,

el

Pacte de Roma

tigué

sortí el primer : volum dé¬

Des que

una mica cínica, una mica
sentimental, una mica eròtica. Però
el cinisme de Lucio d'Ambra és ele¬
gant, el seu sentimentalisme de bon
to, i molt lleu el seu erotisme. Amb
tots aquests elements i amb uns
quants ambients d'un luxe un xic
operetesc, Lucio d'Ambra tia com¬

a

del

Conseqüències

ALEMANYA SOTA
EL NAZISME

EL CONFLICTE
XINO-JAPONES

.

novella

ANTOLOGIA

25.

bolivià desment

d'aquest programa.

Poesia

NOTICIARI

profesión de esposa» és una

«la

"""""

violència
Poesia, Gabriela Mistral ha volgut contra la
política actual. de Polònia
concedir-la per deferència a l'enti¬
qualificant a aquest país de «satèlit
tat i la dedica especialment als a- oriental d'Alemanya».
L'articulista
mants de la poesia, en ocasió de diu
que tot fa creure que Polònia i
trebar-se a la nostra ciutat.
Alemanya van a unir-se contra la
La lectura
de Gabriela Mistral lliga de nacions pacifiques lórmada
tindrà lloc dimarts vinent. Per a per la política exterior francesa.
.

elegant,
més mundà, que el nostre Roig i
Raventós. Això, però, és freqüent.
és

d'Ambra

continuen les

ae

obertes».
Lucio

Poesia

.a

sessions selectes, que tenen lloc
la sala de lectures i conferències

a

«Presons

de

nt

de tal manera la multitud, que cada dia tenen lloc veritables lluites da want el Palau de Juoticia uc Fteniigton per l'aglomeració de públic, que pretén entrar a la sala de l'Audiència — En aquesta fotografia
la polioia impedint l'entrada r*-"
—-J-*

tí interessants comentaris ae tots eis

seves

ESPO¬

SA, novel·la de Lucio d'Ambra. Editorial Molino. Bar¬
celona. 5 pessetes
■Contrast. Violència del contrast.
Lucio d Ambra —del qual hem co¬
mentat en aquestes pàgines una al¬
tra novel·la admirable: «El oficio de
marido»— és tot el contrari de Roig
l Raventós, «L.. profesión de espo¬
sa»,

secretament I assassinat del fin d s Lindbergh

prooés del presumpte autor del

El

s'han

ha fet

aigua avall» L sobretot, «Joan Endal»— ja que a tants catalans ha
ensenyat a llegir en català.
j. Roig i Raventós fa una litera¬
tura amable, blanca —d'una blan¬
cor una mica
gris—, sense grans
ambicions, sense grans preocupa¬

UN D ES MENTI MENT BOLIVIA
La Paz, 25. — L'alt comandament

especial al Congrés l'informe de la

dividit equi¬
tativament: 50 per 100, la bellesa;
50 per 100, la intel·ligència. Mussoli¬
ni no pot demanar més ponderació.
No ha mancat, però, un cinic que
opinions

Les

am'

una

revista italiana i hi han
multitud de personalitats.

dels

La guerra del Chaco

Washington,

una

acudit

sense

que

apoderat

canviar el directori del Govern.

Roosevelt ha tramès en un

ha realitzat, a Roma, una
enquesta. Es tractava de sa¬
ber si els homes prefereixen una
muller bella o intel·ligent. Ho dema¬

s'havia

béns d'elles.

Roosevelt diu que es neces¬
siten cent mil milions de dò¬
lars per a refer el país

Hom
curiosa

vegada

una

un

Junta de Recursos

Però és

versat en totes les arts de seducció,
ha reunit una fortuna important per
mitjà dels seus matrimonis o pro¬
meses de matrimoni, que acabaven

representant del Govern, el qual
digué que solament es tractava d'un
«rellevament de guàrdia», per tal de

siguin do-

Amic Nin, gràcies us

precís menysprear els altres. Són ne¬
cessaris un Puig i Ferrater, un Ber-

trana, una «Víctor Català».
necessari també un Roig i

Roma, 25. — El Duce ha tramès
carta als ministres i sots-secretaris sirtints, expressant-los el seu
agraïment per la seva col·laboració.
Aquesta carta fou molt elogiada per
una

i la revolució. La lluita entre el pas¬
sat i l'esdevenidor.
Una exposició
ardida; una solució cauta.»

Constantí Maneb,

—

La policia el cercava des de ta
temps f, a la fl, ha donat amb ell.
Cinstantí Maneb, que estava molt

ALS

ESCRIU

DEPOSATS

tradueix, admirablement,
llengua russa i, encara més, l'àni¬
ma
dels seus escriptors. Suara es
disposa a acarar-nos amb Nicolai
Bogdànov, del quai, amb «Lo pri¬
mera noia», ens donarà a conèixer
«el problema de l'amor en les con¬
dicions creades per la guerra civil

I consti que no dien això en un
to pejoratiu. Al contrari: creiem,
ho hem dit manta vegades, que una
literatura és més rica com més mo¬
dalitats té. I a Catalunya, que no
té una aristocràcia, però té una bur¬

Per

MUSSOLINI

Nin

burgesia.

tra

Bucarest, 25.

per
tal d'anar entrenant
dirigents del país.

nous

VUITANTA VE¬
VUIT-CENTES

PROMÈS

el qual la policia acaba de detenir,
és l'home que ha batut tots els rè¬
cords del món en qüestió de bigà¬
mia. S'ha casat no menys de vui¬
tanta vegades, però, a més, s'ha pro¬
mès amb vuit-centes dones per a
fins matrimonials.

càrrecs,

li agrairem prou. Ve a
ambaixador intellectual de

no

CASAT

S'HAVIA
GADES I

titulars dels alts

ció temporal dels

teníem, fins avui, tastos deficients,
generalment de segona mà.

te

—

rial ordenada ahir pel rei, a propos¬
ta de Mussolini, considera dits can¬
vis com a absolutament normals i
de perfecte acord amb les normes
del feixisme, que exigeix la renova¬

ésser un
la literatura russa. Gràcies a les
seves
admirables
i consciencioses
traduccions podem assaborir les obres mestres de tots els gegants de
les lletres eslaves, dels quals sols en

el novel-

és que Roig i Raventós és
lista d'aquest públic, el mes
ficat amb aquest públic. Un
mig

mai

Tota la Premsa, en
transformació ministe¬

Roma, 25.
comentar la

ca¬

correspondència proustiana.

la

que

El que sabem

crear-lo el novel·lista.

al

El nostre bon amic Andreu Nin
exerceix entre nosaltres una funció

si ha sabut

diu l'artista— o

l'home

traduïda

d'ésser

ES

ECOS

públic ha

aquest

si

deixés

no

canvis ministe¬ Un recordman que
mereix totes les
rials d'Itàlia
TRACTA D'UN ENTRE¬
admiracions
NAMENT

Els

madu¬

estarem de dir
que voldríem que la producció de
llibres, a Catalunya, portés una vida
prou normal i pròspera per tal que

dels es¬

j. Boig i Raventós és un
criptors catalans que més

la

seva

DEL 1935

L'ESTRANGER

DE

fragments que són pures recordanses, 1 no en manquen que subrat¬
llen,
atrevidament, l'ambient que

Roig

de J.
Llibreria

_

ha

PRESONS OBERTES, novel¬
la

vegades imatges

A

GENER

DE

DISSABTE, M

^

"

MORTS
DE
PUJA
CONS¬

TANTMENT
Nova York, 25. — Les darreres no¬
tícies que es reben de tot el terri¬
tori dels Estats Units demostren -que,
ha cedit un xic Tona de fred que

très dies s'ha desencadenat
país. El nombre de morts causat
per les tempestes de neu i aigua i
pel fred intens puja al centenar.
El dimecres caigué la nevada més
durant

al

Intensa des de fa quinze anys. A No¬
va
una

York ia neu arribà a aconseguir
altura de quaranta centímetres.
LA MAJOR PART DE VÍC¬
TIMES HO SON AL DEL¬
TA UEL MISSISSIPÍ

Nova

York, 25.

—
A conseqüènciainundacions ocorregudes al
delta del Mississipi, han resultat setanta-cinc persones mortes.
Encara que amb menys intensitat,

de

les

continua

Units.

nevant

arreu

dels

Estats

DISSABTE, 76 DE

GENER

DEL

la humanitat

1931

La Música

Noticiari

«AUDICI0N8 INTIMES»
ESTRENA
D'UNA
OPERA
CATALANA
electe grup de muslcòflls que
«Audicions Intimes» tindrà
de conèixer en la sessió de
diumenge, al Casal del Met¬

El

forníoca .o

'demà.
ge, una nova òpera catalana. No
cada dia que pot oferlr-3e

es pas

un

>
lúment semblant, puix que Ja
»abom el treball 1 els sacrificis que
representa d'escriure una obra de
grans proporcions, quan tantes difi¬
cultats hauran de presentar-i a per
arribar a rwr- 'i 'a representació.

escu

L'òpera a què fem referència por¬
ta per títol «Dafnls 1 Cloe», 1 tant
el llibret com la partitura són es¬
crits per uns dels nostres més pres¬
tigiosos compositors, el mestre An¬
toni Marquès. El llibre està basat en
la immortal obra de Lon^us. segons
de Miquel 1
la '."ducció
i
Planas.
Està dividida en tres actes, el dar¬

úividit

quadres,
's
prou coneguda la novella esmenta¬
da, famo3a entre les més famoses,
perquè calgui fer referència a l'am¬
bient i assumpte, purament Idíl·lics
rer

quatre

en

de l'obra.
El mestre

bra»,

—

baria, sobre

Entreactes

la significació del Ser¬

vei Social 1 de les Escoles d'Assis¬
tència Social. Presidirà l'acte el doc¬
tor Raül Roviralta 1 la senyora An¬
tònia Farrera», fundadors de l'Esco¬
la d'Assistència Social de Barcelona,

Es diu...

—

Per

—

a

vasl

en-

Pròxim

celebrarà

una

dilluns, dia 28 q!

CAPITOL

de Sant Oerextraordinària

al tipus d'«òpera de cam¬

instrumentistes (quartet

de corda 1 flauta) 1 per a ¿«ser do¬
nada en una sala de no massa àm¬
Prendran

Antoni Marquès.
El mèrit d'aquests

artistes, la ga¬
rantia 1 el prestigi que representen
la a:.-crió del propi autor, l'ambient
d'Audicions Intimes 1, sobretot, el
fet de tractar-se d'una nova ópera
que ve a enriquir la producció mu¬
sical catalana, donen a la sessió de

diumenge, organitzada d'acord amb
l'Agrupació Artística del Casal del
Metge, les proporcions d'ura verita¬

estat

les

PREU

en

«

MUSICA

Aquesta associació organitza per
a deinà, diumenge, dia 27. a les 11
del mati, un concert a la Sala Motart (Canuda, 31), el qual anirà a
Càrrec del conegut violoncel·lista Jo-

amb
tada

La Cultura
fiy...:ent.

entre
—

d'Ense-

Inspectors

Per la Direcció General

inspectors d'Ensenyament, les

btaées vacants de

Biscaia

a

t

l'esmentat càrrec
1 es donen

Granada,
de

mestres.

—

l'oportú expedient, el Ministeri d'Ins¬
Pública ha concedit l'exce¬
dència en els seur, respectius càr¬
recs per més temps d'un any 1 menys
dc dos als mestres següents:
Francesca Gallaría, de Manresa, i
Manuel Tolosa, de Surroca de Súria;
Itatacl Moreno Plaza i Tomàs de

l'Ora, Ribera de Palència.

Sucre.

pal Complementària, a dos quarts de
jruit.
Tomàs Caballé I Clo». Tema: «Evo¬
cacions barcelonines d'un vell barce¬
loní». Casa del Poble del districte V.
li

les deu.

i

Charlee H. Wcbb. Tema:

«Ameri¬
English». Intrèpids London Club,
quarts de vuit.

tan
I dos

CD E

l'estrlcte

CA¬

sumari hl ha dos processats:
Adri.» Farrerns i Josep Blanqué Ribus
DON JOVINO DECLARA

tat

Els magistrats inspectors continua¬
ahir la seva tasca, l varen rebre

ren

Declaració al magistrat don Jovlno
Fernández Peña. L* declaració d'a¬
quest magistrat fou de llarga du-

raren
•n

propietat de

de diversos

3.100

feren

lladres que

efeotes va-

pessetes. Els
escàpols.

lladre-

d'a-

FEDERICA, al cine¬
a

«Federica» és

per

interessant
als cecs

El Sindicat de Cecs de Catalunya
comunica que el proper diumen¬
ge, dia 27, a les onze del mati. tin¬
dran lloc al seu local social del Pas¬
ens

satge de la Pau,
demostracions de

El pacien. quedà
l'esmentat Hospital.

GREU

camió

pronòstic

DE

pel professor de los

sar-se una
A dos

d'ahir,
de

la

activitat l'estrena de «La des¬
gràcia do la sort», do Poal-Aregall.
quo és possible quo es doni a co¬
nèixer aquesta obra a mitjans de la
setmana

poble de

les coses dels cecs.
colla bo ració, donant

prestarà

ja

seva

facte

amb la seva

presència

entrant

Rambla

22,

de

Dimarts, 29

paret
Mònica,

ocorregut un acci¬
all, a conseqüència del
qual han resultat dos homes ferits.
l'esmentada hora es trobaven
diversos obrers treballant en una

diverses erosions i contusions
a la mà esquerra 1 erosions 1 contu¬
sions a la regló pectoral, de pronòs¬
tic reservat, i Josep Clavé Cano. de

casat, habitant

anys.

a

interes¬

relleu a

AQUEST NUMERO HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA

«La

segona, que es produí
feridu contusa a la cella es¬
querra, diverses erosions a la mà
esquerra, i contusions 1 commoció
visceral i abdominal, de pronòstic

dondo
rada.

no

quo,

poma

per

acabar

la

tempo¬

altra banda, el mate

Redondo ha emparaulat alguns I
tistes por a una «tournée» por

greu.

Ràpidament, els companys dels
conduïren a aquests a la

peninsula.
que d allé de Mèxic, res.

lesionats,

Casa de Socors del carrer de Bar¬
bara. ons els fou practicada la cura

que canta el seu amor en de¬
liciosos versos arborats de romanti¬
cisme 1 de devoció. Però la populari¬
tat 1 la glòria arrencaran Goethe del
costat do Federica i aquesta es sa¬
crificarà per no ésser un obstacle
en
l'esdevenidor del poeta. L'anèc¬
dota és explicada amb encert i conté
moments molt graciosos facüitats pel

gut de posar-hl. No Importa, però.
perquè la música és deliciosa, es de

melodia flnisslma i bella 1 fa bo de
sentir-la. Franz Lehar, el famós com¬
positor, ens dóna amb «Federica» una
de les seves més inspirades i agra¬
dables partitures 1 cal convenir cer¬
tament que la seva obra constitueix
la valor màxima d'aquest film.
A l'interpretació hl trobem
una
Mady Christians amb tota lemlnitat
dolçor, plena de sentiment 1 ex¬
quisida que dóna un evident to de

i

r'

xic madur,

diligències.

en

Un cicle de conferències or¬

inflamable-. un matalàs 1 altres matèries, que se suposa servien per a

ment descoberts a la
Les diligències han

que

militar

I

P.OJiU

d'ha¬

lema

!

que
Fu-Man-Chu. a Mèxlo, Ja
porta oent vint representacions del
seu espeotaeie «Una nit a Xang-Hal».

dita estació.

passat a l'au¬
s'esbrini el

perquè

hl hagi de cert.

solucionat Ja oi problema
trobat toatro a Madrid.

ver
ver

quo oonflant on una paraula qus
havia «tat donada. Ja preparava
repertori I os dodlcava a emparau¬

DELEGACIÓ
D'HISENDA

sava

*

quo aquest Ideal no s'ha con¬
vertit en raalltat Ja quo a darrora
hora un altra «onyor II ha pastal
davant

Jo¬

Co«ta. 402 f>5; Maria Form. 500;
Ferrer, 1000; Emili Garcia,
1.699*11; Ramir Hortet, 40.694 51; Ja¬
cas 1 Vidal, 5.581'95;
Ildefons Lago
sep

qus

los gestions.

Uuis

1000; Salvador Lluch, 1.500; Lleonci
Mora, 2.ÚOO; Arcadl Poch, 450; Pere
Riviere, 213 55; Joeep M
Ramon,
1.000; Eduard Vilaseca. 1.000; Admi¬

nistració de Loteries
setes

100.000.

número 7, pes¬

Jaume Borràs, paró segueix

rasja oonfla
d'aol
hauràque
trobat

Madrid.

dau
tsatrs
ànys,a

la formaoté Rlvsllos-Ladron
Guevara, el mos d'abril actuarà
qua

de
a

Barcelona.
quo

sl las ootas

van com pen-

Barcelona

IX — Senyals horaris. —
Femenina. — Música selecta

tots els sltres.
L'obra fou posada en escena amb
tot luxe i propietat, 1 assoli un asse¬
Hl hagué aplaudiments per a tota
1. en finalitzar la representació, au¬
tors 1 principals intèrprets hagueren

d'adreçar breus mots d'agraïment al
nombrós públic.

ra,
José Fernández
Ibanez Puerta. María

discos

en

de

l'esmentat

prendran part destacades
person
«ts del nostra món artís¬
tic i literari
En prop res edicions proc'-irera
doner més detalls sobre la qüestió.

Alcon

José
Moles

fueron

ocupadas 119

dis¬

cos.
.

EMISSIÓ DE SOBRETAULA
13. — 8enyals horaris. — Progra¬
ma de discos variats.
13,55. — Secció Cinematograüca.
Carteilera de cinemes per a avuL
—

dissabte, 26

de gener del 1935
—
Lectura carteilera.
14. — «La Paraula». — Emissió de
les dues de la tarda. — Informació
de
Barcelona. — Actualitats
tea¬
trals i musicals
14.30. - «Butlletí Oficials de la
Generalitat de Catalunya. — 8umart del número publicat avuL — Re¬

portatge pintoresc per Ferran Barangó Solís. — Continuació de les
Actualitats.
E 1 J-l.

—

Borsa de Treball de

lt. — «La Paraula». — Emissió de
les tres de la tarda. — Directament
des de Madrid. — Resum de la «Ga¬
ceta». — Sessió Radiobenèflca. —
Discos escollits.
15,30. — Micròfon per s tothom.
Antoni Cabanes, baríton: 1. «La

__

Senyals

horaris.

—

Conti¬

el día

y

...

16 del actual retiró 476.
Practicando un minucioso registro
en la citada casa, en la habitación
destinada a comedor, perfectamente
disimulada con el papel del tabique
de la izquierda, fueron halladas, en

hueco, en la pared, de 20 centí¬

un

de

metros

ancho

por 30 de largo,
de diferentes mar¬
cas, con sus correspondientes car¬
gadores y cuarenta y siete capsulan

varias

pistolas

A dichas reuniones acudia diaria¬
mente un individuo considerado co¬

jefe de la banda,

mo

muy

peligroso

el cual ha sido detenido en la ma¬
ñana de hty, y se llama José OarreL
En el acto de la detención le ha
sido ocupada una pistola con un

cargador
Dicho

y una

bala

individuo

la recámara.

en

en

unión

de sua

compañeros, se sospecha hayan teni¬

intervención en varios atracas
cometidos en las barriadas de CasaAntúnez, MonJuich. Badalona y en

do

calle de Claris.

la

La

Polioia

practicando

continua

gestiones para completar la respon¬
sabilidad ae loa detenidos en los ro¬
bos a mano armada en que parece
tomaron parte y además continúa
las pesquisas para el descubrimien¬
to de otros atracadores que pudie¬
ran estar en relación, más o menos
directamente con la banda deteni¬

da.»

OUROSI

guanyar-los tot aquell
faci denúncies sobre

Pot
que

«La

—

dei

programa

atracaments
En rebre a primeres nores de la
tarda el cap superior de policia els
Informadors, els pregà que fessin
públic, per s coneixement de l'opi¬

del Radlolent.

Mutualitats

ries. valors 1 cotons.

pas-doble serà impressionada per la
cèlebre orquestra «Demon's Jazz».
Els senyors compositors que desit¬
gin prendre part en aquest concurs,
poden sol·licitar les bases a Publi¬
citat Gabernet

ció).

Pelai, 62, Barcelona.

21.

El HIJO DE KONG

—

Barcelona.

31,05.

Orquestra

—

BARCELONA:
V
Joncieres;

de

RADIO

triomlal»,
«Tannhauser» selec¬
«Marxa

Wagner; «Krotschak (ro¬
F. ..ecktemvald;
«Cançó
napolitana», A. d'Ambrosio; «Festa
galant»
(gavota), H. T. Dreycr;
«E :ryante» (obertura), C. M. Weber.
R.
mança).

«La Paraula». — Emissió de
del vespre. — Directament
des de Madrid — Resum de les In22.15 — Violi. — Recital per Anformacions radiades durant el dia.
toni Casulleras (del Concurs «Unión
Radio»; pianista acompanyant, se¬
nyoreta Maria
Capmany; Roman¬
22

—

les deu

continua

riòdicamet les seves reunions 1 pre¬
nent Importantlsslina acords.
A la darrerament celebrada es va

posar de relleu l'actitud en què ca¬
tan bastants farmàcies amb respec¬
te a la llibertat de comerç pel qus
es
refereix a! preu de les espedàlltats.

Quant a la injuita opoaicio dei
Col·legi davant la creació de Coope¬
ratives Sanitàries, oportunament l'opinió pública podrà donar-se exacta
compte de de quina paí'
ta la
1 la llei. puix que el P..at Unia
acordat utilitzar tota els mitjans
'

ça en Pa. Beethoven; «Dansa de la
gitana». Halfter; «Rondó», Mozart;

«Tamborl xinès», Kreisler, Kreisler.
22,45. — Piano. — Recital per Eu¬
geni Pahissa (del Concurs «Unión
Radio»):
Preludi.
Rachmaninoff;
«Polonesa», Chopin; «Quejas» o «La

}L. 1.1 H H UM!

Maja 1 el ruiseñor». Granadas; «An¬
«Danza del mo¬
linero», M de Palla.
daluza». Granados;
23.15
24

—

Programa de discos.

.Tparaula».

de les dotze de la nit

l'Associació de Cinema

Hl

Morilla,

Palmira Boet Alcon.

Secció
en

Senyals horaris. — Servei
Meteorològic de la Universitat de

—

—

Exposició i venda a

Fmi««iA
Darreres

FI

METROPOLITANA

Un llim H A

L'EMISSIÓ

DE

Emissora EAJ 39

U I U... h

-

DILLUNS, ÉSIRENA

KU R S A A L

simfònica.

Campanya del «Se¬
gell Pro Infància»

II

Ais

cea tres

Poliorama.

Principal

Palace, Romea. Espanyol 1 altres sa¬

d'espectacles del districte V. per
tal d'ajudar l'obra del «Segell Pro
Infància», han pres l'acord d adherir
un segell «Pro Infància» a totes les
entrades 1 locallts dels referiu lo¬
les

demà. diumenge, dia 27.
d'esperar que el públic, lent-ae

discos. A les 2: Música selecta. A
les 2.30: FI de l'emissió. A les 7: O
bertura;
senyals
horaris; música

A les

6:

Cotitzacions. A

generals A les 9;
1les 9 16 : Radiació

Noticies locals. A
de música vienesa. A les 10.15: No¬
ticies de Premsa dea de Madrid. A
les 10.30: «Jazz». A les 10.46: Fi de

càrrec de la humanitària i patriòtica
obra que ha Iniciat aquestció a Catalunya, rebrà ben

Inutilitat

L'actual Parlament
està esgotat
d esque
la Inútil
t de la R
xi

lemlssió

i

UNA

NOTA

DE

LA

POLICIA

opinió, I

compartida. Vexpressa

■

amb aquesta»

ratlles:

Detenció de suposats atra¬
cadors
A la Prefectura Superior de
licia ea facilità ahir al migdia

informadors ls següent nota

Po¬
als

oficio-

cals per a
Es

Llibreria vella i nova
Canuda, 31 l baixos 8ala Mosut)

Badalona

Avui, dlssabt*. — A lea 12: Ober¬
tura; senyals
horaris; música
en

preus

inversemblants a

Informacions.

que oi

PAGAMENT8 FER A AVUI
Barba. 9.980 pessetes;

Ledicló

lar artistes.

teatro amb sl qual pen¬
oomptar era l'Ideal.

mà 1

Cooperatives i el Col·legí

FILA 12

cicle de oonferèncla amb el
«Els artistes davant el cine¬

bisa is.

tambe,
excel·lent 1
suggestiva interpretació que obringué l'obra. Santpere. l'actor que en
el gènere vodevilesc no ha estat mai
encara superat,
¡ actor de les mans
sàvies, s les quals un bon dia que
ens
trobi d es vaga ts dedicarem un

nió. que des d'aquesta data per la
19,15. — «La Paraula». — Emissió dita Direcció Superior, aof creixen
signatura productora de la
d'un quart de vuit de la tarda. — 600 pessetes al qui faciliti dades con¬
«Magnesia San Pellegrino» obre un
Informació de 1 estranger, Barcelo¬ cretas relacionades amb atracaments
concurs per a premiar el millor pasdoble eminentment espanyol que, a na. Madrid 1 províncies — Conti¬ o robatoris a mà armada que esti¬
nuació del programa üel Radlolent guin en projecte d'execució.
Judici d'un Jurat competent es con¬
19.46. — Cotitzacions de monedes.
Afegeix el senyor Ribas que es
sideri el millor entre els participants.
garantîtes als denunciants la mes
Com & primer 1 únic premi, hom
NIT
absoluta resarva sobre les lnlormaconcedirà a l'autor 2.000 pessetes '
20. — «La Paraula». — Noticiari cions que U siguin facultades 1 de
un obsequi d'una edició per a p
esportiu. — Programa de discos se¬ les persones 1 mitjans amb què s'ob¬
tita orquestra, del pas-doble elegit
lectes.
tinguin
Per una altra part, 1 considerant
20,30. — iTa Paraula». — Rmimió
que alxó ha d'ésser el més gran ►de dos quarts de nou de la nit —
estímul per a l'autor premiat, la Resum del que s'ha publicat als dia¬
Les
signatura organitzadora, sota els aus¬ ris de Barcelona, glossat pel publi¬
de Farmacèutics
picis de la lama mundial del seu cista J. Navarro Costabella. — Con¬
producte, ofereix la difusió mundial tinuació del programa de diseca.
El Front Unie de Cooperatives I
del pas-doble premiat.
20.56. — Cotitzacions de mercade¬
celebrant pe-

d'ha¬

II

Eduard

Sabem que

foren

números

remarcar,

La

Amateur (Foment de les Arts De¬
coratives) organitza un lnteressan-

tícüm

j

tota

A

A Ibañez le

_

Cinema Amateur

Ml illWl DE

els

musica

MIGDIA

P'ST
espanyols nuació

ganitzat per l'Associació de

DEFELI(IDAD

ma».

ver- -<
oroduit un Incendi, que fou
sufocat i es creu que a l'Interior de
dit vago s'havien de fabricar matè¬
ries in:!«mablra. les quals servien
per a provocar els Incendia última¬

compositors

la partitura musical de Franz

interior es fabri¬
matèries inflamables

vagó de dita Estació unes matèries

Als

for

per

Al Jutjat de guàrdia s'ha rebut
ofici de la Companyia de Ferro¬
carrils del Nord. en el qual es fa
constar que ha estat trobat en un j

rebé

melodies,

engreac adora
d'aquella
que us queda a ¡tafia
De tota la
parUt ura « destaquen un «duetto»
de tiple 1 tenor—tall I construcció
d'opereta—, diversos «fox» 1 al pin¬
toresc número de la «rarioca». Gai¬

y

.

entre

EL DE LA

toritat

canvi

VAGO-LABORATORI

un

Ràdio

Infantil. — Noticiari
als nens. — Rondalles, contes, con¬
sells útils. etc. — Continuació del

mouen

seu

Emissora

-

ells Paul Horbiger, es
amb notable encert.
«Federica» és. doncs, un film que.
sl més no. la de bon veure sobretot
tors,

KAIUILMIIIC*
ètfTEII* làUUtf

1

BeUurl Yuste. David García Altami¬

Discos a pesenyors subscriptors de RAI ARCELO!" -

■té

fàcils

1

Joganera

e

ça simpatia l per altra part canta
amb gust 1 sentiment. Els altres ac¬

TtHTd'ALCy

moderns

CENT

part Hanz

SALon (atalunà

aquesta obra

ment

sinceritat

hoy

tua clona ben cercades I
trucs escenogràfics força originals
El mestre Torrents ha «crit p

maleantes, presuntos autores de la
ejecución de atracos, procediendo a
la detención de los siguirntes indivi¬
duos: Antonio Boet Marín, Agustín

UNIO RADIO, 8. A.

fa molt

i

.

d'urgència, després de la qual, el
Josep Maya, passà al seu domicili
1 l'altre ferit, en un cotxe ami¬
lánela, a l'Hospital de Sant Pau
Del fet es donà compte al Jut¬
jat, que procedí a Instruir les opor¬

EL

al Nou preparen l'estrena de
oanciòn : il mayoral».
quo, por ara, sembla que Re¬
quo

Rajolers,

una

tunes

es

ta del caràcter de l'obra, hom ha ha¬

tercer,

19,

té força simpatia 1

c

de la Cera, por haberse tenido no¬
ticias de q le en la citada casa cele¬
braban reuniones vanos individuos

RADIO

que hom ha procurat revestir els per
sonatges cèlebres de certa dignitat 1
ha estat construït un assumpte, na¬
turalment romàntic d'acord a l'època,
que

ben

actes

i

principal qualitat hem de reconèixer

Imposen de tota la bellesa d'a¬
quell pals banyat pel romàntic Rhin
entorn del qual es forgen les més
encisadores llegendes.
El desenvolupament del film és
potser mes aviat lent 1 el ritme no
és pas massa regular degut a l'lntercalament de cançons que. en vis¬

domiciliat al carrer de Sant
Hospitalet, el qual resultà

que algú barroerament ha
malejat, ha envillt 1 que'els esmen¬
tats comediògrafs han sabut digni¬
ficar. Té «Roda el món... i torna al

da». Moreno Torroba. Josep Loacertales, cantor: 3. Jotes aragoneses;
6
Jotes navarras. Acompanyament
de guitarra pel matetx cantor.
16. — «La Paraula». — Emissió de
les quatre de la tarda. — Informa¬
ció generaL — FI de l'emissió.

episodis

ens

es des¬

gènere

Virgen morena». Grenet: 4. Katius¬
ka, Sarocàbal. Santiago Oncins, ba¬
ríton : 2. «La del Soto del Parral»,
Soutullo 1 Vert; 5. «Luisa Fernan¬

de la vida de l'Immortal Goethe i sl
bé no és la fidelitat històrica la seva

escenes

paret en construcció, quan de sobte

44

«Fedenca» es diu basada en

a bastament han palesat
llurs coneixements del gènere. Aquest

—

que hau-

bedor. En el decurs del relat trobem
excel·lents
d'exteriors que

A

6.

autoritzin els seus
representants per tal de poder reti¬
rar el que els pertoca.
que

famosa opereta de
a Ja història uni¬

Joc de l'amic de Goethe, el ventrut
i alegre Wagner, despreocupat t be¬

ha

de moment

mo¬

poeta

enfon¬

Santa

procedirà al repartiment

Ens explica «Federica» la història
d'uns pretesos amors frustrats
de
Goethe. «Federica» és la inspiració del

dent del tre

escoles del Sm-

El Sindicat espera que el
Barcelona, que sempre s'ha
per

Perilta Greco.

quarts de dues de la tarda
les obres que s'estan realit¬

a

número

dicat de referència, senyor Lluia Ro¬
ca, el qual aparell permetrà als cecs
de llegir els treballs Impresos amb

sat

Monutvan.

zant a 1 Institut d'Assistència Bocial,

de recerca,

Tescriptura normal.

Cella

gran

greu.

va

ha acabat al

TREBALL

en

es

d'artistes.

...que la substituirá

hospitalitzat à

Dos obrers ferits

7, principal, unes
l'aparell inventat,

.després de llargs anys

Còmle m

al

...que

Prop de l'Hospital de 8ant Pau,
un camió, el conductor del qual es
donà a la fuga atropellà el nen de
quatre anys, Alfons Ruiz Begea, 1
li causà lesions de

una

Franz Lehar 1

després de Blanoa Poza* I
Miguel Ligero, oom abans a Marga¬
rita del Castillo, ara II ha tocat al

per un

dium»,

de premis del «IH Concurs de Tea¬
tre Català Amateur» 1 per aquest
motiu es prega a tots els elencs que
consumaren,

tendència

la història a cercar

a

proposicions presentades per les so¬
cietats, per escrit, abans del dia 1

caire biogràfic fetes, però, amb cer¬
ta llibertat. La que ena ocupa «Fede¬
rica» no és, però, un film d'aquest.

torn a

atropellat

una gran

president de

Federació. 4. Elecció dels socis
fundadors o protectors 1 de les enti¬
tats que han de tenir representació
1 càrrec al Consell directiu. 5. De les
la

produeixen obres que tenen cert

es

que

Nen

anar

té

comptes. 3. Elecció del

tiu pels seua films convençut que
això ha de revestlr-los de mès fort
Interès. Per alxó, d'un temps ençà,

canvi

ACCIDENT

Fantàsio

ma

reuneix tots els directors i repre¬
sentants dels nombrosos elencs fe¬
derats, els fundadors i els protec¬
tors.
Heus acl l'ordre de la dita Assem¬
blea: 1. Memòria del Consell Direc¬
2.
tiu.
Aprovació de l'estat de

de febrer.
Una vegada acabada l'Assemblea,
que se celebrarà al «Teatre Sta¬

LES ESTRENES

Aquesta exposició.

fabricar matèries inflamables.
En Ht vagó es noten senyals

Un invent

breus

tenor.

tindran

compliment

cià dies enrera l'Exposició de flors
de mimoses, ametllers 1 altres arbrets
d'hivern,
organitzada
pels
«Amics dels Jardins» (Garden Club)
al seu estatge de Pedral bes
A la
una
de la tarda es rifaran
les
flors exposades, entre els concur¬
rents. Les galeries d'art «Sira» han
cedit gulantment els gerros per a

caven

situat al carrer de

nou

exclusivament per a lea funciona de
nit.

als lloc» més visibles per al
públic 1 denunciaran qualsevol in¬
fracció que s'observi, per tal de san¬
cionaria amb el rigor que el cas
requereix.

En el

Robatori

un

e

mostrà molt reservat.

uns

l'Espanyol, dintre

a

hl debutarà

diu
Gibert
I
cantarà
«Aquoata nit I mal més», a la tarda.
que Emili Vendrell es reservarà

amb

Després d'aquest dictamen, el Jut¬
jat ha declarat acabat el sumari 1
ja tramès a l'Audiència En l'esmen¬

penetraren

quo

dies

que os

preus

Roc,

tingui, són falsos.

estabnment

do

Suesta
les banderetes
disposició exigint
l'exhibició
anunciadores
dels

54 anys.

De la Casa de la Moneda 1 Timbre
l'ha rebut al Jutjat número 9 un oflfcL en el qual diu que, després d'exaBólnata els segells de l'efígie de Pau
Irléhies, que es trobaren a uns de¬

Iltenson,

• BOYER

fi¬

coneixen, s'ensulclà aquesta, i acon¬
seguí Jesús Maya Oarcla, casat, de

La Justicia

in

Chorlo»

dor, les Direccions dels Mercats 1 els

1 per causes que

UN DICTAMEN DE LA
SA OE LA MONEDA

Planas la ¡ rimera
do la formació

femenina

tigues. L'Administració de l'Escorxa¬

ACCIDENT

Tema : «De
l'arquitectura com a cal·ligrafia sofcial de les èpoques». Escola Munici¬

rada.
En sortir es

diumenge, dia 3 de febrer, al
mati, a dos quarts d'onze de prime¬
ra convocatòria i a les onze, de se¬
gona, tindrà lloc l'Assemblea gene¬
ral d'aquest organisme, acte que
El

t

Agustí Collado 1 Rolg- nyalat èxit.

Els autors,

Ouivemau.

El dia 3 celebrarà Assemblea
General i procedirà al reparti¬
ment de premis del III Con¬
curs de Teatre Català

Amateur

la revista.

corxador i el dia 26 als Mercats i bo¬

de

ligent habilitat
Don jacinto Benavente, qui suara
ha estrenat, a Madrid, la comèdia
«No juguéis con esas cosas
», vist
per Ugalde, el dibuixant d'«A B C»

l'opereta

Tino Folgar.

AVUI

de

«La

no podrà comptar
Teresa Morena, contrac¬

Maria Teresa

CONFERENCIES
M.

emprenaltra tourneo

per al Victòria.

gura

rodó, 7 ptes. quilo; filet. 9'25 ptes.
quilo; ossos, 0'45 ptes. quilo; sèu,
0'40 ptes. quilo. Aquests preus co¬
mençaran a regir el dia 25 a l'Es¬

Previ

trucció

Josep

que de l'esmentada llista, a dar¬
hora I per raona que t'Ignoren,
fou esborrat el senyor Rosich.

ha 1st gestions prop do la
Klein, però aquesta també està sota

cura

arrevlstada vulguin o no els susdits
llibreriate3. Una comèdia cn tres ac¬
tes, amb trucs de vodevil, unes esce¬
nes finals de sainet 1 amb decorats,
vestuari i evolucions de revista. Tres
distints gènere3 confegits amb intel¬

les llistes de la
d'ésser ajornada

de

hagué

que

quinze dies de termini per a sol·llcitar-lo
Exoedèncles

com

.

EXP08ICI0 DE FLORS
Diumenge, dia 27, a les 11 del
matí. tindrà lloc, tal com s'anun¬

de Primer Ensenyament s'anuncia
per i cobrir per concurs de- trasllat,
entre

publicació

El cinema

MAGISTERI
Concurs

ha estat cosa làcií.

la

havia pensat amb Emília
Aliaga, però aquesta enoalxa millor
•n

un

«Roda el món... 1 torna al
orna
la qual obra els autors han tin-

.

Maria

nl

acaballes.

la

...quo

la for

acompanyat pel pianista Inspectors de Proveïments

Valls. Executaran obres de
8anmartlnl. Beethoven. Strauss, Debussv. Oragannow, Dlttestoff, Txalkowsky 1 Popper.
Ricard

no

Folgar

que

buida,

d'aquells plens

fan somriure l'empresan més
pessimista 1 a la vegada deixen en
lloc els qui tothora afirmen 1
baiadregen que el teatre —el gènere
teatral, l'art eecènlc — està Ja a les

^

i

estrenarla

llotja

una

mal

que veiam si resultarà que Re¬
dondo no anirà a Mexio, nl do tour*
neo, i solament tarà un simple traellat de la Plaça de Catalunya a la
Port» del Sol.

oontracte.

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS
DE
L'ESCOLA
MUNICIPAL

Bep Trotta,

Federica >
..

ble solemnitat artística.

DE

també

qua

DE

preu en canal 1 ha fet que la re¬
baixa arribi en la mateixa propor '*
botigues

pon

la sarsuela dol mostro Sorozàbal
del manojo de rosas».

La carn tindrà la rebaixa en l'es¬
mentat article de O'IO ptes. quilo al

als Mercats 1

Tino Folgar

Ni

sant.

Madrid.

a

dro, molt aviat, una
pel Nord d'Espanya.
quo sembla qua té l'exclus! va de

coneixement dels Interessats que les
classes seran represes dilluns vi¬
nent. dia 28 de gener.
DEL

presa — contemplar el brillant aspec¬
te que presentava el teatre, total¬
ment envaït per una gran multitud
dalerosa de veure quelcom Interes¬

que
teatre

isbert.
que porta quatre obres que creu
que li sostindran la temporada.
quo aquestes obres sóm «La chi¬
ca de la pension»;
«El padre solte¬
ro», «Arriba» I «La viudita se quie-

que s'efectuen a l'Escola Municipal
del Parc de Montjuflc, es posa a

REBAIXA
LA CARN

bo —de

Pepe

que

Santpere tor¬

reprendre la temporada. Feia
manera especial
per a l'Em¬

a

seient per ocupar, un

que el Dissabte de Glèria debu¬
tarà a Barcelona la companyia de

obres

espectacle amb

nou

el qual la companyia

sonatges cèlebres.
que entre aquests, destaquen les
figueres d'Echagaray i Dlosnta.

en

SOBRIRAN LE8
UEL
PARC DE

acabades

d'aquest

lo¬

rera

MONTJUÏC
Havent

requereix
doctors

doa dies.

AJUNTAMENT
DILLUNS
ESCOLES

Born»

quo és una obra do los quo se n
diuen de «oaracterització», ja que
hi
surten representat» nombrosos per¬

la

cenç.

part en l'estrena de la

repartiment,
col·laboració

companyia

plies proporcions.
versió de concert els eminents artis¬
tes següents: Cantatrius, Pilar Ruft,
Concepció Calleo i Ro - Power: caotanU. Josep Draper, Ricard Fuster
1 D Sànchez-Parra. Quartet Ibèric.
Narcís Carbonell, flauta. Tindrà cu¬
ra
de la direcció el propi mestre

música del mestre Torrents

participació d'Empar
Saus
companyia del Victòria.
degut
a aquesta incertesa,
que,

«La xica de
encantada»,
Vilaró; «Gi¬
poesia», VI-

MON... I TORNA AL

BORN,
original d'A. Collado i Roig-Guivernau, amb

na

a

sigui que estan concebudes

o

broslsslm
sempre la

que

porium que Interpretarà el següent

EL

de gran espectacle «Amparo
.
quo aquesta obra, pol sou nom-

semblava,

ballada de sardanes a la Plaça de la
Bonanova a càrrec de la cobla Em¬

RODA

obra

té

se¬

demà, diumenge, al mati,

l'Agrupació Sardanista

unes

hores a Bar¬
celona la vedette Cèlia Gàmoz.
que dilluns tornarà a ester en¬
tre nosaltres, d'on no es mourà sl
l'espectacle amb el qual debuta dijous vinent al Novetats Ió èxit.

única a Espanya.
Avui, dissabte, tindrà lloc a Intrèpids-London Club (Ronda 8ant
Pere, 4, pral.) una conferència en

anglès sobre el tema «American
gllsh», la qual serà donada pel
nyor Carles H. Wedd.

ha «stat

que

ESPANYOL

sen, la base de la eeva actuació seré

cals.

programa :

a pocs

per

TEATRE I CINEMA

ral Ferrovia (Tallers del Clot), efec¬
tuarà una visita a Tarragona.
El pròxim dia 23 de gener, a
les set de la tarda. 1 al saló d'actes
del Foment del Treball Nacional
(Via Laietana, 34'. donaran una
conferència al Dr. Pere Domingo 1
la senyoreta Maria Teresa Puig A-

Marquès n'ha fet dues
«Vallvidrera», Duran;
Tersions: Una per a ésser represen¬ casa», Morera; «L'Illa
l'altra
per
a
donada
tada 1
ésser
Tàpies; «Maig etern»,
com a concert, però ambdues corres¬ nesta», Bou;
«Amor I
ponen

5

«Un

parlamento qus ha

respaldar casi su total
leyes d« «xcspsión #n

ha desenvuelto bajo la tutala del
est do de «larma y del estado d« gue¬
se

rra, oon la censura da Prensa—sn
lgunos momentos Incluse para leí dur

d« sus diputado»-» Is

cunos

distrito del Hospital, acompaña¬
do de funcionarios de la misma, se
constituyó en la casa num. 9, piso

segundo, puerta primera, de la calle

tañido qu<t

actividad con
vigencia i que

large

de su funcionamiento es un
mentó electivamente ac:tado,

Pariadesin¬

tegrado. que se sobrevive sen

uth

Hded.

hay que esperar da él uuervo
rápida y definitiva defunción.»

Nada
sea su

la humanitat

6

LA

MAR

L'AIRE

I

VAIXELLS
De Ceuta

l

ENTRATS

satge 1

rer»,

amb càrrega

acales;
_»«L. t
-

...

bot

ELS ESPORTS

general, cap a Ei

ef

Daud «Miguel»,

c_.

neral. 1
escales.

de Maó, amb correu, mereadcrlee 1
22 passatgers, el vaixell postal «Rey
Jaime II»; de Gljon, amb carbó mi

neral, el vaixell «Luís U. de las Co¬
bos»; de Buenos Aires. Montevideo.
Santos, Rio

Janeiro i Dakar, amb sis

passatgers, per a aquest port 1 90
trànsit 1 amb carrega general 1
de trinslt, el transatlàntic correu
francès «Alsina»; de Oijon, amb car¬
bó mineral, el vaixell espanyol «Nor¬
te»' de Tampa, Oalvestcn 1 escale-,
de

general 1 de trànsit, el
vaixell nardamerlcà «Cody»; de Valparais i escales amb passatge 1 càr¬
rega general 1 de trànsit, el motor
amb càrrega

Italià «Oratío»
VELA — De Sant Carles, amb
arròs, els llauds «Vicentlca» i «Mi¬
ls; de Vlnaroç. amb garrofes. el
correu

flaud

i.

amb sal el

liaud «Rà

NAVEGADA
VAIXELLS S0RTIT8

DISTANCIA

DELS
AHIR
Fóra d borneó es troben
xells espanyols «Ebro», amb

ele vai¬
carrega

general i de trànsit, cap a Casablan¬
ca 1 escales; els correus «Ciutat de

amb correu, mercaderies I
p-.-.-'g- cap a Palma, 1 el «CluUt

Palma»
de

Maó»,

amb

passatge l càrrega

general, cap a Maó; els

alemanys

«Cutània». »mh carrega general
trànsit, cap a Gènova, Liorno 1

1 de

Nà¬

AEROOROM
„E (. AERO¬
NAUTICA NAVAL
Procedent d"Estutgard. amb esca
les a Ginebra 1 Marsella, a les 1450.
arribà l'avió postal alemany «Jun¬
kers D-Anal», amb correu, mercadr
ries 1 deu passatgers.
Procedent de Madrid, a les 13 00,
arribà l'avió postal espanyol «Fokker 10 Ec-Ama», amb correu, merca¬
deries 1 tres passatgers.

8artL a les 8'50,

Cal la

gran
clubs

na

els

AEROOROM

l'anunci de la proximitat del.,
campionats catalans augmenta la

preparació deis aficionats per tal de

millors conjuntí pos¬

ircsuntar els
sibles.

passat-

classificat

ampió

FRANCE»

i

Procedent

lles als

Sortí, a les 1T40, l'avió per a Mar¬
sella, amb correu, mercaderies 1 dos

Ex-Campió de Catalunya de boxa

passatgers.

CICLISME-HOME

l'holandès «Agamenón»,
general i de transit, cap
Amsterdam 1 escales; el correu

escales,

■

a

Jean

.'any passat prengueren

G R I F 0 L

las TW, l'avió per a Ca¬
sablanca. amb correu, mercaderies 1
Sorti,

participants

—
En les lluites de
«catch
as
each can» debu¬
part en els
Campionats de Catalunya amateur,
tarà el badaloní Grifol
que des d'avui poden passar pel seu

GRANS COMBATS. AMB EL
DEBUT DEL CATALA

amb càrrega

i

del matx FrançaEspanya damunt «Home trai¬
ner», amb els nacionals Canyardo, Bachero i Destrieux
contra Speicher, Le Grevez ¡

campiona.

La Federació Catalana de Boxa
fa avinent a tots els boxadors que

general 1 de trànsit, cap a Hamburg

amb càrrega

nya

LLIURE

LLUITA

serè.

La revenja

acabà amb un lonx po¬

Campionats de Catalu¬
Amateur 1934 — Meda¬

Dels

AVUI. NIT, A LES 10.15

passatgers.
de Casablanca, a les
12*36, arribà l'avió amb correu, mer¬
caderies i sis passatgers.
ries

Oel

Viadé,

A.

pular a honor dels

OLYMPIA

1 dos passatgers.
Procedent de Marsella, a les 7"30,
arribà l'avió amb correu, mercade¬

—7.

mínima.

N. 8.
RASOS PEGUERA (Xalet relugl,
1.600 metrri). — Neu, 45 cms. Tem-

Vent

següent:

A; Joaquim

grup

grup

La festa

Procedent de Tolosa, a les 7*32.
arribà l'avió amb correu, mercaderies

Josep Magdalena va llançar un gran estol de fonent de prin¬
cipis de segle a practicar l'esport del ciclisme. Les seves actuq.

Agustí Manyé, guanyador Torneig peratur amfntma, —8. Cel serè.
de
Consolidació; Joan Mayoral, Vent N. fluix.
VALL D'ARAN (Port de la Bonalquart classificat grup B; Antoni Eslapé, tercer classificat grup B; Bal- gua, 1476 metres). — Neu, 240 cmts.
domer Escoda, segon classificat grup Temperatura mínima. —7. Cet serè.
B; Jaume Suzranyes, carurú ó grup Vent N. fort.
B; Ramon Palau, quart classificat
grup A: Antoni Muntal, trecer clas¬
sificat grup A; Josep Leon, segon

expectació i interès. A tot 3

Sorti, a Jes 12*42. Favló per a To¬
losa. amb correu, mercaderies 1 qua¬
tre passatgers.

pols. 1 el «Wandrahm».

el

Tots els esports han tingut els seus spionners», els seus
principals conreadors i propagandistes. El ciclisme, que avui is
un
esport popular, tingué Josep Magdalena, com la boxa va
tenir Ricard Alls, la natació Joaquim Cuadrada i l'atletisme Pera

2.000 metres).
Neu, 30 cms. Temperatura mi¬
nima, —7. Cel serè. Calma.
ANDORRA
(Refugi
d'Envalirm,
1.114 metres). — Neu, 285 cms. Tem¬

brillant exhibició peratura

timent, amb l'ordre

L'.AIR-

OE

19}g

—

estimat Joc.

nostre

serè. Vent 8. O.

tura mínima, —7. Cel
NURIA
(Santuari,

Seguidament tingué lloc el repar¬

tes,

Sorti, a les 7, l'hidroavió postai
italià «I-Redi», per a Roma, amb
escales a Marsella 1 Gènova, amb
*er*

pió de Catalunya Angel Ribera,
del

anuaU, on la boxa ama
compta amb nombrases adep¬

„eur

BASE AERONAVAL

dos

si¬

qual efectuà una

facilitar els treballs d'organitza
ció de 1 esmentada competència, que
aquest any sembla que adquirirà u-

les 9'45, l'avió espanyol
«Pckker 8 Bc-Akk». per a Madrid,
amb correu, mercaderies i vuit pas-

1

Començà la vetllada amb unes

do

a

mercaderies

DEL

Prat.

LA MOLINA (Font Canaleta, 1406
metres). — Neu; 25 cms. Tempera¬

multànies a 28 taulers, un dels quals
fou Jugat a cegues a càrrec del cam¬

dels quals té cura la nostra Federa¬
ció Catalana de Boxa, una vegada
més hom recorda la necessitat d'inscriure's com més aviat millor, a li

l'avió postal ale¬

Butlletí de la neu

l'Orfeó de Sans

a

8ecció d'Escacs d'aquest orfeó
celebrà, amb grandiós èxit, l'anun¬
ciada festa de repartiment de pre¬
mis als seus jugadors.
La

sigui que s'aoaata la dau
què començaran eü Campionats
Catalunya Amateur d'enguany,

de

«Junkers D-Afes», per a Estutgard. amb escales a Marsella i
Ginebra amb correu, mercaderies 1

correu,

Els escacs

inscripció per al Cam¬
pionat d'enguany

Com
en

many

Sorti,

GENER

DE

«S

trànsit,

pailebot «Jœep Fer¬

escales, amb «7 paa-

ara. « «rsimi 2»

càrrega general 1 de

DISSABTE,

domicili (Xuclà, 25, pral,) a recollir
la medalla que aquest organisme els
té reservada per tal motiu.
Les hores d'oficina de la F. C. de
Boxa són de set a nou del vespre.

TRAINER

No satisfet Marià
resultat que donà el

Espanya
trauier»

venja

Canyardo del
matx Françaciclisme sobre «Home
celebrat el passat dijous
de

Speicher,

que

en

nom

dels

companys 11 concedí.
L'extraordinari
corredor
català,
tan sols ha volgut variar el quadre
en el que respecta
als seus equiseus

Casa Bastida
de iiràcia,

piers

19

totes les existence

„

qualsevol preu es Is precisa, volem fer una
"~ib assortiments completament nous, realltde pessetes sis preus següents:

Vestits

168.000
100.000
100.000
100.000
100.000

Calçot.t«
Camises

100.000

Csmisetts

»

I'M utas.
■
«'66
4'M
»

»

O'SO

»

■

O'SO
0'85
l'M
rSO

s
s

dat ds
»

Pijamas
Celis
Mitjons

ooté

»

100.000 Camisatm seda
100.000 Corbates

»

»

LIQUIDEM 100.000 A
que

—■*—*—

de

s

-le Barcelona.
Vestits i Abrics

s
-

s

resultat desitjat i desorienta
complet els espectadora En el

»

mida, per !
ds 40
J-

Kia aue de tara vulguin servi
pessetes en tutelis. I ien ran figurina
des. amo les instruccions pu a reara
Nota:

L

GALLEGO

de

la

Rambla.

-

Raigs

X

fre-

clinics (sang, orina)

Consulta,

ds

IE

t

a

adjuntant

USÓ

devenidor.
Grifol serà oposat a Pirue. 1 no
cal emprar grans recursos
perquè
el public pugui ésser testimoni d'u¬
na emocionant lluita.
I» reunió començarà a un quart
d'onze de la nit.

Vestits i abrics

llargs terminis

mena

entrada ni fiador

sense

Balmes, 60,

Badalona

-

Sabadell

Telèfon

CORTS,

II GRII ATS
HijfcNUtt üc íAdéI

raifc t

-

VILAMARI.

14

30422

constant perill

gudea

Telèton 20112

tècnic

(Trencats)

t

tuals dels dita equips són molt igua¬
lades, la qual cosa fa esperar que

aquest partit esdevingui un dels mes
Interessants i emocionants dels que
hom ha pogut presenciar al camp
de Sant Adrià.

Els

aparells que laorica el
I especialista PERE SIMON

donaran el

de

garantia,
mes eco¬

maxun

Preua; IL

nòmics

10.

referència és sens
més Interessant de la Jor¬
nada, tant l'un com l'altre equip
els son precisos els dos
punts per
tal de mantenir llur actual posició
i paro fitar les fallences dels altres
onzes per
a millorar-les, pel qual
motiu fa que ambdós equips surtin

difícil de pronosticar e! Club
que es
farà amb ella. Ja que les forces ac¬

si oc són nen retin-

són al mateix tempe ets

us

en punt de ta

al terreny badaloní disposats a fer
el màxim esforç per endur-ee'n la
victoria, la qual es presenta força

un* vostres nernies estan sempre i

LntUri, PütKfO RICO

Plaça Bonsuccés, i Xuclà. 25

414
releían

15486

í^quart de quatre
partit de

Té»T »'0< A-SIO

entresol, primera

gran expectació entre els
del Boxing Club Alegria

presenciar la vetllada de oxa
a l'Iris Park, Ja que en ella
pren part el seu nou element Trincher, de Mataró, el qual efectu-zà
la seva «rentrée»

la

seva

oresentació

als

nostres

després d'abatre 1

guanyà,

«rings»

dues
vegades. Llac.
coneeuda classe.

de

home

Trtncher, que sols ha estat
sola

una

ol-

madrileny Calleja, el qual,

pejadur
en

davant el fort

ie-

batut

INFORMACIÓ

temps que perillós, car ta se¬

LOCAL

>ida, 24 (per u>ielou>.

—

£3s »

Vives i Benavent, que es tro¬
ben en aquest: presó, són visitad!»
sims pois nostres amics i correligio¬
naris. El seu estat de salut i la sonyors

moral, són excel·lents.

i

Demà, a les set ce la tarda, So¬
inaugurada l'exposició d'Art on
gamtzadu per l'Ateneu Popular Llei¬
datà, que durarà Uns el 2 de i ewer.
Al Dispensari Municipal loren
—

ra

—

assistits

Lsidor

Prim

Soler

de

4

anys i Carme Maldonado Munto, ds
24, per diverses lesions, que els f»

guarides d'urgència.

m

vegada, es presentarà da¬

pegada de dreta és de les que
no perdonen, per tal com compta en
el seu rècord ta majoria de victòries
per K. O.

dubte el

d'objectes

organitzada per l'A¬
legria B. C.

Els diputats a Corts per LkL
senyors Belli. Plorensa, Massât I

—

i,

Sangenis,

acompanyats

d'una

nuíiv-

va

Mercat d'Ocasious
COMPRA, VENDA I CANVI
de mobles, ràdios, pianos, mà¬
quines d escriure i cosir i tota

LLEIDA

per a
d'avui

teix

16 • i

a

AVUI, A L'uIRIS PARK >

Hi ha
elements

dels 1912-14.

però el mateix somriure d'home frane i humiL

vant un dtflcUls6tm adversari al ma¬

¡¡jm» aja,m su. lisa acíD

ds

I

que una manifestació ciclista s'apropa.
Mireu-lo en la fotografia. El mateix Magdalena

sempre

Vetllada

qualsevol preu I
llargs terminis. Canvi Fonògrals •
plaques per RADIOS. Reparacions
parantides per 3 mesos

Ar

-

escriure,

quantes curses se celebraven a

Catalunya, ben aviat el nom de Magdalena es va fer tun famós
com ho és avui el de Marian Canyardo o Josep Cebriàn Ferrer,
per exemple.
Avui, quan el temps ha fet minvar Uurs facultats. Josep Magdalena encara rendeix culte al ciclisme, en el seu taller de construcció i reparació de bicicletes. EU, home modest, que sempre ha
defugit els elogis, podria ésser, com altres ho són, figures desta¬
cades en Vambient actual del ciclisme, ja com a directiu, entre¬
nador, o smanager» de ciclisme Ell no ho és. perquè res d'això
s'adiu amb el seu caràcter. Prefereix la vida tranquilla al taller,
on són molts els aficionats que hi van a fer petar la xerrada,

Pel que respecta al programa de
lluites, avui es donarà la més sen¬
sacional. Un lluitador català a la
llista. Es tracta de l'ex-boxador ca¬

Primeres marques,

-

Alta

puden

«MUNDI», TALLERS, 82

I E 8
URINÀRIES
Avariosi - Matriu
Blenorragia
Tractaments moderns
Impo-

Diatermia

estris imperfectes— invencible en

Més gras,

se

Grifol, el formidable atleta de
Badalona que s'ha adoptat a les
exigències de la lluita lliure ame¬
ricana
amb suma facilitat 1 en la
qual ha de Jutjar per quant ha po¬
gut pressnciar-se en els entrena¬
ments li espera un brillanüsslm es¬

Ml to k 90 prt

18

V

Cafès toi iots
codito pròpia

un

per
seu
en

talà

ticipació de la Rifa d'un bitllet adquirit a la loteria de MarU lila.

Nou

lena

pectadors.

amb tetes de gran
beodo de Vestiu
fantasia, estil angles, Oes de 60 ptes
Secció de Vestit Briqueta: Jaqués, Fracs 1 Smokings, (les ele LOÓ ptes.
Kn ocasió de celebrar el senyor Bast lo a el cinquautenarl de comerciant barceloní ofe¬
reix al públic en general l'ocasió d'User ric
Regalaré, en proporció a la compra, una par¬

18,

per triomfs, varen fer de seguida de Magda¬
dels grans ídols de l'esport català.
Guanyador de la Volta a Catalunya —quan a Catalunya le»
carreteres eren dolentes, l'afició al ciclisme poca I Ics bicicletes

dons, comptades

celebrarà una persecució
grup o sia la fórmula més fàcil de
comprensió i que té a més l'avan¬
tatge d'Interessar majorment els es¬

lloc

Passeig

"I A PORTORRIQUEÑA" CLINICA

programa d'aquesta nit Kfrelx

lleugera variació en el que fa
referència a les proves. NV hl haurà
la carrera de persecució per equeips
amb relleva ments a l'americana, ja
que
aquesta carrera no dóna el
una

drap (panro) I de pell * 26 50 1 76 g

estiguem situats «1

en comp¬

te per la composició de les jornades
d'altres programes lliurant amb tota
la fe l'ardor que són norma en
tot
aquells que vulguin acreditarse. les més serioses batalles.
El

100.000 Mocadors sada

grreara

l'oportunitat de fer mèrits que

després han d'ésser tinguts

camiseria
ISO.(MM

Es¬

panya en el matx França-Espanya
«An t.rws
ftnrrprtnrc de
Ha vPPltoh,A
són
tres corredors
veritable nategoria. els que més s'adapten a la
naturalesa d'aquesta modalitat del
ciclisme.
Abd mateix pel que respecta als
altres corredors del torneig se'ls pre¬
senta

s

batallador

questa sort els que representen

NORDAMERICA

existències

les

•

del

posat mà

malageny Antoni Destrieux, que són
els dos homes que més s'han desta¬
cat en el Torneig d'eliminació. D'a¬

GRAN BASAR DE SASTRERIA I CAMISERIA
SISTEMA

ha

Vicenç Bachero i del formidable

EL

15. 20. 26. 30

CAMPIONAT

OE

Dos vuit «rounds» més hi ha a la
reunió entre 8oro i Sampedro, com¬
bat esperat també amb interès. Ja
que demostrarà definitivament qui
és el millor. Ja que les tres vegades
que han boxat
1 han vençut un

han fet matx

nul

1 altre una vegada.
L'altre vuit «rounds» és entra Joe
Wills, que tan bons combats ha fet
amb Safont, Fenoy,
tra el fort boxador

Peña.
Dos

Frog, etc., con¬
de La Torrassa

combats amateurs donen ro¬

manç a ta vetllada entre Ortiz
linas,
pesos plomes, 1 -■—« "
*
*-

tra

1 Sa¬

ugera
Legras, Hlleui

—

d Entitats productores, han vtel sots-secretari d'Agricultura
el director general dol mateix rain,
per tal de procurar aconseguir que
no es
porti a cop el tancament de
la fàbrica de sucre, de Menàrguens^
•w'~» existent a Catalunya.
tants

-itat

senyor Belli
tions de caràcter
—

les
—

terres catalanes
El 30 del mes que som es

pròxim dimecres, al Nou
Món

a

farà

el pagament de les finques ocupades
el terme municipal de Torn, amb
motiu de la construcció de 1a carro»
ter» de Lleida a Reus
Així mateix es farà el pagament
de les finques del terme de Boderck
expropiades per a ta carretera de
Moileraraa a PIix.

Als

pobles de Maldà 1 Sant
Maldà, un gos, que hom
creu hidròfob, va mossegar diversos
veins. Aquests han passat a l'Ins¬
de

Marti

titut

«Olympia Ring» comunica que per
ta pròxima setmana s'acararan Cu-

ges¬

en

—

El

prossegueix

particular, respecaquest afer tan important pee

a

an Urà ble

de

Barcelona

F3

gos

fou capturat.

zorro-Riambau 1 Fenoy LI-Sixto Bar

Ràdio lA VuZ Dl SU AN 0

LLIGA

«la marca que ofereix més garantiese

Es dóna

EL H* *; L Iz ADOlt
fundada

COMPAÑÍA TRASMEDITERRAÑEA

usso>

en

Carme

ei

Les dues

primeres ratlles

Cada ratlla de més

l'OO pesseta
0'30

Efectivament, després de l'entrena¬
ment celebrat ahir a Les Corta s'ha
1 comprovar que, llevat i—

»

COMPRO maquina to
togréhca por a placa SI
1/2 per 9 1 accessòria Ei
crluro

I
COMSID..IAÍ
OoUALRB i
lOTb BU» CO «til» Da LA MJtUlTEHRAN 1A. MORD D AFRICA i CAN ARI Xa — Borudea quinzenals de Barce¬
lona eu dijous
nlMLA COMERCIAL BILBAO - CADIZ - CAN ARIES. AMB kr>
CALA A TUTb ELB BOR la DLL NORD D'ASPAN V A
- BorUdes quinzenals
tfe Bilbao els dijous LlNlA RAPIDA KfcGULAtt LnTRE BbPANYA 1 TtKKlTUKib DE LA UlINEA EàPANïOLA HERNANDO POOl. - Sortides si dia
17 ds cada mos. amo socales a Valencia, Alacant (lacuitauvai. Cartagena
a built Crus —
—
— •—
L i (lacui tanteai.
Rogo i Rio Benito (facultativa)
«PLUS ULTRA» I «LEQAZPI»
LINIA RAPIOA KtUULAH ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Borudea ds Barcelona eU dilluns i dijous, a las 20 nares
«CIUDAD DE VALENCIA»
Preu s saber is. FM osteales Bill lele d'anada i tornada a preus reduïts

L1N1A

.

Amb «ecsIs

LINIA

a

tote su

preu 1 marca a LA
HUMANITAT núm. 79.

_

ports de u Peninsula. Sortides de Barcelona eu dimecres

aCRVEl «UINZENAL MEDITERRÀNIA
CANTABRICA
KRti, ..Ait
fc.Mftfc UAICCELONA - ALACANT - ORAN - MELILLA
ALBIXIBMAB - CEUTA 1 VICE-VERBA

-

—que també ha reemprèa
entrenaments— tots els altres es tro¬
ben en condicions per a Jugar, en¬
cara que la forma d'alguns és infe¬
rior a la d'altres per a poder d
un rendiment més efectiu.
Supo
que

60
Bany.

oooorta.

fon

i

CASA

Tiquet»,
ptea. Tele-

PARTICULAR.

.

BONA FAMILIA, desit¬
ja

lova

tot

de

la

Plaça

«star,

prop

d'Espanya

Tracta familiar Eac. LA
HUMANITAT nUm
79

TARRAGONA

segura la

Tenim noticies molt satisfactòries
referents a la situació dels Jugadors
:1 F. C. Barcelona que en anterio*
irtits han hagut de romandre Inacjs a causa de les lesions sofertes.

ANUNCIS PER PARAULES

MADRID: Psesetg de U Castellana, 14. - BARCELONA: VU Laietana, *
UNIA RAPIDA DE ORAN LUXE RARCELONA - CADIZ - CANARIES
bo rudes setmanals t.i ciseamue, a isa dotae. Xiectuaran el servei lee moto na us
«CIUDAD DE SEVILLA» I «VILLA DE MAORID»
LÍNIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA - PALMA DE MALLORCA
Sortides cada du > llevat ela diumenges i
ue Barcelona 1 Palma, a les IB
boras, per les motooaus
D DE BAHCtLONA» i
.CIUDAD
ENT
SERVEIS RECULAR»I I

a

reaparició de Ramon i Soler
contra el Ràclng

nu

Tei.

com

-

no

sigui objecte d'algún canvi

darrera

hora,

tot fa

creure

rada da vestits
per a senyora 1

que

Preus moderats Rocafort
164. pral
-

HAB.

U

E.

Aquest

E8TUDI

Liosana.

AMOBLAT.

Eace

VILLA
HABITACIÓ

TOT ES¬
oorreut. Uepreu raonaole. Eacrlvlu a LA HU¬
MANITAT D Om. 613

TAR

attjo.

DIVERSOS
RADIO
QUALITAT

HUMANITAT

PRIMERA
Vendría a

bon preu
Adreceu-voe a
LA HUMANITAT
núm

aigua

tivitat, sembla, de Morerad'interior
creiem que la

dreta. Amb tot, no
formació que hem

OFERTES
I DEMANDES

donat

sofreixi

modificació d'Importància.
El partit començarà a un quart de
quatre.
cap

«Unión
pagesos

BOTIGA

cén¬

HUMANITAT

DUO.

MODISTA

_

1 a domicili. Preua
económica. Rocafort, LM
casa

del pressupo3t municipal.

Ha sortit cap a València la dra¬
que ta companyia «Puertos y

pantanos» tenia ancorada al nostre
port. Després de netejar fons en aquell port sortirà cap a Santa Pola,
on
també ha d'efectuar dragatges.
Avui, als cinemes Tiburón 1
—

Teatre Tarraeo~>

perats
«Letti

estrenaran els es¬

«Canción de

films

Litton»,

c m

respectivament.

D.
«ai

MAT.
Pe loi

Ferrer Batlles
3»

i

ST

LA

HUMAN1-

GENERES

DE

PUNT

D'HIVERN

Jugat pel Cenue dé

MARTI. Tallar

l'KLlh li Alt AT lMM.ti M
riure

a

LA HUMANITA1

ports

Torras-

aquest vencé al Joventut de
l'HosplUuet per quatie a zero.
El dit dia Jugà el reserva de l'en¬

sene,

titat

primerament esmentada con¬
la Joventut Cubana, els quals
a

un

gol.

doe quarts de quatre de la tarda,

fou agauda per un tren de la Uni»
de M. 8 A., entre el Torrent Gor¬
nal i l'estació del Metro Transver¬
sal
Duia vestit ir:ari ó amb coll de

pe.l

negra, sabates de xarol, guants
[jortamoiiedes de color d'azeilana
(it-cm. mitges color carn i mocador
de liana amb ratlles marró. Hom H
troba al seu portaiuoneaes una adre¬

i

escrita

llapis amb aquestes
Provem,a, 127, princi¬
pal, primera, i un tiquet de ia con¬

ça

MITOES «FERRO». DE GARANTIA
ANGEL

segona Jornada, Pic Corberts
Ribes.
Per al dia 3 la dita entitat ex¬
cursionista n ha projectada una al¬
tra, ia qual s adreçant al Castell de
Montsonu, Rietis 1 Breda.
—En el darrer parut de futbol
nes;

1

a

CAMISES. CORBATES,
PIJAMES.
BATES. BATIN S, ETC.
CASA PART.
2 amlca. lot

Ribes, amb el següent itinerari:
Primera Jornada, Ribes, Bena de
Sant Aman, Puig de Toga 1 Pardi¬
de

—No ba estat identificat t-ncara
el cadaver de ta noia que el
dijous,

3d, Kuijueria.

689

DIVERSES

—

CAMISERIA
MITJA

•

NOTES

empataren

trica desitjo per a esta¬
blir-me
Condicions rao¬
nables Escriure
s
LA

s

Sagunt. 58

L'HOSPITALET

tra

PARTICULAR.

Industria,

BADALONA

Patriótica», de la qual els
de Tarragona guarden un

record memorable.
El gestor municipal senyor Ra¬
mas, s'ha reunit al 6eu despatx amo
el secretari, el comptador 1 l'arqui¬
tecte municipal. Desp.es d'aquesta
reunió ha quedat acordada la pròr¬

ARI MON.

8. GriloL St. Josep. 2a.

a

fou regidor de 1a

senyor

Pagaria

CASA

i

dictadura a la nostra ciutat 1 un
dels més destacats elements de la

ga
s'ha dit que Llorera i Rale permu¬
tarien el seu lloc per la major efec¬

LOCAL

El ministre d Agncintiua ha re¬
solt una instancia de Conrad Miquel
Carreras admetent el seu reingrés a
l'esc&laió, per haver-se emparat en
una llei promulgada el 13 de desem¬
bre del 1934, relerent a reposició de
funcionaris.

roga

PTES, «enyor
2oo
la.

terminis i

a

Dirigiu-vi
INFORMACIÓ

—

Avinyó. 34.

Vendee

en

indicacions.
fiteria

Vidua Soler del carrer Ma¬
número 185; de Barcelona.
Pel que sembla aquesta noia es mo¬
dista d'ofici

llorca,

DISSABTE, 26 DE

GENER

Id humanitat

DEL 1938

El Consell de Guerra
dels dos-cents quinze
enganyats i que s'ha de reconèixer
RECTIFICA

EL

que eren molt poc rebels ela que es¬
peraven salvar-se a base d'aquest

SENYOR

FRIGOLA

grup d'homes.
Acaba demanant

Seguidament
rectificà
l'advocat
senyor Frederic Frigola.
Féu un eloqüent informe dedicat

seus

desvirtuar els arguments mantin¬

a

des consideracions de caràcter jurí¬
dic, per a provar la Innocència del

patrocinat.

Referint-se al ban declarant l'Es¬
tat

de

que

les dues hores

Guerra

a

Barcelona, digué
a què en ell s'al-

ludeix havien de començar a comp¬
tar-se a partir de la seva publica¬
ció, o sia des de l'hora en la qual
fou fixat als carrers de la ciutat, r.o

partir de l'hora en què fou encar¬
regada la seva confecció.
a

patrocinats.

I acabà dient que en cap moment
el seu patrocinat no tingué Intenció
d'ofendre Espanya, ja que sl alxl ha¬
Ho

nyor Garcia Villas.
També abunda en els termes em¬
irats en la defensa i rebat els argu¬
ments del Fiscal en el sentit de de¬
mostrar la innocència dels seus pa¬

actuació

ciutadana, per una
campanya en la tribuna pública i
per Vexercicl de determinats càr¬
recs, no estaria en aquell lloc defen¬
sant el processat.

trocinats, els quals no cometeren cap
delicte, 1 que rels vol condemnar a
dotze anys sols per una afirmació

ES SUSPÈN LA SESSIÓ

Després de la rectificació del

del ministeri Fiscal, el qual suposa¬

se¬

nyor Frigola, el President suspen¬
gué la sessió, per a continuar-la a
les quatre de la tarda.

ria una monstruositat.

Acabà
seus

Insisteix sobre els punts ex¬
posats 1a en el seu Informe de defen¬
sa 1 fa un llarg discurs al voltant
guerra.

de l'article 64 de la llei d'Ordre
Públic i d'altres variants.
Acabà demanant l'absolució per a
)s dels seus patrocinats; Granados
Boada, i de dos mesos 1 un dia
d'arrest major o bé sis mesos 1 un
dia de presó correccionaL
ES

sofreixen agravacions per causes
similars, vaig dir que, sense negar
la reincidència, de fet era impossi¬
ble, en virtut de la llei d'amnistia

del 24 d'abril del 1934, per tal que
se'ls tingués en compte 1 a això el
senyor Fiscal no ha contestat nl
sola

paraula. El Tribunal com¬
seu deure no esmentant
per a res els fets que la Societat
oblidar.
El senyor Fiscal, no vol reconèixer
que el dia 6 d'octubre hl hagué fets

mana

completament

diferents. La procla¬
mació de la República Federal i la
contra
violència
les forces de l'Exèrxit. Fa molt bé des del seu punt de
vista, ja que si renunciés que exis¬
tiren aquests dos moments no podria
603tenlr l'acusació, i jo m'explico
perfectament ç-e no vulgui, després
d'haver sofert els processats tres me¬
sos llargs de presó, retirar ara —
acusació, la qual cosa posaria de
Deu la
Injustícia de l'esmentada

EL
SENYOR
LAPORTA
Rectifica a continuació el senyor
Lanorta.
Rebat amb arguments sòlids l'ar¬
RECTIFICA

Però el Tribunal, que està per so¬
bre de tots, apreciarà, sens dubte, la
diferència dels dos moments esmen¬
tats. La proclamació de la República

gumentació del ministeri Fiscal. Diu

els seus patrocinats no estaven a
centre politic 1 si a un establi¬
ment públic 1 que els testimonis
aportats per ell han demostrat ben
clarament que els processats foren
forçats a sortir de l'esmentat establi¬
que
cap

Federal tingué lloc a les vuit; la re¬

hores

1 mifja despres. L'estat de guerra no

proclamà,
un

segons el propi Fiscal,
quart de deu. ¿Creu possenyor Fiscal que existís

ment.

rebel·lió

en

per
o

Afeeeix com es lliuraren a la

guàrdia civil dintre del termini de
dues hores assenyalades al ban de¬

eible el
la rebel·lió militar abans de la pro¬
clamació de l'estat de guerra, men¬
tre el Govem de la Generalitat de

Catalunya,

clarant l'Estat de guerra. Afegeix fi¬
nalment que no es pot condemnar
uns homes per un delicte oue no han
comès i que espera del Tribunal la
lliure absolució dels seus patroclnatS"
P" RAULE8
DEL
UNES

militars i paisans
sense ella, era l'únic
a

poder legítim?
Els processats s'adheriren a la pro¬
de la República Federal,
però no a res més, i aquesta adhesió
no és
penada per la llei. Com a
Única prova del contrari es diu que
els processats estaven armats, però
això seria un indici 1 no una prova.

clamació

I,

a

PRESIDENT
En arribar aquí s'alxc-ca a parlar
el President del Consell de Guerra.
Diu que encara que no és cosa co¬

Consell de Guerra parli
el President del Tribunal, ell ho fa
per a donar les gràcies als defensors
per les paraules Uoatives que han
tingut per al jutge, el fiscal i la pre¬
sidència, sl bé aquestes les conside¬
ra immerescudes. Repeteix les grà¬
muna oue un

més, quins estaven armats? Pot

dir el senyor Fiscal quins tenien ar¬
mes i quins no? I sàpiga que si l'In¬
dici per a condemnar per suposada
adhesió a la rebel·lió militar són les
armes 1 hl ha més processats que
armes, a la força s'haurà de come¬
tre una injustícia contra els que no
les portaven i com que no els podeu
Identificar
és necessari absoldre'ls
per

la forma correcta com
les defenses ha contri¬
buït a què aquest procés tan Impor¬
tant hagi pogut desenvolupar-se sota
cies 1 diu que
s'han produït

ambient de pau.
Seguidament s'aixeca
continuar-la avui a

un

tal d'evitar aquest risc terrible.

I
així
ho fareu, segurament,
i
m'ho dóna a entendre el fet que el
senyor Fiscal, sortint de la seva ha¬

bitual ponderació hagi hagut que
dir, per a justificar la seva actuació,
que la proclamació de la República
Federal era un acte separatista dissi¬
mulat. Això no està als autes. S'afir¬
ma per lntuició i qui ho afirma ha
de saber-ho. Per la meva part, crec
tenir raons per a estar més informat
que el senyor Fiscal, dic que això
es una Imputació falsa 1 un recurs
indegut per a impressionar desfavo¬
rablement el Tribunal.
I després de reiterar la seva peti¬
ció d'absolució, acaba el senyor Ru¬
bió esperant que la cordialitat amb

què les defenses han estat tractades
pels membres del Tribunal sigui pre¬
ludi d'una humana comprensió en
jutjar els processats.
CAPITA

RECTIFICA
LEFORT
Ho fa a continuació

el capità La-

fort.

s'adhereix a les manifes¬
tacions del lletrat senyor Velilla i
Diu que

demana l'absolució de tots els
que s'asseuen als bancs dels acusats.
Diu que no és Just carregar la culpa
als seus patrocinats per fets no com¬
provats. Afegeix que els homes que
s'asseuen al banquet foren tots uns
que

VI8TA

—naturalment no comès— pels de
Badalona. Acabà demanant l'absolu¬
ció dels seus patrocinats.

presó.

a

LA

8EGUEIXFN
LES RECTI¬
FICACIONS
Rectifica el lletrat senyor Pere
Ventura. Diu que els seus patrocinats
venir a Barcelona moguts
varen
solament per la curiositat, 1 la cu¬
riositat no és cap delicte. Diu que
no comprèn com per als processats
de Badalona retira l'acusació mentre
manté l'acusació contra els seus pa¬
trocinats de Teià, pel mateix delicte

plirà amb el

fins

SUSPÈN

a

mati. Són tres

la ses'16 per
les nou del

quarts de set.

1

Hom

la

anuncia per a

molt en breu

reaparició del setmanari «Espanya

Republicana», que

defensarà la polí¬

del Govem actual
lidació de la República,
tica

1 la conso¬

així com els

figuren
del partit radical.

principis autonomistes que
al

programa
Recordem que

A les quatre 1 cinc

—

minuts de la tarda s'obre la sessió
sota la presidència del senyor Alba.
Al banc blau els ministres d'Estat
1 Governació.
Hi ha l'cscassa animació de tots
els dies a primera hora a escons i
tribunes.
ün secretari llegeix l'acta de la
sessió que s'aprova.

Seguidament s'entra

l'ordre del

a

dia.
Es aprovat definitivament un pro¬

jecte de llei el qual dona
ció

nova redac¬

diversos articles del Codi de
Justicia Militar.
s pren en consideració una pro¬
posició de llei sobre introducció del
blat del moro exòtic del senyor Váz¬
a

quez G un din, i una del senyor

Igual

sobre dipòsits reguladors del con¬
sobre dipòsits reguladors del comerç
del blat.
PRIMO DE RIVERA DEFEN
SA UNA PROPOSICIO SO¬
BRE LESTAT DE GUERRA

Després

llegeix una proposició,
del senyor Primo de

es

llei,

de

no

Rivera sobre

l'estat de guerra.
Parla del moviment revolucionari
demana al Govem que faci un
lamen
de consciència perquè es¬
brini si està exempt d'aiguna res¬

ponsabilitat.
També

al

censura

Govem

que

s'hagi col·locat en un pla conserva¬
dor, al qual no s'havien col·locat ni
els elements més conservadors.
refereix als problemes que han
creat una situació social Insosteni¬
ble. 1 a l'atur obrer, veritablement
horrible. Diu que la Ceda ha concibit un projecte de 100 milions de

pesetes per tal de remeiar l'atur i
que els radicals per no ésser menys,
han elaborat un altre projecte de
100.000 milions, però nl s'han conce¬
dit els 1.000 ni tan tost els 100 mi¬
lions. No s'ha concedit per tal de
—imeiar l'atur una sola peseta.
Ataca també la censura de Premsa
1 cita el cas d'una revista financera
en la qual en un paràgraf es deia:
«L'illustre financer senyor Salvo Sotelo» i la censura tatxa el d'«il·lustre
financer» i deixà passar el demés.
Afegeix que els únics que estan
al seu lloc, equivocats o no, i man¬
tenen la seva posició, són els socia"stes.
Acaba dient que el Govem en
mantenir l'estat de guerra sols es
proposa posar-se en un carreró sen¬
se sortida.
EL

MINISTRE DE GOVER¬
NACIÓ CONTESTA
ministre

El

de

la GOVERNACIÓ

algunes províncies —diu— revela

a

el bon desig del Govem de tomar
més aviat millor a la norma¬
litat.
Parla de l'actuació de la Policia
durant les vagues declarades pels
actes celebrats a El Escorial, en el
dels agraris de Sant Isidre i en la
revolució d'octubre, i manifesta que
a uns elements que actuen de forma
com

heroica, disciplinada i de sacri¬
ficis. contra la subversió, se'ls ha
tan

de

major consideració i
major gratitud.

tenir

una
Es

una

refereix

a

gaudeix

aquest

l'Exèrcit i

del

diu

respecte

1

de

l'estima d'una gran massa del poble
espanyol, tal com s'ha comprovat
en els actes d'homenatge de què ha
estat objecte en diversos punts d'Es¬

el ministre de Ma¬

(Entra

panya.
rina.

El senyor FUENTES PILA: Actes
s'han celebrat arreu, menys a
Madrid.
El MINISTRE
DE LA
GOVER¬
NACIÓ : A Madrid no és menys gran
l'entusiasme que a altres bandes.
El senyor REY MORA; Van per
que

ordre.
El MINISTRE DE LA GOVERNA¬
CIÓ:
El Govem sap que els ele¬
ments revolucionaris volen preparar

altra revolta. Però el Govem es¬
tà disposat a no deixar que això es

una

repeteixi. Una vegada evitat, el Go¬
vem treballarà per la grandesa d'Es¬
panya.
senyor
—

DE TANGIL

SUAREZ

El senyor PRIMO DE RIVERA
s'aixeca per a rectificar i demana al

President de la Cambra que ordeni
silenci.
El PRESIDENT
de la
Cambra:
Faig tot el que puc per a ajudar-

però no m'obeeixen.
El senyor PRIMO DE RIERA rec¬

vos.

tifica.
El ministre de la
demana la paraula,

GOVERNACIÓ

però el

s'assegui,

Rocha

11

senvor

Vaquero obeeix.

prega

aue

senyor

1 el

El senvor
PRIMO DE
RIVERA
acaba retirant la seva proposició.

ELECCIONS
VARRA
LES

DE

NA¬

Es llegeix una altra proposició del
dioutat nacionalista basc. sobre les
ejeccions que han de celebrar-se a
Navarra

per

al nomenament de la

Dinutació foral
senyor

i urovlncial.
IRUJO es refereix

a

paraules del ministre de la Go¬
vernació, prop de les quals han d'és¬
ser les normes
per a prevenir els
moviments revolucionaris. Fa histò¬
ria del projecte de llei relacionat
8mb les e'eccions a Navarra, oue el
ministre de Justícia, seuvor AizDun.
unes

aquest setmanari, so¬
direcció del conegut publicista presentà, projecte oue abasta totes
«León Roch», havia fet una gran les Diputacions ba tongades. 1 es
campanya antilerrouxista en temps dol què ara, en verlflcar-se les elec¬
cions a Navarra, vagin a prendre
del Govem Azaña.
part en elles regidors governatius.

Lerroux,

a

Alacant

El cap del Govern
la tarda, emprengué
el seu anunciat viatge a Alacant,
en
automòbil.
L'acompanyen el governador civu
Madrid,
el director general de
de
Seguretat 1 alguns diputats.
a

Madrid, 25.
les tres de

—

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS

ACCESSORIS
El millor servei a

Això és antidemocràtic i nostiauria
de permetre. Pregunta per ouè con¬
tinua l'estat de guerra a Navarra.
La continuació de l'estat de guerra,

referma la seva creenca oue no hau¬
rien de celebrar-se les eleccions en

acuestes condicions.

algunes

Fa

la m8nera

observacions prop de

com

s'exerceix la censu¬

1 diu oue això impideix una pro¬
paganda eflcac davant les eleccions
del dia 27
Aquestes no haurien de
ceiebrar-se en estat de guerra 1 no
s'hauria de permetre oue votessin
els regidors governa'ius, sinó que
aouells regidors, aue, tot 1 estant
Buspesos. no estiguin subjectes a nro
cés. (Entra el ministre d'Agricultu¬
ra,

ra.)

(Aplaudiments

de les esquer¬

re*

1 de la Lliea.)
ministre de la

GOVERNACIÓ

El

rebutja les apreciacions que sobre
la decència política ha fet el senyor
Ini Jo, i diu que les eleccions oue
es celebraran a Navarra no són unes
eleccions democràtiaues, amb sufra¬
gi popular, sinó que unes eleccions

corporatives. Solament estan suspe¬
sos uns 30 Ajuntaments, l els regi¬

Service Station, S. A.

Recorda que en el bienl es nome¬
regidors interins.
Diu que no s'ha aixecat l'estat de

naren

guerra

a

Navarra

ésser

per

zona

fronterenca l haver d'exercir vigi¬
lància per tal d'evitar el contraban
d'armes.
Quant a la propaganda a què s'ha

referit el senyor Irujo, en unes elec¬
cions restringides com aquestes, no

pot Influir gran

cosa; però a més
sap el senyor Irujo que pot fer-se
lliurement. El que passa és que va
a la lluita un gran corrent d'opinió
contra un altre de molt petit.

El senyor

IRUJO: Es

cobrir

van a

llocs, 1 abans de celebrar-se les
eleccions ja estan repartits.

set

El MINISTRE DE LA
NACIÓ es lamenta que

.Irujo,

que no

és diputat

GOVER¬
el senyor
per Navar¬

estigui conforme amb la

ra, no

ce¬

lebració de les eleccions, mentre que
els set diputats per aquella regió
han mostrat llur absoluta conformi¬

es

a

discuteix.

l'article

que

El senyor DAZA es nega a retirar
l'esmena 1 diu
que vol que la Cam¬
bra es pronuncií en aquest assumpte
Important. Per tant la manté 1 de¬
mana

sigui vàlida, i
es

clons els regidors governatius, i 'nsisteix també que és així mateix lmproncedent que es celebrin eleccions
en estat de guerra. El ministre de
la Governació ha dit que potser din¬
tre tres dies s'aixecarà l'estat de
guerra a Espanya i, naturalment, Navarra també. Ha donat com a ex¬
cusa que no
s'aixequi ara a Navar¬
ra
que aquesta sigui regió fronte¬
rera, i jo em pregunto sl dintre tres
dies deixarà Navarra d'ésser fronte¬
rera.

El senyor DOMINGUEZ ARÉVA¬
LO consumeix un torn en contra de
la proposició del senyor Irujo.
La proposició del senyor Irujo és

rebutjada en votació ordinària. Vo¬
ten a favor els nacionalistes
baspos,
les esquerres que es troben a la
Cambra i la Lliga. En contra, totes
les altres minories.
(S'asseu al banc blau el ministre
de Marina.)
LA

LLEI D'ARRENDAMENT8
RUSTICS
reprèn la discussió del dicta¬
men
de la Comissió d'Agricultura
sobre el projecte de Llei d'Arrenda¬
ments de finques rústiques.
Es dóna lectura a la redacció de¬
finitiva de l'article cinquè.
Es

El

DAZA,

senyor

consumeix

independent,

torn en contra de la
l'article.

un

totalitat de

El senyor AZPEITIA. per la Co¬
missió, li contesta rebutjant les afir¬

macions del senyor Daza.
El
senyor RODRIGUEZ PEREZ
fa algunes afirmacions sobre la for¬

d'obligar aquests contractes.

ma

El

MINISTRE D'AGRICULTURA
explica que s "imprimiran els contrac¬
tes i es faran els aclariments con¬

següents, i la responsabilitat,
rà únicament en els casos
les parts contractants.

recau¬

de

litigi

en

S'aprova l'article cinquè.
Els ministres d'Hisenda i de Jus¬
ticia llegeixen projectes de Llei.
Es

l'article sisè.
Ocupa la presidència el senyor Caposa

a

discussió

sanueva

El senyor IRUJO consum un torn
contra de la totalitat de l'aticle

en

Consell executiu.
Els cursos
de català

en el moment oportú

procedirà

a

aqueste.

nes

prega la urgència del problema del
blat i prega també al ministre d'A¬
gricultura que el resolgui. Formula
un altre prec que se sent.
El senyor CASAS diu
que el minis¬

tre d'Obres Públiques
concedí
un
crèdit extraordinari a l'Ajuntament
de Villanueva del
Duque,
però la
quantitat concedida no ha arribat en¬
cara i cal que es trameti el
crèdit

perquè la situació d'aquest poble és

el primer alcalde de la República a
Sevilla, i posa de relleu la tristísma situació en
què la dictadura dei¬
xà a aquell Ajuntament. Quan fèiem
els majors esforços per a resoldre les
dificultats
ens trobàrem
amb una

inspecció governativa 1 el

governa¬

dor es permeté publicar unes notes
que van en desprestigi de l'Ajunta¬
ment actual. Demana que l'expe¬
es

resolgui i sl hi ha càrrecs

concrets es

depurin, però sl no exis¬
teixen aquests càrrecs, cessin aques¬
tes notes.
EL MINISTRE D'AGRICULTURA
contesta a certes observacions fetes
pel senyor Casas respecte als colliters de Montilla.
EL MINISTRE D'ESTAT. Promet
que en el Consell proper plantejarà
la qüestió relativa a Villanueva del
Duque, i justifica el retard dient que
cal prendre tota mena de garan¬
ties.

posaven
a

DERA, dirigeix

al ministre de la
Governació que acaba d'entrar a la
Cambra el mateix prec que el senyor
Casas 1 qualifica d'Imprudència les
coses que fa el governador civil de
Sevilla i afegeix que està disposat a

acceptar la responsabilitat que 11
correspongui però ha de protestar
de la conducta del governador i que
es
donin notes a la Premsa que
afecta al seu honor.
El ministre de la GOVRENACIO:
senyor
Labandera
que mentre aquest assumpte estigui
sub-jurídic, jo no puc fer eonsíderacions, però prometo fer el possible
per tal d'evitar els perjudicis de què

Comprendrà el

queixa.

de totes edats
r
•
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Segons digueren les dones

esmen¬

al pati, des de les quatre o les
cinc de la matinada, per tal que els
cua

siguin faclhtats uns números, limi¬
tats, que els serveixen per a entrar
al locutori i parlar amb els empre¬
sonats. Ahir, cap a les deu del mati.

El senyor SAEZ DE MIERA for¬
mula un prec que no se sent.
El senyor LOPEZ
VARELA
es
queixa de la manera en què exigeix

refe¬
reix als contractes per escrit i regis¬
es

que pertanvien a aquests, vo¬
o no votant, o votant els go¬
vernatius que els substitueixen, no
Influïren en el resultat electoral.
UN DIPUTAD RADICAL DEMO¬
CRATA: Però és que
en estat de

El MINISTRE D'AGRICULTURA
manifesta que s'ha preocupat princi¬
palment que tot en la llei obeeixi

A

normes

tre proposa.
El senyor

núncia
xen bé

la Secretaria de la Presidència

sinyol,

que

acompanyaven

una

co¬

missió d'aquelles dones, Junt amb les
quals anaven a fer constar la seva
protesta per l'ocorregut a la Presó
Model al Governador general.
El senyor

els

Pórtela Valladares rebé

periodistes

a

l'antesala

de

la

Presidència.

Els digué, en començar
l'entrevista, que havia llegit un dia¬
ri—LA HUMANITAT —que posava

l'aportació dels Ajuntaments per a
construccions

esoclars.

Sol·licita que

modifiqui el sistema, puix que en
alguns casos resulta elevadlssima la
dita aportació.
També demana que siguin modifi¬
cats els termes de la convocatòria
de cursetistes del Magisteri

Seguidament s'aixeca la sessió
quarts de nou de la nit.

a

tres

Darrera hora
Un

a

Badalona

Ahir al vespre trucaren a la por¬
ta
de l'agent d'assegurances Artur

poden

celebrar elec¬

alguns exemplars

que

de molta vàlua corrien el perill d'és¬
ser

completament destruïts.
això — digué — costarà

—Com que

únicament unes mil cinc-centes pes¬
setes, he donat ordre3 per tal que
sigui facilitada aquesta quantitat 1
'eviti el perill al qual m'he referit.
—¿Es cert — preguntà un com¬
pany — que d'un moment a l'altre
serà

presentat al Parlament espa¬
un projecte de Llei augmen¬

nyol

tant les atribucions -'el

Governador

general de Catalunya?
—No en sé res —respongué.
—¿Us ha visitat una comissió de
dones per a protestar de l'ocorregut
la Presó Model?

Prengué

casa.
no

un

moneder

1

hom

sap

un

misteriós succés

ocor¬

regut a un fell seu anomenat Jacint,
de vint-i-vuit anys, casat, amb una

DE

l'extralimitació dels
la dels altres.

de

el Consell Executiu de la Generali¬
tat?
—Primer

—

respongué

m'ocupo

—

gairebé únicament de l'ordre públic.
Després dedicaré un espai a la me¬
ditació per tal de posar en marxa
aquest aspecte de la forma que per¬
metin les circumstàncies. E3 fa el

pot 1 no el que es vol.
periodista
corresponsal
da
l'assabentà de les
dificultats amb què topa, a causa
que es
Un

premsa estrangera
de la censura,

per

a comunicar

lefònicament amb els

seus

te¬

diaris.

El

senyor
Pórtela Valladares 11
que això no obeïa a cap
seva i que
faria Indicacions
per tal que la censura de la prems»

respongué

ordre

estrangera es portés a cap a Barce¬
lona tal com es fa a Madrid.
Dit això s'acomiadà dels periodls!S.

El senyor Martí de Veses, secre¬
tari del senyor Governador, al qual

havíem exposat la nostra queixa re¬
ferent a no permetre's l'entrada da
LA HUMANITAT a la Presó Model,

digué

ens

raí®

MINISTRES

s'havia

que

ocupat

d«

V''v. V". V 74

>

—

actitud.

causa

—¿Podeu dlr-nos quelcom de les
gestions fetes en relació al nomena¬
ment de les persones que formaran

En el pròxim Con¬
sell el Govern resoldrà sobre les pe¬
nes de mort dictades darrerament,
Madrid, 25.
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NITÀT.
El Consell de Cultura de la Gé¬
néral! tat facilita a la Premsa la no¬
ta següent, que fa referència als
Cursos Populara de Català:
«Ha estat

GUERRA
DE
UN
TINENT
I
DOS SERGENTS
CONSELL
CONTRA

Ahir a la tarda va celebrar-se al
saló d'actes de l'Edifici de Depen¬
dències Militars el Consell de Guerra
d'oficials generals per tal de veure
i fallar la causa instruïda pel jutge

Sembla que la sentència recaiguda
és d'un any de presó per al tinent

Bragado Casadó.

brigada Josep
Antoni Almahan estat absolts. Sembla, però,
els serà aplicat un correctiu dis-

Bañón
zàn
que

1

el

EU
sergent

publicada al Butlletí Ofi¬

cial de la Generalitat l'Ordre aixe¬
cant la suspensió dels Cursos Popu¬
lars de Català, els quals comença¬
ran el dia 1 del proper mes de fe¬
brer. E3 termini per a la inscripció
en aquests cursos serà tancat el dia
31 del corrent mes de gener.
Amb aquest motiu es recorda que
per a assistir als cursos populars es¬
mentats cal formalitzar la inscrip¬

ció. dins el termini assenyalat,

a

les

d'ells.

proposició del mi¬

propis ni de registradors,

s'accepta, es fan excepcions

UN DIPUTAT RADICAL: No se¬
ria la primera Vegaíu.
El MINISTRE DE LA GOVER¬
NACIÓ llegeix dades per tal de de¬
mostrar que són uns dos-cents els

no

sinó so¬

1 això

pot acceptar si el voten la
més més un dels diputats de

meitat
la Cambra. Per tant aquesta esmena

antireglamentària, no pot
acceptada per la Comissió.
per

El senyor
error.

migate, puix

Acabats els Informes dels defensors,
el Tribunal va retirar-se a deliberar.

AZPEITIA per la Co¬

nistre d'indicar la xifra de 5.000 pes¬
setes 1 diu que no defensa interes¬

un

la conveniència que els llibres de :a
Biblioteca de Tarragona fossin fu¬

AZPEITIA: S. S. sofreix
En la disposició transitò¬

el projecte.
El senyor

missió, accepta la

cions.

destituïts 1 els que Inter¬
vindran en les eleccions prop de dos

unes notes que dula a
mà, segui dient que se li havia
Indicat, per mitjà d'un diari local,

ésser

el proposat pel
bé rebaixant la

qüantla de 10.000 pessetes per als
contractes públics sol·licitada, a cinc
mil, en contra de les 1.500 que indica

es

disposicions.

Consultant

la

defensor de l'oficial, capità se¬
Cabestany, va rebatre les acu¬
sacions del fiscal, el qual considera
el fet com un delicte de sedició,
i sol·licità l'absolució del seu patro¬
cinat. El defensor dels sergents, ti¬
nent Joan Torres Roig, també sol¬
licite l'absolució dels seus defensats,
els quals, al seu entendre, no havien
comès cap delicte.

posa que s'accepti
senyor Del Rio, si

lament a l'interès nacional
El senyor del RIO rectifica no¬
vament i recull les declaracions del
ministre.
El senyor RODRIGUEZ DE VIGURI diu que amb la proposició que

es

que
me¬

oficines del Consell de Cultura (Pa¬
CONSELL DE GUERRA CON¬ lau de la Generalitat), de les deu
TRA DOS PAISANS I QUA¬ del mati a la una de la tarda i d»
TRE SOLDATS
s a vuit del vespre.
Per a la Inscripció als cursos mit¬
Ahir, a Dependències Militars, es
va veure un Consell de Guerra con¬
jans, com també al curs superior d«
tra Josep Estrada Sánchez, Emili Al¬ la Universitat, é3 indispensable pre¬
varo VelUla, Rafael Capdevila Moli¬ sentar el certificat de coneixement
ner, Julià Amada Gallardo, Sebastià de català que lliura el Tribunal Per¬
Finent Poblet 1 Francesc Morató Co- manent d'Exàmens.
Per tal que els qui no tenen en¬
nom.
Hom acusa els processats, els dos cara aquest certificat puguin ins¬
primera paisans 1 els altres soldats criure's als repetits cursos i -tjans
voluntaris del regiment de Cavalle¬ 1 superior de català, el Tribunal Per¬
ria número 10, d'haver-se apoderat manent convoca exàmens extraordi¬
naris, els quals seran celebrats el vi¬
en tres dies successius d'una quan¬
titat de pistoles que hl havia als di¬ nent dilluns, dia 28 del corrent mes,
a les set del vespre, a l'Escola . jrmal
pòsits de dit regiment
El fiscal sol·licità per als dos pri¬ de la Generalitat (Urgell, 187). La
matrícula per a aquests exàmens po¬
mers quatre mesos 1 un dia de presó
1 per als altres dos anys 1 quatre drà formalitzar-se també a les ofi¬
cines del Consell de Cultura fins a
mesos.
La Impressió és que la sentència la una del migdia del mateix dia dl

Com a fórmula de transacció, pro¬

sos

no

suspensions

Hom 11 explicà llavors els fets, 1
principi
aleshores digué;
—81 hl ha hagut falta per part
els digué
que se'n recordarien, ja que anava d'algú sofrirà un correctiu. El que
a passar un terrabastall en aquella
passa, però, és que moltes vegades

SELL

la Policia

pongui al que Jo proposo. Per ara,
no res d'això ha succeït. Repeteixo
que el meu desig és que els contrac¬

nicipals.

les

s'acompleixen 1

La mare va creure en un

projecte s'alteri en forma que no res¬

sola clàusula i presentar-los a
ratificació al registre dels jutjats mu¬

i

no

que l'havia enganyat, però
la nora, amb gest enèrgic

El MINISTRE D'AGRICULTURA:
Jo ja he dit que no estaré aci ni un
moment més que aquell en què el

una

màximes

—No, i no sé a què es pot referir.

desprendre's que li diu al ministre
que si no compta amb l'assentiment
de la Cambra que se'n vagL

près, sense que

tes

a

la tribuna, i d'elles sembla

escrit en model im¬
es pugui afegir ni

temps de part dels diaris.
Ja ho sabeu, doncs; alxl com es¬
tic disposat a donar-vos facilitats,
ho estic, també, a imposar les mul¬
ves

el mateix.

tes es facin per

diaris—seguí

dient—, parlem de la censura. El
règim de censura que per a vosal¬

calguin si

BLANCO GARZON pro¬
paraules que no s'apercibei-

a

blicació subversiva.
I ja que parlem de

advocats senyors VUarrodona i Ros¬

ètiques. En el primer mo¬
ment, Ja es digué que els contractes tel Eugènia Marin, de 24, i que vivien coneguts Ja els informes del Suprem.
serien per escrit amb arranjament a Sarrià.
Per les darreries del mes de desem¬
a un model imprés de l'Estat, f quests
Trifon Gómez I l'actitud de la
models podran ésser de 10. 20 o 30, bre de l'any passat, la seva nora es
d'acord amb les peculiaritats de cada presentà a casa seva manifestant-li
minoria socialista
regió. Aquests contractes s'haurien que el seu fill Jascint patia un fort
Madrid. 25. — Al domicili d'un
de fer per triplicat, per tal de conser¬ atac nerviós i que li semblava que
caracteritzat socialista, s'han reunit
var una còpia cada part i anar la
era de bogeria.
tercera al arxiu, o bé espècie de pro¬
Els pares es traslladaren seguida¬ diversos diputats del partit.
Si bé de la reunió no se n'ha do¬
tocol, on quedarien totes les còpies ment a casa del fill per tal d'assanat referència, hom diu que Trifón
base de referència. Es clar bentar-se del
com a
que passava. Una ve¬
Gómez donà compte da la seva di¬
que seria més fàcil que els contrac¬
gada allí, pogueren constatar que, missió irrevocable
de la vicepresidèntes es fessin en una taverna, però
efectivament, sofria una forta depreJo voldria que es garantizessin els sió nerviosa, 1 mentre tractaven de cia del grup parlamentari socialista
drets de tots i es faci una cosa legal.
calmar-lo, la seva dona, o sigui la per no estar conforme que no es
Al senyor Daza li diu que la Cam¬
Maria, es llançà als peus del llit convoqui el mateix per a tractar de
bra s'ha de donar compte de la seva
dient que no tornaria a fer-ho més la reintegració al Parlament. Anun¬
situació Jo l'únic que tinc desig és 1 que la perdonés. Pel que es veu, cià, segons la versió, la decisió de
que triomfi l'esperit de justícia. Re¬
el malalt no en féu cas, donat el reprendre les seves tasques al Par¬
coneix que, en gran part de la la seu estat i aleshores la dona sàge- lament el pròxim dimarts, 1 invità
Cambra, no es fa tot el que el minis¬ nollà sis peus de la sogra i 11 digué els altres compans a secundar la
a

té cura
Model, car

mentre es permet l'entrada al reciate penitenciari d'uns diaris, a LA
HUMANITAT 11 és Interdite.
—Jo sóc aliè —digué —a això
qus
exposa el diari al qual em refereixo
i pel que de ml
depengui faré que
aixo cessi, car no és recte establir
diferències de tracte a la Premsa,

tinguérem ocasió de parlar amb els

sl és que Ingerí alguna dro¬
ga. La qüestió és que es posà a riure
tre d'ells.
estrepitosament a la vegada que pre¬
I Marimon Catalé, del carrer de Sa- nia
la porta i marxava de la casa.
El senyor AZPEITIA 11 contesta
gunto, 123, de Badalona. En obrer la
Ha pssat el temps i de l'esmenta¬
per la Comissió i accepta algunes porta es veié sorprès per dos indivi¬
da Maria no se n'ha sabut res més.
suggerències que ha fet.
dus que acarant-li llurs pistoles el
El fill està reclòs en un manicomi
El senyor SAINZ DE MIERAS de¬ feren entrar
cap a dins al mateix i el doctor
Còrdova, que l'ha recone¬
fensa una esmena al darrer paràgraf
que uns altres dos Individus,
temps
gut, ha certificat que sofreix una
de l'article.
també armats 1 que estaven a fora,
bogeria
aguda.
El senyor AZPEITIA
accepta part entraren a la casa.
Pel que sembla la seva muller, en
de l'esmena en nom de la Comissió.
Els quatre atracadors el commina¬ veure's menyspreada, molt bé podria
El MINISTRE D'AGRICULTURA
ren perquè els lliurés tots els diners
ésser que aquell dia prengués alguna
Intervé breument per a fer alguns
aclariments. Diu que prefereix els que tingué, apoderant-se d'una caixa droga heròica amb què havia tras¬
de
on hi havien 400 pessetes.
cabals
tornat el seu marit i al present deu
contractes privats a les escriptures
Els desconeguts encara ue anaven corre ella la mateixa sort.
públiques, si bé és necessari que
El fet, per l'estrany, ha causat
aquests contractes tinguin una certa enmascárate, aparentaven tenir uns
23 a 25 anys d'edat.
certa curiositat en els centres poli¬
garantia.
cíacs.
Tan aviat con tingué coneixement
El senyor ALVAREZ MEND IZABAL, en nom de la Comissió, diu que del let el cap superior de Policia,
manà
el dictamen està per a ésser discutit
que sortissin cap aquella loca¬
i que la Cambra resoldrà, ja que litat uns autos amb agents per tal
la Comissió no s'oposa al fet que d'efectuar un reconeixement i donar
L'INFORME DEL SUPREM
es fixi la quantitat de 10.000 pesse¬
una
batuda per aquells indrets- La
SOBRE DUES SENTENCIES
tes per a celebrar els contractes pú¬ policia aconseguí detenir dos indivi¬
blics, ja que creu que l'esmena tren¬ du, sospitosos, els quals foren con¬
Madrid, 25. — La Bala de Govern
ca la unitat del projecte.
duïts seguidament cap a Barcelona del Tribunal Suprem ha Informat els
El senyor DEL RIO rectifica l diu on seran Interrogats per tal que jus¬
expedients d'indult dels comdemnats
que, des del primer moment, sos¬ tifiquin per què es trobaven en aquell a mort ex-sergent Vázquez i caporal
tingué la necessitat que tots els con¬ lloc.
Santaluce, segons les nostres notí¬
tractes fossin per escrit. Manifesta
cies desfavorablement el primer i fa¬
vorablement el segon.
que no es necessita cap pràctica per
Un fet misteriós
a
redactar els contractes, perquè
LA RESOLUCIÓ DEL CON¬
a
un
Imprès.
aquests obeiran
model
Francesc Vilarasau ha denunciat a

sisè, especialment pel que

manifest la diferència de tracte

tres és motiu de molèstia, per a ml
ho és de dolor. Des dels primera mo¬
foren lUurats els al·ludits números a ments del meu comandament, vaig
donar ordres als censors per tal
unes quantes; però, a causa segura¬
que
ment de l'hora avançada, no els fou s'exercís amb una completa igualtat
a tots els diaris. He
imposat
quinze
permesa l'entrada a la galeria cin¬
dies de suspensió de càrrec 1 de sou
quena i es féu passar a l'interior de
la presó les visitants de la sisena. als censors 1 lamentaria haver d Im¬
Això fou causa de protestes 1 d'un posar sancions d'importància als dia¬
ris que no portessin totes les gale¬
cert enrenou que es produí.
El cap de les forces d'assalt que rades a la censura o bé que n«
tenen cura de la vigilància d'aqueU obeïssin le sordres que rebessin dels
tros de la presó, ordenà als seus su¬ censors. Ordres o bé indicacions.
Us prego, doncs, que els vostres
bordinats que fessin que aquelles do¬
respectius diaris es sotmetin a les
nes se n'anessin d'allà fos com fos.
disposicions vigents 1 a les que ei
prenguin referent a la censura, per
tal d'evitar que em veiés obligat s
decretar suspensions o multes d«
consideració.
Atenent Indicacions fetes per la
Premsa he
augmentat en dos el
nombre dels censors, la qual cosa
farà que les galerades revisades
pu¬
guin ésser lliurades més aviat amb
un
estalvi
força considerable de

es

El senyor REY MORA sollicite que
s'autoritzi novament a Múrcia la ri¬
fa de cecs.

de

del qual era objecte pel qui
de la direcció de la Presó

tades, familiars dels detinguts a la
Presó Model, els dies de visita fan excepte que es tractés d'alguna pu¬

El senyor FINAT. Formula un
prec
que no se sent
El senyor GONZALEZ DE LABAN-

es

populars

-

Ahir, quan els periodistes es dis¬
a fer la seva visita diària
la Presidència, veieren al Pati dels
Tarongers un nombrós grup de do¬

Resta suspès aquest debat i es
passa a precs 1 preguntes.
PRECS I PREGUNTES
El senyor GONZALEZ
GARCIA

dient

ocupat, encara, del nomenament del

votació.

EL PRESIDENT DE LA CAMBRA:
Al saló no hl ha nombre suficient
de diputats per tal que la votació

Recorda que tingué l'honor d'ésser

tant

regidors

ja l'excepció, única que s'ha

fet, 1 que s'incorpora

tat.

dors

guerra

Aragó, 270 i 272
¡ Passeig de Gràcia, 45
Telèfon 11550 i 11559

cent no Influirà en el resultat defi¬
nitiu de l'elecció.

està

ria

LA PENA DE MORT

darull.

El

mil, i considera que aquest deu per

que

ta la

El senyor

DE^ LA REPUBLICA

-

Madrid, 25.

CONVENIENCIE8

Reapareix un setmanari que
sempre és dels que manen

GOVERN GENERAL

Protesta dels familiars dels presos.-L'enEs discutí una proposició de Primo de Rivera sobre l'estat trada de "La Humanitat" a la
presó.de querrá i continuà la discussió de la llei d'arrendaments La censura. El
senyor Pórtela no s'ha

A les sis menys cinc minuts de
la tarda, el President suspèn la vista
per uns moments. A un quart de set,
el President del Tribunal reprèn la
vista.

que

es

patrocinats.

Argumenta a favor dels seus patro¬
cinats en el sentit que ells no sabien
que s'hagués proclamat l'estat de

RECTIFICA
EL
SENYOR
RUBIO I TUDURI
Oberta la sessió, el senyor Rubió
1 Tudurí passa a l'estrada l comença
la seva rectificació.
Comença el senyor Rubió agraint
el senyor Fiscal per haver-lo atès en
la súplica que 11 dirigí per tal de
retirar l'acusació contra Maranges,
detingut en compliment d'un deure
professional. No ha fet el mateix el
Fiscal amb relació a Santiago Fenoll Soto, al qual s'agreuja la pena
per reincident. D'aquest i dels altres

començà dues

dels

bunal de Garanties Constitucionals
el qualifiquen de rebel·lió contra la
forma al Govern, i no de segregació
d'una part del territori espanyol.

entra a la sala.

armada

l'absolució

Rodés, el qual rebat la qualificació
de rebel·lió militar que fa el Fiscal,
i diu que contràriament, el Fiscal
General de la República 1 el Tri¬

CONTINUACIÓ
DE
LES
RECTIFICACIONS
A dos quarts de cinc de la tarda,
el President obrí la sessió. Oóna la
teu d'audiència pública 1 el
públic

bel·lió

demanant

RECTIFICA
EL
8ENY0R
THIO RODES
Rectifica després el senyor Thió

LA SESSIÓ DE LA
TARDA

una

SENYOR
GARCIA VI¬
LLAS
fa a continuació el lletrat se¬
EL

gués estat ell, la trajectòria de la
política del qual resta fixada per la
seva

dels

RECTIFICACIÓ DEL CAPI¬
TA GRAS
A continuació rectifica el capità
Gras.
Abunda en els termes emprats en
seva defensa. La seva rectificació
va encaminada a demostrar
que no
hi ha motiu perquè als seus patroci¬
nats se'ls demani una pena superior
a la dels d'altres poblacions.
Argu¬
menta a favor del fet no hi hagué
delicte 1 acabà demanant l'absolució,
però que, en el cas que no fos així,
s'imposi als seus defensats la pena
de sis mesos i un dia.

guts pel Ministeri fiscaL
S'estengué en llargues l encerta¬
seu

l'absolució

AL PARLAMENT

permanent

senyor

Angel

Martínez

Peïïalver contra el tinent Abili Bra¬

gado Casadó, sergent primer senyor
Josep Bañón i sergent senyor An¬
toni Bazàn, acusats del suposat de¬
licte de sedició.
El fet

ocorregué,

segons

l'apunta-

ment, per haver retingut l'oficial uns
parts que, segons sembla, 11 havien
lliurat els sergents i aquests no ha¬
vien denunciat el fet.
El

nyor

serà

de

quatre

mesos

a

la sev»

celebració, 28 del corrent mes.
25 de eener del 1935.»

la
la humanitat
llUiliaiiiiai

Dissabte, 26 de gener del 1935

de les esquerres contra el projette de Llei de Premsa

La protesta
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La nostra

subscripció

Relació de donatius rebuts a les nostres

oficines

de

important escrit
seu president, a

Un
del

l'Audiència

(Ronda Universitat, 25, pral.)

administratives

del
Tribunal
de
Catalunya,
senyor
Santiago Gubern, ha tramès un
President d'aquesta Au¬
ofici al
diència, per tal de recordar als pre¬
sidents
de
les
Sales del Civil
President

El

Suma
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anterior

26'—

P. Petit
F T. V.

...

Francesc Vilalta

s

Tomàs^Carreras
Carme

Marc

Joaquim Baranguer
Mercè

Soler

de Baranguer
Joan Baranguer

F. C. de Llongueres
Un català

.

Emili Lacruz

Pepeta Tomàs

Josep Callao
Clnt Soler
Antoni Pla

Maria Guinovart
Uns dependents
Un
grup
•"

mercantils.
'——

Jaume Villa
Joan Imbert
Salvador Granell
Jaume Bamlra

R. Estalella
La
Colla
del

Llanto

L'Hospitalet
Un grup

...

Cassació de Catalunya on han d'anar
Inicialment tots els recursos de cas¬
sació preparats o interposats a la
nostra Audiència, sens

...

Tomàs

...

Tomàs

Conxa Carnicer

Victorià Carnicer
M

...

Pla

del cas
qüestió de com¬
petència per inhibitòria davant de
la Sala de Govern del Tribunal Su¬
creuen

Al'eart
J. R. M
J. LI
Dos simpatitzants
Manuel Batlle

...

...

C

S Sancho
G. Ber
Uns quants

Joaquim Bruguera
Josep Sendra
Catarina Miret
Emili Ollé
Antònia Sàncbez

...

...

Pepita Lajustícia
Lluis Campillo

...

J. D
Dos catalans,

Morell

Grup femení,
Lluis Soler
Maria Tort

Unjp-up d
...

Joaquim Cervet
Joan Sacrlstà

.

Josep Porta
...

*

Quatre°obrers del petroli

...

...

de E

Monpeó

Joan Rocamora
Gabriel Sans
Emili Surroca
Llorens Surroca

.

Josep Surroca

Joaquim Miró
Joaquim R

Joaquim Rauli
Enric Alvarez

...

Grup de treballadors
nogràflcs
Suma

meca-

segueix

i

Suma

17'-

i

segueix

...

.

6.097'4E

de subscriptors que diàriament t
relació podem publicar, els noms c!
quests surten amb el retard d'alguns dies.
Ho advertim per a coneixement d'aquells que s'estranyin no haver \
encara relacionades les seves aportacions. Tots els donatius figuraran e
llistes per rigorós ordr
*"
Per excedir, de molt, el nombre
lliuren el seu donatiu, als que, « cada

noces, un riquissim
acabar de posar
ridícul
de segona mà <
varen portar-li
els nobles de E

de les

present

seves

que va
la joia

celona.
Molta

gent ha estranyat aquesta
esplendidesa de l'a companyia fora-

Un conegut cirerista es dolia ahir
de les coses que havia dit el senyor
Ventosa en el seu discurs, dl Par¬
lament de Madrid.

fa difícil acceptar els
càrrecs... —deia. malhumorat.
I, naturalment, la cordialitat ha
—Ara se'ns

crescut una mica més.

A Girona hi ha un tal senyor Saguer que fa de notari i que edita,
per al seu us particular, un setma¬
nari que es
En aquest

diu Cataluña Española.

setmanari es troben
ses com les que segueixen:
«Lo que procedia era acabar
el

co¬
con

viatge de retorn dels monàr¬
quics que anaren a ajupir-se davant
la figura Uefiscosa del Barbó fou

sèn Montagut,
cent.

Barcelona.
Hom
minació

hi

anticatalà cent

anava

a

per

fer l'ex-capellà

de l'ex-Palau Reial de Pedralbes?
Potser veurem com el reposen al

càrrec.
Torna

a

personatge

córrer

dels

Barcelona el
Sindicats Lliures
per

Ramon Sales.
En moltes llars encara

la

legació de l'Estat al Port Franc de

uns,

Hem tornat a veure a l'Ajunta¬
ment aquell tristament popular mos¬

Què

Sembla confirmar-se que el senyor
Bosch i Catarineu vol deixar la De¬

els

amb el Viver al
davant, defensaven la monarquia tal
com era, els altres, amb en Mont¬
seny al cap, propugnaven una mo¬
narquia antiparlamentaria, colecti¬
vista y de sabor popular.
I, està clar, no varen entendre's...

Estatuto.»

«Nada Importa que alguien quie¬
ra la autonomia...»
«Los que la desean no son el ma¬
yor número dentro de Cataluña.»
«Ni siquiera significan una peque¬
ña parte dentro de España...»
El senyor Saguer és català.

nova

no

adolorides,

causarà precisament sa¬

tisfacció...

Aquell

senyor Matesanz, de les
vivas de Madrid, ha donat
conferència contra la producció
catalana, naturalment. Ha dit tot
fuerzas
una

després.
Es allò que en

ça

baralla contínua.

Mentre

podríem dir la for¬

de l'antipatia.

Sabem de bona tinta que els jesdites espanyols, agraïts, han lliurat
a la filla gran del Borbó, amb mo¬

allò

del

proieccionisme, dels

Heu-vos ad una visió idülica del procés de
dins les Contituents espanyoles. Tothom recorda,

D'altra banda, el senyor Zulueta, fent al·lusió als casos de l'es¬
tranger, escriu: «Por lo común, hasta en los Estados que gozan de
màxima autonomia y casi de soberanía dentro de un vasto Imperio,
existe un delegado directo del Poder central, designado por éste,
para que en todo momento lo encarne y represente.»
Oh, no, senyor Zuluetal No és ben bé això. En primer lloc, hi
ha el cas dels Estats federals, on l'Estat central està representat
generalment, dins els Estats-membres, pels respectius caps d'a¬
quests. Es prou sabut que els governadors dels Estats de la Repú¬
blica nord-americana són elegits pels Estats mateixos. 1 a Suïssa,
¿quins governadors té als cantons el poder central?
Sens dubte el senyor Zulueta es refereix especialment a l'Im¬
peri britànic, és a dir, a la «Comunitat britànica de Nacions», que
és la denominació oficial d'avui. Però ens sembla perillós que de
Madrid estant es posi com a exemple el règim britànic. El senyor
Zulueta no ignora que les llibertats dels «Dominions» són moltissim més àmplies que les obtingudes per Catalunya amb l'Estatut.
No voldríem altra cosa sinó poder baratar...

respectius governadors
des de molt temps ençà tenien

Es veritat que als Dominions hi ha els

generals. Els tals governadors, que
de fet ben poc poder, fa pocs anys que en la pràctica no en tenen
gens, per haver triomfat en aquest punt cabdal el criteri dels Do¬

manitat ha acceptat tota mena de
substitius i succedanis, llevat en
la multisecular
fabricació d'ho¬

reproduïm en part:

rial que

conservadores del

elementos

referimos concretamente a la actua¬
ción de estos periódicos para que se
vote un proyecto
de Estatuto
de
Prensa. La tenacidad de los hom¬
bres de derecha ha dado su fruto.

això

de

c

zels, dels paños de Terrassa...
acabat, també naturalment, dolentse de la trista situació dels pobrets
trigueros i demanant per a ells la
protecció de l'Estat
El disc és vell, però encara
sentirem moltes vegades

UN NOU SERVEI HORARI. SOBRE EL CANAL

A.

R.

I

V.

no

contenen.

Es així com

podem conétatar una Lliga
que deslliga tot el que
toca i una Acció Popular que és
la impopularitat mateixa. Un par¬
tit radical que de tot té menys
de

radical...

I moltes altres coses
que no podem anomenar, ara
ara.

Resignem-nos a recollir caires
inofensius de la nostra tesi, d'a¬

quells

tot divertint-nos, la

re¬

Així aquest matrimoni

es¬

que,

colzen.

tranger del qual ens innoven les
agències que, al cap d'un any i
mig, hom ha descobert que l'home
era

tan

banquet,

dona
a

la

com

la

manera

dona.

I

un

personalis-

sima del comte de Montseny, sen¬
se el comte
del Montseny. I un
procés que passarà a la història
amb el nom de «tirccés dels rabassaires», en el qual no hi havia ni
un rdbassaire per mostra.
Decididament, avui més que
mai està devenint axiomàtica la
dita «El nom no ta la cosan. La

venga en

lo

sea.
lo sea.

Quinta. Si se
por
se hubiera impuesto
por
dos veces
dos
veces la
la suspensión
suspensión dentro
dentro del
término de un año y se dictara nue¬
término
un
y se
nueva
sentencia condenatoria, el Tri¬
bunal podrá alargar la suspensión
hasta seis meses.
Sexta. La apologia — según el fis.
cal — de acciones calificadas como"

hubiera impuesto
año
dictara

Quinta. Si
de

delitos,
se castigará con pena
de
destierro, de arresto mayor o multa'
10.000 pesetas.

hasta

Séptima.

Las ofensas

ultrajes

o

organismos del Estado —i.
siempre según criterio de las áuto¿
contra

ridades

castigarán con prisiórf
grados mínimo y rae*

—
se
en sus

menor

i,

dio.

público, ¿cómo puede continuar,
ejemplo, ■ ■. plena libertad para
regir su vida una entidad bancaria?

rés
por

Se dice que un periódico puede le¬
sionar moralmente con falsas impu¬

taciones el interés de una persona
o de una colectividad. Y un Banco
que quiebra, por la acción torpe e
inmoral de un Consejo de Adminis¬

tración, ¿no produce daños moraies
y materiales irreparables?

consideramos
en el punto
equidistante entre lo
que aquellos periódicos preconizan
que es la política de los privile¬
gios — y lo que quieren conquistar
los que defienden la desaparición en
absoluto del derecho a la propiedad,
Nosotros, que no nos

—

decimos: ni lo uno ni lo otro. Sim¬
ple y llanamente, garantía para to¬
dos.
Y en nombre de esa garantía ve¬
nimos enderezando
una campaña

que tiene por objeto engrandecer al
país, defendiendo su riqueza, su tra¬

ahorro. Tócanos ahora
desentrañar un poco — a ello nos
obliga la fuerza de la argumenta¬
bajo

su

y

la obra de la Banca priva¬
da. Si loe periódicos, que viven del
ción

espiritual de las masas, nece¬
Estatuto de Prensa, más

apoyo

un

lógico es que necesiten un
Bancos,

viven, entre otras

que

los cuentaco¬

del dinero de

cosas,

Estatuto

rrentistas. ¿No están conformes con
nosotros las derechas españolas, que
quieren someter a los periódicos, en¬
tidades privadas, a la disciplina de
los Gobiernos?

tesis, podrían argüir

La

nuestros

puede ser comparti¬
da siempre que se acepte el Esta¬
tuto de Prensa. Pero no hay pan¬
dad.
Un periódico está
formado
por la colaboración de la Empresa
contradictores,

s'ocupa també del
reaccionari— projecte

—i

llei

Premsa.

de

«Ayer y hoy se han hecho públicos
algunos extremos del proyecto do l¡
posible ley de Prensa. No riel proyect#
gubernamental, como ya
¡jo anochi
el Sr. Vaquero, que posib. .mente serfv
muy distinto, sino de la Comisión Jvw
rídlca

No

asesora.

nos

do, porque coinciden

han sorprendía

la forma

en

fondo con lo que sobre el
yecto nos hablan adelantado los
rlódicos de la extrema derecha.
en

el

los capitales de

",,e

f
pro.'
pe-'

Li

ley de Prensa, si se aprueba como 1<jA
enemigos de las libertades populare?
quieren, serà una nueva restricción,'
un nuevo grillete, una mordaza más''
para los periódicos y los periodista^
defensores de la verdad por encima,
de todas las conveniencias. La ley da
Prensa es la agudización de todas laí
restricciones que ordena e Impone 1?

vigente ley de Orden público La ley
de Prensa pondrà en manos de quien
sea la libertad de todos los periodis¬
tas y la vida de los periódicos en qué
a diario trabajen.
Pero esa ley de Prensa, reacciona*,
ría hasta la médula, negadora de las
más esenciales libertades populares;
tendría defensa si con ella desapare¬
ciera la posibilidad de previas censu¬
en ella se asegurase la libertad
periodista para decir y proclamar

ras

y

del

hemos repasado

que

con todo d
habla para nada de es¬
ley, el periodista
tendrá más restricciones, el perlodlsmo serà
mucho más peligroso de lo
que ya es, la vida del hombre qua
quiera decir la verdad a sus conciu¬
dadanos tropezará con más duros
y
más graves obstáculos. Pero, además
nada garantizará al periodista ni al
periódico. El periódico podrà ser re¬
cogido, multado, susuendido. El po¬

miento,
to.

no

Con

se

la

nueva

las
Y

o.

molestias
de i_
nadie le indemnl-

'

"""S

de

prlslaa

"Sis

lectores.

recogidas'c

aquellas

lli ¡nttnls i la traitera Maia
L'incident ocorregut fa dos dies a la frontera de la Somàlia fran¬
cesa amb Abissínia, en altres circumstàncies segurament no hauria tin¬

gut massa transcendència. La mateixa
certa extensió de problemes colonials,

francesa, que s'ocupa amb
ens fa saber que l'Administrador
francès mort en la lluita, el mateix que els soldats indigenes que l'acom¬
panyaven, es trobaven en el Uoc de la lluita per pura casualitat. L'Ad¬
ministrador que anava en viatge de reconeixement, tingué la dissort de
trobar-se a la regió on ocorregué l'incident, en el moment en què dues
tribus de la mateixa raça, però una pertanyent a una banda de la fron¬
tera de les assenyalades per les potències europees i l'altra a l'altra,
havien començat una de les seves lluites ja tradicionals per veure qui
podia pasturar els seus ramats en una part de la plana, poc fèrtil de si,
on

hi

havia

més

premsa

pastura.

extraordinària, diuen els colonistes francesos, és el nom¬
bre extraordinari de víctimes que han resultat de la lluita. Correntment

L'única

cosa

d'haver-hi tres o quatre morts i uns quants ferits.
alemanya ha volgut treure punta al fet, i naturalment,
els alemanys que coneixen bé els problemes colonials i saben i volen re¬
lacionar-los, no sempre sense motiu, amb la situació d'Europa, tiren
fons atribuint l'atac a instigacions d'Itàlia, per tal d'obligar França
a prendre, ella també, mesures contra Abissínia, tradicional enemiga d'Ità¬
no

passa
La

lia

en

premsa

les seves colònies de l'Est africà.

Nosaltres

no ens atrevim a anar tan enllà i fins creiem
que l'estupor
dels francesos quant al nombre de victimes que han resultat de la lluita,
és immotivat. Els indígenes, és molt possible que en la seva manera sim¬

Abeba.
Si

contra
trolada

francès s'avé a una acció de conjunt amb Mussolini
l'Abissínia, de fet reconeix a Itàlia una raó que no ha estat con¬
per l'organisme al qual correspon de fer-ho i que té els tres països

ara

adherits:

el govern

la

Societat

de

Nacions.

Naturalment

que

nosaltres

no

creiem pas massa en

l'eficàcia de la Societat de Nacions. Hem dit prou
vegades que el considerem un organisme que serveix només que com a
instrument de les grans potències i no té cap utilitat per a garantir
la
tranquil·litat a les petites. Ni tan solament aquestes mateixes acostumen
a fer-li cap cas quan no es troben davant per davant d'im
enemic pode¬
rós dels que manen a Ginebra. Però, és que en el cas
d'Abissínia, dona¬
des les relacions d'amistat que sempre ha tingut aquest
país amb An¬
glaterra, la cosa podria prendre un caràcter insospitat. No creiem al
Govern francès tan poc previsor, ni incaute fins al punt de
provocar una
mala intel·ligència amb el «Foreing Ofice», à causa d'Abissínia.
Quan no
té mirament a emprendre aquesta acció de conjunt
amb Itàlia, deu ésser
amb la seguretat que el Govern anglès ha de callar. Si
no fos així, l'ac¬
titud, donada la situació d'Europa, no pas més aclarida després de les
converses de Roma, sinó un xic més fosca en certes
zones, seria suïcida.
Fins ara a Anglaterra ningú no ha dit res. Únicament
quan en ple¬
nes converses de Roma es parlava de concessions fetes
per França en
relació a Abissínia, algun diari anglès es va
preguntar, on anirien a parar
les coses, i si ho consentiria Londres. Després es va veure
que, en defi¬
nitiva, es tractava de concessions que França feia en el que era recone¬
gut com

aaXte

Tierra»

sector nacional. Cuando un
periódico quiebra, no pone en ries¬
tras sí a los que llevaron
su dinero, y crea, como en los gran¬
des naufragios, una zona de peligro
la que zozobran otros
Está reciente en
España
en

catastrófica

de

varios

intereses.
la caída

Bancos,

que

dejaron tras si una estela de lágri¬
mas. Ultimamente,
lo sucedido al
Crédito Balear es sintomático. Mu¬
chos
pequeños intereses quedaron
en

peligro. Otros se perdieron.»
Liberal» d'ahir comenta

«El

el

següents

Llei en els

Projecte de
termes:
que

periódicos,

los

no

definitiva, y

sino

aquélla.
Ser

peor que

será provisional,
será

peor

que

la de Defensa, por¬

que la "aplicación que el gobernante
hiciera de aquélla le obligaba a res¬

ponder ante las Cortes; pero ésta la
aplicarán los tribunales, y la
Juzgada» no crea responsabilidades
de

naturalesa.
Y será definitiva y no
esa

provisional,

mantendrán.
será la que sufra los
golpes de una y de otra mano. Y no
sólo no se logrará con ello una
Prensa

a

seu.

Si ara

les

coses

del

Nord-Est

africà

prenguessin altre
caire, és possible que els governs de Roma i de París, rebessin algun ad¬
vertiment amistós, cridant-los l'atenció sobre el dret
d'Abissínia a ésser
independent. Si malgrat tot, aixi no fos, llavors hauríem de pensar
que
-

el Pacte de Roma té
sules

no

un abast molt
superior al conegut, i que les clàu¬
conegudes contenen satisfaccions que compensarien Anglaterra

dels greuges que es poguessin inferir

a

Abissínia.

ahir un dels
MANITAT:

editorials

de

LA

HU¬

«Según

avance de los periódicos,
prepara un Estatuto de Prensa.
lineas generales podemos decir
que se trata de un proyecto con más
restricciones que la ley vigente.
Las
novedades son bastantes
y
pueden considerarse como agravan¬
tes. Con arreglo a la Constitución,
todos
tenemos
derecho
a
emitir
nuestras opiniones sin previa cen¬
sura. Pero se dicta una ley y quedan
establecidas
las siguientes restric¬
se

En

ciones,

ado

que

^Estatuto de Prensa,
bien

aos

con

se tíecia

frecuencia^se

cuánta
el

periódico perjudica.
.acogida Injusta, el pe¬
riodista perjudicado por una deten¬
ción preventiva, serian
Indemnizados
mi relación con las
pérdidas sufridas.
esto es lo único
que ha desaparecldo del proyecto de ley que publídiverses periódicos. Para el
periódlco injustamente recogli
--

la

menor

de
oe

uiumeuio

un

compensación.

ordenar

la

periódico, ocasionando

presa o

a

En

Impresionabilidad
impresionabilidad,

puede

señor

un

dé

recogida
a

una

Ein-

hombres daflos gravf-

unos

se demuestre'la
Çero.cu2ndo
Improcedencia
de esa recogida,
radie
compensarà
los
perjuicios
sufridos
por el periódico y el periodista
La ley de Prensa, en fin de

cuen-

tas, según el proyecto que hoy se ha
público, Impone al periodista
una

hecho

serie

de obligaciones, le
amenât
terribles sanciones. Pero no la
ningún derecho El periodic
ta no tendrá ningún
derecho. No ten¬
drá ni siquiera el derecho
de proclamar libremente la verdad. Y
en
cambio, estarà siempre
a
expuesto
pasarse quince días en la cárcel
en
las mismas condiciones que el nià»
vulgar de los carteristas.
za

con

reconoce

porque promulgad? por las derechas
molestará a las izquierdas mientras
estén en la oposición; pero cuando
vuelvan al Poder, preferirán servir¬
se de ella para quitar de en medio
obstáculos, y lejos ce derogarla la
La

Porque en unas declaraciones qua
üzo el Sr. Vaquero sobre el proyeo.

brà

amenaza, no ya la li¬
bertad de la Prensa, sino la vida de
«Esta

ple de discernir els fets, en adonar-se que havien mort un blanc,
Prensa solvente, sino que se procu¬
francès, pensessin que matant tots els enemics, evitarien la venjança de rará
todo lo contrario, ya que las
les tropes colonials franceses que són sempre terribles. Els escriptors
empresas que pueden darle esa sol¬
ens reservaven els music-halls del
francesos que coneixen les seves colònies i són prou independents per vencia — que se la están dando —
Paral·lel.
Llegíem al defora que
huyendo de responsabilidades por
a poder parlar-ne, ens han explicat com són de
veuríem actuar la escultural * ~
sagnants i horribles les actos
que no cometen, harán lo que
tista Tal i Tal. 1 un cop dins
venjances que els colonistes francesos prenen contra petites transgres¬ se hace con los malos negocios: detopàvem amb una senyora aue
sions dels indígenes. Compteu, doncs, el que podien esperar els negres, Jarlos.
era artista ni escultural. Avui
Por donde se la mire, la ley de
que sense ells saber el com ni el perquè, es trobaven que havien passat
no
freqüentem els paradisos
Preijfa, pese a los buenos deseos de
l'exhibiconisme sensual.
Però no una frontera senyalada pels blancs i a més havien mort un dels seus los senyores
Lerroux
y Vaquero,
podem alliberar-nos de l'especta¬ caps més destacats. La deducció és lògica, com és lògic el terror d'aquells pugnará con la libertad de impren¬
cle
d'altres
exhibicionismes. Els negres ignorants.
ta y hará imposible el desarrollo de
quals, per regla general, exhibei¬
Alemanya és molt possible que no tingui raó, però podria acabar
xen el contrari (l'allò que són.
No podrán existir más periódicos
tenint-ne. De moment, Itàlia i França anuncien que iniciaran una acció
más o menos
que los insolventes,
J. M. FRANCES
diplomàtica de conjunt prop d'Abissínia. I aqui sí que el Pacte de Roma clandestinos, y los adictos al Go¬
bierno. Las derechas decretarán la
comença a jugar un cert paper.
Cal no oblidar que els incidents haguts entre italians i abissinls són conservación de la Prensa izquier¬
dista, y las izquierdas barrerán con
d'un caràcter totalment distint dels que han tingut lloc amb els fran¬ esa
DE LA MANEGA
ley, como con una escoba, a los
cesos. Es tractava en aquella ocasió, d'un incident en territori en
litigi, periódicos derechistas.»
i entre tropes més o menys regulars de cada país, i no pas d'una lluita
«Solidaridad Obrera», de Barcelo¬
entre dues tribus semisalvatges o salvatges del
tot, que difícilment poden
el següent comentari al
ésser controlades ni pels administradors colonials ni pel govern d'Addi na, posa
Projecte al·ludit, al qual es referia

J™* Tîk-

de

.

realitat, dintre la vida contempo¬
ens ofereix sorpreses com
les que sovint, quan érem joves,

PaVlaXib aq'^tnTotuT^biS'

«La

possible

un

rània,

»rfT¡« particular, WfLoniloñ Continental
Airway» ta propoaií Inaugurar molt aviat nrnbenicMont
'servei horari entre Londres I
u
pro«s
motors del tipus que assoli el segon
lloo en la oursa Anglaterra-Austràlii - Un
de

artículo 4 de la
los artículos 316

—

sitan
los

1883, los artículos 13, 15, 175 y 561
Código Penal, el número 2 del
ley del Jurado y
a 823 de la ley de
Enjuiciamiento Criminal.»
del

la vida interior de un pe¬

riódico, limitando lo que la Empre¬
sa ha de hacer, en nombre del inte¬

go

les

mantegues sense
mantega, les soles que no són de
sola, del vi que no té res a veure
amb el raïm, ha ultrapassat l'es¬
fera dels laboratoris i s'estén més
cada dia, pels dominis de les idees,
dels sentiments, de la política. Ar¬
reu ens trobem amb productes adulterats o amb aspectes de la
vida que porten el nom d'allò que,

el juego a las clases privilegiadas,
que ellos defienden, van a sonar, en
definitiva — tal es la inexorabilidad
de los hechos, — en las espaldas de
esas mismas clases privilegiadas.
Si se pide
ae el Gobierno inter¬

con

mes.

precisament,
El

na

sortit de les Constituents gràcies a un idealisme generós, a un en¬
tusiasme optimista i a un impuls romàntic poc avingut amb la
dura realitat...

reconegut solemnement que el Governador general
EL NOM NO FA LA COSA
no representa al Govern de Londres, respecte al qual els Domi¬
En temps de la guerra i la post¬
nions no admeten cap subordinació, ans bé representa només al
guerra, la manca de matèries pri¬
mes va estimular
notablement la rei. La distinció és importantíssima en Dret constitucional. El go¬
inventiva humana. Varen ésser els vernador no rep ordres ni instruccions del Govern de Londres, i
alemanys els qui bateren el rè¬ és una figura decorativa i simbòlica.
cord en la creació de substituts.
Encara podríem citar el cas d'Irlanda. Una de les primeres i
A Berlin i Viena hom prenia ca¬
fè amb sucre que no contenia ni principals preocupacions d'Eamon de Valera, quan arribà al poder,
sucre ni cafè. Les tovalles de par
fou la d'eliminar aquell càrrec per decoratiu que fos i per mèrits
per varen adquirir carta de natu¬ que tingués la persona que l'encarnava. I l'ha suprimida en rea¬
ralesa i a Hamburg, si mal no re¬
litat, per un procediment gairebé humorístic.
cordo, excel·liren a fabricar cigars
Un President i un Governador? ¿Dues togues separades, ca¬
de tabac, sense tabac. Un pas més
endavant i l'enginy germànic hau¬ dascuna amb el seu poder? No és pas aquest el cas de la Comu¬
ria trobat la manera de construir nitat britànica de Nacions. Dins
la Gran Bretanya, el rei és una
homes sintètics, amb els quals re¬
ombra. I al Dominions —que són verament Repúbliques lliures—
forçar les unitats. Això, sortosa¬
ment, no va produir-se, i la hu¬ el Governador és l'ombra d'una ombra llunyana.

I

tiu

publicacions d'esquerra.

les

Heus ací el que diu «La Libertad»,
de Madrid, en un interessant edito¬

«Los
funció en una sola per¬
pais,
y en su Prensa — la Prensa de
L'articulista mateix ho la derecha,
naturalmente—, están
declarar aixi quan presenta aquesta fórmula estatutària com realizando estos dias campañas y
«fràgil obra d'art» que tenia «certa originalitat», i que havia propagandas, de las cuales no tar¬
darán mucho en arrepentirse. Nos

minions.
Ha estat

Artur Salort
Rosa Polo
Familia Queralt-Glralt

.

..

Bengala

Pau 1 Rosa ...
c. Provença.
...

Victor

Joan Fabrés
Joan Torras

...

...

J. B
B. C. P

..

...

de

J. .
J,
M. M

...

Joan Ollé
Jaume Ambrós

Roser Arnal
Ricard Tarré

Focs

músics (primera

Pilar P—
Un sa

Joaquima Sánchez

Joan Domènech

.

vegada)

...

davant del

o per declinatòria
Tribunal de Cassació.
prem

Miquel Mestre
R. G
Antoni Colell

Una d
Lluís Miralles

perjudici del

dret que ténen les parts litigants
el Procurador
de
Catalunya
i
el
de promoure,
Fiscal,
si ho

Trinitat Serra

F. M
Benet Marti
Matilde Casanova Alsina
Joan Escapa Llach
Mercè Mesa Bordas
Mercè Escapa Mesa

del 10 de
del 1934, és el Tribunal de

març

Antoni Closa
Tomàs Carnicer

Família Mayals

Joan

de

familia

Una
...

del nostre més

Segons l'esmentada llei

Miquel Saumell

Familia Gabernet 1 Macià

S.

és de la competència
alt Tribunal.

..

Guillem 01i._

Grup de simpatitzants, J. V.

A

de

Lluis Rapp.

Jaume Asuara
Domènec Morros
Pere Asuara

Apolònia

infracció le¬
gal i amb possible desviació d'as¬
sumptes el coneixement dels quals

Enric Gil

Miquel Villanueva Matau

una

representant del Poder
la solució de l'Estatut

s'ha compro¬

Tribunal Suprem, com
vat
que feien, amb

...

Rosa Pons
Joana Mas

de

a

Zulueta sobre les fun¬

de uno a cuatro
no
cuatro números
números cuando
cuando né

Pasamos por alto el caso de que se
l'Estatut Exterior
a comparecer a un diputado*
però, els conflic¬ Ya està redactado el anteproyecto, obliga
la busca y captura de fianzas, la (letes i les estirades que hi va haver i la minva que pati el text ela¬ que abre una enorme brecha en ia claración que ha de prestar
el pro*
borat a Núria i plébiscitât pel poble català. El senyor Zulueta és libertad de toda Empresa privada a Dietario impresor y el hecho de que
su vida, sin otro límite que el
regir
la
declaración
de
paternidad de un
un hàbil mestre en la feina de transformar en escenes de flonja
establecido por la ley; en este caso, trabajo
parat recurs de cassació per infrac¬
se considera
insuficiente,
ció per infracció de llei o d'ésser poesia els episodis, sovint aspres, de la política i del Parlament. por la ley de Imprenta. Los man¬
etcétera. Las restricciones aumentan
admès el de crebantament de forma. Ell converteix en un miracle d'amor la transacció que calgué fer, dobles enderezados a poner sordina considerablemente y
se deroga 1*
a la Prensa que no se preste a hacer
l'any 1932, entre l'esperit federal i l'esperit unitari.
ley de imprenta de 26 de julio dé

Un subscriptor, J. U. .
Teresa Benedico
Una aragonesa d'Osca .
El nen Maties U. P
Un obrer del sucre 1 fa
Germans Andreu
E. M Casta
Un català d'Esquerra .

Josep Nicolau
Josep Vila

En llegir l'article del senyor Lluis de
cions de President de la Generalitat i de
central a Catalunya, qualsevol diria que
del 1932 la d'aplegar les togues de la doble
sona— és una cosa mai vista o molt rara.
ve

Cassació
Pere Sàez
Francesca Carreras
Vicenta Boca
Ferran Rabella

Tots els diaris d'idees liberals re¬
reextencullen, amb major o menor exten¬
sió,
el
Projecte
de
Llei
de
Premsa,
sió' el Pr0^ecte de Uei de Premsa'
i posen de rplleu
rçlleu el seu sentit i els
seus gravissims perills per a la vida
seus gravíssims perills
a la

invalidan el texto

cons¬

titucional.
Primera. La crítica realizada por
la Prensa se considera como un de¬
recho, pero en realidad a este de¬
recho pueden atribuirle las autori¬
dades condición de delito desde el
momento en que se considere que

hay instituciones inviolables.
Segunda. Se declara libre la ven¬
ta de Prensa, pero
inmediatamente
se
invoca el derecho de regularla
por motivos de orden público, moti¬
vos cuya calificación de tales se atri¬
buye
la
indeclinable¬
autoridad
mente.
Tercera. Habrá multas de 600 a
50.000 pesetas como substitución de
pena personal.
Cuarta. Se suspenderá una publi¬
cación cuando a juicio de ia autori¬
dad proceda por tratarse a su juicio
de delitos graves, siendo la suspen-

la
íos
pamos

del
c

primera
proyecto

vez

que nos

ocu-

de ley de Prentampoco la última. Por¬
que ha llegado el momento de qu»
nos
unamos
todos los periodistas y
todos los periódicos amantes de las li¬
bertades consignadas en la Constitu¬
ción y del propio decoro profesional,
—

No

serà

Iniciar, de acuerdo con todos los
hombres de espíritu liberal, una gran
campaña contra ese proyecto que ha¬
ría desaparecer toda la Prensa libré
y convertirla los periódicos que que¬
dasen en botafumeiro del «mandapara

Un atracament amb
morts i ferits, a Bue¬
nos

Aires

ELS ATRACADORS S'EM¬
PORTEN
SETANTA
MU
PESOS
Buenos Aires, 25. — Aquest matí,
General Paz, s'ha presentat uña
nodrida banda d'atracadors que, amb
a

pistoles metralladores i revòlvers,

as¬

saltaren violentament la sucursal del
Banc nacional a la localitat. Els pis¬

tolers

mantingueren el personal en
amb l'amenaça de les seves

ratlla
armes

i aconseguiren fer-se amb

la

quantitat de 70.000 pesos i empren¬
gueren ràpidament la retirada en di¬
versos

automòbils.

Quan els pistolers abandonaven el
camp del seu atracament, sorgiren
diversos agents, els quals obriren foc
oontra

ells.

gueren

també

formidable

Els
a

atracadors respon¬
trets i hi hagué un

tiroteig,

que

produí

ex¬

traordinària alarma.
Finalment, els atracadors fuglren
1 deixaren dos morts 1 un ferit greu,
els tres de la banda d'atracadors.
DETALLS

DEL

FET

Buenos Aires, 25. — Es coneixen
detalls de l'atracament comès a ia
sucursal del Banc nacional a Gene¬
ral Paz. Els que feren foc damunt
els pistolers foren els empleats dèl

Banc, els quals reaccionaren ràpida¬
ment després d'haver estat intimi¬
dais pels assaltants.
Sols quan ejs atracadors s'imposar
ren a trets, aconseguiren els atraca¬
dors

apoderar-se de 70.000

fugir.

pesos

i

El

balanç de víctimes és el se¬
güent: Dos pistolers morts, un altre
greument ferit, el gerent del Banc
ferit i ferida també la

d'aquest

mare

Dolítica

•

