EL TEMPS. - A Catal unya el cel utà cobert aer la maJoria de Iu
eomarauu I utl aer6 o aaireb6 serè per la conca de Trema, rlbtru del
..., • • pla dt Lleida, riberes de l'Ebre, oama de Tarraaona, conca de Bar•
berà. la-ualada i ala do Bages. Els vents dominants són del auart aua·
drant, fluixos o en oalma. Ha nevat al P1reneu I la neu cal¡;uda a l'Er·
ta naento assoleix 11 cm.: a Capdella, 2 cm. Ha plogut a Ríbe1 I l'aigua
recollida ha utat de 8 litres per metre q uadrat. La neu existent a En·
valira 111 de 2.20 metres: a Ran1oll, 47 c.entfmetru: a AnlfU ialttr. 34 oen·
t fm etrea 1 7 oentfmetres a Escaldes.
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[(irredemptisme es-

Una Assemblea de periodis·
tes contra l'Estatut de
Pl'emsa

El f.ront de¡

•

la diligència

PARENtEsiAL'EuFoRIA

seva aprovació les 1ov.entuts (I !enyor 'i[ fa lDIJiD~H! ~e[laraliDD! ¡u~icial resultà
pirituaL de Catalunya «La
repubhcanes
.
Infructuosa
ens omplirà de
El Jutjat pogué com·
espanyoles
I marxa laiJ a Ma~n~
vergonya», diu
e

\Escrit expressament per a. LA HUMANITAT)

Quina valoració té l'actual moment de Catalunya.? Es Ull moment dolorós? Hem d'ésser pessimlstes? He viscut molts anys amb contacte emocional amb Catalunya i puc judicar en vista d'Una llarga escala d'estats
comparatius. Catalunya, en ia ruda. prova present, tè una missió que l'enalteix 1 la conforta. Catalunya. te el deure de reivindicar un irredemptisme
espiritual: l'Espanya que tou seva. simllar a la seva ànlma. coliecttva. Es
molt fàcil fer irontes sobre el periode constitucional de la República i el
quiXotisme dels se\15 homes. Però aquells moments tenen ja Ull valor històric 1 sobreviUen com a rutes conductores. I bé: sense transflgura.r-los
Interessadament cal preguntar: com a factor en el panorama lnternacional, com a exemple ofen a les altres nacions, h1 ba possible comparació
entre aquell moment 1 l'actual? Recordeu-ho: també aleshores les mirades
de tot el món s'adreçaven envers nosaltres. Tenien la mateixa expressió
que tenen ara.? Si mal hi ba. hagut per a Espanya, no una llegenda negra,
sinó una llegenda daurada., aquells d1es es va expandir. I no era, no, una
llegenda; era una. vitalitat palpitant i tangible. Semblava. que per prtmt>ra
vegada s'baVJa aconseguit aquell objectiu totalltarl de què parlen els propagandistes de l'Estat fort. Però era una voluntat totalltàrla no coaccionada per cap dictadura; era una. espontània i lliure expansió de la sentimentalitat; era, per primera vegada després de la llarga tradició de guerres clvllB, una Espanya. unànime.
Catalunya, davant la situació política actual, no pot oblidar ni la seva
'radicló de lluita n1 la seva principal caracterització. Catalunya, com a
consciència co.Hectiva, va. educar-se en la lluita contra un radicalisme que
era, en el fons, la persistència de les velles tares espanyoles. Avui s'enfronta amb aquells adversaris elevats a poder · .._, ·
-:;

Castrovido

Els penodistes republicans -ela
de debó, naturalment- ban acolllt
el projecte d'Estatut de Premsa amb
justificada indignació. Segons ens
diuen de Madrid, en els centres poUtlcs i period.istics els con1entar1s
eren unànimement adversos.
Els periodistes republicans prensueren, a1x1 que conegueren el proJecte, l'acord de celebrar una mag-
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t.gricola industrialitzat, i tots saben el que vol dir, en sociologia i en politlca, l'arquetip industrial per oposició a l'agrari. I veient també com
Catalunya s'enfronta amb Ull poder agrari, o pastoral, corresponent a les
formes menys ciutadanes o civils de les terres hispàniques.
El cas mateiX d'Astúries. com a. nucli de disslmllacló respecte a l'Espanya. tradicional ressorgida, és una contraposició entre indústria 1 ruralltat. Les velles Imatges retornen; aquelles mUlllons d'obrers que enro¡eixen amb llur sang la negror de les mines recorden poderosament els
estols del Germinal de Zola, treba.lladors de catacumbes que sorgien de
llavors desconegudes, destinades a fer esclatar la terra.
Catalunya té el deure d'alçar com a mlte conductor el lo! d'abrU 1 guiar
amb aquesta torxa l'Espanya anhelant de retrobar-se a ai mateixa.
Vetaqul un bell ll'l'cdemptisme. I també un alt 1 noble espanyolisme. I si
després del miracle de forjar en aquell dia gloriós Ulla Espanya exemplar 1 desconeguda fa el miracle de ressuscitar-la, qui sap sl aleshores
s'oferirà a aquesta Catalunya, a aquesta Espanya, un irredemptisme més
ampli, veritablement imperial, en l'Europa trontollada. 1 vacl.Hant? També
aleshores serem novament el punt de mira de tot el món. Però com una
t>ròdiga compensació de moltes coses. ..

provar que el que fou
President de la Ge ne·
Tindrem Comissió
Gestora aviat? Una proposició ralitat no posseeix
béns
bl~eans
t, .
1
Per a reconquistar l'esperit La política
econòmi·
par
amen OliO El Jutjat nllmero 4, obrant pel'
•
•
S
Madrid, 7. - Signada en primer delegació del Tribunal de OaranUcs
compost del Jutge senyor Eyre, el
del 14 d'abril
ca de PI I unyer lloc pel diputat senyor Cano López, 1secretari
senyor Molina i l'oficia 1 seMadrid, 7. _ A part d'altres tres'ha eresentat a la Mesa de la Carn- nyor Angel Oimónez, van
estar a. la
balls per a la unió dels republicans, acabà amb un pro- br~l ~p~fa~e~~l~=~~:sotmet a Generalitat per tal de procedir a.
encomanat3 a. l'ex-president del Tri· ble
. . I greu les
Corts la. següent proposició de l'embar.. ::ment dels béns del senyor
Companys · cnint en compte que la
bunal de Garanties senyor Alve.r de
ma mumCipa
llei·
Albornoz, els elements joves dels di«Les Corts veuran amb satisfacció seva liltlmll. residència havia estat
terents partits han vingut reun\ntque pel Govern s'adoptin aquelles la Generalitat.
se 1 deliberant aquests dies amb el
Les
amortitzacions
mesures que esttml convenients per
El Jutjat pogué comproval' que
mateiX fi.
tal d'impedir que cap membre dels l'ex-President Companys no tenia·
Impulsats pel propòsit d'arribar a
de
vacants
de
l'A·
Cosos armats pugui pentànyer a la béns, puix que tot el que hi ha a
Ulla coincidència de pensament 1
• t
maçoneria, per entendre que ex¡s- Residència és propietat de la. Gened'accló, després d'alguns canvis d'1m)Un
ament
anterior.
tint la prohibició per a ells de per- ralitat i.
manifestacions dels
pressions han arribat a1 11 proposat.
mOt·IVaren Un estaIVI.
tànyer a tota entitat polltica de les criats, la. roba que el senyor ComEntre les Joventuts d'Esquerra Relegalment constituïdes, menys encara panys tel1la d'ús personal
quan fou
publicana, Unió Republicana, partit
de 1•200 •000 ptes •
ha de tolerar-se que pertanyin a. As- detingut, per ordre del
Jiméfederal democràtic, Esquerra. Radisociacions secretes, al mandat de les nez Arenas, que es féu senyor
de U.
cal Socialista i progressista s'ha arquals s'obllga amb vots tantes ve- Generalitat. fou l!iurada càrrec
a la germaribat a pactar,
una fusió, sinó El senyor Martl'nez gades mcompatlbles per als alts in- na. del senyor Companys.
una unitat de pro...J...4ts 1 treb 11s
teressos de la Pàtria a la qual ban
Per tant, la dlllgèncla ha este.'
és actualment 1:ProocupaJó 1q~l
prestat jurament de lleialtat incooinfructuosa.
desig de tots els republicans.
H
e
r
r
e
r
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e
n
à
diclonal»
Les joventuts republicanes declaren la necessitat de la unió per a u na t r ent ena d e
la reconquista de l'esperit de la Rer~b~~sti~~ctJ4 VI~~:~· plasmat en nous f Un Ci 0 na ri S
Per tal de donar fe
Les joventuts unides
declaren la necessi·
tat d'uni~ dels repu-
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es proposen
realitzar un acte públic en Ull dia

Ja feia prop de cinc dies que tol

•p!!ro!!p!e!!!r.l!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!~---!'!!l!!!!!!!!!!!!!!l senyor
no del
parlava
ambdia
els que
perlodistes.PicDes
primer

;:¡

havia. arribat a la Casa Gran el
senyox: alcalde governatiu havia
anunc1at grans obres a. realitzar havia. anunciat que anaven a comenlla assemblea al Palau de la.
çar immediatament totes aquelles
Premsa per tal de veure sl podien
obres que havien estat preparades
evita. que es convertissin en reaIS
pels Ajuntaments anteriors, però, de
litat els propòsits del Govern. I anaBilbao, 7. _ Ha. mort, repentina- sobte, el senyor P1c es va. fondre 1
ren a oferir la presidència de l'as- ment, al seu domicili de Portugalete, ja no es feia .re~. Es pot dir que el
semblea al vell republicà senyor el diputat a Corts de la. República dar~·er acta publlc en què va intt>rRobert Castrovido.
per Bilbao Ramon de Vlcuña. Lo. \'Cmr, va ésser la. rei.nauguració del
El gran periodista es mostrà pessl- mort fou produïda per una embòlia Mercat del Nmot, la festa de l'aviamista.
ció, amb la cooperació dels autogirs
cerebral.
-¿Creien senyor Castrovldo que
El diputat senyor A¡ulrre visità el La Cit>rva, 1 la visita. públicn. que va
s'aconseguirà quelcom amb aquesta. president de la geaklra mUll.lcip:U per COn<'E'dir per a les Drass:mçs.
assemblea? - ll preguntaren.
tal de donar-U compt~ de la mort
Ahir, per fi, es veu que desprcs
fitós~o; no aconSt>guirem res de pro- del diputat nacionaliSta. Una Comis- d'haver llegit el discurs que 11 dediel senyor Ventosa i Calvell ~:s
- I per què?
sió de diputats acudirà a l'enterra- cà decidir
a trencar el seu mutisme
-El Govern no pot veure min· ment i la gestora es proposa trame- va-El
vinent dissabte, a les onze
vada la seva autoritat, en totes les tre una corona.
del mati ~gué el sékyor alcalde
seves mesures no tracta altra cosa ~!!!!!!'""-~!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!' governatiu- començarà l'enderroc
que imposar aquesta.
de les Drassanes. Hl seran invitades
- Aleshores ... ?
le.s autoritats, hi haurà lonx etc
etc.
-L'assemblea es fa precisa, abso'
·•
lutament in1prc :ndlble, encara que
-¿I què ens diu del discurs del
es perdi la batalla ; però s'ha de
senyor Ventosa?
perdre-la amb decència, donant el
- Doncs, mirin, que jo que sempre
sabent abans de començar el
havia estat un parlamentari sense
Una sola excepció ba de registrar-se en la protesta general de la Prem· pit,
q-ue ens espera. E's mU vegades pre- El
importància. ni relleu, ara em trobo
aa contra el Projecte de lJel que acaba d'ésser publicat i tramès a les ferible morir que viure deshonrat,
que el senyor Ventosa. me'n ve a
El
senyor
Castrovido segueix par·
donar. Però parlem de l'Ajunta..
Corts pel ministre de Governació del ministeri radical - cedista: és la de
ment. El nostre Municipi feia anys
IEl Debate•, de Madrid. N 'hi ba Ulla altra, aquesta a Barcelona, però no lant:
-L'Estatut és Ull pretext per tal
que venia arrossegant Ull deute conpot prendre's en consideració per tal com no representa n1 l'expressió d'evitar el que es diu difamació. No
tra el qual va començar actuar l'Ad'Una zona d'opinió n1 Ull pensament articulat en Ulla acció polltlca o so- solament va contra la llibertat. de
juntament del doctor Alguader 1
El senyor Torrents Delegat del l'anterior Ajuntament presidit pel
la Premsa, sinó contra la vida de
ciRI de conjunt. Ens retertm a cEl Mati», el rosat coliega inofensiu.
Treball
a
Catalunya,
home
de
gran
senyor Pi 1 Sunyer va fer per fi
Premsa... A més, fa. impossible
Però la de cEl Debate» ja. és una. altra cançó. L'òrgan vaticanista ar- la
la professió de periodista; i eis que confiança. del senyor Anguera de portar a cap l'obra que es pot dir
Ucula avu1 tota una. polit1ca antirepublicana que compta, en les esferes desitgin ter un periòdic bonrat, els Sojo, no té hora fixada per a rebl'e que ha acabat amb ell. Era un dèperiod.ist;.s, però quan ll sembla ficit de 110 milions de pessetes que
del Poder i fora d'elles, amb poderosos ressorts de control 1 d'actuació. La periodistes que es reunissin per tal els
bé els fa avisar 1 els diu unes quan- han quedat totalment liquidats.
El comte Kt:y:serling, que ha passat darrerament una altra temNoteva és la única i eloqüentisslma excepció a la protesta contra la 1nlqui- de fer sortir Ull organ diari, sen- tes coses més o menys interessants. més
resta el petit deute d'aquest porada a Catalunya, ha anat ara a Madrid, i tan bon punt ht ha
se Empresa. es veurien lmpossiblllGairebé tots els dial'is do Barce- any, d'uns
tat que entranya l'anunclaàa lJel de Premsa, que quaillica. d'catinada». tats de dur a terme llur lloable pro2 o 3 milions de pessetes. arribat, un repòrter curiós i impertinent li ha tet ter declaracion~.
lona ban donat compte, aquests dies
Copiem a continuació un expressiu paràgraf d'Un article del diari de re- pòsit.
La fórm).lla vostès ja la coneixen.
dels
maneigs
i activitats de Ramon Un . acord . amb eis creditors que Entre les coses que ha dit - totes ftlosòfiques, profundes i origi-¿Creieu vós que prosperarà el Sa~~
ferència:
~'
. s'a vmguessm n. cobrar un 60 per 400 nals - ht trobem unes seatènctes r elatives a Catalunya.
del Govern?
«Que b.a.y qulen se pronuncia en contra de la ley presentada ayer tarde projecte
¡.
entre les quals hi ha dels seus crèdits en Bons Munici-¿I com no, amb aquestes Corts diverses
Segons aquest mustre comte alemanu més o mem;s bdllic, a
visites al senyor Torrents 1 pals, 1 un 40 en efectiu. I això enpor el m~tro de la Gobernación? Indudablemente que habrà; pero ob- reaccionàries, enemigues de la deCatalunya el senttt polttic és escas, però ht ha un gran entusiasrrn~
unes entrevistes dels esmentats In- cara. d'una manera la. mar
de
fasérvese b1en quién o quiénes son. Y no costarà trabujo dlstlnguir en ellos mocràcia? Si, sf, prosperarà. I el dividus
a les quals ass!sti el diputat, vorable per a la ciutat, car els per la cttltura. I com que la cultura és d tort del comte K eyserling,
a los que aplaudleron o no protestaren cuando sm contemplaciones y sin desagradable el trist, l 'inaudit és amb els vots de la lJ1ga, senyor Bons
els havien d'acceptar al tipus ell es mostra encisat dels catalans, que amb tanta d'emoció segueique
es
tracti
d
'aprovar
un
projecte
ley de ninguna clase fueron suprimides màs de 1ftl centenar de periódicos. de tan pobre esperit amb Ull Go- Ayats.
d'emissió, un 90 per 100, 1 deixar· xen les seves múltiples conferències.
Ahir,
el
senyor
Torrents
parlà
amb
Y ho.sta pudiera ser que ahora se alzaran contra esa ley los que de muy vern en el qual hl ha persones com
uns quants periodistes, molt pocs, 1 ne la meitat a les c.aixes municipals
«No crec en el destt polític de Catalunya. Catalunya té un gran
buena gana se prestaren en otras situaclones a venir a los pcrlódlcos a Alexandre Lerroux. periodista de els digué que haVIa llegit en diver- per evit.ar una inflació 1, del tant
P· : lO!l en eh:cnu, :<e·n descompL~Wa esdevenidor cultural.,
ejercer la. cenc;ura. El sentldo de esas protestas es ya suficlentemente co- lluita; César Jalon, també profes- sos periòdics la. noticia d'unes VISI- Ull
9.
sional, que treballà sense descans tes que li havia. fet Ramon Sales.
Tals són les sentències del/ilòsot.
nocldo por todo el mundo.
La solució resultà magnifica 1 acaen la Premsa den1ocràtica i liberal,
-Jo
~gué- no h1 bavia donat
•
Queremos una garantia para los perlod.istas, para los perlódicos y para i que haurien d'haver estat acon- Importància, fins ara, i no havia bà. amb un problema ireu del nosNo
ens
molesta
gens
que
es parli de L'esc4s sentit polttic del
tre
Mumc1pi.
El
senyor
Pi
i
Sunyer
sellats
amb
noblesa
per
Darlo
Pélas Empresas. Queremos llbertad de Prensa dentro de los Umltes que es
cregut necessari desmentir-ho, ~rò
rez 1 Sigfrid Blasco, ambdós dipu- com sigui que «La VeU» d'avu1 ho durant el temps en què fou alcalde' nostre pais. Els catalans mateixos, especialment el.s que coneL"Cen
menester fijar a. toclas las llbertades en la sociedad, o sea condiclón de tats;
drsprés
de
trobada
la
solució
va
el primer, de neta executòria publica. amb Ja signatura del senyor pagar uns
26 milions i el seiwor la història catalana, tenen prou motius per a tenir una opinió sobrt
que no sufran menoscabo intereses naeionales o esplrituales màs altos. Con periodlstica; 1 el segon, fUl del gran Costa
i Déu em veig prectsat a des- Mart!nez Herrera uns 22. Jo per la aquest punt. D'altra part, el comte Ke71serling ha estès al conjunt
h legislación basta ahora vigente, es falso que existleran esa garantia Blasco, el lluitador número 1 del mentir-ho car no és cert que l'esno he pagat més que unes d'Espanua el mateix judici. I quan U han preguntat quins són, al
mentat subjeete m'ha~ VIsitat, n1 meva part
ru esa libertad. Por eso aplaudlmos la iniciativa del ministro. Para garantia periodisme espanyol ...
pessetes.
Afegeix:
tampoc no ho és que hagim celebrat 600.000
Y por la libertad de la Prensa.»
S'ha de fer notar, que malgrat seu parer, els pobles que posseeixerl el sentit poltttc, ha respost;
-Digueu, si ho deixa dir la cen- cap entrevista amb el senyor Ayats. que
tot el deute pot ésser pagat no «el.s anglesos i el.s russos.• Que hagi citat els anglesos, ningú no ho
Garantia l llibertat de la Premsa? Mentida. Aqul no hi ha altre pro- sura, que l'Estatut és una oUa poEl senyor Sales -afirmà rodona· es pagà tot perquè a. desgrat de la estranyarà; en canvi, molta gent restar4 meravellada que hagi etpòsit que una pollt1ca. de repressió. Una llei seria explicable i justificable dnda, on h1 ha tot el dolent de Ro- ment- no el conec Dl sé qui és.
gran publicitat que al senyor Pi i tat els russos. Per la nostra part ens gttardarem prou de contraAcabà fent un pinyol.
- corregida dels delectes que hem denunciat en el Projecte Vaquero - &I mero Robledo, de Maura 1 d'altres
Sunyer donà al pagament de deutes,
governants
per
l'est
U; digueu que
-Per
més
-diguéque
act
es
no CXIStls el Codi Penal, si no estigués en v1gor la Llei d'ordre públic i sl la seva aprovació ens emplenarà de rep a tothom. L'altre dia em va vi- són bastants els creditors que en· dir-ho.
Del que ha declarat el comte K eyser lmg es deduei:t que el se1Lexpressament el Poder executiu no es reservés el dret d'aplicar la censura vergonya a. tots ela que encara sa- sitar el senyor Fronjosà de la Unió cara no han vingut a cobrar. Es
veu que són gent rica que no neP~rcial o TOTAL a la Premsa. Però existeix el Codi, està. en vigor la. Llei bem el que és rubor, dignitat, hon- Soclallsta 1 el valg atendre correc- cessiten els dmers. El que queda tit pouttc és una cosa preciosa que escasseja en quasi tot el món.
tament.
dO. P. 1 s'aplica. 1 podrà seguir aplicant-se la. censura.. Aleshores ¿què sig- radesa i pròpia estimació.
pendent són uns 60 milions, però 1 veient els francesos, els italians, els alemanys t tants d'altres exd'aquests,
uns 23 són de l'Exposició closos de la possessió d'un tort sentit polttic, el.s catalans podem
nifica una nova. 1Je1 especial sobre de tot aquest embalum restrictiu i leque s'hauran de pagar quan es rebi aconhortar-nos de figurar en el mateix rengle.
gal'/
l'auxill que a l'Estat li toca don~r
¿Cal admtrar-se cte l'escassetat gairebé universal del sentit pod'aquells deutes.
No cal teoritzar nl cercar motivacions remotes. Ens ho expllca el
Realment, continua el senyor Pic littc? Sempre havem sospitat que els èxits en pollttca són molt
mateiX preàmbul del Projecte amb aquestes eloqüents paraules:
donar dades des d'un Parlament u~ més dittctls que en els altres rams, àdhuc el ram ae guerra. Es molt
«El de llbertad para cmltlr ideas u upmiones, valléndose de cualquier
cos~ gaire, sobretot quan Ull no pot més diftcil ésser un bon polític, que ésser un bon generat. Les lluirepllcar.
medto de duustón, que reconoce el art1culo 34 de nuestro Códlgo constlPassem ara a la qüestió del carrer tes poztttques són moLt mé8 complexes que les lluites militars. Ell
tuc!Onal, es v1gorosamente respetado en el proyecto; pero. al propio tiemde
Balmes. El senyor Ventosa ve 1), anglesos mateixos, amb tot f ésser generalment presentats com ell
po, Y por ello mlsmo. se crea. un sistema de e!icaz responsabllidad que
dir que l'Ajuntament ha fet deixa- asos de la poltttca, han tingut un nombre considerabLe d'ensopefrene los abusos y t·oarte las ilegitimas dt!lllll.slas en un orden de activicló dels seus dret;; sobre l'impost gades, f de l'era victoriana ençà han baixat de nivell. En la gran
de plus vàlua. que té dret a. cobrar
dades en el que cada vez aparecen màs graves los daños causados por la
d'aquella Companyia de ferrocarrils guerra dels anus 1914- 1918 no van ter un paper massa brillant.
infracción, impune casi siempre, del derecho px-ivado y el soclal.J
i quo pugen uns 13 milions, m.1lions
Serta un miracle que Catalunya, apartada durant quatre segl~
que la Companyia renuncï al fet que de tota Junció politica directora, tingués avut aquest sentit poll:
Ni cal afegir més comentaris a la iniqUitat en projecte. La Premsa de
de pagar 1 que contra el qual pagatots ('ls matisos recull perfectament la gravetat del propòsit ministerial.
ment. lla recorregut al Tribunal con- tic afinat que no existeix en gairebé cap dels pobles del món.
Ei President del Comitè de detensa creat a Madrid ha expressat perfectatenciós. A1xò no és exacte L'acord
•
ment .la voluntat de la PrenlSa democràtica 1 la necessitat urgent d'una
que s'ha fet ara no pressuposa per
¿Havem de deixar de creure, però, e1t el cJestf polític de Cat alua. res el no pagament d'aquesta nya? ¿Havem de renunciar al nostre esdet·enidor polfttc? Cap catamobtlltZ..'\Ció general de protesta.
quanutat, sinó que s'ha. aconseguit
. Pregtmtàvem antr. 1 repetim avui: ¿Què pensen fer les entitats pequ~ la Companyia renuncï a què là digne no pot ter-ho, ni que tos amb la compensació d'un gran estuxiist.l(llleg dc Catalunya?
I AJitntament acabi algunes de les devenidor cult ural.
obres q~e havia .de fer encaro. per
En allò que nosaltres 110 creiem del tot és en el destt cultural
n. n:)rtax a compliment en contracte
L d aquesta manera, arribar a. poder d'u11 poble mancat en el terreny polftic. Sense la torça de l-'orgaGOVERN G~Nt:RAL
~~~"'utaL coHcga relattva que a la Predisposar dels espais que hagué d'a- nització estatal, sense la sobirania política, l'ascens cultural ~
so Model era interdtta l'entrada de
~andonar la Companyia. Aix1 l'A- molt dur i està voltat de perills. Cal tota l'embranzida de la idea ?laI
dm1 J de tendència esquerrana
Jtmtament no haurà de pagar ml's
que uns 3 o 4 milions en comptes ctonal, cal tota la vigoria creadora de les renaixences - verftabl~
-Lt::> diSpOSIC10n'3 SOOre aq~CSta
l
materm - afegl- són que podran
de 10 que el'a el que pujaven les naixences coHectives, com ha reconegut el propi comte Keyser~
entrar als rccmtes carcelariS tota
obres lai com s'havien entès fins llng - per a promoure una florida cultural sense un enquadrament
ara.
e
~_s;
.S i¡ mena de puOilcaciOnS, però queda a
- ¿En aquest acord hi figura la poLtttc. L'allargament d'una tal sttuació no pot ~sser un ideal per •
IIÍ
cmen del dlrt>ctor fer excepcions sl
h'l creu convcment.
posad~ ef:l marxa del ferrocarril sub- cap poble.
1 director de la Preso Model
terram fms a l'Avinguda del TiblEs comprensible que el comte K evserlirtg trobi que una Cataludabo7
!'am~<.c no rc:t .l ahir e1s peno- em d1gue que era completament allé
nya sense tn.stítuclons politi(lues pròpies i plena de conter~nctes f
dt.~ tes el genyor govt>rnador. El seu a cap prohibtcto 1 fins m'ha tec te-l::s clar. Tot el que faci referèn- converses culturals, seria la mtllor Catalun11a possible. Per als ca~
~ccrct::n :senyor Mart! de Veses l'ls marcar -segui dient- que hi encia. a l'acord amb aquella. Compa·
talans no ho seria pas. Posem molt alta la cultura; però seguir~
tguc que a causa d'Ull article "'dl- treu d :ànament un nombre consiny! n.
tonal ilUbhcat n <lEl Dlluvlo» s·ha- derable d'exemplars del diari LA
També el SPnyor Vcnto..c;a ha par- treballant, amb el poc o molt sentit polfttc que tinguem, per a do~_. 1
VIa mtormat per ordre del seny¡¡r HUMANlTAT.
«En el projecte es respecta vigorosament el principi de llibertat per a lat _de la. q\iestió dels emplealls i tn una sòlida base de llibertat a la nostra vida coU•cttva t • 14 cu..
• • •
emetre Idees I opinions, d'acord amb l'article 34 de la Constit:;::ió .. .l> aixo ,he de manifestar que és cert
~~vewaaor, prop del dtrector de Ja
tura que ts la flor del nostre esperit.
El ButlleU OUclal ahir no pabllcà.
<Preàmbul del Projecte)
ve:S~· relerent al que h1 pogués ba~. .ROVl.R~ l Vlaf!ILI
<Per Bartoll)
c cert en la denúncia de l'es- cap disposició d'interès noticiable.
(Passa a la pà1>111a . ,
CASTROVJDO

A PORTUGALETE

Ha mort, repentinament, un
d'IPUtat nacJOna
. l' ta

Guió del moment
L'ESTATUT CONTRA LA PREMSA

senyor Torrents, delegat
del Treball de la «Ceda», ma·
\1ifestà que no coneixia Ra·
mon Sales

El destí de Catalunya

• •

LA LLEI DE PREMSA

I

• •

I
•
l
aris
Len rada de d
a tO pDeso' o"e.
1·

la -humanitat
L'expo.s!c!6 que U lloo A l'Ateneu
Cultural d'Escultore s de l'artista
oom les Diputacions I Provincials, I cassanenc Adolt Sardó està obtesegueixen cotitzant-se amb termesa nint un bon èxit.
les obl!gac!òna Municipals.
El mateix Ateneu Cultura! or·
Les obligacions ferroviàries segut· ganitza per e. les festes del pro-'
encara
puJa.
de
tendència
la.
ren
per Cama val una a.ttra. cxpostcló-que les vnrtacions en aquest sentit, concura de fotogran•
no t01·en de la importància de la
sessió anterior, però seguien fermes.
També estigueren sostingudes les
Borsa de la tarda
obligarlons industrials.
El sector de ft de mes. com es
Nord, 65'25, 65'10, ú5'60, 6ó'35; Ala·
pot. veure en les cotltzaclons que cant, 42'60, 42'45, 42 60, 42'60; Orendonem adjw1tes, varen o.ssolir una ses, 16'50; Colonial, 47'60, 47'00;
millora de regular Importància. Es Transversa! , 20 00; Ford, 193, 196,
distingiren en l'esmenta.cla tendència 194; Petrolets, 5'35, 5'30: Tramvies
les accions Chacte.
o., 34'00; Tramviea P., 48'75, 48'00;
Explosiu" 101'50, 107'25, 101'65;
Montserrat, 60'50, 60'65; R!f, 65'50;
Plates, 16'35; Aigües, 175'25; Asland,
Borsí del mali 66'00;
FU!p!nes, 331, 333, 330; Olla·
Nord, 54'90, 54'80, 65'40, 55'15; Ala.- de, 317'60, 381, 380.
cant, 4no. 42'70, 42 45; Ford, 191,
Ul3; PeLrolet.S, 5'40, 5'35; Gas E.,
Borsa oficial
118'50, 118'25, 118'50; Sucres, 33'35;
Nord, 55'00, 55'10; Alacant, 42'6q;
32'50; Colonial, 47'00, 47'65, 47'60;
Explosius, 101'50, 108'50, 107'65; Ri!, Oas E., 118'60; Cbadc, 377, paritat;
55'75, 56'1l0, 55'65; AlgUes, 175'25, C:.ade D. 73 20; Chade, 73'40; Al·
175'65, 175'50; Transvel'sal, 20'00; gües, 175'50; Filipines, 330, paper;
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Els deutes de l'Estat, en quelcom

més d'operacion s aplicades al CoHegl d'Agents de Canvi 1 Borsa, van
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AMB MOTIU DB LES 000 REPRBSENTAC IONS DB:

LA REINA HA RELLISCAT

que cantarl per primera vegada
EMILI VENDRE LL
Dtrlg'lrà l'obra. el seu au.tor mes-.
N1t, a Iee 10.
tre TORRENS L'espectacl e mft dlvtrtlt I mia
modern de Barcelona:

RODA EL MON ...
I TORNA AL BORN
Q\·o.ctons soroJloses a Joteo Sant·

Dt,.. • Maria Teresa Klein • Emili
Vendrell • l '&As» d eia auwonta-

tes Francesc Çasanovoa - OemA,
dlssabt.e tarda~. a. les 4'30. TOTES

LES LOCAL1TAT S REOAl.oADES:

AQUESTA NIT I MA! MES
Nit., l>J.UMBNOK TARl>A 1 NIT
1 DiLLUNS, 'l'ARDA 1 NIT:
RODA EL MON ... I TORNA AL
BORN
Es despatx& a tota el& Centre&
de Localitat&.

TEATRE nyia deco~·c
rewlst ..
Cran Compa

AvUl, tarda, a les 5'15. Butaoues
a 1 pta. Gtnoral, 0'60: LAS TEN·
TACIONES - Nit, a les 10' 15.
L 'OBRA DEL DlA:

LOS MARIDOS DE LIDIA
Pepeta Huertat,
Perlita Greco,
Sara Quasch, Murillo. Apariol.
IIJeran. el8 danaar¡m
Carrid~ 1
kOSA .NAYA 1 :f'.R.A.NClB TOMAS;
la parella d~ balla acrobàtica
BMIL AND KA WER 1 lea 30 be-

Ui8&1mes vlce-Uplea, 30. Deeorat.s

Demà,
1 vaatuart esplèndltls tarda 1 nlt: LOS MARIDOS DE
LI DIA.

BARCELONA
obml·

TEATRE

Companyia de

CDmldles

QUil C A S I M I R

O R T A S

Avui dlvendrea,
quart de ala:

tarda. a un

creac10 de Caaimlr Ortaa

Nlt: Recl teJ de dímSea per

AL MUT DOriOW A

PAl PALACf
PRitlCI
Companrla de revlstot de
MARGARIDA CARBAJAL
Ulrector cereot:

. .

90

!:

-

•

Nii, no hi ha funCi ó per tal de

El club de medianocRhe

dono.r lloc a l'assala de;

per Cllve Droock I Ceoru

El fili del senyor Goid

(SOn llimo PARAMOUN t¡'ft.

que es represan\ cUssr.bte. nlt.

PUBL1

YIC TORU
TEAlRE
CRAN COMPANYIA LIR!CA
Avul, d.ivendrea, tarda,

n. lee 4'30

Sele)Cte Matioée. DEBUTARA la.
geut.Uissllna o oo08t.1a.rra ANCE·
LETA MAHTINEZ 1 prendran
part. ele nostres em.tnenta P. Cor·
ai, R. Marra I I J. Roaich:
BOHEMI OS
per An&cl•ta Martinu I Joan RI).
slch¡
LO& GAVI LANES
per M. Martfn, P. Gord i R. Marral. Nit, a les 10 : EL DUO DE
LA AFRICANA, per M. r.1artln1 ~·
Roslch I P. Fernàndez 1 l'ent
únic:

UN A M U JE R
I UN CANTAR

sempre, el &or'Ollhs

revlSta. La mee De.n
presentada Insuperable tnterpre-

La millor

tactó

ROMEA
TEATRE '2'2021!1
A les 5'30 1 a ll'S 10'15. (Tarda,
les butaques a 4 pesaetes):

ORO y MARFIL

de Quintern I Culllén. Ex1t ~
roll ó.~. 68 representaci ons a. tcu.tre

ple. Trtoml d'aqut'.st.a Compa.uyln..
en lu. q uaJ U~eu la primera ac-triu Antònia Herrero, el primer

nct.or Rafael Bardem, 1 Jostu Ba·
lasuer . Elles Saníuan, Llul ' 8.
Torreollla., Carme Cuewu. MaruJa
Cuevas i Adola Calèer6n - De ·
mà tarda 1 olt: ORO Y MAR·
FIL - Dlume:o¡e, a les 3'30, dar·
rera repre&eot.acló, lrrem..taatble-

meu:. de MADRE ALEGRIA, per
Antbnla Herrero. A let 6 1 10'16:

GRAN TEATRE DEL BOSC
Avul, ntt, a les 10:
Representac ió de 1 obra. cim del
glorl61t Santiuo RosslnyoiL ~o ta
molts anys no repreeenf,&((a a
Barcelona:

L'AUCA
DEL SENYOR
ESTEVE
Comp.tngia

MARC REDONDO • A. PALAC!OS
popUlar, Tar·

da, a les 4'80 1 nlt, a les 10. Bu·
taques a 2 ptu:

LA VIEJE CITA
El duo de la Africana
LA DOLO ROSA
per Vioanç &imón

dt88ftbt.e, nlt, dues repo.

LA ALSAC IANA
La canción del Olvido

REUS
WFORMAC IO LOCAL

El UOEotre poble, el passat diumen-

rència tan gran vers aquest politJc
que malgrat ésser d1umenge, no hl
va h aver cap ciutadà que sacrifiqués
«l'anar a pendre el soll per sortir a
veure on Rebles. El segutc1 que va
acompanya r el «liden fou minúscul
1 esquifit. Els reusencs que recor·

clons de concòrdia. t d'amor a Ca.-

NOVETATS
TEATRE
Companyia d'onent..

marques del

Dlllum. 11 d.e febrer ESTa&.
NA Ue la peUfcuta ncta.zñent lbt.
rara te"::a expressamen t per l'U
l ustre MES'l'RB SERRA.No 1 •

I.otérpreta:
ROSETA D!AZ GIMENO
MARY AMPARO BOSCH
AQUST! GODOY
Oireccto; CREMILLON
ArboreJ¡U cert ct'un aut~tlc d·
ne.llU\ c:.pauyoJ, rOdada en ~
runes esctlna.rta uaturaJa: EL PAo:
LAR, ALBAH.RAC IN SAH.AOOS.
SA ... Es una obra ènunentmen t

clne:natotrn\ tlca. Grana rondalles
P4>Plllara 1 la aran teata de Ja Jot.a
en ta. Q.UaJ int.erveneu 1.600 extre.
en escena - Ea desDfltJ:en lOC&J.l·
t.at.a amb tl'ell d.les d 'a.ntic.lpactó.,

VARIETATS
Avui, divenru·es. ta.n:la.: RECAL-

O& U - GO.ITIA cont.ra lSWQ.
RO U .. UNAMUNO Nlt: CELA.
YA U • lBA.ttLUCEA contra ARGARATB • ULAClA L

FRUNIO NOVETATS
AvUl, dH·endree, tarà&, a lee 4:
OALLARTA lll - CAMPOS COn·
tra liiA.tW.U U • EW.t<.RlO. Nlt,
a tes 1016: AMOl-tl!.HJ.t."l'A - ORZA ~ oomra bOLOZ~AL • L&Oeta.l.l8 per cartell8.

JONA. -

OLY MPI A
UNIQUES I EXTRAORD IHA·
RIES FUNCIONS, 2
Diumetlge vlueot , d.l.a 10
p(tr la grandiosa companyia de

t

BAU.CELONAI
Tard&, a les 3'30. 8 actes, 1:

LAS GOLONDRINAS
crea~ to

cUvo

Clel

DO~A

Pau

per la t amoea diva

MARIA

ESPH~ALT

Nli, a tes 10. A preus populars:

NO FALTA NAIDE
i
CURRO GALLARDO

RE:Su!taren ferits el xofer i els
ocupants que eren Josep 1 Manuel
Mestres 1 Josep Llausà.
-La Sucursal de la Caixa. de Pen·
sion:s per a la Vellesa 1 d'E.!.talvi du·
rant el passat mes de gener ha. rebut en concepte d'imposicions pes-setes 1.700.~4 '22 1 ha reintegrat pes-

setes 1.072.773'90. Queda una d!fe·
rèncta. a favor d'imposicions Cie
617.455'32 pessetes.

SANT HIPOLIT
DE VOLTREGA

l:ia.VOl'»,

Roruea - Taroa 1 nJ~: lUro

.l'a.rua: t.l:k>némlon 1 tLot

V1ttòr1a. -

Nlt: •~t duo de la atri·
caua¡,l aun.a. mu.Jer y un caotan.
Uavu~nes•.

CINEMES
Amèrica. -

trabll.Ji\r-? ».

nerenclaa,

eLa

c.SJempreviv u, tEl cructro

cMad.ame Duba.rr)'» 1
•clt:utl)reviv a•.
Bro,uw,.;1 liJnema, -Del 1 a.l 10: rCao

-

CaliHO,, liOI~&eum

uut~.=.-:

-

•

EL GAVIL AN

A PA RI S
CINEM
Pta. Angel, 11 I 13
.: ___
14.c•.••.:._

El Dronama més atractiu de

Barcelona
Tarda, 4'3U. Nit, S'46: REVIS·
I FEMENINA • RUPATHE
TES
Y SU ORIIUESTHA
S!NOFF
<skecnt. musicau • EL CO ftAZON
OE PARIS l viatge musical) ~randiós èxit del film oòmlo

Warner en tecntcolor: DEMASIA·
klAS MUllERES • Trlomt de Clau.
dette Colbert en la t>roducctó del

segle:

CLEOPATRA

Diumenge, ma.tlna.J, JO"dO Despatx dl localitats a taQUilla
Per a la numerad a de diumense
tarda. a lea 6.
v1nent ; DOROTHEA
1>UIU08
WlECK en CAHCION DE CUNA
célebre obra de G. M. Martlnei
Sierra I FACIL DE AMAR, per

AUOLPHE MENJOU i GENEVIJt..

VE TOBIN .

ctub au wedianocb.et
tl'4a.d.a màa que una

Com"'"'" · - «Su eJL~ Ja vendedonu
1 «.a...o.w:vea de 'acnueia».
aLn. tiUt;.Ukl.vtsotura», tLcf
Comtal. Ut::tt4lJtltec1QOtl•.

cMa<lame Dubarryt, c.Frt
Diana.
uuwoto•.
«UJo ao.Iterosa, coarollo
D1or"ma. ua•. .. AJ.maa a e acero».
EnLenca. - d4ewcua prohlbldA». «Ja&:WLr. e! aJ.ma. oe un caballoa 1 cc.8;.t. mwrua.cwru u».
IZiplal. - •L..a &t~~.n·a del ¡ato», &Cucsta lt.;b&JOI,

Exce111or, <lUe1» .

«Los ex rlcos•, 11 abotl

Fantasao - tEl GavUàot.
l'"tlmaua, - uw. e L~i.Uu t:u.suefi,OJ.
Foc Nou. - d.a nerencta», d'OrQUO
t..mQ.al.Jllrh.
FreHGII. -- •Ase5inat.o en Ja terraz&J
1 llCUCSta O.OftJOlf ,

•MOU:I;.;.u <tdat, cHombrOI eD

Co;ra. -

OWJ.OOt.

«.&kLWu t, c.Lo. bereccia•·
lnttm
lr11. - d ..ta. iu.rl'll. úeJ Kato», t.L81 &»'
npectas ae b1LIJll1)'».
u~J,J.I,.ba. .u·ada». &La pdncoKur&aal. -

&a Uc 1& 0LIU:O&I,

-..La bat.a.Uat, cUn.a n~
Laietana. coe en ei Grü.n .hotell,
MaJNtlo - ll.lguomuuttlt, aEscAndal"
.H.Otni.U081.

Manna. - cl:;or Aogéllcaa, dC prto
C10 o~ una muJen.
uw. ultlm.o vals de

Maryland. -

Mtou·upol - «La ba.b.ia oe u• tli~_!
Mtna. - eLa Buenaveutu nu. ...,....
ue.:snpareciaos •.
M11tra1. - •t'or un mlUOn•, tPAJSJ1»

ae nocbu.

Monumental , - cUrac1a 1 stmpatfe.t.
•.ta cunt..u.r cte JOI!I cauwes.a.
Mund1aJ. - cOJo h01ttlr01», &tiataJlAI' ·
Nur•a - «Siemprcvtv aJ, c.H.orobre8 ell

illU
bla.ocot.
•Cleopatr:u, d)ema.slt\d81
Pana.

«Madfttnc Dubarry» 1 cBleP"'

prev1vu.
Ptohn .-alace. anorr~

·•

·-

~-···'"
~ ..
•
VIVIMOS
QUE

BAVARIA
ALnMANY
TICIARI
FILMS • LUOHA CRECO • ROMA·
CIR·
DEL
NA • VISTAS INTIMAS
CO • UI; INSTANTE DE LOCURA·
CENTINELA S DEL MAR

Plaoa

Tarda (continua): 8'80, 6'80 1
1'30. Nit, lO:
LA MADRASTR A (dibuixos): NO·
TICIAOI BAVARIA FILMS I

Ei último vals de Chopin
Dl.reeoor: Géza •on Bolvarr
Butaoa: 2'2:0. A les l 'SOt 1'61

ea rtcotn.

u5lcmprev1v& », cEl

p~~~ t~~~n:.
LUalllal..
Rambles. -

-

a

cru·

Reportat,es d'JO'
_____.......¡

I

1
cAmores en Bollyw......TOC"
uLn. Lllttma novelaa.
1

Roral. - u~aJO ltl:Lba baoder11»,
l>eJltno en soeled~td•.
8elact Ctnema. - «El b.1,1o del

oar-

dt
n.av&l» •El !I.Bcnl vengadon.
a.L6. C~ 1 •
Splèndtd Cinema. RodschUd • 1 tAmor sobra ru rtl'
Sman. -

YLA ND
MAR
UrQuinaona. 6 - Tel. 21868

~

queh.

Prmclpa_t, -

EH

Cb~

l)lOI,

¡eres..
Podró. -

......
NO

t.E1 rant.a&m& de!

• Turplnl.

UoJ.

\,ala,uuya. IDUJttr» .

per Charles Bonr, amb Natalle
Caler 1 Plorre Richard Wllla.

.MUiiDO

cPolQU'

Arnau - •!o'ueroe htunanos1, t&r ADgelica».
Asuma - danomlnhu . «Amor subllo
mea.
Awuasuda - u¡oom.tnlu , cBomtlrtl
aet utañanaa
Bar(HIIona. - tJuatlclu, tPaz en 11

ba.l.lt:'Oif ruttlolCOS•.
01.'0» l Ú.Xvabls».

Awda.

marCUt.

.twlOeOt.

Centres de Locali tat.&

CINEMES

'i

«Las de tos oJot

t-rmo;:•pal Patace, en Dlnncol

Bon;;~uu .~.

INFORMAC IO LOCAL

doccs. ln. formació d'un Centre de

PonoramtJ. - 'l'araa : lL'bura.cA».
Comto. - 'l'araa: d..as wu~.u.ctoue. •.
Nu.: u.os w urwos ue Lldia..
Nou. - TIU'da 1 na: «La. vteJecttnt tEl
auo <1 3 ta iUricana• ¡ •La UOlo1'06&a.
Nowuau. - .1w·aa 1 olt.; •61 Lodut! ae.

t.1erra11 .

Des t.:.e fa dies, notem moltes cor-

redis..~. conferències, etc., entre els
elements de dreta-catòli cs.
Per 'fi, el temps ens ha donat
oportunl.tat de conèixer el resultat
d'aquestes bellugadisses. 1 això és

JlJ.JJCJ:t.~• Nn;:
na tU Uocnt

Eosç,

pel 1:1t1U crenctor Pau Hertoss
Es cteepatxa a Comptudurts .

Ttl.,on
a Tarrn.gona. el cotxe B--50707, conduït per Josep Martorell. topà con·
tra la barana del pont sobre el riu
Francoil.

&Lil reina ha re•Hoda el mon. .. 1 tor•

1'aroa:

Hertou :

FRANCISQUITA

CEL1A GAMEZ • PIERRE

10 BOY& i 38 vloe-tiplel

Tarcta: c&vlytyu. NU¡

datu~ea .

Reclt.&i de
-

Espan,.o~

Pl'inc1pa1s tlgures Ocl re[Jartt-

CLAREL. Càndida SuArez • Co·
rita Qlmez • Manuel Rusell • du·
11 Castrlto.

tal unl a . no assolirà en aquestes c..o- feixistes.

CAPITOL CINEMA

Barcelona. -

EL BAlLE
DEL SAVOY

-El cua 18 del corrent més Un·
drl lloc , davant la Delegació d'Risenda, la. subhasta per a la. cons·
trucctó d'es('oles nacionals de Selva

per BritaJte Helm

TEATRES

Entrada a:•neral, 1 pta

per Maro Redondo

meut:

UNA DE NOSOTRAS

Claramunt • Adrià

nada per al dia 16 del d.lt mes de
febrer, a l'haro 1 local assenyalats.
-Promet ésser molt competit tl
cros Ciclo·pedestre que, organitzat

pel Orup Excursionista 1 Espcrtlu
Gtroni, tindrà lloc el proper dlumen~
ge. Donada la vàlua dels !llscr!ts 1
tractant-se de la primera vegada
que a Girona se celebra aquesta prova tan popular en altres llocs, es·
perem que no haurà de decepclonar
als nostres med.ts ciclistes, entre t>ls
quals ba d esvetllat fort interès.

Avul, tarda, a Iea t l oJt• • 1e.
deu:

Frontó Principal Palace

Avul, tarda, a les 4. Nit. a les
10: PATHE JOURNAL ~ REV18·
TA FEMINA • DOCUMENTAL ..
ATRACCIO • Gran éxtt. de l'l.ntere...snnt !Um:

el dia 9 de l'actual, ha estat ajor-

222

LA DOLOROSA

Telèfon

LLU!S CALVO

RE NOU
TEAT
COMPANYIA LIRICA

siclons:

ROPO L
"nET
Llú&la, 115 - Tel.,on 81

per E. Clement, M. Moreno, A •

I ELS MILLOH.S UA.H."l'ELLB DE

Dem&,

8l'SI16 continua. Seient ONA ~
BETA: NOTICIARIS • DOOUMEH.
TALS VIATGES, ete.

vor Ana Ma.r Won 1

Seust J. nosich, L. fabre&at D9ma, tar~a: LOS CLAVi:LES i
DON GIL DE ALCALA. Nit: LA
DOLOROSA I l 'éxtt. cim do l'Wl.J':
UNA MUJER Y UN CANTAR

~XJt;

LAS DE
LOS OJOS
EN BLANCO

Avui. <11ven<1res,

CINEM A

•

La bahia de los Tigres

Avui, ta.roa 1 nit, l'opereta ar.
revtawda de Paul Abraham:

.

I'I

PALl.l I ALFAlS

AUa.L.. 1·"' .................

L'

per la

LLU18 CAMPUA

camp, altres adeptes
En la se\ a. prtmera n.ctuactó els
cà.ctcs 1 poUtics empeder- sorts a l'inrevés, o Sia que aquest
aquells
que
üeutet i OOII&a~&ona,
nits que aspiren a una vara vtngw ce:-.tre comptarà amb un equip de
ll
AHnla ~-· _,.,...........
4 60 d'allà on vingut.
4
t"'a.lh• a Pracu. .........
futbol,i pe¡· tal d'exibir-se ha dema.
CWHONti
UéOUies Aatcuuu~ .... 1 ., t)O
-El recital de violt que, organlt- nat la cessió del ramp durant mol~bl.
ldeul ourta -............
IHf _
l!.mpteet. Ar.tenl.16 'I• 1
del
Música
de
Secció
la
per
zat
Preus &o Dtes elP to \oiUUOii
11Ñ
g5
t es feste;;;, a la Jw1ta Directiva del
...
-\nuaJ I ;J.n ,, 0 ,.,,....
vs _
Centre de Lectura. ha\·la de donar Voltregà Futbol, cosa que els ha es..
~
N
.._._. ,.........
'
• u •¡. Ae vo 10 QCi• &UiU.III\C
Natlvltat denegada.
R\'Ui, divendres, la violinista.
GARROFES
t.fUPI
~
:::::::::;:::::
:
w_
tat Fa.rreres, ha bagut d'ésser ajor~
to.¡up~ &wu.nm.: 6 •¡, ~
Am veurem l'actuació de l'alcalde84
oa vasteuo. uesu1 . . . . . . .
01
......... ........
•
llkl Sl.
Farsenyoreta
la
trobar-se
28 S(¡ nat per
28
gestor respcete a aquest cas ja que
t.tUVt. AU.SLilllC ti '/• C...
Elvtsa.. ................. ....
l:l6
,)0
w~......... ..
~
.
lnilisposada
t
l!f'ugeramen
reres
A1
¿a&..
MaJ,.,rca .. ..............
el camp d'esports és propietat de
(j JV lWP Marroc 6 'I
"-- .t....: _ ... .......... ..,. .,.
c.& :t:!l
-La. guàrdia Urbana va detentr l'Ajuntamen t.
82 50
~~
Ms•.arera, ne~rn .... ..
,a,
1Ut.
t>.. mprt. MaJl..eu H •¡. A •W bl..
lduhan.a ................
els rrer1nam AntonJ 1 Jaume Pava
81
tWJ~ ................. .......
11 1US bl.
68
•
b\.
Basem la nostra rèplica, segons
•
,1&1uta ..................
Mllagros, natural de Linares. Més manifestaci
84
Vtnaruc. n: .. ra ....... ..
185
l&J
ons de destacats ele.
1~.o4- ~1t _.............. ..... ..
!USt...
•
,
ciutat.
la
de
foragltat8d'aquesta
foren
auUOb ___ J tard
el!o U _:_::...:.:.:...
Preus eo ralf;
ciutat ments, 1 alRun dlrecttu del Voltre-ell! 100 -41.dl...,
LP 1 •¡. UOSLs ttlca..
~rew eo otes_____
carretera
la
-..1.
oi__
_:_
____
.:_
____
_..:._____ _:___....:,____ ____
!là P. O.
l!ra.L .......... .. ........... .
iiJ~DcJa '""""""'"

1

hur aeà

Cambra Oficial Agrícola de la Provincia de Girona bavia de celebrar

dem les rebudes apoteòsique s que f'l
nostre poble tributava a Macià a
41
Azafin. t altres figures de la Repú41"' blica I del Go\'ern de catalunya.
44
veiem en les dues dob:enes de r>èr·
sones que a compttnvav rn Gil Roble:c; ,
1Dii
que la Ceda mal~r'at les manifesta·
190

TOS (Còmlall) • PR0YEJ~ \AJ.
HUMANOS (Documenta l ~ 0 El
va) • DESFILE DE 80LO~i)~ TrtJ,
01
DE MADERA (Dibulxoa) 1

Avui, tatda, a les 5'1&:

ORO Y MARFIL

SEVIYIYA

A fUl

AVl.li, tnrdA., a les t. Ntt ;--,
PARAMOÍJN t1"
lO: REVISTA
,.4
CU!DADO CON LOS MAR

TBATRE CATALA

FAN TAS IO

ge es mantingué absolutame nt ab·
sent de Ja visita. del cap de la Ceda
1 volem creure que això no fou pE'r
41 tiO hostilitat, sinó per una pura indlfet?ncla. Es donà un cas d'indife-

U.f.UUMI,.:O &IES
415
t"U'I"et AUaaJ U.:..l.u. ••• .._.,

la cm Ex treuu1.o u ra ...

TOTES LES LOCALITAT S UEOA·

LADFS. La butaoa mis C:lra, 2
peasctes. ORANDIOS FES'I'IV AL

•

COL ISEU M

POLIORAMA
TEATRE
Temporada oficial de

Cran
i r.vlates êe CELlA CAMEZ

de Mn.r.

Q\JIU.~.

ORDI MORESC I CIVADES

"'

'\ONUUI:t
\.JllSttilho tcorrtnt)
lOtlL ll;electa 1 .........

I .,..,.,.

Avul, divendres, tard&, a les 5.

-La reunió de l'Assemblea que la

1>
>8
ta
11 w
115
1:i Ll
l:;.eKO ................. ... ,...
Preus en s.JJI la c: ... art~Hll ae 1\J utrw.

AHHU»bü6

tkHll ba ... ............ . .___..,

~UOei

lSeKtJ~.~et

--..
Urgf'U ................... ....
Preua eo otel ela 100 ..¡uuu.

Wi:.lr:o.

1t

I corn
(erutaer)

No.oarra •, , , ............ ..

•I e<.

ILLI

w

110

eo otea. alB !Ull •• u

ISLA tl
\Ca&"(

...
b4
/U

~

~ ......,. .... ,..,

t"'lHCB
OJ.). fll

.... ..
" .

lors Rotllant Collbater, del mateix
poble.
Ha esL<1t condW:t a Girona 1 tan·

cat n. la presó.

o2-

DESPULLES

La policia ha detm-

Gtrona. 7. -

190-

fetetou1ca o1cUua.n~.
Unto t:3alloera Esuan.sa

DETENCIO NS 11 L'ASSEMBL EA DE
LA CAMBRA 4 GRICOLA 1: Al.·
TRES NOTES D'!NFORM AC!O

1
gut el subdlt a1emany, Nicolau Y~
nuska Kllas, el qual passà. la fro!J·
ter& espanyola clandestina ment 1
sense la doc.umentació. TamjX>C Nl·
colau Yanus ka no pogué acreditar
cap mitjà de vida.
-Ha estat detingut el vel de Sant
190Hilari Sacalm, Josep &ltafanell Fabre, de 27 anys, casat, paleta dloficl,
1>5- al qual se l'acusa d'intent de violació a la. nena de 6 anys 1 mig, Do-

DE 1..4LO' 'dA
Jaat.ellu (oorreut\ ..
teatrr.
tel

GIRONA

101 -

JIU-

IJlWtlUt. IA5JQUUI \JCQ.,.,
Vll.UCU(.. &l\oJ.üUU• VCtit ..

Otwc:ut.

lé. de Tud:!' ~ ci" Segre.

105-

1..0 15

eaac. ..

I:IUOC O ' k.Sli8U,V"-

Ca:;imfr Batalla Ollva, de 20 anys,
1 Jaume Planes Solà, de 43 an ys, qu~
conduïen el vehicle.
Tambf! ha resultat ferit Josep So-

11a-

Lebou •· ts .. .

il"U.UI:iWt:UIWir&ul~

e1 -

14ll.1·4 5l!

t

till:il)I\UO ldUISIMt.

62 Iu

Tremp, Josep Rossell.
De l'accident n'hsm resultat morts

..,_
"'"'

tl 'I ·

bleC. UU:H.iaQ&.
VtHeDcla pte.!. ••

l 'Cil.Ul V,

Alt&U08

l'O.Utt.ce

;a.,._

menat «La ruinu, ha bolcat el camió propietat de l'industrial de

,_
15,._

O. UmWi 1-'euaeuu. ...

futueut.

~.u

103¡ij t5

'I ·

-Els doctors Municipals senyors

.._
,._ 11 SO
.,_
,.,
,..,_
""'
,._
.._
,._
"'"' R/16
,_
"' """
1111.._
IUU-

Aaol ona lndustrtalt

50-

~~

1

, ..

1v2 ÓU

0525

,._

u

l> 1/:J 'I• ..

1.111rJuerua l ·¡.

a

ol,¡

102 16
1\,$ tilr

6 .,,
LIUUJ l fi'O['ça Lle\'atlt..

t'LI'eUI HI~
A. ti ·¡ • ........ .

virtuts soluclonado res que pugui tei~ "' nlr de l'atur forçós.
-DissAbte se celebrarà un Consell
de guerra contra Ramon Llaberla
L1aberte , processat pels fets d'octubre. Actuarà de fiEcal el comandant
senyor Enric Querol 1 d'advocat de--

Q1 -

fensor Ramon Nogués Siset .
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TEATRESANTPERE
GRANCompanrla

blic per l'Expostció d'escult ura de

fang cuit que té a l'Ateneu l'escul04 60 tor Pujol.Munt ané.
-Després de l'assemblea de forces
,,., t11 vtvea celebrada a l'Ajuntame nt hom
¡segueix pesstmJsta respecte a les
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ha denunciat a la guàrdia civil la
desaparició del moll d'Un llengot
de plom de 25 qullògrams de pa
-L'O!icina Municipal de Turisme
ha facilitat le~ següents dades dels
turistes que han visitat la nostra
població durant el darrer mes de
gener. Dels 370 turistes visitants 167
són estrangers.
-Segueixen desfliant molt de pú·
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El director de l'Inslttut Mart!
25 d'Ardenya ha invlt.at al senyor Ramos a fer una visita a aquell cen·
tre d'ensenyam ent. Durant la visita
el senyor Feliu va interessar del
gestor municival el milloramen t
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En Z'edtcfó d'ahir# sorprenent la
nostra bona Je, el corre~Ponsal de
LA HUMANITA T a l'Hospitalet , va
transm.etre•m una -in/Mmacló de la
veï1!a ciutat del tot tendenciosa, en
la qual vol desprestigiar la per1ona
del nostre bon amic Ram.on Fronte.
ra, alcalde popular que Jou de dita
població durant vu.tt" m esos, i de la
gestió encertadtssima del qual quar.
da el poble tmmiilorabl e record. No
càl dir el que en~ dol que, apro/J.
tant·se de la confiança atorgada,
l'esmentat corresponsa l hagi posat
en entredit l'actuació elogiable ae
Ramon Frontera, avui índetem •
empresonat d'enç4 un1 qua1tts 11z.e...
sos. La tasca tnt eUigent, honrada t
digna -tentm un especfali&sim interès en proclamar-h o així- de Ra1
d'Electrtci·
Sevillana
194;
193.
mon Frontera duvant l'Ajuntame nt
Orenses, 16'50; Andalusos, 13'00; l' ord,
Plat<>.;, 16'25; Cbade, 375, 374'50, 376, ta , 77'00. paritat; Marroc, ó per 100, de l'HOSpitalet estd pel damunt
188'00, paritat.
questel «habilttatSJ d'un correspon-375.
sal poc escrupolós, que mereix ta
rramviea
nostra més absoluta clesautorit:::-ació.
ftrrocarrlh

tenir una tendència de sosteniment.
çense grans vartactons.
Les obligacions de Tresoreria de
I&

COMARQUES

CASSA
DE LA SELVA

COMERÇ I FINANCES·

•

IDI VEND RES, I

aHay nombres con sue

1 •Orv en

1a

moutañu.

eG"'

Talia. - •Sor An¡éUcu, d.a com
p.t I
de la v1t'iU.
Tr1omt. - uCompnftero a de Juerg
13».
tEI buespetl num.
1 aJI

Tetuan. - t..tioruures en DJnncO•·
tago de las damne».
,_,
Tlvoll. - tNell • Ovoyn•.

Uruutnaona. - cVolgn en Ualll 11 'rtt
Verdi. - r:?o:n'QUe te quterol»d, ei olof
de la suerte•. u..a. damn
~
nocturno».
Volaa. - t.Nocnes .MOftCQvlta&J ,
1
nrfdO•
rea en Hollywood».
XIle. - •La mUjer de mJ ro
fuma~.
ma
cHombree del

la huma.nitat
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Només «El Debate» Un projecte governa¡ Guerra civil, abans:
defensa la llei mental que esclavit- avui, guerra social
La Libertad titula ai.rl el seu
za la premsa
absurda
deli qual coptenl els
t tcle de
jans~

PREUS DE SUBSCRIPCIO:

ar~

L'obra social a Catalunya durant l'Autonomia

CASES PER A OBRERS

construir cases barates. sino slm·
plement cases per a obrers.
Es a dir : que un obrer. en habitar
una. casa construïda. expressament

per a ell i la seva familia, no ha de
pagar lloguer¡ ha de satisfer una.
Ahir, en parlar de la creació del true!x per a ell, perquè hi pugui quantitat mensual, a tl de cobrir el
Coml..ssa.riat de la Casa Obrera. i en habitar amb la seva famllia a per- cost de la casa en una sèrte d 'anys¡
fer esment de les cases construïdes petuïtat, no com a llogater. sinó eom per tal que la casa resti per a ell
a Sant Andreu, també parlàrem de a propietari. «Casa barata» vol dir els se-.J.S. Hn d 'ésser el nlu, la llat
la Casa-Bloc. actualment en cons- que l'obrer ba de satisfer un lloguer, veritable del treballador, que ha de
trucció.
~ per tant, la casa que habita no tenir la seguretat que, passi el que
No s a I tres. expressament. diem és seva.
passi, sempre té la seva llar, perquè
avut cca.aes per a obrers» i no cca-no és ni ha d'ésser del propietari,
aes barates per a obrers». La cosa
D oncs no: sabem que el criteri del que hi fa negoci, 1, en temps de cricanvia fonamentalment. Una casa Comissariat de la Casa Obrera, d'a- si, en nom de la llet, la qual proteper a l'obrer, vol dir que es cons~ cord amb els que el crearen, no era geiX la pro;>letat. l'emn1sa del pis,

paràgrafs següent.:
t:Un.a nueva. etal)a de la aeetón so7'60 •
fora , un tr~ma l trl
cial registra a.yer «El Oebate», muy
~rn e rloa Llallna 1 Portuaat
ocupado en buscar dts!races para ocU]..
un tr~mest rt
cA rEl Oebote• le pru-ece admirable tar las Intenclones que mueven au
el pt-oJecto del Oobiemo relatlvo a In campafia eoctal. La. nueva etapa puede
litres oa1101 un trimestre
anrmnct6n,
esta
Prenaa. Y con su a.costumbrada trnn· cLrcunscrl.blrse a
qulllda.d dlce quo d..icho proyeeto debe monda y l1ronda.: No hace falta lla·
obreAsoelaclones
las
a.
católlee.s
mar
Prensa.
la.
de
llamarse de llbertad
Comprendem08 el Júl>Uo del plo co- ras o patronalea que estén de acuerdo
pn.rn
ba.atarà,
Catòlica;
lega.. va a conseguir Dti.JO la SCKUllda con Acclón
República espat'lola, lo que no logró cons.tderarlaa católlca.s, con que pert,e..
bajo la Monarquia 1 la. Otetadura. Su ner.a:an al Secretarlado Social de la
v1etor1a ea formidable. Pero ella no Jw1t& cen tra.l de Acci On Católlca. En
le o. utorlza. para bacer dertns Mir· bucnM cuentas, esta tónnula. "Vlene a
facllltar ln. propaganda entre Jl\8 or.
m.a.clones.
El proyecto ¡ubernameut-a-1, no só- ga.nlza.ctones obrer!\11 aomet1daa ... la
lo no llbUta. a la Prensa, slno quo la. tutela. de Acctón Cntóllca, pero renun.
esela.vlza. Sl es aprobo.C1o, aunque no¡ dando a. lo que b :.sta h oy era. ln prelo a¡mven en la Ciwlara -como to octul&ctón mayor d e los Serlantea de
agravarfm sesuraruente.-. servirà pa-- la. eruz: el apelatlvo de ca.tóllcos
¿Por qué eb--te eamblo? La coSa no
ra Q.ue la Prensa. seo. en lo suceelvo
un bumlide nPèndtce de Joe goblcr~ es baladt. Obedece. senetuamente a. no
deJa.r llbrc n1n3Ulla :pot;lb111dad ;pa 1·a
nos.
Los pertódloos de la derecha deben e:xtfmder 1;¡, ma.ncha d.e ace1te de -su
cEl D~batep de
poiHlca.
El Sol, comentant la projectada medltarlo mucbo. P1enaen que boy lnnuencfa
en el Poder un M1niater1o de ayer considera. la. COllStJtudón del Seestà
llei de publicitat, dtu el que ae- coalición
de induda.ble
cowo
Social
centroderecblsta, pero que cret3.11ndo
guet:c:
matuwa puede reemplnzarlc -que .E&- traacendencia Part\ au obra, Nosotros
reputl\lllos muy peUgrosa. La. cons-«<...a ley de PubUcl.da.d q ue BO pre-- pafta es el pals de lu mut aclones es- la.
tltución de ese nrgant.emo sJ«Ulftca,
tende tiene muehoa defectes. El prt. cenogrir.t1cas- uno de lzqulerda. Y 1tsa
y lla.nrunente. la lntromls1ón de
mero r mà& grave de todos, el de que éete, con la ley de Prerua. en la tllJU'lO una fuerza
política. en la. vida. alndlcal.
eua.ndo qu.la1er•, acabar eon
c( Ayer, el ex conde de va~ no responde en modo alguno al es-- podrf3,
ea lo ¡rave, no porque pued.a.
eato
Y
enoa.
plr:ltu demoe"ttco de la Constl\ucion
llellano ocupó la Presidencia de
nadie quo un parttdo ~
a
IOJ'prender
la RepUbllca, 81 última, li BSl
11tlco vretenda actuar en la vida ein~
del Congreso como tercer vl· queremos
sttua.rle benévou~mente. peObra lnlclt\da Ptr Ja Generalitat dt Ct.talunya. f1U8 e'ntà oonstrulnt a Sant Andreu
cUcnl, o e¡ue las orsantzaclonea obreras 1.& «C&&& Bloc». cepresldente que es.>
Hay ad.emb de otroe, dos nspectos tneunen
ro no el menoe lmoartante, el de Q.UI.l
au tnnuencta. y au llOder en
tan eflcaz, ¡ravislmos en el proyecto que a.yer el
d€1in~tlva
en
ley
la.
es
no
PRESSUPOST
tot llençantrli els mobles al carrer
tr1unto de un ldeal polltico. Lo
VALLELLANO. - 1Qulén me hu- dCl&de el punto de vista preventlvo, ee hizo público.
P'i\Ve està en que lo que ae preten.d e
Full Nllm•..•
i l'obrer, junt amb la seva muller i
blera dicho a ml que iba a presidar oomo auponen aus autoree. La ley dc
Uno de ellos es la dcstrucclón abao- ea
inetru·
un
en
rel1g1ón
Ja
convertir
Infants ha de passar bores o dies
86.233' 00
8. Pressupost de les 10 cases .. . .•. . ..•....•
Publtctdad tal como està proyec· ado. luta..~. rè.plda, irreparable, de la peque~ mento politlco. Es esto lo Q.ue hemoa
unas cortes republicanas t»
....
com
del
- qu1 sapl - a l'intempèrie.
acord
per
7.816'28
meloses
MWores
au·
.
lo
f
En
aocla.l.
y
remedia. algunos ma!es auper!Jctales na. nen.sa polltlca
(De cEl SOl».)
mà.xima
la
con
slempre
condcnado
menorcs. Pero no servlrl Ce nada pn.. cesivo, fundar pertódh:os serè. prtvl·
I això no ha d "ésser en cap règim:
--.
.ra. los verdaaeramente peltgrosoa que leglo de laa gentes ncomodadaa. Las enerl[ia.
Total del Pressupost ... ••• 94.049"28 \ l'home que produeix nquesa, no ba
81 nos ruera perm.Jttclo se¡ull" el
aceehan desde hace tlempo a la paz socledades obrera.s, tu JUventudea 11· curso
de la obra real1zada por los que
d ~ v1ure amb la por al cor quant al
social. El periódico clandestina vol· terarlas. la& nU.cleoa rurales que re- S05tlenen
y deflenden esaa teorfas. 0
lloguer i aJ pruptetari. Es el menys
DESPESES
y violento. curren el dlarlo u al aemauarlo m~ aus antecesores, vertnmos que no han
ver~ a. aur¡¡:lr. "'xploatvo
qu..! es pot demanar per a. Wl otlrer.
como ocurria. en el r::iglo JCIX, en 106 destJsimos para de!enderse de lu tl· hecho otra cosa que provocar con s u
Mà d'obra
Jornr~ls
pe~etes
Que tmgu1 una llar seva, pròpia, 1
rantas caclquUea no podri.n asv1ra1· a tnt.ervenclón en ia pohttca. ¡randes ca-pcriodos de màxima reacclón.
Prensa posecr órganos de expl'e.s10n.
Supreslón de la vequena
per sempre. On llngm n ascut E'ls
5.
tàstrofes al vals. En tlempoa reclentea
Paleta .. ...... .
l.'l.oss·50
1.00.
Es el otro la fn.culta.d Qt:c <'OncxtJe los que a.hom se a.temperan a. la. obrll
polittca. Esto elgntf1cn nada menos la
seus pilles, els seus avis i els se.us
6-7. Manobra ..... .
1.::181 '5/8
J2.48ns
exigencla de la constll.uclóu de Ull ca- n los aobternoa de lmpouer ln prevla social, p1·ovoca.ron lo. auerra. clvll por
imants. QUe la llar slgul quelcom
Guixaire .... ..
8.
2.124 00
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pital tw· -~ aclonal relatlvamente tm- censura, total o parclalmente a los la. he¡emonla del Poder . Fueron ca 1·mes que quatre pa.re;:ts bastides am b
Enrajoladors •.. .. .
9.
625'50
38'2/8
porta.nte pnra editar un periódl~. Y pcrtOdlcos, eln uecestdad de suspen· 11stas los !ertantes de la cruz antafio
mires al negoci, sense sot. sense waleu nombre de què derecbo se cot> der las ga.r-antlas constitucional~ .
10.
88'2 8
Estucador . .. ••• .. .
52126
y ensangrenta.ron el suelo e-;pattol:
ter, sense dutxa, i, moltes vegades,
Abora blen. El articulo 34 do la Abora
acna a muerte o n. no nacer al perló·
11.
ElectriciSta •.. . ..
475'00
38
guerra:
otra
provocar
quleren
dlco pobre, • la revlstllla. huro11dc, a Constttucióu es oomo a1gue:
sense atgua.
soelsl. Y tambtén lo b&cen con Jo.
12.
2la'4t 8
Lalllpista •. . .. •.••
2.039'70
cToda persona ttwe derecho a eml· la.
1~ bouradn boja. voL:mdera nacida las
CataJunya, jJ. ho diguérem uportulntencton de lnvolucrur en ella a la
13.
132 418
P intor ..... . .... ..
1.468'50
màs de lns veces ni ('dor de w1. en· tir Ubremente aus td.eaa y oplnlones l¡lesta, que ha debldo vlvtr en paa
uament. tenia un Govern a<.~tònom,
14.
30H, 8
Olverso.s ...... .. .
3.985'00
tusi2Smo que suele faltnr cou u1ayor vnJ.léndose de cualqu1e1· medto de en. ajena a toda lucha económtca y poU~
amb òrgan~ que estudJ.a ven tots els
rrecueucla. en el pertodismo opulcnt'l? tusión, SIN BOJETARSE A LA PREo- ttca., a1u poder Y fJJn ma.ndo, puesto
problemes que afecten el nostre poEl adscrtblr alstemàtlcamente la cau- VIA cE:~SCRA.»
Total mà d'obra ... ... .•• 36.710'30
que su relno no es de e'Jt.e Muudo.
ble treballador.
¡Sln sUJEtarse a In prevla. cenliura!
S.'\ del dinero y de los lntercses de las
2 1~'4.0
16.
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ma.sas
...
lo..-;
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a
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llevar
poslble
Assegurances
es
No
grandes Empresas al ('~;ph1tu conser· Sobra la lcy de Preru;a que preteud.en tellgentes y bfen orgo.nlzadas esas
l]u CODliSSitrlat de la Cab& Obrede
34
articulo
el
sobra
vndor a. \lltra.uza sutl(Jue un error de Lmponemos o
m, dirtgit per homes honest-os. teo-doctrlna.s expucstas a1-·er por t:EI Ocrials
te
Mc.
pr!nctpto. Partlerdo de él t.;e fomento ln Constltuclón.
ba.te»: so·Jre la convenlenda de fUnnlcs 1 tnteH.igents, disposats a. t re-28.387.85
eu cl"eencln sect.,ria. que tmto dafi.:~ ! Pues ¿y la creaclón de twa l'e&'ttnda damentar las r~laclonea económica:s
Import factures p a'fades .. ....
16
ballar d 'acord amb les directrius del
b~ hecho, de que exlsten dos mcralea · cla.se de espa.fioles? Esa &er,'Unda. cla- entre patrona;¡ '1 obreroe en la Justi·
26.893'69
per a pagar •..
factures
Import
17
Govern de Catalunya. és una obra
distlntne y eneml~: una. para el tl· · ac se compondrà. de perloctlatruJ. Los cln. Saben esas masM que los hom68.281"54
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.....
.
...
...
material
de
Total
cadetenn.lnlld.n.
a
que r esta 1 que representa un aval
co, y otra, para. el pobre; una. moraJ perfodlstas Uegados
bres que aborn habla.n de Jtt<Jtlcla ao-114.182'24
::'otal despeses .. . ..• . .. . . . . . . .. .
c;,pitalista. y otrn moral prolct¿r Lo.... tegoria no tendrtm los derechos que d.U tuvleron doe mil afloa para reaper als nomts del Govern autònom.
132.96
Excés del cost sobre el pressupost ... •··
El art1cwo 34. d.e la. Conslltución de todos 106 esp~oles tleneu. No podrt'Lll llza.r una obra ,pa.reclda y no lo in·
Pere Mestres, el conseller ò'Obres
dlpu~adOI tentarou siqutera, aiuo que, por tH
nt
Cortes,
a
dlputac:toe
ser
94.18:.124
nin·
establece
no
que
RepU.bllcn,
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••••••
cases
11.1
les
de
construcclO
e
d
Co.c:t
Puuo1ques, un.eressa.t en 1es qües·
1-Parooe que se van a pegar, guna diferencia nl cateroria. económl~ provtnclales nJ conceJa.lea. Los &aceruo
30.000
.
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escnptures
i
terreny
del
COst
obra.
toda
a
opueetos
rt~eron
contrarto,
ttous de la casa per a l'Obrer. voha
¡verdad? Pues no es mas que entra- ca. entre los espa.!\oles, y menoe en dotes. ai. Elles no. En ntngún pals dtt reparaciOn demandada por los tra~
dotar el Comtssanat de .la
namlonto para pegar Juntos a otro.» cuanto al dcrecho 4e emitLr llbro- del mtmdo se ho. crefdo jubta r ne- bajadores Sóla cuando la rebeUóu dc
124.182'24
•.••••
•.•••••••
cases
10
les
de
total
eoot
tJtn·era, de8pré8 d'ba ver es1.udlat a
mente eu pen.samlento y dlfundtrlo cenrla. esa 1ncompatlbllldad.
<De «El Puebloa.}
laa Dli\888 ba. ablerto nue\'08 cnucee a
Cost unitari de lea ca ses ... ••• ••• ... ... 12.418'22
Bar tanto que dccir acerca del la· lna relaciones numanas, conqulstnndo
por los medlos que ee les untoje, que.
t'ocs la seva obra, dels mitjans ne-da maJparado con los nucv06 precep- mentable proyecto de ley de Prensa, unl\·ersaln:;.enta el principio de Que el
cessaris, per a , sota. la seva direccló,
que por boy su.spendcmos au critica traiJaJo no e.s una rnercanc111, lea elc- OBRERS
tos.
INDUSTRIALS QUE HAN INTER VINGUT EN L'OBRA
portP a terme totes a.qut!iles obres
La aut011dad gnbrmatlvn. !utervcn· En dias auces1vos segulremoe hnctén· mentoe de Acclón Popular han caidu
88
PaletA,. ••• ••• . •• •. • ••• ••• •. •
que portessm a la solució d 'aquest
d.rà. en lo aueeslvo, st el proyecto se dola
en la cuenta. de que es necesario 8.Cel'·
problema. a lhora que contri b<.~ir, amb
Manobres . .. ... .. • ••• ••• ... 65
Y esperamos que noe a.compat)arAn ca.ne tu pueolo trabajndor, no para
aprueba, en ta. vlda prot-.mda d.o los
17
tota la rapidesa possible. a la cons.
Oul.xalres ... ... ... ... ••• •••
en ella 'tOdoe Joe periodli!Li\8 di!Ploe de ofrecerle el ejempto de su conducta buper16d1co::~. Las ea.nctones r~percUl lrà.n
trucció dc les o::Casea per ala
siempre sobre las Exnoresus de una tal nombre.•
7
En r ajuladors
manl\, que hublese sl.do to eflcaz. lilno
m.mera deftn1Uva Oon una. a.men8..l.a
Vbn-ra».
2
... ... ... ...
Estucadors ...
recurrtendo a la ruerza tnol-al do la
con.st.nntc dc multa.s, de suspenslón
•
l¡lesta para serv1r6e de ella y explc>
2
.. • ... ... •• •
E I ectncLStes
j del periódico a In tercera b8..D('Ión y de .
tarla en su proplo prov«-ho. oonside12
Lampistes ...
re..ponsr.bllldad personal y directa. so. .
rando QU.l la. lilesJa cat.óllca tlene en
Pt1 ~al dc donar una idea de com
17
I bre el propletarlo, ¡qué Preusa serà
Pintors ... •.•
Espafia una tradiclòn, l:n arralgo r
lt:bal.la.va el Comlssar1at de la ca,.
3
capaz dc saHr a la uz pUblica El no 1
Di versos.. .
lnd.l.Scutiblee.
fuerza
una
se resuelve de antenuUlo a pensar en ·
m Obrera, creiem d 'mterés reprodwr
10
Fusters ... ...
Hay derecho a pensa..r. tuego cie setodo y a escrtblr de todo eon un ert- 1
el pressupost de les deu cases de
guJr la actuaclón de estos eleme.ntorJ.
terlo td~ntlco al del gn.1po de hom·¡
neC880
en
apelarlao.
lguatmente
J'Avlnguda Torres 1 Bages. de San\
••• 1'13
obrers
Total
La Nación ~m1JTe?L6J1t l 'asta- que
bres que se balle en el Poder? Se
eee..'l.l1o, a la rCUIPóu mahometana. bu·
Andreu.
44
I n dustrials ...
crea. uu Tribunal especJ.ol de Plensa, 1 rament de lector- també con¡... d13ta
o cualqwera otta, con tal de
bat l'Estatut de Premsa. 1 el com- COOS...."'l'Var para. tas cla..sea privlleaindae
es derto. Pero sólo de ~gunas san~
bat amb para.ulea dure.~. Vegeu·
cloues relatlvas a. un numero deterJoa benefietos quo duro.nte &1¡108 ~
·
mlna.do de delltos, y sólo por que-trutnron
t:El Estatuto no es llb('ral, ni anU·
bra.ntamleuto de forma en el procedlPor eao reputam06 petlgrOE~ .la nu~
mlento se ))Odrt. apelar a otro Tribu- llberal, n1 moral, nt amoral. El Esta- Vtl etapa de AccJón Cat.óllca. J la poNo és culpa nost.ra si no hem po-. altres homes, que. en el transcurs
nat auperlot, ll.l Supremo. La. nutorid:.ld tuto es unf\ tonteria que COil.Stl.tuye, llticn d~;~ Acclón PopUlar. A.t)ora, cc>
gut as38.bentar els nostres lectors d~ dels segles del seu enorme poder da~
gubernattva. absorberà. {:e hecllo la almplemt'nte. ttna ley represtvc. En mo slempe, qu1erc cubrlr con vici de
la celebració a Madr1d, al Teatre òe munt la terra, s'hagin preocupat de
tundón tipfcrunenta perlodfstlca d.e su rormn, en •u espiritu desde ('( ar- cordero al .lobo que lleva. dentro. Pero
dnterpretan notictas, ln!onnaclones, ticulo prlmcro :1.1 articulo veintc, en nosotroe denunclamos pU.bUcamen tc Ja
la Zarzuela, del VI Congrés delS la qU.estió SOCHl.l més que Lleó X W,
ulos,
ti1
d1ez
sua
de
apartnelos
loe
todos
1\bsoluta,..
notlcla.
Una
comentaries.
Catòlics. Veurem avUi 81 ta quaranta anys. I Pius XI, ara..
.::..moLcats
tEL TRANSEUNT:;:. - &Por qué mente c1erta y comprobnda puede. sln no sc ve nada màs que Ja preouupa · maru.oDra. Todo el . mundo tlene dere-cho a ampara.roe en la I¡lceio. para rea,..
Abans d 'aquests dos papes, ningú,
tenim mes sort.
anda usted de cabeza?
embargo, acarrear nl periódico que en ción de centener y dominar la criti- Jlzar esta propaganda. Y mueho meDoncs, sl; va. celebrar-se el Con· senosament, en el sl de l'Esgiès1a
EL OARICATURl:òTA POLITICO. cumplimfento de au de!ler Ja tnsertc ca de la Pren.aa. Al dia lil¡ulen'::o dc
fovoreeu
poder
su
emplear
para
uos
gres, W1 m1t1ng amb assistència de catò~tca, no s'havia pr eocupat de la
- Por quo la censura me ha oor- una sanción gra.vlsima. En el Tribu- publlcarse el Esta.tuto no habrà. nad.1e cer a las clases prtvlleg1ada.s. que son
tado lot pleu
ual de Prensa no h$brl ntngUu perla- que pecbc con :aa respo.1sabllldades las que se acogteron :l s..1grado cuand a
Els treballadors ban de saber com t ·emà.n 1 d e l'iospuad.or de <.iU H.o- sort dels treballadors.
opa.
de
ña
camp¡
una.
de
d.erlve.n
que
J:•
dista, es decfr, nlugún t6clllco de
I ara ~~:El ucua ..t:», cUu :
masaa les teclama.ron mà.a huma- es governa ac·tualment encara que bles i cEl Debate•, Angel Herreru ;
(De «La Jrr¡acióM.)
proreatón. El Tribuual de Prenaa. en- Bictón. La Prensa. sc habdl, aca.bado las
nldad en Joe trabnjos o màa Ubertad només slg-J.i per tal de documentar. es celebraren també dos banquets i
<El Secrctarlado SOcta.l Impulsarà
tidad estrlctamente JUè'lclal --com- como mstrumento de lucha y de eoc1• politlca.•
se. L'òrgan oCiciós del Govern ra<H· una m1ssa en sufragi d e les àrum1..s la orgamzaclón sindical catóUca. la
puesto por el presldentc de la Au- bate. No &e annonl.:r-Ul los princlplos
cal-<edlsta «El Debate», publica el de¡5 mmaue.i asturians morts eu els ¡.n1:rona1 Ct~mo la obrera, ayudarà al
dlencta tet1'1torlal 1 doe m.ag1strada&- de libertad 1 do respons:-~b Uidad. Se
dessegüent comentari:
se
y
r~ponsabU1dad
la
devlene un or¡o.n.161Uo. ealvo casos ra.- destaca
MOBLES BADRINAS
fetl d'octubre. ¡Ponres ànimes i po. desarrollo de las insUtuclones da
nstmoa. lnapehble. Ademè.e apeua.& truye la. llbertad. Adqulere el Slatema.
<BIEN OISUELTOS
Benelicenc!a soctal, cooperativas, mu.
bres mmau·es si ho sabessin 1
Dlagonal, 460
ocurra. la menor conmoetón o ai;era~ de excepctón pre···ente Jerarqu.iaa deflseñor Jalón llevó ayer a la
El
No cal que parlem ti.em awrds. Ja tur. Udades Cajas de Ahorro... ; pres·
c1ón de la uorma.l.ldad -nueJga.. ep!· nittvas. Los per:lódJcos &eràn escetn.a
por
decreto,
un
Presidente
del
firma
els poQ.eu suposar eU nostres lec-- tara apoyo a otros secretanacios t.êc·
dem.Ja. atentado, motlnt mov1tDJ ento ln!ormatlvaa con loronna('Jóo ttefc.-;el que se dlsuelveu los Stnd\catos tors: inteusütrer l'organització si11- nlcos que pued.au constituirse para
dG !uerzaa milttarea, etc.- funclo-- tuosa y parcial.
del personal técnico, de carteros y d1cal lnspuada per Roma i dirig¡da, el servicio de los Sind1catos.
El ~tuto de Prell$1, que es solo
n;_\fà otra. vez automAtlca.menl a la prc- ,
via censura. ¿Para qué este plus?, se eso, wucamente eso, buellrfl, a ft.adir
subalternos del 1.mo de Comunica· a Espanya, per Angel Herrera em.
Pero tal nsistencla a toda esta
nos ocurre preguntar. ¿Sobt'e què re- que resulta, a mM de frio y agte81Vo,
ciones.
prant tots els mitjans. Tàctica J&- suerte de entldades y organismo~
stduos de un perlodismo de notem~ fislca y momJ.meme pobre. Su m.Jsm.o
El Estado recobra de esta mane- suitica.
serà 3in mengtta de la i!1dependen·
no t.riturado va a eJerclta.r &u m:slón preàrubulo evoca el rcdtndo balbucien.
ra prerrogattvas. que deben ser ln·
te de los nlñoa de la escueltl. Se lcla. prevJa censura?
Però el que realment ens mou, c1a total de éstos en el orden profe~
de
Sind1catos
los
Porque
alienables.
La ler de Publtc1dad. vroyectadoL re· glsla vara lo Prcnsn. como pudlera le·
avui, a pa.rlar del sindicalisme ca.tè- sioual y eoonómioo. Esto se d.ice es-!uncionarios dertvan casi slempre lic no é3 preci.sc.ment l'esmentat pecia.lmente de los Sindicatos obre.
5Uita d!JJ'a, 6cesl.va, a todas luce!o gfslarse para los atropelloa de la cirlna.deeuad.a. a la.a c1reunstanclaa ac- cu.lac1ón. Con ldéutico concepto de In
La. T ierra comenta ta mb4 el diS· bacla la politica, y de ser vidores del
tusles. PellgrOBa o tne!lcaz, se¡ú:r1' cc> grar.deza Y de la ttnalldad de la& ~
sortat projecte de Llei de Prem!a .Estado, degeneran con frecuenc1a , n COngrés, les misses i els banquets. ros Nlld.le con ta.nto celo como la
sas.
mo qulera Rplicà.rseln.»
H eu-vos act 'IU U paràgrafs de l'ar~ adversartos. Llegan a constituir un El motiu està en uu edltorial de «El Ig:esia ha. defendido la personallNos es ta:uaJ. Que ze apruebe o que
Utula.t «Nueva etapa de la dad del obrero, acuso porque eUa
t1cle en què Jzo Ja:
Estado dentro del Estada, a contn· Oebat.e» Social».
n.o se apruebe el Estatuto en proyect.o.
En aquest article :.,Q¡J. abar có integramente el proble..
Acctón
Nos ee J.gua.l. Vtene a la vida con el
t:Frente a las 1-oet1clon~¡¡ de t:U nc.. poner sus lntereses de cuerpo a lus parla. «El Dcbate» de la creació d ' Wl m4\ dc sn di~liilcación, · miraadole,
•LOS PART: oos DE BARCELO NA
ct anliO intet·eses generales de la nactón y a Secretariat Social a la Junta. Cen· como no supo hacer el sociallsrno, en
ni bate» para que se aprobb-86
Po,.Que
transltorlo.
lo
de
esllgmo
Un •s•••· que no ha podldo evitar
a.un en lo de las anrantlas prevlas es. nntes unn nueva Jey do Prens.~. ex.- constituir un ot:tàcu.lo, ya pa.ra Ja
E l IJberal, de Bilbao publica tamos confonue;. Un periódico uena p ~ esa..>nos ya clarament;e nuestro temor política general de un Gobterno, \1& t.ral d'Acció Catolica, per tal de pro- su cond.iclón de «.hombre». De aqut
Cambó, a pesar de au estirada ... »
una crònica de Jsaac Abeytua. tt- m uchoa fines de cultura Y da étlca., acerc3. de lo que dl e ha lty pw ltel'a para las declsiones del minist ro del pagar la dO<'trlna social d e !"Esglé- que haya acepiado el Sindicato co~
<De «A B CI. )
cle.re.rneul..e
coustgnatnos
modo n.l¡uno. de r esult_tr;
tulat eCu ilo de la mlsma made-, ... qud no dependen en en
sia. Tampoc no tindríem r es a ciJr. mo elemento a pto para. la defensa
depósiro como nuesLa. protiest.a cua.ndo se h1zo p\1- ramo.
unt\ rtanza. metàltca
Entre nosotros, nadie puede h~ lli amb la constitució 1 t asca. a r ea· de sus inleres~s profesionaJ.es, y que
81 ee tratase, al fundar un per'tódlco, bUco el dictmnen t!e lA Com1s1ó:..t JuDiu at:ci:
t:OU Roblea ho. vuelto de Barcelona de hace:r una 1P..6tnlaclón de pa. Por rid..ica. A8C&Ora. Y exprnè.bamo.<t. en· ver olvidado, porque son m uy re-- Utzar d 'aque3t Secretariat. Cada.Eeu baya reconocido su lndependend.a
r ae na. ao011tad.o Empacho de sa.tt• l eso, da lo m.lsmo y es Igual que se tonces y slempre. nuesn·a cou .•ul'l.l\ cieutes, las extrallmitaciones de esta pot rcr la propaganda de les se-.,~ siempre que no atropelle la libert.ad
màs sagrada de los tndividuos quo
tacctón, dlcen auS amiiJOIJ., El jelecUlo apruebe o Que no se apruebe. La cera de Que. aun en el caso de lle.;a.rse clase de Asoctaciones, los obstàculos idees com millor U plagui.
ced.lsta cree haber couqulstado a toda. • es esa. Y ya dlJo Romanonee que no a la aprobRclon de la. 1cy ann . 1uUf\ que han puesto a algunos min isEl que ens mou a escriure aques-- la forman. Los Sind.Jcato:t, pues, ins·
mà.a
Nt
Prde.
que
la.
~ue
cera
mAs
hal'
I
<11&un
con
serta
la Ca.talu.!la reaccionaria
por las extl'eJll; s d&CCb.~tB, no
l'atac que es tituciones económlco • prote:;.ionales.
esta ley ni tan restrlet.tvo. como el tros, y el peligro que representa para tes ilrues és, primer,
curso -, haber destrozado a cambó COll cera nt màs rósforo.»
proyec: o <!e la Comtsfón J ul"idlt'n la gobernaclón del Pals. el que po- fa des de cEl Debate» a unes orga.. dcben gozar d e plena llbertad de ac-.
una répllcn. A Mart-inez de Vela.sco r
Lesora. r.l tan reaccionaria como ln derosos lnstrumentos de la Admt- n1t2.a.cions scclali3tes que estan im· ción. El Sccrf'tartado Social se la
a. &oyo Vllianova, Q.U(! piensau !Onll.lil.l'
pedb. «El Deb~tc». Ahora.. brWk:.J.· nlstración puedan ponerse, en un presiblli ta des no solament de !er reconoce y por lo m.J.smo les e.trlbU·
un partl::1o a.ntlca.talàn en Catalufl.a,
mente, hemos saUdo dc u1 :estro error. mo~nento dado, al servicio de una propaganda, sinó de contestar als ye la plena r esponsabilidad de &us
no les concede la menor lmportallcia;
Y _hemos s,lllèlo porque el proyecto
la Ce<la es un conglomeraflo de tal·
Deba.te1. I això no so- acta.:> a todc~ los efectes clviles, resguoc.-narnenta..l ap1·ooac:o ea el Con,;,e- tntentona 8".Jbverstva o è..;! una poU- ata cs de cElincorrecte¡
faa basa.do en normas anàrqulcamenés innoble. ponsabil1dad que no tienc por qué
d.e mintstros de ayer, que aerà. 1e1~ ttCil d e partida. Se condena a s l lament és
Jo
te oponwllatas. Se¡Un le convenaa, &e
do bOJ en la. Cà.mo..ra, 1 q-ue se qu te- mtsmo y da nmestras de carecer Pero està vist que en la propaganda oompartir la Acelón Ca.tólica.»
unir;\ ele:;toraJ.mente n loe lt-rro~
¿Com, quan 1 on, ha defensat l'Es·
re se."\ aproba.d.o en el plazo mà:ximo del sentido de la responsabllldad el de segons quines doctrines, bom s'hi
tas, a los monê.cqu.icos o a los a_a-ra.. ·
S'ocupa La Vou, en el seu edt-- de Wl rues, es mà8 restrictiva q ue Oobierno que tolera dentro de la perdria cercant la correcció 1 la no- glésia la personalitat de l'obrer?
rtos. Con cualquter partldo o cUeute-t orial, de la normalitat pertorba- cuanta ee h .<\bb dicllo.
la. de los que .sobrevtvan a lf\ auena
Noti's Que el mlllorament polltic 1
que pue· bleca. Ba.sta lle¡¡lr !"editorial de <El
El proyect.o en cueet.tón puedo 81 •- Admtntstración, Slndlcatos
de al.filera.zos qu~ los ¡Urobllstws h acen
da de la vida muntctpal barcclo..
nUtc&l' Usa y llanamente la deF:\Pru1· d en oponerse, neutrallzar, o slrnple- DeDate» al qual ens ens referim, per eoonòm1c del treballador augmenta
n"ina. Dlu at.rJ:
IUN VIAIIIANTE EN CATALUAA desde el Poder n •us aU adoe de nyer
clón de oo~os los l>erledtcos popult\oo mente, entorpecer S'U a cciòn. El mi· veure com l'Església aprofita aquests en tots els pobles a mesura que va
d.e noy o de maa.-illa..
•La ProPOSlclO presentada a, tes res, la sub51Stencta de la previa ceu· nistro de Comuntcaclones ha salt· moments d·excepció per tal d 'orga-- minvant el poder del catolicisme.
En Catal una, rl enem:l¡¡-o IUito de 1a,
- Bueno¡ aqul lo que se f abrica 8'$
per ta. mtnorla. sura, la muerte de la Ubertad
·· e do por los derechos del Estada.•
Mèxic, posem per exemple, en
nitzar amb tota la rapidesa possible
lo que ceoa ce 1a Lli&l;, cuan. de 1a. m.Jsma. , Cort s de Ja. República.
mucho articulo de algodón,
1 Prensa 1 el encaaennmtento de los
al ft.n y al ca.bo; rarnas, la& 1 parlamentària de Lliga Cutalana
A aquestes Untes se'ns ocorre pre- els seus quadres de xoc a base de temps d e la dictadura dels trenta
Yo trato do lntroduclr es e articu-- madera.
oo-a.
d.JiipUestoa
esteu
no
que
d.mrtos
elOQ.Üén·
tantn
amb
defensat
ha
que
I
~mtirrepublkan.>
tronco
aquel
de
dos,
estaven
qut
de
guntar: ¿Al servei
anys que junt amb els prelats exer~
lo de <ccedu .n
que tl\lltos hacna.zos reeibló en los cia. el nostre Ulu.etre 1 volgut amic clr en to:lo m oment.o que el ~obcr~ els Sindtcat.s Lliures des de la seva Sindicats obrers catòlics.
(Oe <La V OZJ.)
I, com Lleó XIII 1 Pius XI, donen c1 Portirio Dfaz. els obrers vivien
dcbatee de la8 Conat1tuyentee. Enton. senyor Ventosa, eobl"e la necesaltat naute que ten¡-a en aus manoa la. Jcy
de
servel
¿Al
1931?
el
!lns
creació
ces OOCI.os eran u.nos, y su odlo a.1 ene· que sigui restablerta. Immediatament ea el estadist.a _mt\s genial que con·
la sensació que es preocupen de la com a esclaus 1 cap organització siD·
mi¡o comuu les lmpedü. vlaiumbrar la. normalltat de la \1da. tnuntcipal templaron los s1glos pasaaoa 7 vert..a qul estan actualment els Sindicats qüestió social, en veure oom els dlcal no era tolerada. Fins Que Obrea Catalunya, 1 especialment n unr· los venidcros. Nado. tao antlhberul y catòlics que patrocina cEl Deba.tea? obrera, cansats de sofrir perset.:U· gon, triomfant la revolució demo-aus fut.ura.a qucrella.s.
Pero de Ja competencla que le hace celona respon a un estat de consctén- ta.n antJdem.ocrlUco se ba. beollo eu A quines directives obeeixen?
dons i privacions. escapen al con· crà.Uca, donà. la cartera d'Instrucció
relaclòn con la Prensa.. Y 81 esa Jev
la. Ceda, na.die tiene Ja culpa atuo el da del nostre poble.
A aqaest 1Bien dtsueltos» de «El tro! no ja del con!e"Eonarl per mit,.. Pú!:>lica a J OSé Vascon celos. que creà
L'oplnló catalana sent una alarma ~ aprueiJa -que se aprobar&- vo..J~ Debate»
propto Cambó. Allara. los clrcunstan~
s'hi pot aplicar allò de la jà de la dona embrutida per la re-- escol~ 1 biblioteques per tot Mèxic,
clas le tuerza.o a presenta.rse como Justnlcadi&'ilma eu vew-o com tot el dr& tnAs romper detiniUvamente .a
campeón ncto del cat.a.lantamo 1 ca.ll- seu régim local continua en estat pluma que continuar eacrlb1eodo ain llei de l'embut, que tan bé saben ligió, smó d'aquelles Federacions de els obrers, amb un 95 per 100. no
dretes al nostre pala.
les
aplicar
a.
dectr
P<Xler
de
fica de humllliWçe eJ ré~tmen tranai- d 'excepció de&prlla de quatre meaoe de ¡arantla ninguna.
1
catòlics que tan almoina als obrers, sabien llegir ni escriure.
torlo que b& lmpuesto el Ooblerno a domlnada la revolta aubveratva. Reat~ verdad. pe ro con r1.e~;ao clerto y cltt :-o
,/
Ara, Mèxic, en combatre el poder
als quals, després d e treballar, no
dors I consellers muruetpats elegu.a de paaarse cuatro o clnco a.dos en
la que tué reglón autónoma.
els arriba el salari per a cobrir les de l'Església- cosa que no feren els
Pero, ¿de qulén pa.nJ.eron laa prt- pel poble, que no han comés cap de-- presidia, amén de ser de6I>OStttcto úe
Governs del bienni presidits per
mero.s cttmpahas contra "io mà8 aus- Hcte, qUè no estan subjectes a cap cllanto tuvtera, s1 algun perlOCU&ta tunecessttat3 més apremiants.
tantlvo del Estatuto? ¿Qul~n OrganJ· r,rocedlment, Q.lle encara gaudeJ:xen vlera a.J.go mAs QUe su indcpenden cta
No té l'Església altres economlstes, Manuel Azaña -, impulsa no sola-a confiança dels aeus electors t:e 1u amor a la profea!On y au luchà
Zó a.q,ueJla Jn.&rcb.a. de los t.erratewen.
·_, .-~ _
ment les escoles, sinó les organitzaEns comuniquen de Manresa que
ta: cntaJ.anu aobre Madrid ,pera ped.J.r veuen privats arllltràl'iament cte' uur desmwresada. en pro de toda.a las cau----~
cions obrere3, dotant·les d 'òrgans 1
li\ dero¡raCión de la. ley de Cultlvos? repreaentaeló 1 del lllure u:erclcl de sas justaa.
la vaga de metallúrglcs m11lora no-- nal 1nscrit que reuneixi aquestes subvencions oficials. per tal de oon~
.Pero lo mà.s deprestvo, con eer m;;,.. tablement. ja QUe s'han reintegrat
¿Qulén decid.16 n. Bamper a que la de- llurs .tunclons. Tota la vida mun1clcondicions. les persones que es tro-- !erlr·los una responsabilitat polltica
• L' AL CALDE AL DESERT
nunc1nae como anucon.stltuclonal ante pal catalo.nn està. aertosamento 1 ¡reu~ recedor de protesta mucho de lo que al treb!lll 261 obrers del ram.
bln sense !elna capacitades per a 1 social.
Fueron ment pertorbada per aQuest notori en la ley &e consigna, ~ que en esa
ei Tribunal de Garantia&?
-Veniu, Mnyoral No arn deixeu Camoó 1 la Lll¡;a. Ella. dieron pe~ 1ncompllment de la. UeL 1 61 &U.ò ~s Jey, como en tant~ otras, se tlende a
A la nostra. taula de treball teocupar els dits llocs, poden formular
101, quo obrirem una gran vlab
nalidad a este ard.ilesco Olrera Volta.. a. cert en molts AJuntameu~ c\e les eo- v1&1lar, a perse¡rult, a meatatlZU.r al
les demandes corresponents demà, de nim, t en parlarem per a documen~
teJ08
lata,
perux
el
sl
como
periodista
clrcum.scrtp.
QUCLtre
lea
de
marques
la
en
1
Lliga
la.
de
mtemoro
sazón
la
<De «La Veu de Catalunya».)
10 del mati a 1 de la tarda a. la tar la nostra tesi, la «Ley Federal
a.ctualldad comnnda.nte en jefe de la. clons electorals de catalunya bo lle de eer un bom.bre honto.do que bac:e
-El Sindicat de Cambrers de Bar· Borsa Municipal de Treball <Passeig del Traba.jo» de MèXic, editada per
operacl.on ane:a:ton.lSt.a. que la Ceda.. se encara a.mb més tntenslt.at a 'la Ciu~ aacerdOClo de una profeaión aond.e
la
de
patrons
als
vinent
a
ta.
lona
ee
la revista «Defensa. Patronal» de la
de la Industria, 9 1 11) .
propone realizor en el clan ea.mbotat.a. tat de Barcelona., on la a&t;laface1ó del ab unda.n tanro los sacru1c1os corno ca.
un 1ndllstria. l'obligatorietat de complir
Pa.ra.. cont.ene1· el ¡olpe. Cambó e:z. Yell des1.g del eenyor Pic 1 .Pon d'ar· casean la& sat1.81acclones, fueac
-El Jurat Mixt de Paletes avisa. Ciutat de Mèx.ic.
trema au catalanlsmo y excit.a a •us rtbar a ésser-ne alca.J.de, encara que d.eJtncuente vul¡ar, para sUjet.ar al en tots els seus punts elc:; acords pre- els patrons del ram perquè en el
Volem provar, en altres articles,
pal.sauos a levantar8e contra. los ~ ch1co-mliltar, eovorna.tlu, lnte.rl 1 cual h.fcieran falta leyes excepcions,... sos en el Ple del Jurat Mixt celebrat termini de quinze dies a partir del amb document3 1 amb cites dels més
póe.tt.Oe colon..izndores de OU Rabies.. a. tranattorl, ba creat un.a altuactó pert- les que coarten aua movtmtent08 1 el dia 12 de desembre 1 que fa re· dta 12 del corrent mes es presentin gra . economistes socialistes de dlpenen gra.vemente sua menorea des.
lo que éste conteattl colocando el au· llosa 1 a.nòn1ala.
No ée possible que un home sol , Ucca. AI abe:lgadO, eJ mód.lco, al poU. terèncla a les setmanes Wvernals. en aquest Jurat Mixt per tal de d~ verses tendències, la. força dels nostonomtsrno t10bte au cabe:t.a.. ¿Cree que
los c...t-alanes han olvldado &u encolla-- encara que no tln:;ués de l'ad.mlnla.. tJco mismo -cien veces màa da.B.oso entenen que les que hagin estat fe- nar compliment a la base tercera de tres arguments t la. manca. ct·una ba·
ela. OJlO&tclón nl l!:at.atuto o pretende trac1ó municipal el peculiu concepte que ntngún otro ae.dor para la vida tes sense la prèvia presentació del les Bases de Treball vigents, en el se socla~--econèmica re3pecte els ca.~
torna.l' por cabezas de turco a. Royo d1nàmlc 1 téenJc que en t6 el .enyor de la nación-. no 11e le coloca dentro tuJ.1 degudament visat pel Jurat Mixt paràgraf tercer de la qual s'adver·¡ toi.ics bOcials ct·acctó, que per actuar
VUlanovt.. Y a. los &irrarloe, tan ca.m.a... Pic 1 Pon, &88utne.lxJ les !Wlclous de de leyea es:cepeionales, no se les derègtms de torça, amb cen·
rada& auyos en aquel tlempa, como governur una ciutat de més d'un n:u- clara en estada de pellgr06idad, no •e seran considerades com no efectua-- teix que seran sancionats aquells pa~ ncce&Jten
compe...d;;:.ros boy en el Ooblerno Que ha. Uó d 'b&blta.nte com Barcelona. amb les castllla mAs q ue cuando cometen des 1, per tant, hauran de tomar-se trons que deixin de complir el que sura. estat de guerra 1 penes de
perl:>muchos
ahora
Ya.
deJlto.
a.Igún
únlcament aui, ~ com
A!Xi,
mort.
ella.
en
deJado yacente la a.utonomJ& de Cat... tota la complexitat de la vida moder·
a fer. tal com determina l 'article ha estat preceptuat
na en una. ¡ran capital. I • encara d.lsta.s, por declr UDIL Yerdad moleata cinquè de l'esmentat acord.
-L'Associació de Funcionari:i de pod.t:.n surar els Sind.tcat.s Lliu~s 1
lUAa?
Eu!oria pura... Las dert:chaa rega. menJa pernüulble que un home aol, para .f'Ulano o zuta.no, conocteron loa
-Ban estat soH.icttats a.. la Borsa la Generalitat de Catalunya convoca eatò:Jcs, sota la direcc16 i fisCBJ.ltza·
.dall por dlçutane una pleza, que ~ n1 que rae. el méa ¡enlal d.ela dicte,... trl.sT.eZM ó.e liL prl..alon. &to no lo pa-tots els companys tempc_ers afectatS CiO d e:.S jt:suites representats, ara,
c1avfa no ll&1l cobra4o 1 que Jamèa don. &ena& ca.p titol do 1eett1m1tat. U ea màa que al periOCU&ta. Y en ade- Municipal de Treball un torner me- pel darrer Decret a la reunió que al territori de la Repúbhca esp.myo-con.ae¡rulrè..n abat.lr. En el !ondo, unos Cl'orl&'en n1 de ¡ eetló. pu¡u1 disposar lante te pa.earè. mueho Ol&&. Porque pa- eànlc revolvista.. mig oficial, de 20 a
tCONSECUENCIAS
el
1 otros parQdoa t.lenen la certldu.m.- lliurement dels cabals dels barcelonJns ra esa le colocan un• leJ especla.l. 26 anys; dos corredoxs de 1'l a 20 tindra lloc al seu estatge socJa.l, Pas-- la per Angel Herr era
MOdelo de periodista post· ¡ey de bre de •u tra<'.n.eo. De ah1 •u prtaa !e- 1 oompromeu-e J 'esdevenidor de Iee rt- Porc:¡ue para eso se le poue a. la mil-- anys d 'obJectes per a regals. J un setg de Grà.cla, :l, 3er. 2a., el proCom i1em dit, lnslSUrem, cara38e
leJ
la
c:¡ue
ruvel
m.Lamo
aJ
altura,
ma
QUe
creiem
No
brU por de~~v alljar a aus adver&&r1oa nancea munt~.
PNnsa.
noi de 1t. a.'1lyS per a encàrrecs. No per dissa bte, dla 9, de 'l a 9 de tema no mere1x 1 la nostra e
m•ntatadoe 1 por lmprovl.aar un ar- a.ques' ea.a tl~J precedents en cap de va.goe 1 M.alea.ntea ponia a los mà.s existint- a. l'esmeutacta. oficina.. oerso-- la -çeUla.
obrern ho neee55tta.
vulgarea de los qutncenartoe •
!De <101 OUuvla».l
altre noc n i .n ca.o altre lnf>t&Dt.•
t11u1r1o caclauH, dure lo QUe duro...~t~rot l ona.
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La voe dedica el ,.,, editorial
o la /11.tura Uet de premsa. En.
copiem el.t 1egt1enta pardgrata:

De la diaris de Madrid només
El Debate BUrt~ sol i aïllat~ a la
defensa de la projectada Uei de
Prem$a. Nomé1 i!1. Debate emprant
el! arv.uments de aempre, plens
d'antillbeTaZt8me, del tot aegle ¡xu..
aat, ha Jet oir la aeva vetL a favor
del di.!sorta t i vergonvós J)Tc>;ecte.
Cal jer constar aquest jet.

Una llei que no respon a l'esperit democràtic de la Re·
volució
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casa
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L'Estatut de Premsa
és agressiu pobre

I

La dissolució dels ELS SINDICATS DE «ACCION POPULAR»
Sindicats de Funcionaris de Comunicacio ns

I

El periodista serà
posat al nivell dels
quinzenaris

. fusta...
De Ia mateiXa

La pertorbació de la
vida municipal

r

.
..
. ......
... ...

-

I

Ha acabat la vaga de
Manresa 1

NOTICIARI

la humanitat
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·LES LLETRES·

INFORMAC IO DE L'ESTRANGE R

LEGISLACIO

LA LLEI MUNICIPAL CATALANA, OBRA El desglaç i les tempestes de neu cauDEL PARLAMENT AUTONOM
sen desgràcies a tot
Josep M.• Escofet 1 Milà, profes- La L!ei ha. supernt, doncs, de maoor de l'Escola d'Administració Pú- nera !!ns a vul no igualada, les nomarreu
bllca de la Generalitat, fa l'elogi dc broses dificultats que la vida munila lJei municipal catalana en el cipal moderna, complexa 1 compli-

pròleg de la interessuntissima edició
de Lluia Marquès Carbó eLl\ Llei
MUniCIPal de Catalunya», (Ed. «El
Secretariat Català», posada aquesLS
dies a la venda.
Escofet comenta aixi l'obra leg¡slativa municipal del Parlament de
Catalunya:
«LI\ tasca transcendental d'estructuració del règim municipal s'ha escomès 1 resolt satiSfactòrinment en
la catalunya autònoma.
Frllit madur de notables e.;t .•dis 1
treballs, la Llei municipal, és segurament l'obra mlllor del Parlament
català; les objeocions que podr1en
fer-so són més de detall que d'orientació. Els principis que la inspuen
apl€RUen 1 agermanen la realitat de
la nostra terra amb les concepc10m;
mé~ avançades sobre municipalisme.
Reuneix prou garanties per aconseguir un esplendorós desenvolupament de les nostres municipalitats.
La Uei municipal és l'obra més
sub:;rontivament cata.ana que na
elaborat el Par:ament regional. Es
de les poques que porta el seg::l de
la unanimitat i consagració pi.'r part
de tots els partits politics catal11ns.
L'articulat de la Llei iou o::>jecte
de di~oussió curosa en la Comissió
parlnmentària 1 amb motiu d'aprovar-"C pel Par:ament una seixantena ct'nrllcles s'm;;e cap manife3ta::ló
ni <11~cussió, digué el senyor Duran
i Ventosa per via d'aclariment i de
c11ra al poble, per tal que aquest no
ho c:;tranyés, que calia: «tenir en
com¡;te que tots aquests articles que
nqtú no han eota.t objecte de discussió pública, ho han estat en canvi
en d si de la Comissió en forma
ben detinguda; i han estat exa:nl~nt.s curosament _per. par_t de la maJOriR i de les mmones 1 com a reeultat d'aquesta detingeda discussió
!ou po3Slble arribar a un dictamen
que és l'únic o un dels pot'S dictàanell< sotmesos a la deliberació dc
b C:,mbra i aprovats per unanimitat». <Duran i \·entosa. Diari de
Sessions del Parlament de Catalunya, núm. 134.)
Cont-estant a les prcct>den¡,¡; man1fe3tr-Cions, el president de la. Comis.C:Iò parlamentària, senyor Arnau
'Cortina, féu referència a la hlbonoea ta.-;ca realitzada en el si de la
Corru:::;ió per tal d'arribar u l'aproVttciú dels articles per unanimitat:
«perquè enteníem que tUl dels millors goigs que podíem tenir és que
una obra substantivament catalana,
com és aquesta de la Llei municipal,
pogués ésser realitzada per acord
unànime de totes les fraccions de
lA Cambra; perquè això ha de donar a aquesta Llei un valor de ca.rltcter, podrlem dir, definitiu; perc¡uò vingui qm vingui i mani qui
mani a Catalunya, caldrà reconèixer sempre que aquesta obra porta
la consagrac-ió d'esperit de tota els
partits que Integren la Cambra catalana. en aquests momentS». <Arnau
Cortlm•. Diari de Sessions del Parlament de Catalunya., núm. 134.)

•••

La Llei és obra d'llispamtzacló:
reflexa les idees, concepcions 1 principis municipalistes espanyols.
Tota reforma o regulació del règim municipai té una certa gènesi,
és a dir, un cert procés de formació d'idees i de condensació d'aspimelons; la gènesi del nou règim
municipal català es troba en les ronclltSions d'aquelles substancioses Setmancs municipals, celebrades a. Barcelom1, a les quals prengueren psrt
destnca.t.s municipalistes castellans,
l en els Congressos municipallste3,
celebrats arreu de la Península.
Quant al precedent illrecte i lmmediat del nostre régim, no és altre
que rEstatut municipal, el qual haVia recollit el millor dels projectes
Maura, Canalejas t Besada.
. En conseqüència, la no:;tra Uei és
un dels oosos tiples de recepció naturul de principis 1 concepcions.

•••

reconeix la
lliure personalitat dels Municip1s.
• Les entitats municipals són fets
naturals; no són creacions dels CosllOS legislatius, sinó que estan per
dnmunt d'ells, 1, per tant, en é~ser
'objecte de regula.ció jurídica, cnl
que els sigui reconeguda llur plena
personalitat.. Això és, precisament, el
primer que feren els legisladors catalans: «El Parlament de Catalunya, diu el preàmbul de la Llei, per
tal de reconèixer ei dret de lliure
personalitat dels Municipi~ que conaldera com a entitats de la vida pública, regula els preceptes de llur
existència 1 autonomia ... »
El reconeixement de la personaUtat de les entitats m:uúcipa!s no
podin ésser més expllcit i terminant.
• La Llei és realista

...

..

La Llei és autonomista: reconeiX
la llibertat de les entitats municipals.

Un Mun1cip1 na d'esser autònom
eu el major grau compatible amb
la sobirania, la unitat i el benestar
de les organitzacions públiques re..
¡ionuls i estatals: aquest és l'ideal.
B6; l'autonomia dels Mnniclpls no
liOlS és proclamada, doctrinalment,
en el curt. però substanc-ió3, preàmbul de la Llei, sinó que és reconeguda i afirmada a través de tot l'articulat, culminant en l'esta.bllment
del règim de Carta, art. 159, que és
la màxima autonomia municipal.
La condició relativa al reconeixement de plena autonomia. ala Ajuntamcuts, que l'article 10 de l'Estatut de Catalunya imposà a la Generalitat, en reconèixer-U la facultat de legislar sobre règim local, ha
<.'Stat acomp~erta i am!> gran escreix.

•••

La Llei è3 pregonament democràtica: s'apropa, el més possible, a
l'ideal de democràcia pura.
El poble elegeix els organ1smes
rector:; del Municipi, art. 46. El ¡><r
ble exerceix directament les funcion.s de govern en els Municipis
mnb Consell Obert, art. 80. El poble
projecta. inicia i dicta d1spos1cions,
art. 147. El poble ratifica o revoca
els acords adoptats pels organ1smes
municipals, art. 149. El poble, en fi,
anuHa el mandat atorgat ala seus
representants, art. 158.

1LI ".I B.Hl.lES%
AUTOORAFS, DlBtHXOS,
AQUAREL-LES
el més Important assortiment
dt GRAVATS de Barctlona

Exposició i venda. a preUI
inversemblants a
METROPOLITANA
Lllbrer:.a vella 1 nova.
Canuda, 31 1 baixos Sala Mozart)

--

-

cada oposa al règim democràtic.

• ••

La Llei és pragmàtica: cerca l'cflcléncia.
El problema cabdal del règim muniCipal que planteja la contraposició entrè la democràcia i l'eficàcia
no ha estat resolt. No ho podia esser; car, ara per ara, no es cone1x
la fórmula màgica. Amb tot, s'ha
po 'S. 1itat l'eficàcia en la gestió.
en e:;tatulr-sc el règim de Comissió
de Govern pels grans Municipis, ar
ticle 58; en establir-se el funcionament de Comissions Permanents en
els altres Municipis, art. 133, 1 en
facultar-se els Alcaldes per a resoldre arers amb aplicació automàtica
dels reglaments. art. 137.
Ha estat, per tant, conciliada t
harmomtzada. en el possible, l'antinòmia existent entre les exigències
poutique3 democràtiques i les exigències tècniques.

•••

La Lle1 ~s llexible: és ad¡tptable
a totes 1 a cadascuna de les modalitats municipals.
No s'enclou en unes mateixes normes l'organitzalió de totes les entitat3 municipal•. sinó que reconel·
xent-se !!urs diferents i nombrosos
tipus i ncct•ssitats, es faculta els
AJwltaments per a poder adoptar
l'organllzacló qae escaigui a les caracteristiqne~ de cada Municipi, article 159.
Sense suscitar !es dificultats que
hauria originat el po1'tar a la Llei
noml>roso3 models d'organització ajustats als tipus més este30s de vida
municipal, s'ha aconseguit facilitar
a cada Municipi el mitjà. de vestirse en la forma més adient.

•••

La Llei té un contingut social:
snüa l'activitat dels Municipis envers la brnanança de la ccrnumtat
agrupada.
QuP.lsevulla miciati va, qualsevulla
proJecció, quabevulla exp<>liència de
ca1re. socml són po¡;sible.s, per proavançades que Siguin:
~reSSJves I
l'Ajuntament en té reconeguda plena competència, art. 102, i, àdhuc.
expressa obligació quant a la politica social i e:opeclalment a la mi·
llora de les condicions de vida de
l'obrer, art. 103.
S'han recollit lCI:i aspiracions i inquietuds del mlllorament social. La
porta és oberta. a tots els progressos. a tots els de3igs, d'una positiva
emancipació econòmica 1 ètica.

•••

La Llei és progressi va: incorpora

a la legislació positiva modalitats
novíssimes de t·ègim municipal.
Es recollida la història. - això representa, per exemple, la mstitucló
del Consell Obert que Instaura l'article 79 -; però, són acceptades tamoc, sense reserves, les aspiracions
modernes - això representa, per
exemple, • la. lncorporat"ió en, el text
de la Llei, de la forma d'empresa
mixta per a l'explotació dels serveis
municipa.litzauts, · art. 188, reflel' directe dels Congressos, Sevilla 1929, .1
Conferències, Anvers 1930, organitzats per La Union Internationale
des Villes; la institució del President d'Assemblea municipal, art. 60;
1 la regulació dels drets d'iniciativa, art, 150, i de revocació d.e mandat dels Consellers, art. 158.

A FllANÇA, ES DESBOR·
DEN ELS RIUS

Pal'ls, 6. - El brusc desglaç està
ja proroc:mt inundacions, tal com
es tem1a.
A les Immediacions de Nancy s'han
desbordat el¡; rius Mosela i Mt:urthe
i interrompen les comunicacions a diversos llocs.
Als ravals de Nancy les aigües
han començat a envair les plantes
baixes i les bodegues de les cases
i han ocasionat grans dany~ materials.
Per altra part, anw1cien els ~!ocs
de g ndarmena que el Uarte està
pujant ràpidament i aconsegueix ell
alguns llocs una nlc;ària d'un metre
sobre el ~eu nivell normal.
Davant Ja temença que el Marne
es desbordi les autontats han adoptat grans precaucions.
EL TAMESIS AMENAÇA
INUNDAR LONDRES
Londres. 7 - L'elevació nnormal

le
el

dei nivell del Tàmesos ha començat
a produir inquietud a Londres 1 a
la. seva regió. A Butney s'han registrat ja. algunes inundaclmlS.
A Londres, el riu presenta un aspecte amenaçador. Diversos policies
han estat emplaçats a les costes
per tal de vigilar els progressos de
la. crescuda i canviar, eventualment,
si fos necessari, el curs del tràfic
als costats dol Tàmesls.
El Consell General de Londtes,
examina Ics mesures que t:nuri'l. d'adoptar en cas que la res~uda del
riu continués.

fit

La dissolució de la
eamb ra iugoslava

Londres, 7. - Encara no és segur
que Slr John Slmon vagi a Berlin
a tractar amb el Govern alemany
de la Conferència de l'Aire; però
EL CRITERI QUE HA FET
avui efectua una visita oficiosa a
DISSOLDRE EL PARLA•
Paris.
MENT
Noticies de Berlin informen que
tampoc és segur el viatge de GoeBelgrad, 7. - Als cercles oficials
ring a Londres.
es diu que, en dissoldre la Cambra,
Als chcols diplomàtics existeix la el Govern s'ha proposat cercar la
Impressió que encara no s'han ven· manera que, de les noves eleccions,
çut totes les diücultats; però es té surtt una nova Cambra que faciconfiança en què els esforços que liti l'execució del programa de revénen realitzant els governs anglès, construcció nacional planejat pel
francès 1 !tallà han creat un am- Govern que presideix el senyor
bient favorable a la pau europea.
Jeftlch.

TEMPESTES DE NEU A
GAL-LES
Londres 7. - Fortes galernes han

fuetejat el territori anglès, i ocasionat alguns danys.
El Tàmesis s'ha desbordat ~u alguns llocs de Londres, degut al seu
estat anormal.
En alguns llocs ia velocitat del
vent ha estat de 56 milles per nora,
I s'han registrat algunes tempest~
de neus al Pais dc GaHes.

HITLER ESTUDIA EL PAC·
TE

Berlin, 7. - L'Agència oficiosa
alemanya ha anunciat oficialment
aquest maU que a causa de les
moltes ocupacions que pesen damunt
Adolf Hitler, el «Führer. ha suprimit totes les recepcions preVistes
per als pròxims dies.
Se sap de font indesmentlble que
Hitler es troba, en erecte, ocupadfssim, examinant les derivacions poUUques dels acords de Londres, en
relació amb Alemanya.

L'epidèmia de grip
s'ha estès per tot
.
Europa
A FRANÇ,, CAUSA MOL·
TES VICTIMES 1 LAVAL
MALALT
Paris, '/. - A tot el p.ús es sofreix

J,.'AMBAIXAOA DE FRAN•
ÇA A POLONIA DONA
COMPTE DEL PACTE
Varsòvia. 7. - L'ambaixador de

una intensa epidèmia de grip, a.
conseqüència de la qual hi ha milers
França ha visitat avui el ministre
de persones malaltes 1, entre elles,
polonès d'Afers Estrangers coronel
el mimstre d'Afers Estrangers, seBeck per tal de donar-U compte ofinyor Lava.l.
cialment de les negociacions I de l'a.Dur:..nt les darreres vint-I-quatre
cord franco-britànic.
hores han mort, víctimes d'aquesta
epidèmia, trenta-dos soldats de les
•••
La LJ(•i cerca la tecnüicacló: la diferents guarnicions de França.
Gran venda de
major capacitació i estabilitat dels
A POLONIA HAN TANCAT
fnncionaris municipals.
LES ESCOLES 1 ~LS MET•
La gran compleXitat de la Vida
GES FAN TREBALL IN•
locAl, que en el seu desenvolupaTENSIU
ment va seguint una llnia ascenVarsòvia, 7. - Una epidèmia de
dent, converteix el funcionari munide qualitat a
cipal, com molt bé diu Jordana de grip s'ha desencadenat al pals. Mid'escoles han hagut de tancar·
lers
Pozas, en l'eix de la maquinària adpreus baratíssims
s" 1 altres han estat convertides ~
ministrativa municipal.
en hospitals. Els metges
Calia, doncs, assegurar una curo- poraiment
divuit i més hores dlàrles
sa. formació de la burocràcia muni- itreballen
moltes empreses funcionen únicacipal per a l'esdevenidor.
amb una fracció dei seu perExposició i venda de tota mena d'articles
La Llei MuniCipal confereix la de- ment
~;onal.
Ucada tasca de preparació dels TèoEls serveis públics es mantenen
nics municipals a l'Escola d'Admi- amb
Sempre veritables ocasions
molt.es dificultats.
ni3tracló Pública. que, per la seva
historial
autoritat cientilica, el seu
A ESTAMBUL TANQUEN
I la seva tradlc1ó, posarà un segell
LES ESCOLES I ELS ES·
d'inruscut!ble capacitació a favor
PECTACLES
dels que aspirin a ingressar en els
Estèmbul, 7. - A conseqUòncia
rengles del funcionarisme tècnic
de la intensa epidèmi& de grip, les
municipal.
Bé és cert que són trencats mot- escoles han estat tancades. Per igual
llos anteriors, però, posats de cara causa han estat suspeses les repre- Cada dia gran
a la realitat viva són molt discut1- sentacions de molts teatres 1 cinevariació d'articles
blcs els perjudicis que poguesSin al- mes.
PELAI, !!!t. 'l'nL. 1437'0
legar...se.
tarda
7
a
4
de
Les petjades de Catalunya sobre
aquest particular són seguides de
prop per l'Estat, com és de veure
pel projecte de Bases de la Llei MuPILSUCHSKI ANIRA
EL PRESIDENT DE BOLlnicipal espan:rola, darrerament ela.AL MARROC?
VIA t EL GOVERN ES
borat.
Varsòvia. 7. - es rullloreja que ei
TRASLLADARAN A UN A
En nitre aspecte, la Llei estableix
mariscal Pilsuchskl anirà. aviat a
CIUTAT PROPERA A VILLA
una sèrie de principis que, deguda.passar una temporada a un pals del
MONTES
ment reglamentats, resoldran satisSud, qu.;, segons un periòdic de
el
que
S'anuncia.
7.
Paz,
La
factòriament el transcendent proble- President de la República i els meml'oposició, serà el Marroc.
ma de la burocràcia municipal, har- bres del Govern que tenen al seu
Als cercles autoritzats dlueu que
monitzant degudament la lliure ac- càrrec
aquesta. not1cia no s'ba confirmat.
amb
relacionats
despatxos
els
una
dit
ha
Albifian4
àtverttt
El
ció de les Corporacions municipals la. defensa nacional es traslladaran
amb les indJspensables garanties a Tar!ja, una de les ciutats boll· verit4t com un4 casa: «Ahora venld'independència, e3tabilitat t esti- vianes m6s properes a Villa Montes. mos los part!doe nacionales porque nomenat pel president miiitar en
enrontramos 1& puerta franca».
substitució del que legalment exermul professional dels funcionaris.

IMPORTANT

SUBHASTA

HO~'~L

CAI~ÇA'fS

DE V~N'l'AS

La guerra del Chaco

I

•••

La Llei municipal resta inacaba.da. Es d'esperar que, en complementar-se, seran mantingudes les directrittS establertes 1 que no seran tampoc desVirtuats, amb intromissions
governatives, els principis autonò.
mies sustentats a través de l'articulat en vigor.
En termes generals, i des del punt
de vista de la tècnica. jurfdica, 1~
parts promulgades de la Llei municipal de Catalunya responen plenament a les modernes concepcions
de la vida local.
Ara bé; ei text, per bo que sigui,
no constitueix, en a1 mateix, la realitat. Els textos de les lle1s mai no
han estat altra cosa que la caixa
de la carretera, éll a dir, traçat
orientació, p:¡,sibílitncló. fórmula nor~
ma.tlva.
La vida mwllcipal no és solament
allò reflectit en la Llei elaborada
per homes d'un gran fervor idea.llsta: la formen els costums, els bomes, l'aptitud dels partits politics.
l'actuació dels Governs, 1, en fl, tot
l'ambient SOcial del pais.
Tanmateix, servem una fe pregona en el futur; creiem sincerament
que els nostres Municipis, de gloriosa història, tenen per da.va.nt un esp~èndid esdevenidor.»

NOTICIARI
LES REEDICCIDNS DE LES
OBRES CIENTIFIQUES EN
CATALA

La Direcció de «Monografies Mèdiques» està activant les segones edicions, temps ba projectades, de tots
els fascicles esgotats d 'aquesta colleccló, que totjust acab'\ de publicar
el quadern 82.
«Monografies Mèdiques» tnlcla; aouesta nO\'ll tasca amb lli ·segona edi-

Alguna vegada. ho havia à'encerDIUEN EL S BOLIVIANS t4r.
QUE HAN DERROTAT ELS
PARAGUAIANS
Han desaparegut cent tiquets del
La Paz, 7. - Informacions pru- banquet que els agraris barcelonins
cedents del front d'operacions de dedl{luen a Rovo Villanooa i amics
Vllla Montes, anuncien que les tro- que l'aoompanJien.
pes bollvlanes han refusat victorioL'arró• ts obligat en un àpat d'a.sament en aquestes últimes 24 bo- questa mena.

•••

res! orts atacs de l'enemic, ei qual
no obstant la gran concentració d'artUierla, no ha aconseguit cap dels
seua obJectius.
Es desment d'una manera categon
ca que el Govern de Bolivia hagt
pensat un sol moment en l'evacuació
de Vill& Montes, punt en el qual la
Vida segueix desenrotllant-se normalment.

•••

Ahir, a l'Ajuntament, l'eufòria ha.vta queà4t reduïd4 a la seva mini-ma expresrió.
Tot eren caru llarguu i fronts
arrugau.
No som res en aquut mén/

• ••

Prenem bona rwta d'aquesta conteutó.

cia

••

•••

S'anuncia una Exposició històrica
•
retrospectiva radical.
Llegim a Renovación: «Pich és el
Hí deuran figurar aqueUea totabombre que aupo arrancar de la grafies
Pic amb el Borbó
anarquia a lo.s obreros espa.fioles... t els toltsdeldelsen?Jor
procés Ferrer, el• art,;
Encara el C4P en~ roc!a.
eles Rebeldes í El alma en los labios.
Una com.tllf6 de radicals ha anat
S'hi haurà d'anar.
a Madrid a dema1141' càrrecs. «Vo.
lem, h4n dtt al unvor Lerrou:&, que
u rwmen.tn gestor• 4 tot arreu t qtu
u facin 7WUI futgu municipal~ en
L'Assoctactó de la Pre1118a D!àrl<J
tou els poblu.. ·•
de Barcelona h4 tingut una aran
Una petició tan justa 110 creiem pensada. S'ha empescat una fiesta
que 8igul desatesa.
goyesca al Liceu, en la qual tote, les
• •
senJiores an.tran vestides de maja.
volen
barcelontm
oedilte•
Eu
Peró oo s'acaba aquí la pensada
constituir Joventut. femeninu.
L'escenari «Se convertirà en la ~
Fan ~ Atzf podran llançar els dera de San Is!dro•.
morts que vulguin sense que ningú
Castissos que som/
no s'hi tl{lul..
1 st pensessim, a més a més a
protestar del projecte de Llet 'de
Un tunclonart de la General!t4t, Premsa? •

••

caó dt 1 obro. del doctor Emili Mira

«La IJ.~ir oauàllsl»,

publicada. ara f&
nou a~s en els fascicles 2 1 3 de
la Colieccló, 1 que es posara e. 1&
venda dintre poca dies. L'e.utor, el
doctor Mira, un deia nostres psiquiatres méa aguu, b& fet una reviSió
tan acurada sobra l'Obra vella que
per tal de posar-1& al d1a n'ba suprimit fragments extensos i l'ha ampiada amb capltol.s noua degut a la
variació que han sofert en molts
punts les doctrines de Freud, i això
fa que més que una segona edició
cal considerar-la ¡airebé com a una
obra nova, molt diferent a la pubilcada !.'any 1g26.

•••

•• •

•

•••

Moscou, I. - Anit tmguú lloc ia
clausura del Setè Congrés de la
Umó S~>VIètlca, després de nou d1es
de sess10ns. S'ha elegit un Comitè
Central Executiu de 605 membres.
e el qual figuren tots els liders bol·
xe vistes.
En ésser elegit Lit\inov s'oireu
nodrides ovacions. El Comitè Cent~! Executiu és la suprema autor¡tat governamen';al Jiins que es torni a reumr el Congrés.
El Congrés aprovà, per unamm¡.
tat, una moció, per tal de modilicar
la constitució soviètica, de manera
que es pu~uln celebrar les tlrct:!Ons
per votació directa, ami> la ft:'3li·
tat de proporciOnar Igualtat dc :epresentació a t()tes les classes: t.: ms'inclo;,¡ In votació secreta.
• Es celebrà una vt>taciò desp~.:s
d un diScurs pronunt·JI't IJCr Holo·
tov, el qual m&.nifcstà que els t.l.ne~:;
i els c.amperols s'han donat ja res
mans, practlcament, i ja no bi na
el Pl'r què els obrers hagm de gaudir r'ro privilegis com els que fou ncgest:~. t la COilStitució.
El ,;ongrés acordà qut; el Com1lé
Cem; .d Executiu des1gnés un Cos
Especial que formuli les esmenes
a la constitució, àdhuc amh canvis
en les lleis electorals.
En assenyalar la urgencla d 'aquests canvis, Molotov d1guè: <tTtot
el millor que hom coneix del slste·
ma de Govern parlamentari ha de
qt.edar inclòs en el nostre sistema»
Com que l'únic partit que té eXIStència legal a ta O. R. a. s. és el
partit del Oove:n, a molts els na
semblat paradògic el fet que Molotov pugui arlar del sistema parlamentari en la democràcia soviètica
ja q~· ! no hi ha partit d'oposició, eS:
SIO'nCIRl als Governs parlamentari!-.
SERAN EXi'U-SATS DE FRANÇA
DETINGUTS
ESTRA "J GERS
AMB MOTU DELS FETS DEL 6
DE FEBRER
Amb mot1u de Ja maJ:'arls, ·¡,

26

pulsió del ter-:t()ri francès.

FLANDIN GUANY A UN PLET DE
CONFIANÇA A LA CAMBRA
El parlament del senJior Ventosa,
al Congrés de Madrid, h4 constf..
Pans, 7. - Aquesta tarda a la
tuït un elogi de l'Ajuntament de Cambra dels Diputats, ha ' estat
Barcelona elegit pel poble.
aprovada, per 318 vots contra 263 la
Elogt que als quí volen ocupar el qliestió prèvia oposada pel senyor
seu lloc els haurà Jet molt poca grà- Flandln a la resolució socialista re-

Parlava, ta pocs dies, Renovación,
•
de les grans' tntciattves que estara
número d'un
primer
el
sortit
Ha
desenvolupant el senJior Ple.
que es titula España.
I deia ahir: «El seilor Ventosa l¡)· setmanari
Díu que z,e a dejensar «un Estado
nora que el alcalde de Barcelona se unitario.
a.utoritario y corporativot.
limita a hacer cumpllr acuerdos to'
Lí augurem un èxit.

rnados por Ayuntamlento.s anteriores...•

russos acorda diverses modi·
ficacions en el sistema representatiu

cia el càrrec, es veu abocat a un se·
riós disgust per culpa d'ten gos.
nifestació tul)lnnista d'ahir, 11 la
O millor dit, de dos gossos: un, el Plaça de la Concòrdia, han estat deseu, t l'altre el d'una persona que tinguts 26 estrangers, tots els quals
està molt per damunt d'ell.
són coneguts com agitadors poUVes per on una bamtla de gossos tics.
pot portar un enrenou.
:1eran proposats per a la seva ex-

•••

\~

el

ALTRES DIUEN QUE HA
ESTAT DISSOLTA PER•
QUIONES
QUE EL GOVER: J TEMIA
CENSURES DEL SEU PRO· ta s'ha dc:;enrotllat en els ¡¡egiients
PI GC''ERN
termes:
Belgrad, 7. - La dissolució de la
--se 11 aproximen jornades di11-

Spukchlna (parlament>, decretada
ahir pel Gabinet Jeftich. a Instàncies del pr!ncep Pablo, ha produït
torça sorpresa ala cercles 1 a l'opinió pública. La sorpresa ha estat
més gran perquè el Comii} financer
del Parlament havia estat convocat
per & l'onze d'aquest mes per tal
A HOLANDA TANT Lt FA de deliberar sobrt! els pre$supos~s.
H~m assegura que el Consell de
COM NO SUBSCRIURE'&
Mimstres decidi dissoldre el ParlaAL PACTE
Amsterdam, 7. - El periòdic «Te- ment, perquè sabia que el partit go.
legraab considera que Holanda no vernamental, o sia el Partit Nac!o.
e tperimenta la menpr necessitat d'ad· nal Iugoslau. tenia el propòsit de
herir-se a.l projectat Pacte Aeri sor- censurar, en el transcurs de la progit de les negociacions frauco-brit&- pera sessió, no solament l'L. tivitat
niques
del Govern en polftlca financera stDes de La. Hala hom diu, amb tot, nó la seva política en general. '
oficiosament, que el Govern holandès no nega.tia la seva coHaboracló
a l'esmentat Pacte sl fos invitat a El setè Congrés dels Soviets
subscriu re'l.

ALLAU DE NEU A SUISSA

Ginebra, 7. - Durant el dia d'avui ha caigut gran quantitat de
neu a Suïssa, i es fa impossible la
pràctica. dels esports d'hivern.
Grans allaus de neu han ocasionat la mort de set persones al
Cantó de Grlssons.
Hi ha algunes poblacions Incomunicades a causa de l'enorme quantitat de neu acumulada.

~d
~

ferent als decrets lleis que prèviament havia exposat el cap del G"'.,..
\·ern.
UN LABORISTA GUANYA UN
CONSERVADOR EN UNA ELECCID
PARCIAL

cils, oi?
-Totes ho són per a un pugil.l.sta,
perquè en aquesta professió sempre
h1 ha el r1so per al gladiador, tant
més quan l'adversari és de la qualitat dels que se'm van a oposar.
-Però en canvi, econòmicament...
-No em puc queixar. D'ençà que
valg uwbar a Europa, el 20 de setembre. he disputat disset combats.
O sigu¡. a raó d'un partit cada set,.
mana, aproximadament. Pel demés,
ja podeu dir que em proposo proaseguir aquest ritme. Quant més boxe1o millor em trobo i, com és natu.
ral. també millora la meva ecooomi~.

Després de boxar dilluns vinen~
o~~b Holtzer m'acararé, s1s dies des.m·s. amb Josep Gironès. davant dd
'lll!l nosnré en litigi el meu titol de
campió dt:l món, titol que ara ~
més valor moral d'ençà que el crutl·
pió ploma, segons la Natlonal Boqing Association, el mexicà Baby
Ammendi, a e ab a d'ésser posal
knock-out. No crec que ei desti em
guardJ un dessenllaç semblant en
cap delq dos perillosos comhnts que
haig cito disputar aquests dieJ.
-Dineu que teniu por als jutgea
"5P<ITIY01S?
-Jo prefereixo. naturalment, evl·
tar el seu ooneixement. Per això el
meu manager Pete R.lley ha dema.
nat que el meu matx amb Gironès
·•i dlr!Mi uer un àrbitre únic neu·
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-Qu!ne:. t!<perances teniu sobre
aquest combat?
-F.spc·ro guanyar bé.
-Amo tot. el partit ~ulterior...
--Tothom eslà ~xposat a nllò inesperat G; ron ~ em ~orprt'n"ué amb
o.m., dreta n10lt seca. Com que el
va!·~ \ t>t;re vet<:rà, vaig creure que
lR ,., .:0m e:~ succeelx als altrea
pu.t;l!::; C•l aquE:Stes condicions, seria
UI lt!tiÜ però Se!!SC «punclu. Dc-50res va1g comprend.l·e que Gironès
posseeix un cop temihle. Ho considero trancam~nt pPti116s. Això vol dl!
que box ~ ré nmb ta~a mena de preo
('1\Uclons
. -vó~ wu e.;qu,•rrà?
-..Sl. Des dels meus debuts pugi·
ltStlc3 vnig començar automàticament a avançar el braç dret, i en
conseqüt~ntia hagué de pegar runb
l'esquerre. Em n.llg acostumar a
aquesta moua.itat i cm resulta moll
bé. Em su:Jot.a un uvantatge davant
els meus ·adversnris no eÈ-querrans.
Derroto l'lS meu> ndversarl~ i "'• de3fnlg el seu joc. Els meus cuemlel
nll'S tenublc.s ban e~tat els esquer·
rans. Em lnOICI:itava enormement tro
bar-me un ptmy dur al meu nas.
Ja veleu rn quhl estat me l'han JlO'
sa t ...
-Coneixeu altres pugils que llur
glòria sigui deguda ni fet d'ésser es<tU<'rruns?
-Bols em recordo de dos. El pes
mlg Mac Coy 1 el welter Corbet 11l
-Qnin creieu el millor pnglli.sla
KlllC'Tlctl &en-Re t.enir en compte !et
categories?
-scn.se cup dui.Jte Burn.;y t~o~>. el
campió mundial dels lleugers. Es Ull
atleta magnífic, ardent, lntelligent,
manyós, exceHent tècnic. Ho re1m<'.il
tot. perquè, a més a més, és d'UD1
moral consoont. Si, tal com espero.
conservo el Utol mundial després .del
meu combat amb Oirones, conSideraré que en vencer el català he ven·
~ut el segon ploma del món. Elll
consideraré sense ndverl'ariS en t11
meva. cate¡:oria i retaré Berney }Ul5J
per al titol de la seva categoritl. E!ll
considerarla feliç si s6c campió UlUli'
dJal dels plomes 1 dels lleugers ...
p, ·opr·:" uc hnn
--Quin. ,;.e
impressionat mo:.s?
-DP~prí·s dc Gironc~. Ncl f:Jrl.r
ton 1 deoprés Wulsh. Tar!eton ern;.
agradar com a boxador, perb GI
nès 1 Walsh em semblaren n1és
nUosos. Arn') r:~s va!1 pa·~ar un Ol
moment
-Porteu fa.ma de l.Jurlar-vos dl
tes supersticions...
-No n'hi ha per men~·s.
leu que sigui supersticiós si ÓeJI
guanyar el campionat mundialrsnf
plome.os un divendres, dia 13,

El laborista
Liverpool, 7. J. J. Cleary ha guanrat l'elecció parcial del districte de Wavertree a
Liverpool, per una majoria de Ú70
vots sobre el candidat conservador
oficial J. Platt. La votació rou de
15.611 vots el primer i 13.716 el segon. Randolph Churcbill, conservador Independent, ba aconseguit
10.575 vots. Randolph CburcWll éa
ftll del conegut ex-ministre dei mateix cognom.
1933? ...
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DIVEND RES, I DE FEBRER DEL 1935

RADIO

La Música

*

ASSOCIACIO DE MUSICA
ANTIGA
Aquesta entitat celebr arà el se-.1
proper concert, corresponent al present mes de febrer, el dijous, dia 21,
a casa de l'Ardiaca. Els artistes alemanys Georg Dannstad I Emma
Darmstad donaran un interessant
recital d'obres alemanyes dels segles
XVII 1 XVIII per a viola i plano,
I per a plano sol.
El concert dedicat als ((Quintets»
del Pare Soler que s'havia anunciat
per a celebrarse en el present mes
de febrer es celebrarà el mes de
març.
EL PREMI <cMAR IA BAR·
RIENTOS>I
El propvinent diumenge, din 10,
a les dPu del mati. tindrà lloc a
aque:;ta E.;(;ola tBruch, 1101. els exercleis d"opo~ició al Premi Maria Barrientos, corresponent. a l'any 1934.
A aquests exercicis hi concorren dos
opositor,; d'abc<.'.

UNIO RAD IO, S. A.

Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
DIVENDRES

bat

MIGDIA
12 - Senyals horaris. - secció
Femenina. - Música selecta en dis-

cos.
EMISSIO DE SOBR ETAULA
13. - Senyals horaris. - Programa dl diScos variats.
13 55. - sess1ó Cinematogràfica.
_ curlellera de cmemes per a av..tl,
dlve11drcs 8 de febrer del 1935. t.ectnnl cartellera
14 - «La Paraula». - Emissió d~
les dt.cs de la tarda. - Informació
de Barcelona. - Actualitats teatrals 1 musicals.
14 30 - «Butlletl Otlrinl» de la
aencn.!itat de Cat:lll,mya. - Sumar1 del número publicat avui. - Conttnuatió de les Actualitats. - Borea dc 'l'reL 11 de E A J-1.
·
15 -- «La Paraula». - EmiJ¡sló dc
leS tNs de la t,trda. - Directament
des d ; ~ Madrid. - Ministeris. - Reeum dc la «Caceta» i Consell de
Mini.&\ re.>. - Sessió Radiobenèftca.
- Di .. os escoll1ts.
1G.
«La Paraula». - Emissió de
les <,.mtre de la tarda. - Informació r:rneral. - Informació del Consell te Ministres. - FI de l'emissió.
TAR DA
18 - senyals horaris. - Mustca
cDa Ct\mera»: Tercet en Si major,
op 8, J. Brahms; I) Allegro con moIIl ;:)cherzo; III! Adagio nom

toi

gtien~

a.

semprt

r, tant

troppo; IVJ Finale. Rosaura Coma,
ptauo: Jull JarqJe, violí; Fc·rran Pérez Prtú, violoncel.
18.30. -- Suplement de «La Paraulai), dcd!eat a la Secció Infantil de
RADlO BARCI:.LONA. - Rondalles,
contes, consells útils, etc.
18.45. - Conferencia en castellà,
per Antoni Gramouse C!'.stillo, dil'ector dc l'Institut Municipal d'Estadisllc<¡, que analitzarà els treballs
d'el seu departament, i a~>senyalarà
les obligacions i drets d'aital Ser\'Cis, que deriven en benefici de tots
els chtladans
19. - Senyals horaris. - Progran:a del Rad!oient. - Discos a petició Uf' SPnyors subscriptors de RADIO BARCELONA.
19.15. - «L. Paraula». - Emlssió
d \111 quart de vuit de la tarda. Infon .ció de l'estranl!er, Baroelona, :Vu1drid i provincles. Obertura
de lJ. Sessió de Gorts. - Continuació del programa del Radioient.
19A' - Cotitzacions dc monedes.
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NotiCI:ln ~:sportill de «La
Parnttia». - Quart d 'hora de l'Esport < c. talà. - Sessió inaugural amb
parln ...h.:nts a càrrec dels senyors
Joan , toca Alcanyís, Fra cesc Guardla 1 l~ius i Pompeu F't.bra, secreta.-!, ' tcepresident 1 president, res])('<'t
:nent, de la Unió ca• , Jana
ú
dcracions Esportives. - Prog r·.Uu6 de discos selectes.
20.:lll. - «La Paraula». - Emissió
Ce t .-; quarts de nou deo la nit. Re:, ,w\tl del que s·ha pubhl:t.t als d1ari5 dc Barcelona, glossat pel publiclstu .J. Navarro co~tabella. - Contimt~~~ <6 del prog¡at<la de discos. Cotit.-;o.,dons de mercaderies, valors
t cotons.
·
20,50. - «Excurswnismt:~>. - EIIUSaió dtC:icada a aquest important esport, en coHaboració amb la. Fede.
ració cl'entitats excursionistes de
CataL ,¡ya.
21 - Senyals horarrs. - Servei
MctcOidògic de la Universitat de
Barcelona.
21,05. - Emissu> a càrrec del conJunt c<Alma Aragonesa», format per
SO ï ·ures de la jota cl'Aragó. uRouddla Zamgozanr·.>•
dirPctor
Flort'J •li Santam:lria i t h r ..mi>ions
Joan Antoni Gracia, .Pihtr Abud,
Josep Sierra, Trmitat Pueyo, Josep
GracJ< . Josepa Baquedano Celest!
Ballar ll, Camila Gracia i Gregoria
!lli

A.J ORN·~r.d:rn

UEL CON·
CERT COSTA
A conseqtlèncm d'estur passant un
estat gripal el gran violinista Francesc Costa. queda ajornat el concert
anunciat per a diumenge vinent, a
la tarda, al Palau de la Música Catalana.
Oportunament anunciarem la nova
data assenyalada per al recital Costa, esperat amb. tan j ustificat interès pel nostre publlc de concerts.

que

altres
ser'.a

PROXIMAMENT

~infonía~
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LA DOLOROSA
DEL MESTRE SERRANO
AL

Capitol Cinema
UNA PEL-LICULA NETAMENT
m ERICA
. .

Es un Io'ilm Param01mt

1AVU

«El Nostre Teatre»

Ent r eactes
*
.. 081P OLAPIIIA
aue sembla qua. després d'lnces!lants
treballs. Ja t6 teatre a Barcelona.
Sara el uGran Prlcen 1 comencarà
la temporaoa pel Dtsaabte de GlOria

Pròxim clilluna
dia 11
ESTR ENA
en espanyol

La Cultura

sa», P. ~tratl~::;.

t<La Paraula». - Em~.;;Jó <.:e
les dotze de la nit. - Darreres tnformacwns. - Fi de l'emissió.
24. -

Oladys Swarthout, mezzo-soprano
de l'òpera de Nova York acaba de
signar un llarg contracte amb la
Paramount. Gladys Swartb out, que
ha pres part en un gran nombre de
programes de ràdio, va néixer en un
· poblet de l'Estat de Missouri i va
1començar a cantar en el cor de l'església del poble. El seu debut en
l'òpera de Xicago el 1925 I la seva
act-Jacló després amb la companyia
Raviana, la feren popular f el 1929
entrà a formar part de l'elenc del
Metropolità de Nova York. S'espera
que arribarà a Hollywood aL'Ci que
acabi la temporada d'òpera a Nova
York.
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DILLUNS ·

CLAUDETTE COLBERT

CAMIS E: RS

L'llè CRITERIUM INTERNACIONAL DE
CROSS CICLO • PEDESTRE, A PARIS

ò lnesé amb
que el

Les Arts

PREPARATIUS PER A COMME·
MORAR EL SEU ANIV ERSARI. EL
CONCURS D'OBRES COMIQUES.
L'OBRA QUE ACABA DE PUBLI·
CAR I LA DE PROX IMA APARI•
CIO
Amb motiu del primer aniversari
ò.e l'aparició de cEl No3tre Teatre»
el qual a'aoompllrà el mes que ve:
hom prepara una sessió teatral a
Barcelona. Naturalment, l'obra que
es representarà serà una de les pu. blicades per aquesta coHecció des
¡d el número 1 al 24, que són elS que
formen una any ad&. ¿Quina obra,
però, cal que sf¡ul l'escollida? La
Direcció de «El Nostre Teatre» vol
que això ho determinin els lectors.
Perquè aquesta iniCiativa sigui un
fet, en el número vinent de <tEl Nostre Teatre» hi haurà la corresponent papereta de votació, en la qual
caldrà que els qUi vulguin prendre
part al plebiscit teatral la tram&tln a la Redacció de «El Nostre Teatre», lnstaHada a Barcelona, carrer
d'Urgell, 155, segon, sewma, degudament signada, fent-hi con3tar l'adreça del votant 1 el títol de l'obl'a per
MAGISTERI
ell escollida. Tots els votants tinAls mostres del pla 1914.-Es con- dran dret a assistir gratuitament a
voca a tots els mestres del pla 19H la sessió teatral que se celebrarà per
per tal que assisteixin el proper diu- a commemorar el primer aniversari
menge, dta 10, a dos quarts d'onze de l'aparició dc «El Nostre Teatre».
del mati, al local de l'Escola NorUna altra prova de l'afany de fomal de Mestres <Rambla Catalunya, mentar el tf'~tre català que ~ent
1231, a una reuruó de màxim into- l'empresa Pr' · t. cte <tEl Nostre Tearès.
trel'l és
d'obr~ còmiques
La Comissió organitzadora fa avi- inèdites. elHaconcurs
e-stablert un premi de
nent que dita assemblea afecta als dues-centes
cl'lQuanta pessetes per a
mestres sense coliocació, als curse- la mlllor obra
que es pre3enti al
tistes eliminats i als normalistes del concurs 1 deu mencions
honorifiques
quart curs de l'esmentat pla.
per
a
lea
altres
que la segueixin en
En l'ordre del dia hi ha la promèrit,
,
a
més
de
l'obligació,
que s'imposta d'adhesió a les peticions forposa 1empresa editor&, de publicar
mulades pels companys d'Alacant.
l'obra premiada J les ((mencionades»
d'acord amb el que s'ementa en leS
NOTICIARI
-Avui, divendres, a les 10 de la b~es del concurs, ln!'erldes en els
numeros 13 1 15 de «El Nostre Teavetlla, al Olub Excursionista de Grà- tre».
cia (Astúries, 33, 1er.), i patrocinat
El darrer volum de «El Nostre
per la seva secció d'Esports de Neu.
tindrà lloc una projecció de dispositives de mtmtanya a càrrec d'En Josep Ventura i Castelló.
Oiprès 1 la petita gran artista Carme &teso.
;
.
22. - «La Paraula». - Enussló de
les deu de u nit. - Directament
des de Madrid. -;- Sessió de Corts.
- Resum de les informacions radiade.• dur:,nt el dia.
22,15. - Transmissto des de la
GrallJa Royal. - Concert pel Sextet
Toldrà. - «Fesuval Alemany11: «La
Flauta encantadf\>1, Mozart; «Serenatall, 1) Allegro; Ill Romança;
III) Minuet; fiT J Rondó, Mozart;
Minuet cu Re <rtel Divertiment),
Nhw.:u;: «Don Joam¡, Mozart; Kè~ien
WI. Wngncr; «F.l Cavaller de ln Ro-

e

ol

Es diu ...

.. que al Poliorama no cessen els
projectes de cara a noves estrenes.
...que es diu que una de tes obres
que més aviat seran donades a conèixer serà l'obra de oostums barcelonines ttEI negre de la Riba», ori·
gi nal de olosep Serra.

Pròxitnatnent

- César Romero, jove cubà, la
breu campanya del qual en els estudis li va valdre petita rols en
quatre produccfona recents, ha estat
escolllt per a actuar amb Marlene
Dietrich en uCarnavalesca11, sota la
direcció de Joseph von Sternberg.
- Lcwls MUestone, notable dl(j{QtW( KllnOZ·.JAWGRrnUAT· MortA GOTA
rector de pelllcul~. acaba d'Ingres~ lo -.to tJ. XAVItRd.NONT!;PIN sar a la Paramount per tal de dirigir «Dos en una torre», una obra
e11
musical que Interpretarà Mary Ellis,
una de les estrelles d'opereta més
populars a Londres l Nova York.
... que, de finitivament, Josep Cia·
pera Ja té teatre.
...que, a partir dtl Dissabte de
Glòria, ell I la seva oompanyla, o
alguln Assumpció Casats, Gim6nez
Sales, VIsita López, Angela Guart,
Ma ria Llulsa Mir, Salvador S ierra, et o., a ctuaran a l uQ ran PrIce,,,
el nou local Inaugura t fa poo on
h i havia ta sala de ball aLa Bohèmia,,.
Dlpu tao•o¡ l82 · Telelon 18710
... que mentre espera el Dissabte
Ar t
orn amentaol6
de Glòria, Clapera sortirà de utourARMENQOL
Pi ntures a l'oli
néen el proper dia 17, a base de «Ltt bla q1.1e serà baixa del Maravlllas, JOSEP O .JANSAN A
t
verges calgudesn, de Poai·Aregalt.
M
LLOMBART
t
de Madrid.
Fina el 11 de febrer
...que la subst ituirà Conxlta Leonardo.

ISales

esttanyol

DILLUNS, V

ETAPJI

d'Art

I

Galeries Laietanes

SYRA

Teatre» conté la divertida romèdia
en tres actes «La familia BartoU».
de Lluls Elias, l'afortunat autor de
«Madame».
Per al número vinent, que sortirà
el dla 15 del mes que &Om, «El Nostre Teatre» anuncia la publicació de
l'obra en prosa «L'ombra», del prestigiós literat AmbrOS1 Carrion.

• ••

METRO PO t

Dilluns, dia 11, nJt, ESTRENA
en Solemne Sessió de Gala, de
l'obra mestra d'amor d '
Alexandre Dumaa {fill)

Director : F. Rlvers. Supervisió:
Abel Gance. Exclus iva: Jaume
costa

I, EXIT

Nova Junta. - La Janta de Goyern del Circol Artistic, ba quedat
constituïda per al present exercici
en la forma següent:
President, Josep Clarà Ayats; f i•
ce-president, F rancesc d'A. Plana.s
Doria; secretari, Manuel Ooday
Prats; vice-secretari, Carmel DavaUllo A rti~as; tresorer, Jaume T rabal; comptador, Manuel Risques
Trlllas; conservador, Ramon Cruells
Folguera; bibliotecari. Claudi Castells CUmella; vocal de classe. Joan
Serra Melgosa, i vocals, J . Alumà
Sans, Gaspar Camps Junyent, M.
Garcia Pérez de l'Ingerto, Josep M.•
Martf, Enric Morera, Miquel Paredes, Benvingut Rius i Josep M.•
Rosal.
Exposloló Dlaz Costa. - Aquest
artista exhibeix a la Sala Renart
un remarcable conjunt d'obres de
pintura paisatges diversos. La susdita exposició fou inaugurada amb
¡ran èxit el passat dissabte.
Clausura de l' Exposició Gargallo.
- Avui, divendres, es clausur arà a
la Sala Parés l'exposició d'homenatge a Pau Gargalla.
Per a la lnauguraoió Togores. S'han repartit invitacions per a
la inauguració de l'Exposició L·ogores que tindrà lloc demà, d1 .bte,
a les sis de la tarda. Assistira....~ destacades personalitats de la vida cultural I artfstica, i l'escultor Aristides Mallol que arribarà d'un moment a l'altre.
Exposicions. - Demà, dissabte,
a les cinc dc la tarda, tindrà lloc a
les Galeries ...aietanes les exposicions de pintura dels artistes senyors Joan Cardona, Agustí Anti·
ga, Rafael Areñcs i Santiago Soto,
En uns altres salons s'exposarà
una coHecctú de quadres antics procedents d'una coHeccló espanyola de
C Hidalgo Làzar:>.
INAUGURACIO
Demà, dissabte, a les cinc de la
tarda, tindrà lloc a la Sala Buaquets la Inauguració de l'exposició
d'aquareHes de l'artista de gran anomenada Miquel Farré, guanyador
del Premi Nacional d'AquareHa 1934.

... que a l Ca tderón, de Madrid, obri•
ren un abonament per a tres fun·
olons d'òpera.
. .. que Immediatament queda esgotat, 1 l'empresa el prorroga per
' a set.
... que ta mbé S'han esgotat tes localitats per a lea set.
... que un popular múslo de aar'JIIA!~~ suela es dóna ats dimonis en veure
que a la gent 11 a grada l'òpera.

'il~!l_d;:~~~~ilt~~~~~~:¡
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... q!Ae Empar Mlguel Angel sem·

ELS ESPORTS

TEATRE
AMATEUR

...que per a l Dissabte de Glòria
debutarl al Prlnoipat Palace la com·
panyi& S.st-Barba.
...que t6 el teatre con tractat per
a quatre mesos.
... que oomenoarà amb «La del
manojo de roaas», I després segui·
AL PARTHENON
ran lea estrenu de aMe llaman la
En el festival que l'Associació
presumida» 1 nLa de la falda dt
General d'Empleats d'Assegurances
céflro».
celeprarà denià. dissabte, dia 9, a
•••
les deu del vespre, en el Teatre
... que el popular Pepe Marquès na Parthenon, en homenatge al seu
adquirit un popular establiment res- president senyor Lapeña, es repretaura nt del carrer de Fiveller, can· sentarà la comèdia en un acte de
tona da a la Plaoa de la República. Muñoz Seca t Pérez Fernàndez eCo... que Pepe Marquès, actualment ba fina». A més, actuaran la nena
H. Marimon amb an recit al de danretirat de tota aotlvltat escènica, los ces;
la rapsoda senyoreta Crespo;
rememora durant les hores de men•
Rondalla Aragonesa del Centre
Jar a la clientela, ja que explica la
Aragonès; l'humorista Raspall; l'excontes, xlstos I acudits.
cèntric Jlm :oz; la parella de balla
.. .que sembla que aqu
anúme- de saló «Los 7arc1a». i finalitzarà
ro» té gran •xlt , de manera que la vetllada amb un ball de gal&
amenitzat per Stambul Orchestra.
cada dia augmenta la clientela...

BOXA, A MADRID
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Els Campionats de Barcelo- El Barcelona contra el València, a Les Corts, i l'Espana de Cross
Diumenge al mati es disputarà. a
nyol, a Oviedo
Can Tunis
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r.r• iamben
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EL CAMPIONAT DE LLI CA

els Campionats de BarPRIMERA DIVISIO
celona de Cross organitzats per la
Barcelona - València, Iturralde.
F . C. d'Atletisme. La primera prQOviedo
- Espanyol, VUla verde.
va que es correrà serà la correspoAtlètic de Madrid - Atlètic de Bilnent a les categories neòfits 1 de- bao,
Sanchis Orduña.
butants. 1 1\ continuació la de J4Donòstia - Sevilla, Arribas.
niors i sentors, la qual, tal com estê.
Betís - Ràclng, Canga Argüelles.
anunciat, serà de lllnre par .ctpaArenes - Madrid, Slmón.
ció. L'horari fixat per a ambdues
SEGONA DIVISIO
proves permetrà als aficionats que
(Primer grup)
desitgin fruir d'una completa jor'Bnracaldo - Avilés, Zabala.
nada de lluit. atlètica, de traslhCelta - Nacional, Polldura.
dar-se al Parc de la Ciutadella amb
R. Ferrol - Corunya, Hernàndez
t emps hàbil pt.r tal cle presenciar
Areces.
l'arribada dels atletes que disputin
Sporting
- Valladolid. Vallana.
el Cnmpicnat d(? Marxa.
<Segon grup)
• • •
Sabadell - Girona, Vilalta.
La Federació <.;::talana d'Atletislrún - Júpiter, Elizarl.
me fa present als clubs i atletes que
Saragossa - Ossassuna, Cruella.
encara no hagin tramès la lnscrip.
<Tercer grup
c;ó p er als Campionats de Ba rceLa Plana • Elx, PUjol.
lona de Cross que es disputara diu~enge, que poden fer-ho fins avui,
Levante - Hèrcules, Comorera.
dtvendres, a les nou de la nit, en
Malacitano - Granada, Hidalgo.
qual hora sense cap mena de dilaMúrcia · Gimnàstic, Melcón.
ció quedarà tancada la inscripció.
La F. C. d'A. ha disposat la sor·
El Barcelona-València
tida de la prova de debutants 1
Ens trobem ja al terme de la prineòfits per a les nou del mati 1 la
de juniors i sentors ana hora més mera volta del Campionat de Lliga,
tard. Ambdues es corrernn sobre el primera divisió. El diumenge vinent
mateix traçat, amb una distància de es disputarà la darrera jornada amb
cinc quilòmetres la primera i de deu una sèrie de partits de molt d'interès,
la segona. per l'Hipòdrom 1 voltants. encara que alguns més que altres.
Els dos equips representatius de
Hom recorda, una vegada més, que
a l'objecte de facilitar la tasca de Catalunya en aquesta primera divls1ó
pre-selecció de l'equip català de Barcelona i Espanyol, se les hauran
Cross es permetrà la participació a amb adversaris ben destacata; l'Esla prova de seniors dels atletes to- panyol, se les haurà amb adversaris
ben destacats; l'Espanyol es trasllada
1 nns que hi d~si;gi~ concórrer.
a Oviedo amb alguns reserves i con81s naotons, Bèlgica, Espanya. Franoa. lt~!la, Luxemburs I Sulna n an
A l'estatge de la Federació Cata- siderem dlffcll que el Club de can
partlclpat en a questa carrera que s'ha l!::!'lutat a Mont - Valerlen
lana d 'Atletisme <Floridablanca, 101, Ràbia pugui superar la manca d'alprincipal, 1.•>. poden cursar-se !ns- guns titulars davant un equip de Ja
Pas dels corredors per un terraplè
cripcio~ fins avui divendres, per a categoria
de l'Oviedo, que al seu
(E.xpr<:ss - Foto.)
les seguents proves otlcials que s'han camp -l fora d'ell- prou ha demos1!!!!!~~!!!"!!!!!'-.....!!!"!!!!'!!!!!!!!"!!!~'!"'8'!!'!'!!!!!"'!!!!~!"!!!!!"!!!!!"!!!!!!"---!1!'!!!!!?'!"111!1!!!!!! de disputar diumenge:
trat
la
vàlua. En canvt, el Bar-----~
-- · Campionat de Barcelona de Cross celona seva
rebrà la visita del València,
BASQUETBOL
duuncngc ht ha .~~Ecuyalats els se- (junlors I seniers).
equip irregular però igualment perigüents pmlm:
Campionat de Barcelona de Crosa llós. EI València compta amb derSabadell- ttcnmxt:Jnent.
<neòfita I debutants).
':! 1 victòries més o menys comEl Campionatde Catalunya Mantllltn~;a - Mont¡;:tt.
I el Oftmpionat de Catalunya de rote.
prensibles, com 1& resta dels equips
Bactalon1Montsen-at.
Marxa.
Diumenge comença el Camp¡ode la Lliga. Però convé recordar en
Descan._c;a Altgues Bla vt!S.
nlaat de Catalunya de Basquetbol de
moments, en vtg!lies del parPe• la participació d'Espa- aquests
prunera categona. En aquesta
tit a Les Corts, que el València, a
Advertiment als Clubs
~~er~. jornada . corresponen jugar
de l'actual temporada
nya al Cross de les Deu començament
""' !K'guents pa1 ttts:
marcà tres magnifica gola al BarceloLa !• edernCló Catalana r ·ccrda a
Iluro - Laietà.
na al camp d'aquest, 1 sl bé el club
tota e1S clubs afiliats que, compliNacions
O. C. Joves - Junicrs.
mentan ~ el que s'acordà en la darInvitada per la Confederació .1!:3- blau-grana, gràcies a una. oportuna
Stt-. Patne - F. C. Bnrcelona.
rera Asscrub!:l. tots els clubs que panyola, la Federació Catalana d'At.- reacció, acOIUegui remuntar 1 supeIntendència - C D. &panyol.
n . hagiu pagat la correspont in.s- l ...tisme ba c-.usat darreorament el se- rar l'eqUip del València, aquest decripctó, no estlg-Jin al corrent ae guent telegrama:
mootrà per damunt de tot que comp.
pagament 1 els seus j'lgadors no pas.
Camp.ionat de l'Agrupació seeiXin
cM.ln1stre Instrucció Pública. Ma- ta amb un conjunt perillós 1 de ca-les llicències abans del dJa drid. - Interpretant lnterè.s atle- tegoria.
de B~squetbol de Catalunya que comenci el campionat respec. tisme
Hom iillOI"& en aqueats moments
espanyol preguem concessió
tiu, perdran els punt$ que poguessin
Confederació Espanyola com estarà format l'equip blau-gra-Per a la quarta dal.d d'aquesta guanyar en el primer partit que ela subvenció
possibiliti partlcip11cló CrDf's Na- na; això no Obstant, no pot privareomp<'tició que es Jugarà el Vinent co~pongul disputar.
clons.J
n os ck creun que llura comoonent&.

E:

els que siguin designats, sabran imposar-se a les clrcumstànci~. recuperant tota la moral, molt convenient per a donar el necessari rendiment damunt el terreny de joc.

L'Español, a Oviedo
L'Espanyol tampoc no podrà desplaçar a Oviedo el seu millor equip.
Encara no se sap quin serà en definitiva l'equip que podrà presentar,
però hom creu que estarà format per
Fournier, Arater, Pérez, Marti, Espada, Cristià, Prat, Edelmlro I, Irlondo, Manolín 1 Edelmira ll.

Dimitirà el Consell de la Federació Catalana ?
No se sap encara si està fallat
per la Nacional el cas del Girona
sobre el plet de la Promoció Catalana. Sabem, però, que entre els partidaris del Girona 1 els qui no ho
són regna gran maror, i que la resolució definitiva d 'aquest assumpte,
pel que sembla, portarà gran enrenou.
No hi ha res en concret referent
al tractat per la Nacional en Ja seva
da.rrera reuruó del Consell ni ha estat
feta cap indicació en aquest sentit a
la Federació Catalana, però s'espera,
d 'un moment a l'altre, una comunicació de la Nacional.
Es parla, també, i com a tm fet
segur, de la dimissió immediata del
Consell Directiu de la Federació Catalana si el veredicte de la Nacional
és favorable a les aspiracions del Girona.
Anit passada hi hagué la reunió
acostumada del Ple de tota els dimecrc3 1 es guarda absoluta re:serva referent als acorda presoa.
Hom assegura, però, que és molt
possible que sigui imposada al ur&sident del Girona una. auspensió f~
deratlva per lea mantfeetaclona ap~
regudes en un dlarl d'aquesta ciutat
en lea quals aliudeix lea funciona de
la Federació Catalana l la seva autoritat en resoldre assumptu de la
seva intumbèncla.

El partit Alemanya-Espanya
es jugarà a Colònia
El partit internacional concertat
entre Alemanya 1 Espanya per al
dla 12 de maig, no se celebrarà a
Berlln n1 a Hamburg, com s'havia
dlt en Principi. sinó a Colònia.
Ha estat eleilt el ma¡nitlc Estadi
de Colònia per ésser el de major ca-pacitat d'Alemanya, on la primera
topada amb Espanya éa esperada ami)
¡ran expectació.
L'any 11129 s'hi celebra el partit
Aleman¡·a-Suècla 1 fou presenciat per
66.000 expectadora, 1 hom creu que
ara aqueata xUra serà rebaasada extraordinàriament.

Un moment de l'enoontn entre ell boac.lora AlambiÜ 1- Sixto

IM.......

en el qual resultà g!4nyador aquest darrer per punts
(E."CPress - Foto.)

ESPORTS DE NEU

EXCURSIONISME
Excursió coHectiva,
Andorra

a

La Secció d'E.c;ports de Mtmtalll'a
del Centre Excursionista de Cat."\·
lunya organitza per als villents dt~s
~. 10 1 11, una excursió coHectiva
amb esquia a Andorra, sota el següent Itinerari: Porta, Ple Negre,
Soldeu, Vall d'lncles, Port de Jouela l Merena.
La sortida serà demà, dissabte, dia
~. a la tarda. La llista d'Inscripcions
resta oberta al local de la Secció or¡anit?adora.

Concurs de «slalom» esquís
El C. M . B. celebrarà el proper
diumenge, dia 10, el seu concurs social de cslalonu a les pistes de La
Molina. Es prega a tots els socis esquiadors que desitgin prendre part,
vulguin inscriure's a la llista que
s 'ha obert al club. Controlarà la prova el se~or vuascca.
L'ACT IVITAT CI CLISTA

Curses autoritzades per a
diumenge

Hom fa public per a conemcment
dels corredors que tenen llicència de
la O V. E. que les curses autoritzades
per a.1 proper diumenge, dia 10 del
.
som, són:
Espanya JUgarà contra Suè- queVelòdrom
de Jesús 1 Marm, cttr.s:\
indi
vidual
de 2 hores per a corredors
cia i França, a Montjuïc, i de categories.
Arbitre, Enric Serra.
Velòdrom del Vendrell, Campwnat
contra Itàlia, a Nàpols
Inter-Poblncions ptr a corredors de
Fins ara es donaven com a se¡urs categories. Arbitre, Jordi Pitarc.
ela matu França-Espanya I SuèciaEspanya a Montjulc I Espanya-Itàlia
a Nàpol&
Preguem als nostres lectors,
A vuJ ate¡irem Alemanya-Espanya,
que es jugarà el c11a 16 de juny a que, en fer llurs compres,
Montjulc.
dontn preferència als establiCom ea recordarà, Alemauya quedà
classificada en segon lloc en els paa- ments anunciats en a o"p~tp~
aata Oamplonate d'Europa de Maaplanes
debur¡.
EL NOSTRE WATE R·POLO

la humdntlal
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AUDIENCIA
Su¡pensló do pagaments. - S'ha
presentat una suspensió de pagaments per la casa Primitiu Espio~
11a, amb un actiu d'unes tres-centes
mll pessetes.
Una oausa per homicidi. - A la
11ecció segona es constltw el jurat
per a veure i fallar la causa seguida contra Maria Vill'.rdebó, acusada
'd'haver mort Joan Serra, ger~ del
~;eu marit, a Aiguafreda, el dia 21
de lebrcr de l'any passat.
El fiscal va sostenir l'acusació I
va demanar al jurat un veredicte
de culpabilitat. El senyor ~~~1ez,
que era el seu defensor, demana 1absolució de la seva patrocinada.
El veredlcte fou d'acord amb el
defensor i la processada fou absolta.
ja que gaudia de la llibertat provJ·
slanal.
Magistrat absent. - El tinent fiscal d'aquesta Audiència, senyor Jull
Diaz Sala, va marxar cap a Saragossa per tal de recolllr la seva familla. S'ha encarregat de la fiscalla l'advocat fiscal senyor Llufs Matoses.
'è
De Ja Inspecció a I'AUdl nc 1a.
Ahir, al mati, els magistrats .del
Suprem mspec.crs d'aquesta Audièn·
cia reberen la visita del secret.art
del Jutjat Municipal degà, ~~ qual
murà alguns estats que els mspectors demanaren.
Els magistrats s'ban ar1miadat de
tots els jutges i magistrats, i a la
nit sortiren cap a Madrid.
Abans de marxar. segons els tràmit.'! reglamentat1s, de l'actuat en
passaran còpia al fiscal.
Els Inspectors han romàs 50 dies
a la nostra ciutat.

LA MAR I L'AIRE

•

nyols cRio Segre», en llast, cap a
Tarragona; el cBetis», en llast, cap
a Sousse; el «Cabo Roche», amb càrrega general i de trànsit, cap a Bilbao i escales; els correus «Ciudad de
Barcelona:t, amb passat ge i càrrega
general, cap a Palma, i el «Ciudad
de València», amb passatge i càrrega
general, cap a. València; el danès
«Olympin», amb càrre -a. general i de
trànsit, cap a Gènova; l'italià «RosslnU, amb un passatger de trànsit
i amb càrrega general de trànsit,
cap a Tarragona, València i Gènova.
VELA. - El cPepltO:t, amb efectes, cap a Vlnaroç; el «Carmelita»,
i el «Cala Contesa», amb càrrega
general, cap a Palma; el «Ràpida»,
amb càrrega general, cap a Dènia;
el «Virgen Dolorosa», amb càrrega
general, cap a Alcúdia; el ~aldo
Oliven, amb efectes, cap a CIUtadella; el «Cala Murta», amb càrrega general, cap a Gandia; l'lAbel
Matutes», amb càrrega general, cap
a Eivissa; el «Carmen», amb càrrega
general, cap a Pal mn.; el «Pascual
Flores», amb ciment, cap a. Torre·
vleja.
AERODROM DE L'AERO·
NAUTICA NAVAL
Procedent d 'Estutgard, amb escales a Ginebra i Marsella, a les 14'30,
a.rríbà l'avió postal alemany «Junkers D-A fes», amb correu, mercaderies I quatre passatgers.
Procedent de Madrid, a les 16"05,
arribà l'avió postal espanyol «Fokker 14 Ec-Aau», amb correu, mercaderies l sis passatgers.
Sort!, a les 8'45, l'avió per a EsDISTANCIA
NAVEGADA tutgard,
amb escales a Marsella i
DELS VAIXELLS SORTITS Ginebra,
amb correu, mercaderies I
AHIR
dos passatgers.
Fóra d'horit.d> es troben eis espaSort!, a les 9'50, l'avió per a .M adrid, amb correu, mercaderies i nou
passatgers.
BASE AERONAVAL
Procedent de Roma, amb escales
a. Gènova i Marsella, a les H'27,
1 hidroavió postal italià «<-Bleo», amb
correu, mert'aderles i sis passatgers.

VAIXELLS ENTRATS
De Bilbao 1 escales, amb tres passatgers i amb càrrega general i de
trànsit, el vaixell «Cabo Villano»; de
Palma, amb correu, mercaderies I
132 passatgers, el motor postal «Ciudad de Barcelona»; de València, amb
correu, mercaderies i 96 passatgers,
el motor postal «Ciudad de Valèn·
Cla»' de Nova York, Filadèlfia, Lisboa 'i València, amb càrrega general
i de trànsit, el vaixell noru~c «Tro~
badou; de la mar, amb pelX, el vaixell «Santa Adela»; d'Al;;ecires i escales amb H passatgers I càrrega
genere!, el vaixell «Ricardo R.»; d'Avilés, amb carbó mineral, el vaixell
«José Tartlerre»; de Buenos Alre5,
Montev1deo, Santos I Càdiz, amb '72
passatgers per a aquest port i 24 de
trànsit 1 amb càrrega general i de
•rànsil, el motor postal espanyol«Caoo ~:m Antomo»; de Flume i escales amb un passatger per a aquest
po;t 1 un de trànsit, 1 amb càrrega
general t de trànsit, el mot<?r !talla.
«Rossinl» · de Londres 1 Gibraltar,
amb càrrega general l de trànsit, el
vaiXell motor anglès cPonzano>l; de
ceuta 1 escales amb passatge I càrrega general, el vaixell espanyol cV.
la Roda».
VELA. - De Sant Pere del Pinatar, amb e:1l, el pailebot «Verge del
Remei»: d"Eiv1ssa, amb sal, el pailebot «San Franclscoll; de CIUtadella amb càrrega. general, el paUebot
«Carmen Picó»; de Palma, amb càrrega general, els pailebots «San Rafac~ I «Estela:t.

I
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L'ORDRE SOTAL1 ESTATDEG ERRA 1 ~,?~!o~ce~;!cd~~d!nts
PUBLIC

SOBRE UNS LLIBRES IN·
CAUTATS PER ELEMENTS
D'A CCIO CIUTADANA
En absència del cap superior de
policia, sencor Lisnlers, afecte a la
secretaria de la Direcció, pregà ahir
al migdia als Informadors, per encàrrec del senyor Ribes, que es faci
públic que no és cert que la policJ.a
practiqui gestions com a conscqUèncla d'una denúncia presentada per
l'Editorial llibreria de la Rambla
«Europa y Amèrica», en la qual els
denunciats diuen que del citat local
els desaparegueren llibres per valor
de dues-centes mu pessetes.
-Aquest assumpte ---4!gué el senyor Lisniers- fou liquidat ja fa
temps per l'autoritat mUltar.
Els llibres a què es refereixen en
la denúncia, foren ocupats per elements d'Acció Ciutadana i posats
a disposició de l'autoritat militar,
i foren destruïts per ordre del general de la Divisió, de la qual destrucció s'aixecà la corresponent
acta.
- El lletrat senyor Segarra i el
procurador senyor Sanz, foren els
que requeriren a la policia per a fer
l'escorcoll a l'editorial per denúncu¡,
que mancaven els llibres per la quan·
tltat abans esmentada, I que l'escorcoll que efectuà la. policia amb ambdós senyors abans esmentats se n 'aixecà una acta que passà a Ja brigada
social d'aquesta Direcció.

PRESENTACIO ESPONTA·
NIA
Ahir, a un quart d'un& de la tarda., a Terrassa, es pre5entaren al
jutge eventual m111tar, senyor Pa·
lacios, l'ex-tinent d'alcalde d'aquell
Ajuntament, senyor Jaume Figueres.
1 el senyor Samuel Morera, flll de
l'ex-alcalde del mateix nom, els
quals, per estar complicats en el movunent revolucionari del 6 d'octubre,
estaven absents des d'aleshores.

PROXIMS CONSELLS DE
GUERRA
Ha estat fixada la data del 13 del
corrent mes, al mati, per a la vista
de la causa. contm l'interventor de
l'estació del Nord, pels fets ocorre
guts e. l'esmentada estació. Tam'oe
ha estat fixada la data del 14 d'a
quest mes, al mati, per a la vista
de la cama contra els encartats pe,s
fets ocorreguts a Badalona el mes
d'octubre.
A VISTA I SENTENCIA
L'auditor de la DiVisió ha autoritzat la vista i sentència de les causes
seguides contra Agusti Bartomeu,
número 96, Angel Latorre, número
1.000, Emili Riera, Manuel Llopart..
Aleix Claramunt 1 d'altres, i les nú·
meros 844 1 6S5, per diversos delictes
1'ambé han estat nutorltzades Ja
vi.>ta 1 sentència de les causes seg\údes per diversos delictes contra
Ricard Albàs, Antoni Ollarte 1 An·
toni Torres.
ASSENYALAMEfn
Ha passat a assenyalament per
ALIMENTS NOCIUS a. la data de la vista en Consell de
Un metge particular donà compte
al jutjat d'haver assistit tm matrimoni i tres fills seus, de poca. edat,
domiciliats al carrer del Cano,
els quals presentaven una intoxteacló de pronòstic greu, per haver
ingerit aliments en males condicions.

Noticiari
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UN NOU PROCEDIMENT
D'ESTAFAR
Ha estat denunciada al jutjat una.
temptativa. d'estafa pel vell procediment del sorteig de Ja groiT".,l~. s~
lament que ara el que s'oferia no
era una gramola, sinó un aparell
de ràdio.
El secretari de Belchite ha tr~
mès a una agència d'admimstrac1ó
municipal C.'-l!lblerla a B.u celona.
un vol:mt signat per un tal Pere
Mas.en el qual se li comunlc~ que,
en un sorteig efectuat, li ba correspost un aparell de r¡¡dio i sc li anuncia. que trameti un gir de 26 pessetes per tal d'atendre les de~peses
d'expe:lició.
L'esmentat secretari sospita.va. que
es tractava. de tlmar-lo, I, efectivament, fetes les esbri.naclons convenients, s'ha vist que la sort hav1a
afavorit un gran nombre dc secretaris, pel fet que són molts els
que havien rebut igual ofenment.
segons ha manifestat la mestressa
de la pensió on s'estatja l'esmentat
Pere Mas, ja que ba pogut observar
com aquest trametia diàriament gran
nombre de cartes com la que rebé
el secretari de Belchlte. a altres
molts secretaris.
S'ignora sl algú ha caigut a. la
trampa; però es creu que no, perquè fa pocs dies que començà la
tramesa de les ofertes.
L'autor del «sorteig» ha desaparegut i és b11srat. activamf'nt J)E'r la
policia.

- A l'Escola d'Assistència Social
per a Ja Dona s'organitza un clcle
dc conferències. Seran les d'Històn:~.
les que es donaran el present mes
de febrer, els temes de les quals seran:
«Els pobles primitius d'F..Sp!illyn:t,
pel doctor P. Bosch Gimpera.
«Els rat.alans a Orient>~. pel senyor
E Bagué.
«La dinastia de Trastamara a Cn.tnlunyall, pel senyor A. Rovira 1
Virgili.
Dies 14, 21 i 28 de febrer. r~pec
pa~satgers.
tl\ament.
Sort!, a les 12'55, l'avió p~r a MarPer a invitacions a la secret.ar1a
sella, amb correu, mercaderies l un
cle l'Escola Corts Catalanes, 669, tots
passatger.
els dies feiners. d'onze a una.
Sorti, a les 8'26, per a Casablan- El Consell Directiu d'aquesta
ca l'avió amb correu, mercaderies 1
A!;socin.ció Protectora de l'Ensenyantres passatgers.
ça.
Valenciana ha pres darrerament
36, Ho•¡ oea•ia. 3~:t
els se<>iients acords:
CORREU D'AMERICA DEL
Admetre la dimissió presentada
SUD
TOT EL MES DE FEliliER
pel senvor Antoni Tarin 1 Sales del
El correu aeropostal de la Com·
REBAIXES TIMPORTANTS
càrrec cle president.
panyia Alr-France, que sort! de Baren tots els articles. motivades
Nomen!lr delegats de la «Proted~
celona
el
dia
3 de l'actual mes, ba
per balanç
ra» els st:nyors se~Wents per a les
arribat a Rlo Jaueiro el dia. 6, a les
localitats que nndiquen:
set hores; a Buenos Aires el dia 5,
Artama, a Joan Tomàs 1 Mart!.
a les 21 hores, i a Santiago de XIle,
Oliva. a Enric Pla 1 Martf.
Plt~lJS
el dia 'l a les 10 hores, amb correu.
Contribuir
a la subscripció oberta
Procedent de Perpinyà, a les 16'05.
per a publicar un fascicle a. Ja mearribà l'avioneta de turisme francemòria del mal"I!Uanyat patriota Visa lA. Alpb, pilotada per Mr T~
CCllc Tomàs i Martt
raval.
Que, provisionalment, s'adreci •a
corresuondèncla dlriglda a la «Pr~
tectoraJ> a l'apartat de Corret.s número 74.
- Demà, dissabte, dia 9 del corrent mes, a dos quarts de vult de la.
PER A LA INSYAL.LACIO tarda, a l'Escola Municipal ComD'UN PARC MOBIL PER plementàl:ill. d'Oficis «Abat Oliva»,
UNA GUARDERIA D'IN·
A LA POLICIA
Marquès de Santa Anna, • (prop
F ANTS A LA FAR MAClA
Abans de marxar cap a Madrid Lessep~). el mestre Joan Llaor ueras
Ml LI, AR
el senyor Jull Alvarez, celebrà segu- donarà una confet·ència sobre «Joan
S'ha dlsposat la 1nunediata ms- rament una nova conferèncL'\ amb Sebastià Bach» ramb !llustracio:lS
MADRID: Passe!¡ de la Castellana, lt. ·- t:IAH.CELONA: VIa Laietana ~
taHacló d 'una Guarderia d'Iufants l'alcalde. per tal de dt:!J1ar ultimada musicals a piano).
LJNIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· CADIZ · CAHARIES
- A l'estatge de la SOclelat d'ObsSortldC8 setmanals els dtssaD~C8. a lea dotfle Electulil'nn el scne1 tes motonaus e ~ una . part de l'antic ed1flcl de la l'habilitació d'un . local per a Parc
o"~ Mobli
de por<;si'·le
la Prew::tura
de l'actunl,
Policia, t et ncm
· · ¡GIn ecologia
(C"""l
oCIUDAD DE SEVILLAa I ~VILLA DE MADRID•
farmàcm .Mlllt.ar, Situa d n a 1a '"'""'..I és molt
que sigui
.
....;.. del MetLI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· PALI1lA DE t1ALLORCA
bl11 de Sta Mònica
"'
¡:;P.), donarà el doctor senyor Pau E.
Sortides ead3 dia tllevat els dlumenges¡ de Harce1ona 1 Pnlma. a les UI
•
•
· destinat ara a dipòsit muniripal, sl· Borràs, demà, dissabte, dia 9 del corno1es. pe¡ les motonaus
PER A L'ENDERROCA· tuat al c:Jrrcr de Lleida.
rent mes, a les set de la tarda, un.~
oCIUDAD DE BARCELONAll 1 •CIUDAD DE PALMA»
f>'IENT DE LA PRESO
ES TRACTA D'UN AïRA· conferència que versarà sobre . el seSERVEIS REGOLARS ENTRE TARRAGONA! VALENCIA, ALACANt I PALMA
DE LES UONES
gUent tcm'l: «La menstruac10 com
MALLORCA BARCELONA · MAO
BARCI:LONA · EIVISSA
Una comi.::;s1ó integrada per prcCADOR
L!NlA OOME..ttClAl. AMB f!.l:)CALES A 1016 ELt:l POH1'S U.t:: LA MI!:Ul·
ep!fenòmen d'un estat genernlll.
TERHANIA NORD U'Af'RlCA 1 CANARIES - t>ont<les c;¡uln:~:euals de Barce- sidentes d e 1es secc¡·ans femn111·nes
La
policia
hil
dd
lhgnt
un
indivi·
- Avui. dl·vendres, a les vw·t de
~
du del qual hom scspita que hagi
lona ela dlJOWO WNlA COMERCIAL BILBAO· CADIZ • CANAHIES. AMil &t>
CALA A rOTS ELS POHTS U&. NORD O'E::>PANYA - l::iOrtldcs QUIUL.eDl\18 del Partit Republicà .Radical, ha vi- intervirgut en nh:uns atracaments la vetlla. a l'Asscclació d'Ideallste.~
de I:IUbao els <liJOUS. LINlA RAPiDA REUULAR ENTHE ESPA~Y A I TERRI. sitat l'alcalde senyor Joan Pic I comesos a la no::.tra dutat l'l'cent- Frà.ctics (orientació moderna de la
TORIS UI!: LA OUlNEA ESPANYOLA lFERNANUO POOI - ::>ortldes el dia Pon per tai de pr~!gar-li e~ca,.escu- ment, així com eu din:rso:, acks de j.wentut), Santa Anna, 28, el doctor
17 de cnda mes amb escales a Valencta, Alacant <lacultatlvaJ. Cartagena dament '¡¡dl runb el seu maxun mF. Marti Ibàñez, donarà una con·
(tacultatlva). Ca4tz. Laò t'alma.s. t!anta Cr\12 de l'enerlle, RIO de Oro llacnl· terès una instància presen~Ja.~ ae- $a,botatge.
ferència sobre el tema: «Panorama
tatlva¡ Monrovta o Freetown uacultatlva). Santa Isabel de Fcruando Poo. manant que sigui endeaocada l'anAquest iudl>'idu q.H!, scgvns sem- biològic del renaixement».
Bata uacultatlva¡ Kogo 1 Rto ~olt<> uacultatl>a). vela vapora
d
b!a
és
un
elemetH
:;ignjflcat
en
e!s
tiga Pr.:.;ó de Dones, situa a a 1a medis extrerulste:;, es diu Manuel
- La Societat de Biologia de Bar«PLUS ULTRA• 1 oLEGAZPh
LI NIA RAPIDA Ra;.t;uLAR ENTRE o• IU;&:LONA I VALENCIA
Rda. de St. Paa, i que e·n cons- Ruiz. La policia realit¿a gt:stiom re- cclona t.fillal de l'Institut d"Estudis
SOrtida.. do 1:1arce10na elS dllluna 1 dijous. a lea 20 nores
trueixi una de nova en uns terrenys Jaclonadrs amb aque~la detenció.
catalans) celebrarà sessió ordinària
•CIUDAI) DE VALENCIA•
de prvple:tat de l'Ajuntament., situats
avui, dlvenr:lre<>. a les set de la tarPreu a coberta· tOO pessetes. Uttllet• d'anaaa t tornada a Preua redu1ts
ELS ESTf ANCERS .. O~PI• da, a Ja Sala de Ciències de l'Insti·
amb escala a tots ele ports de la PeniOSUia. Sortldel! Ce l.iarcelonu ela dimecres a la zona de St. Andreu, la qual
co~a.. degut a les vies de ràpida ~
TOSOS
tut d'Estudis Catalans. Hi seran lleSERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA · CANTABRICA
LlNlA &EOULAR EN11tE I:IAttCELUNA · ALACAN'l • OHAN · MJ:.L.ILLA • VILL.o\ municació amb la CIUtat, facllttar1a
Pel cap d'Iu\·cstigacló 1 Vlgilàn- gi-les les rw, uniracions següents:
ALH UCEMA~ · ClW'rA I VICE- VE;RSA
en gran manCI·a l'accé:; a aquesta.
el~ de Badalona ha estat posat a
F. Gallart l P. Domingo: «Sobre
Sortides ae l:larceloua cada dlumeoae. a les vult nores: d Alacant eld lllmarts.
tic~sCLl v~Í~~;s~r~~!~r~~ ~~~rpèfsl: dispoElció de la Dü·et:c~o S.¡¡p ¡,cr do.! l'etiolo? i". de la colitl \llcerativ<\ sed'Orau ela alme<:JC8. d'Orau cap a Alacant els dimarts. l d'Alacant cap a
1:3arcetuua. els dJmecrC8
¡
Policia el súbdit belga ictor Wirlh:s gema no~a».
.
mes cond1cions e salubritat 1 hi g e- per indocumentat no tenir mitjans
A. Pi 1 StU?Y~r 1•.~· Puche. r<E1ecnc que té la Pre~ó de Ponest actnal, regulars de vida 1
, tes de mcotnnt7.aclo del plexe s~
la qual desdiu duna cluta com la
. . ·
,.
,
h
ll'r».
•
nostra, que per la seva cultura l mo- . Ac;uest iodJVIdu B;l~lulornh:nt a- 1, A. Oriol An<n~era: «El t~>neny fidernltat mereix que els seus esta- Vla. estat posat a d~>poslcló. del j~t- ~>icn-quimic a la tuberculosi».
bliments penitenciaris estiguin a 1jat de Durango, que el ~;ma ~cela·
A. noca de Vinyals: «A propòsit
l'alçada dels seus slmllars en les mat. També estigué a dl~poA<;.ó dl de In classificació dc Regand del
COMPRA, VENDA I CANVI
1 més avançades ciutats de l'estran- l'autor1t~t militar d'aquesta re!Pó 1 cranc de l'uten.
de mobles. nl.dlos. ¡llanos, màv
!i: N EM
l:l A H A 1 I!;:::;
ger.
fou dctmgnt en una altra ocasió. - - - - - - - - - - - - - qutnes à escr1ure 1 COSll I tota
El senyor alcalde rebé amb la seva acw:at <!e furt.
.
GnrCift
\ r. dni
acostumada amabihtat l'esmentada
També ha estat oetin~nt a Badamena d 'object.ea
comissió, i acolli amb entusiasme lona el súbdit n•IS::iac Robert DucClot, l aJ ~
leleton 54998 aquest projecte, 1 oferi Ja seva més tre, que ha passat a d1sposiclò del
TUT D'Ot A.~IO
decidida coHaboració per tal d'ac- eap superior dP policin.
tivar en allò que sigui possible, Ja
41
coRTs,
.,
VILAMARa, s• Llegl·u
realització d'nquesta hwnanitària 1
11EL DIMON hJ A LA PRESO
LA
HUM
A
N
l
TAT
Ieleton liU4Z2
iniciativa.
La palleJa va po,or ahir n la t"'lr·
da a disposic~ó del jut.lat, un indiviCRIDA D'ESTRANGERS du fmomenat Jo~n Ramos Morell
La Borsa de Treball de l'Ajunta- (a) «El Dimonu, de 31 anys, el qual
Ahil, a la mat 1~··· es declarà un
ment de Barcelona <Passeig de la fa uns quant..s dics s·emportà <lrl se<.~ vio:ent incendi al moli arrosser proIndústria, 11), prega als senyors es- domicili de Maiaró la menor Do· pietat de la n:ó social Jaume Rabartrangers: Ma" Rosembusch, Pom- tors Hernàndez 1 la condut a Bar- te 1 Companyia, situat al número
peu Motta Cerizza, GuUJem Trlcbel celona, a la qual volia obligar que l G de la calTetera de Ribes, el qual
Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
Kalser, Willia.. , Scbuler, Jull Bahr es lliurés a la mala vida. la qual va sofrir de<perfectes de gran conFiscber, Ernest Duppo Oonzàlez, Ida cosa no ba volgut fer la dita dona sideració.
Cada ratlla de més •••••• 0'30 ))
Baer Franz, Roscnd Betrtn, FredeEl detingut e3tà fitxat a la DirecPoc despres de les quatre el vigiric Bichel, Ferran Ferrao, Eduard
de Policia com a delinqüent afí. lant. dc la demarcació ob:;ervà que
ANUII:L MAR li h\lhJ•
COMPRO màqwna to- Harvey I Antoni Nedi, es serveixin ció
del pis superior de l'esmentada fà·
HOSTES
a euquaaernaCJO tM art¡. to¡rtHJca per a pJaca 6 1 passar per les Oficines de l'esmen- cial.
La jove Dolors ha estat t-ambé br•ca, composta de planta. baixa 1
ne:.: de La Kusa. 17 1e- 1¡2 per 11 1 accessoriS Es tat organisme tots els d1cs teiners,
I PENSIONS
crlure preu 1 marca a LA
posada a disposició del jutja.t perquè d'un PlS. sortia una gran fumera
letun 7b;j:>:.! t:larceluua
l:iUMA.NlTAT num. 79. d'onze a una del mati per tal de se'n faci càrrec la fàmilla.
Ràpidament cndà a la. fàbrica 1 avi·
PENSIO •LA COMER·
tractar
d'un
Important
assumpte
reS'OFEREIX
tunlcs
lla.·
CIAL• - Sa¡rlstaua. 7 oltacto carrer Vlladom!lt
sà el cserenoll, el qual encara no sc
MODES,
conteCClO
&CU·
lacionat
amb
llur
Carta
d
'Identitat
Atx10awenta 6etman&l8 1 73 :ier la
n'havia donat compte. Ar¡uest. tot
tada de vesttta 1 abrics Professional.
menaua.LI f¡queta, . dO .
seguit c1idà els bombers 1 sortiren
per a aeoyora 1 nena
Consorci
de
la
coberts. 60 p~s. 'leJ.&Zona
de la caserna de P.rovenra tres bomBONA FAMILIA, <lealt- Preua moderat-e Roca!on
too 1 Han,.
ELS OCUPANTS DE VIA
¡ove tot l!.l;l&r. prop 164. pral. la.
bes comandades pel sanyor Torre.;.
Franca
ESTu_D_I_A_M_O_B_L_A_T-.-. ja
PUBLICA
de 1a Placa d'Espanya
Aquests, auxiliats per agents de
FAMILIA a·oteretx per
tamlllar. &sc. U
Havent-se
comunicat
I.Jo¡¡1U1a. Escnure a LA Tracte
a.
l'Alcaldia,
Aquesta
entitat
celebrà
Ja
seva
lr\ Policia Urbana, procediren a l'excuidar nena, bons Infor- pel Negociat d 'Arbitris, que a.lguns
HUMANll'AL' al uuwero HUMANI'IAT nt'lm. 711
acostumada
se3Sió
mensual.
tinció del Sinistre. cosa summament
mes. RaO: Sombrerers, 1.
'97 !ndlCilnt COO<IIC!Ons.
propietaris d 'establiments públics no
Ci»teller!a.
El Consorci ratificà els acords dificultosa, ja que el foc s'havia cshavien
abonat
encara
la
quota
de
adoptats
pel
Com!tè
Executin,
ent~s per tot el pis superior, el qual
HABITACIO TOT ES· DlVERSOS
OCASIONS. COMPRO, l'arbitri d'ocupació de via pública, tre els quals figuren els referents al e¡;tava
TAR 11.1gua corrent. ú&convertit en una gran foguecomplet venc VENC. l:lanyerea, Hldeta. corresponent al 1934, en relació a Liurament d'un
elt¡o. Pa¡¡arla ¡.neu r~ a DESPATX
gran
nombre
de
~
rs. Després de grans esforços. fi.
Cllleutado!'ll,
CUine~~ eco¡.¡reu
molt
redutt
per
naole. ES<:rlYIU a U HU• trasllaóar-me & tora E&- D01ll1Ques Av. Mlatral, 44 les ta"Ules que tenen lnstaHades en !nrs en la seva urbanització cCasa nalment pogué localitzar-se el foc i
MAN11'A1 num. 61~
les voravies, ha disposat que per Veh11S», de l'Hospitalet, creada per més tard extingir-lo, quan ja envala
crlure 11 LA BUMAN!TAl Tel. 36764
la Guàrdia Urbana es procedeixi, tal de substituir l'anomennd,_ «Cobaixa. de la fàbrica.
CASA ---¡;;:RTICULAR. num b:J6,
passat el termini de quaranta-vuit lònia Canti», que ha calj:tut expro· Ja Elplanta.
Dt:slt.Ja l o :.1 ¡ove~~ a tot
foc va destruir gran part de
OFERTES
hores,
a
retirar
aquelles
taules
per
MITJA
BOTIGA
CéO·
estar. tnuul sense bontlll
plar per necessitats de la Zonl\ Fran
maquinària, ga1rebé tot el pis sules quals no s'hagi abonat l'arbitri, ca, i recepció 1 liquidació drflmtlva la
rel er
Ellsabets, Il. Ser. trJCII desltJO per B 88ta- I DEMANDES
perior en el qual hi havia magatbUr-me CondiCJooa raoi
portar-les
al
dipòsit
municipal.
la.
de les obres de la carretera cons- zemada una gran quantHat de mernables. &crlure a LA
MOSSO O COBRADOR,
truïda al N. de la linia de N. E. A .. caderic3; part dels terrats 1 algunes
desllJil couucuclo 46 anys
FAMILIAR • tiUMANil'Al oum ball
1 bones re1erénc1es Es.
Es¡.lleno uaoltac. c. bany secció de Barcelona a Vilanova.
dependències dels baixos. Alxi maRETO LS I ETIQUETES cr1ure a LA HUMANlTAI
1 tclewu Consell de Cent
S'aprovà alxi mateix el projecte teix, i degut a la gran quantitat
Acte commemoratiu
de tolC8 menes per apa.. nuw 6:!4.
2Jll. pral :ta.
d'lnsta.l:lació per e.l subministre de d'aigt1~ que calgué emprar en
radors MI!Tcaders. ll6
El Club Republicà Demòcrata de sorres per mitjà de draGfl amb de- l'extmctó del sirustre, sofriren enorMODISTA a·orereu a Catalunya
CASA -PART.D:'MAT.
del
districte
Vllè,
Portcantació-elasslficació 1 venda al mes danys e!s gèneres que hi h avia
OBRERS · EMPLEATS: casa 1 a domJClll. Freus
o ~ amics. tot est Pelai.
Reclamaelo.ns en JuraLa 8(.'C.Jnòmlcs. Rocaton, lM Bou, 29, Sants, el pròxim dilluns, Port de Barcelona, el qual s'enviarà a la planta baixa.
46. Jer
Muto& l'rlbunaJ Lnout- prat. la.
data commemorativa de la Republi· Immediatament a la Subsecretaria
Sembla que el sín.lstre tingué el
E:SPLENDIDA HABITA· LnaJ. etc. HUSC.Al:>A. I:Wa
ca del '73, celebrarà els següents ac- de la Marina Civil per a. la seva vo- seu origen en un forn elèctric que
CIU , oalco carrt:r a tot ~ot Antoill. a de 6 a 11
tes:
a
les
7.30,
sopar
intim
entre
els
tació
definitiva.
.JOVE
TAQUIMECANO·
hi ha a l'esmentada fàbrica.
e¡; t pel
a doe IUlllcs
GRAF, pràctiC treballa republicans del dlstricte 1 xampany
Pel delegat e;pecial de l'Estat s'exL'iounoble era propietat dels HeMenJar aa. net. &tlUllO .•
CORREDOR. tA). Co- ouc1nea a·oterea mJg dla d'honor dedicat a.ls republicans his- posà detalladament la situació de reus
acurat.. Sorroll, 148. ler. op,¡raóor
d"Emllia Pla 1 tant ell com
tat vtaitar par- Escnure a LA HUMANl· tòrics d'aquella data. A les 9.30, com
lla
Pranca.
i
s'acordà
celebrar
una aes- les existències estaven assegurades.
t!c, Part benetiCIJJ. 0111- TAT num. 638.
ja
s
'havia
anunciat,
el
conegut
resió
especial
dedicada
a
l'estudi
d'~ Si bé de moment hom no pot fixar
Uerm TeU. :10, Ser. t.
publicà d'esquerres Francesc Martl quest interessant assumpte, per t.a.l exactament la quantia de les pèrHAB. 25 PTES. aenJor
oiOVE DIBUIXANT de- Suau, dissertarà sobre Ja nostra 1n1- d'activar la realitzadó d'alguns
A \'IU\IÒ. 34. lloo la
dels
dues, sembla que aquestes pu¡en a
MEH.IADOR. per nn- altja collaborar en rev~.ao
dre estU modern Balmes, t.e8 l C8liel edltorl&J4,. .r.. clada campanya p~unló d'esquerres. projectes que comprenen l'esmenta- unes 140.000 pesetes.
Presidirà
aquest
acte
el
president
del
Sortosament, no bi hagué que 16.da gandlo!Sa obra el més aviat J>O""
REOOMIR, 13. - Hab1- 171 - Ebenisteria CJun~ cr1ure a LA BUMAN1TA'1
núm. 640,
alble.
Club, Aleu ndre Be"e'\l.cl•l mb penaló o sense. Diagonal.
mentar ~P desgràcia personal.
AEROOROM DE L'«AIR·
FRANCE»
Procedent de Tolosa, a les 8'19,
arribà l'avió amb correu, mercaderies 1 tres passatgers.
Procedent de Marsella, a les 'l'lO,
arribà l'avió amb correu. mercaderies 1 passatgers.
Procedent de Cnsablanca, a les
12'51, arribà l'avió amb correu, mercaderies I sls passatgers.
Sorti a les 12'58, l'avió per a Tolosa, aÍnb correu, mercaderies 1 sd

CAMISEHIA

Ferrer Batlles

VEGEU

IAJUNTAMENf

*

ftlertat d'Otasious

~l~ue~ ~e lerro nove~

I

Es crema un molí
d'arròs a la carre-tera de Ribes

I

ANUNCIS PER PARAULES

' nls CaLaians agafà en el ter:oca!l.
poble de Balsareny un hombree del
va deixar en tan greu estat 1 e¡
mori a primeres hores de la ia ~~e
guerra, la causa número •92 pel d6"
Segons documents trobat, a. r a.
1
acte de rebeWó militar.
seves robes, es deia Joan Cardó~
era natural de So.ld"S, partit J l
A L'ARXIU cisl de Bel'ga, casat i amb fUl• \<11·
· · e.
Ha estat decidit l'arxiu de les cau- nia 'lO anys.
•••
ses número 'll del corrent any 1
com mtquen de Llclda que
1.050, 1.800, 1.063, 7'l'l, 719, 1.084 1
carretera de Barcelona !ou at:O:
834 de l'any passat.
llat per una camioucta dc la tn
ORDRE D'ESCORCOLL tricula de Madrid la nena dc
•
Creiem saber que ahir al :nati, anys J r>ana Castelló.
durant la celebració de la vi3ta conLo. pobra. dona va resultar :unb
tr~ Josep Monells Gou, en vista dd la fractura del ttanl 1 int~ lra
resultat dels mtcrrogatoris dels tes· matlsme a diver~es parts del cos u.t
tlmonis i dels acaraments a què f~ abundant l.emorràgia Interna.
Sense pèrdua de temps fou eon
ren sotmesos el processat i el seu
denunciant Sàncbez Bosch, aquest duida a la casa de socors, on
darrer d'Acció Ciutadana, el Jutge &à en estat agòn!c 1 mori a les PoInstructor de l'esmentada causa ua ques hores sense hnver P<>gut és.
demanat a la poUcla que reallt.zcs ser traslladadA. a l'Hospital P<.'r
un escorcoll al domicili de l'esmen- gravetat dt•l seu estr. t.
la
tat denunciant.
El conductor <lel ' ehicle, nnturat
dc El Molar <Madrid>, fou detiugu\
CO MUNICACI O D'AUTE DE i posat a dispol:tció del Jutjat.
PRES!> CONTRA uL'ENE·
MIC PUBLIC NUMERO 1»
•
Ahir a la nit es constituí el jutEn el quilòmetre 38 de la carr
jat número 9 a la. Pl'esó Mo<1el, per ters. dc Olló <Lleida) l'automòbil ~
tal dò comunicar l'aute de presó a la matricula de Lleida 2.551 Pro.
Josep Martorell Virgili, processat pietat de Josep Borrell, que 'anava
oom a suposat oomp:!cat en els ac- a gran velocitat, en arribar a una
tes de sabotatge que es cometeren corba que hl ba en aquell lloc C&1
è'n diversos tallers d'ebenistena du- gué per una muntanya. 1 quedà eotn:
rant Ja vaga plantejada en l'esmen· pletament de:.troçat.
tat Ram a darrers de l'any 1932.
A conseqüència de l'accident re.
A Josep .Martorell, que estava a sultaren morts instantàniament els
disposició de l'autoritat militar com passatgers Casinlir Batalla 1 Jawna
a presumpte autor de diversos ro- Planas, 1 amb diverses ferides da
.)atoris a :nà armada, se l'havia pr~ propietali del ,·ehicle Josep BorreU.
cessat diverses vegades i haVia estat declarat en r ebel:iló per no ha•
ver pogut ésser detingut.
Eus comuniquen de Santa Colo.
ma de Farnés, que a l1nter10r d'un
pou denominat de ~can Calic de
SOPAR DE CONDEI XE BLES
les Mines», ha estat trobat el ca.daver d'w1 home.
Un aclariment
Per;onat el jutjat ordenà l'aixecament del cadàver. L'infortunat r&del Sr. Carrasca Formiguera sultà
és~er el captaire anomenat
Com a rèplica a una nota apareFerrer.
guda ahir en la nostra secció •D1u Alsma
Hom ignora s1 es tracta d'un sui.
que diuen ...», hem rebut la seguent cidi
o
d
'un accident.
carta del senyor Carrasca Formiguera:
•••
«Al:ludit directament pel vostl'e
Ens diuen de Girona que ahir, a
diari us prego féu constar que la
Integritat dels meus ideals no crec Sarrià de Ter. un auto conduït pe¡
que tinguin res a veure amb l'anti· jove M!lrtí Balmes, de 22 anya,
ga i sincera amistat part1cular que acompanyat del seu pare, en voler
m'uneix amb el meu company de evitar una UJpada amb un camió
carrera 1 professió, senyor AizpWJ, va fer una fnlsa maniobra 1 s'estaactual ministre da J ustícia
bellà contra la façana d'Una. casa.
Consti, doncs, que un sopar de El jove ;•a quedar mort a l'acte 1 el
condeixebles al q•¡al assiStiren com· seu pare resultà amb ferides de conpanys de la mé:; diversa significa- sideració. El cotxe quedà complet&ció poliUca no pot. tenir cap influèn- ment destrcçat.
cia en la fermesa dels meus ideals
de sempre.
Us puc assegwar per tant que
continuo 011 era. 1 que ni les circumstàncles presents ni res, podran afcbllr el meu catalanisme integral IU
les meves conviccions de democra-¡
cia crlstiana1 per les qua¡¡; em seuw
cada dia mes avençat tant en l'ordre politlc com en el social.»

V:.

lllgres:

••

•

•

Aquest
número ha
estat visat per la
censura

La

modificació de l'Estatut Municipal
Text de la proposició aprovada per les Corts

Madrid, t. - lA proposició apro-J suma de sus cuotas personal y real,
vada per les Corts, modificant a.l- excepte cuando. a tenor de lllS dlsgunes dlspos1ctons de l'Estatut Muru- posiciones de esta ley, no proceda
ci pal, diu aiXi:
la i:nposlclón de alguna de clla.s.
Artic11lo ·· nlca. - Se introducen
El limite del 2 por lOíl que se deen el 1\br.:> Il del Estatuto Munict- termina en el pàrrafo anterior popal de 8 de marzo de 1924, las si- drà ser alterada para alg\ln mun1ci¡;:ulentes modif1caclones:
plo por decreto acordada en ConA) Al final del articulo 304 se sejo de Minlstros, preVio Informe
ad1c1ona.ràn los slgulentes pàrrafos: del Consejo de Estado.»
«No podrà cobrarse a ningun deuD) El articulo 603 quedarà redar cantidad alguna, si fuere a su dactado de In slgutente manera:
vez acreedor del Ayuntam1ento, por
«Artic,tlo 503. Slempre que una per.
el ml:smo concepte, s1empre que el sona o cnt!dad sujcta a Jr: obliga·
crédit{) ¡;ea liquido, ex1gible y prop!o ción de contribuir en Ja Pt<rte real
en su origen a adquirirlo por trans- o en la personal del repartimiento,
mistón mortis causa, sln que se la o en entmml>as, por rcntas, rendl·
haya pagada el importe de su cré- mlentos u otras ut!lldades que, a
dlto. Los Asw1tam1entos haràn en tenor de las dlsposíciones vlgente8,
est0s casos, por formalización, las deban ser gravadas en alguna concompensaciooes que sean necesarias. tribución directa del Estada. se haCttando los créditos, y Jas deudas llarà, sln embargo, exciuida del dolo <ean por conceptes diSlmtos, se cumento o.cL-r.inistrativo, corresponpr<x~derà también en la forma ex- dt:ente o estuviera lnduitla en él con
presada en el pàrrafo anter1or; pero una cuota con un liquido imponible
n~ sera de. aplicac~ón. hasta el ejer- que fneran reputada:; notoria.mente
c1clo economtco s1gwente a aquel lnsuftc1entes por Ja Comisión de evaen que la deuda del Ayuntnmlento luaelón, o. en su caso, por la Junta
fucra legalmente reconoc1da.
del Repartimlento, ésta lo pondrà.
Cuando lo.s Ayunt.anuenv:s no curn- con su tnronne, en conoclmiento del
plau lo prevcnido en los dos ¡::nrra- delegada de Haciendll, qulen han\
f?S anterior.::s y concurran los requi· compt·obar ¡;egnida.mente la irregu·
s1tos en ellos establec1dos, el Tnbu- Jl:'ridad tributaria denunciada.
nai compet.t11te para resolver las
Los Ayuntumientos estaràn o:Jllga..
r eclnmaciones económlco-administra- dos a saUsfaccr al Estado los gastivo suspenderà _el procedinllent.o .de tos d e la rontribución en el caso
apr('mlo sln e."'glr la constltuuón dc que la sltuación del contribC~yen
de depósito.:t
te se hallare ajustada a los prectPB• Al articulo 327 se adicionarà, tos vigentes para el tributo de que
de~¡Jues del pàn·afo segundo, el sl- se trate; pera quedaràn di pensadoS
3
gmcnte:
de la obllgaclón del dep6s1to prevlo
«<.os fallos . que dicte el tndicado prescrita per el articulo 12 de la leY
Tr•bunal servtràn de base en cuan- d " 28 de dlclembre de 1908
tos extremos comprenda la resolu·Las Juntas habràn de ·a justar la
ción para detcrmii?ar la cl!ra con esumac!ón al resultada de las oom·
que de~ contribuir el reclamaote p~ob,..,~loncs· pero basta tanta se
en los anos suces!vcs, y toda altera.- • ',.
'
1 , Comi·
ción excepte la del tipo de grava- reallc .n, tan to ellas como a"
men' habrà de centener los neccsa- s!oncs de eva_luaci6n habràn de a~·
ric;;;' fuadamentos y la prueba ra- nerse neces:-namente a lo que ;es u:
clonal de los mismos. Iguales efec- to} de los documentes adminU ra
tos produciràn las recoluclones de vos corrcspoudientt>S.
los Tri.bunnles de los Contencios~;
Los prcccptos anteriores de esta
administrativa. Los mlembros de los articulo no seràn apUCJbles en los
organismos munlcipales que lnfrm- casos en que, a. tenor de las dlS'PO"
jan lo dlspuesto en este pràrrafo In· lnciones de e~~ta _secclón, el evaluo
currlrün en respon~abilidad cr1minal de 1~ renta, _rendimlento o utilldad.
como comprendidOJ en el articulo sea. mdep¿nd1cnte del Importe de la
363 del vlgente Códlgo penal».
ba;e o de 1:\ cuota de la oootr:lbU•
C> El pàrrafo segundo del ar- clón corresp:mdlente del Estatuto.J
t irnlo 462 quedarà sub.:LitUldo por
El Al paràgraf primer de l'arti·
lo:. dos pà rrafos ~iguient~s;
rle 510 s'hi aft:g1rà el següent:
«Loa tipos parciales dc gravamen
«Este plazo comen~arà. a contarde entrambas partes habràn de ser se, para los contrtb·¡yentes que no
ldéntlcos y no podran exceder, en tengan su domicilio en el Murücl·
nlngún caso, del 2 por 100 de las plo de I~ lmposlclón, d'O'sde que &e
utllidades. En consecuencia, la cuo- les haya bccho individualmei:te la
t a de cada contribuyente sobre la oportuna notlflcación.Jt
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RADIO CORPORATION OF AMERICA ,
presento els seus meravellosos

OCEANIC 1935
per a "ondos" curtes, normals I llargues,

R. 118, 5 vàlvules. - R. 122 i R. 128,
6 vàlvules ("ondes" curtes i normals}.
R. 141 E, 8 vàlv ules (totes les "ondes"),
a. 143 - cCERfBRO MAGICO», 8 vóf•
vutes (totes les "ondas''),
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Llei d1 Arrendaments
A L UFORIA Eis governadors de

Ara, sl

El Consell d'ahir, sota Ja presidència de S. E.

Els ministres deliberaren àmel tinent :;;01~:1 ~:a~:rp::~ Barcelona, durant la En el .curs de la .sessió, el~ diput~ts. mo- plia ment sobre la Llei de Premsa
¡ l'expedient Alarcón
nàrqurcs provocaren un vrolent mcrdent
disposamonarquia,
f~:.~~~~rr~r,:O"l~~~~:~:
d
t
d
soroll que la seva me;;ura de
7. - A un quart de cinc presentés a la Cambra una pro~
e cen enars e deMadrid.
posar empleats nous havia causat, ven
la tarda s'obri la sessió sot& la sicló de llet per tal de salvar els
va cridar els caps dc negoc1at per
Al Palau Nacional d Hisenda, perquè el Govern es tl'C).
Madrid,
ba vigUant del dèficit per a no contal ~:erlld~oc~~a Y~sa p~~¿~sp~~ milers de pessetes P~;.ld~~~ ~~~.c~r:r~~tres d'El- ~~tes de la llet de Reforma Agrà- es reuniren els ministres des sentir
que arribi a xl.fres alarmants.
a tres
El MINISTRE D'AGRICULTURA d" les 10'30 del maU
tat I AgrlculLurn>.
del

'l. -

!Ul8

El general Barrera,
cobrarà
Dies passats. alguns diaris d•
Madnd donaren la nova que el geo
neral Barrera ba vla cobrat els seua
havers des de 1'11 d'agost del 1931
fins ara. El cap del Oovern ho desmentl. Tenta raó el senyor LerrOUll:.
El general Barrera encara no h&vla cobrat.
En la nota oficiosa del ConseD
de MiniStres celebrat abans d'ahir,
en l'apartat corresponent al mln1lt- ,
tre de Finances, es llegeix el a.
güent:
aDecreto resolvlendo la petlclón
del general Barrera y declarando 111
derecho a porolblr haberea paslvos.»
Evidentment. els diaris s'havien
prec1p1tat. Ara, amb me.s coneixement de causa, podran donar la llOo
t1c1a. El general Barrera cobrarà.
I esperem que ara la nova ot
serà rectlílcada.

noè el fe1en v1ctlma, perquè, com
Amb respecte a les eleccions, el
quarts de dues de la tarda.
RI ha dotze dipute.ts als escona 1 rectl!ica. Diu que els projectes que
Un home de la Rep 'bl"
~~ltrcs neu de suposar, sl el ~eNo ht ass1st1 el ministre de Justicla Govern no perd de vista. la data
escassa concurrència a les tribunes. ha. presentat bo ha fet amb estudi per trobar-se malalt.
U I•
nyor tinent Coronel posava empleats
del 14 d'abrU, en la qual es produuan
Es llegeix I aprova l'acta de la de proposicions dels agrarl3, dels
Ca, QUe ha OCUpat eiS
nous em perquè l'ht obligaven. Els
El primer a sortir de les habita- baixes de regidors que serè. necessar1
populars agraris, de l'ex-rntmstre del clons presidencials fou el mtn1stre cobrir, I per a això vol que, dintre
sessió anterior.
cap:> de la casa 11 varen du que el
El dlpUl.at comunista, doctor BO- Itlo, etc., 1 no sobment aquests ele- d'Hisenda, el qual digué als perio- del mes de març, es pugut comptar
méS altS llOCS del règim,
JDilior er:l. posar Cll 1>ràct1ca. l'acord
demana que es doni lectura ments ll han serv1t d'orientació, sinó distes que s'havia aprova~ el pro- amb la llet corresponent per tal de
pobre fl'ns a Ja aLIVAR,
éS
d'amortl tza~ O que havia. pres •'A·
l'article del Reglament referent que ba tingut l'assessorament de jecte d'electrificació del ferrocarril convocar les oportunel! eleccions.
juntament del senyor PI i Sunyer
de les proposlciona tipus polltlc i rural.
discussió
la
a
insolvència
1 d'aques•a ma11era quan vema un
Com ja els ha dlt el senyor LerMadrid a Avilès 1 Segòvia, de
Referint-se a unes paraules del de
no de llel
general 1 11 volia imposar un noconfornutat amb la P.roposta feta roux, nero canv1at Impressions sobre
Despres esser llegi~ l'enmentat ar- senyor Suàrez de Tangil, 11 diu que pel ministre d'Obres Públiques, per a la Llei de Premsa, monopoll d'arun diari dc Madnd, «El Sol», ha
JDeuament, tenia les espatlles guarpublicat la s•·güent Interessant ln- tlcle, · el PRESIDENT diu a1 diputat Espanya, en efecte, no ba començat la qual cosa s'anuRa l'adjudicació mes i projecte d'edüicls públics.
dades.
comun1Sta que si no s'ha dlscum el d1a lf d'abril del 1931, com tam- provisional que es féu I es concedeix
LeS amortitzacions que féu ,¡ re- formació d. uarcelona:
Ahir vafg dir que avui podria do«Labor tntt: 1esantiSima. la que ha una propo.;1c1ó no de lle1 que aque:s~ poc començà l'any 1'100.
ro:or P1 l Sunyer. ateg1des a 1~ qlJe
nar notic1es Interessants per als peIndustrials.
Montatges
a
Un MONORQUIC: Però aleshores
d'aquesta manem, complint l'acord reallzado en Barcelona el Sr. Gil te presentada, ~ perqu~ abans qua
DespréS digué que també s·navia riodistes, 1 és que suposava que el Ucla de lea seves peticiona en •eta.
de l'anterior AJuntanlent. va f:!r el y Gil. De ella podrà juzgarse cua11_ la seva ni havUt. presentades a la no era la republicana.
tractat d'altres assumptes Interes- Govern podr1a tenir ja cr1ter1 fix cló amb el tancament de les f~br1·
D'AGRICULTURA:
MINIST&E
El
haucoilSE'gúenunent
que
SIS,
mesa
ton
sr. Marunez herrera van prodwr do se vea la ~:ausa que lnstruye,
com el de la ponència sobre sobre la Llet de Premsa, però no ques sucreres.
Aleshores era una democràcia coro- sants,
un estalvi d'l.200.000 pessetes. Du- Marzo próximo. Pero al margen ne nen d'esser explanades abans.
ha estat a1x1
el testimoni pel contraban d'armes.
El senyor COMIN s'adhereiX •
El doctor BOLIVAR de:nana. tam- n:1da. Jo sóc sincer, I he de dir que
rant aquest any no s'han pogut t~r ella hemos sabldo que el Sr. Gil y
Un pertOdlsta preguntà. al senyor
EI senyor Lerroux manifestà. ats
del diScurs del senyor Ruta
més que unes vuit o dc:.¡ amortitza- Gil ha hecho un descubrlmlento be al sellyor Alba que el més av1at dúno més importància al substan- periodistes que havia estat un Con- Jalón sobre la distribució dels fons l'eosènc1a
però no a la forma en qd
Alonso,
que puede hacerse publico, porqui! sigui portada a discussió la pro~ tlu que a l'objectiu.
clons.
1
pública,
!orça
la
per
recaptats
treball. El Govern na
ha exposat els seus conceptes.
Acaba dient que, en tots els casos, sell de molt
¿Aixi el senyor Martinez Herre- nada ttene que ver con el sumario s1ció que te presentada.
Impressions sobre la Llei de contestà. que, trobant-se malalt el
El mtnlstre d'AGRiCULTURA U
s'ha ajustat estrlctnn:ent a la lleL canviat
EI PRESIDBNT aixi ho promet.
ra va m!ringll' l'acord d'amortitzar y constituye un ejemp:o de cómo
que
suposava
Justlcla,
de
m..tnistre
la d'atur obrer, un antecontesta. El problema que aqui ba
El senyor TRABAL s'aiXeca a. par- Premsa,
Segwdament s'entra a l'ordre del
se hacla caso omlso de 1a tnver..;lón
place:.?
jus- un altre ministre podria posar-se pr~ntat el senyor Ruiz Alonso, él
la
de
reforma
sobre
projecte
le.r per tal d'explicar l'incident que tlcla mUltar 1 un altre anteprojccte en relació amb ell I poder redactar
-No és ben bé alxò, però han de de fondos en tu~mpos de la monar- dia.
ti'aproven de1initlvament tots els ha tingut amb el senyor Suàrez de referent al monopoli de fabricació la ponència demA matelx, que pot- d'excés de producció. L'exportació
tenir en compte que se 11 imposavt!n. quía, cuando el juego permltia el
dlflcll pels nostres preus cas. La
Pesprcs \a amortitzar unes cent-ciD- lngreso de ccntenares de mlles de prujectes de llei aprovats a la sessió TangU. (Abandonen el saló els ma- t venda d'armes 1 municions, aixl ser pugul ésser amb el mateix se- és
qüestió és que després de contractar
pesetas en los Gobiernos civlles de d'ahir, entre altres un concedin~ un nàrqulcs I alguns diputats de la. C&- com també la llei electoral.
quanta places.
nyor Aizpun, perquè crec que la seva una quant1tat es sembrt més del
cred1t extraordman de '1.986.500 pes- da 1 agraris).
-Amb aquest sistema. vol dir que la imponancla del de Barcelona.
Sobre tot això hem canviat lm· malaltia serà passatgera.
necessari. <Rumors.>
Dlu que va a contertar una allusló pressions
El sr. Gll y GU sc na quedada setes a1 pressupost vigent del M1no es proveirt\ cap més vacant quan
s. E., 1 ara valg a un Per ültim, facilità. la següent nota Sl es vol que el problema es dises produeixi? preguntà el senyor .t>é asombrado ~ .1 advertir que en los n 1stert de la Guerra. per a adqw.si- del senyor SUàrez de TangU d'una banquet l amb
és el tercer dla que hi oficiosa:
cuteixi d una vegada, el ministre estl
rez de Rozas present a l'entrevista Uempos de la monarquia, cuand:> cló de municions 1 armament per- manera breu, ja que les explicacions valg com a Invitat.
Governació. - Proposta de conce- disposat però que tinguin per en·
del mlnlstre d'Agricultura el rello-No 11 dlré que la pregw1ta s1gw la explotaclón del juego constituta tè.til.
donà
comunicacions
de
ministre
El
sló de la corbata de l'Ordre de la tès els partit. pollttcs que no es pot
El doctor BOLIVAR, en ésser apro- ven de fer-ho amb major extens1ó,
J.mperunent, però si que 11 diré que un toco purulenta de tnmoralldad,
referències.
Republlca al benemèrit Institut de resoldre mes que amb una rebaixa
és tècnica. 0~1 senyor Pérf'.z de Ro- en el Goblerno civil de Barcelona vat aquest proj<!cte de llei defln1tl- pel fet de coincidir plenament amb lesElsegUents
dia 11 de febrer es concediran la Guàrdi& civil.
en la prOducció de la remolatxa.
~as h!\ vist trontollar els fonaments ingresaban, como tmpuesto a la to- vament, fa constar que tlgura en elles en l'aspecte tècnic.
<Veus: ¿¡ el tabac i el cànem?>
com all'acoblament
a
per
normes
Dictant
El MINISTRE D'AGRICULTURA: distincions 1 condecoracons,
del Partit l;tadlc~l. ~~uant at senyur lerancla, '100.000, 800.000, 900.000 pe- acta el seu vot en cont.rn:
EL MINISTRE D'AGRICULTURA
anys, a les figure!! del republl- de tes forces de la Guàrdia civil de
S'aprova, sense dlscuss:o, un dio- No em compllqul ln vida la V. S. tres
Pic, estava t!lnt sulfurat amb el diS- setas mensualt>r-y hubo meses que
no em correspon a ml. Jo no
EI senyor TRABAL: No es tracta canlsme hlstòrtc 1 milltant, alxi com Catalunya a l'organització nacional Això
curs d¡:J senyor Ventosa qu~ no s'a- excedleron del millón de pesetas-, tamen de la Comissió de Pressuposcap lnconvement a convocar una
tinc
també el 14 d'abril es concediran del benemèrit Institut.
donava mas:a d!l la. gravetat que dlsponlendo de una tercera parte, tos concedint un crèdit extraordi- d'això. Reconeix que la V. S. és amo aquestes
sucrera, però que hom
conferènc1a
dlstlnc10ns a les figures nades d'un punt de vista de partit que unas veces ascendia a 2oo.ooo narl de 200.000 rcssetes al pressupost de les seves paraules I sols diu el clonals politlques.
Obres Públiques. - Decret adjudt.. tingui en· compte que en aquest asGovern
el
més,
A
relleva
em
això
per
I
dir.
de
ha
que
despeses
a
per
Governació
de
vigent
goberlos
pesetas,
300.000
a
otras
y
fent
dec:aracions
seves
les
tenien
celebrarà un banquet al Mtnlstert cant defmitlvament el subministre 1 sumpte es mouen molt Interessos. inl'apologia de l'amortització de pla- nadares pnra atender a los gastoo, relacionades amb la «Gaceta» de 1.\11\- de pronunciar-les a nu.
a1 qual assistiran els minis- muntatge <!els materials especials teressos bancaris, etc.
En l'ordre personal no admeto que d'Estat
que sin duda eran cuantio."'s. para drtd.
ces).
Acaba dient que el que no es
tres 1 els seus secretaris, en l'esmen- per a lirua de contacte amb el tra(A l" tribnn& de PrC!lk>.'\ arriba el el senyor Suàrez de Tangll, que per
-Es que è'aquest.e manera. aviat confldencias, servlclos espectales.
jecte Avila i Vtllalba-Segòvia, que ter és demagogla pel voltant d'aquest
tat dla 11.
.....
.... marxat de la Camb......
.... ort- cert s....
no hi haurà em~leats! insi~tetx el coch e, secrct ar ¡os, etc .. et c.. aparte rumor '"que 1tls passadlssO:J s....,.
Jo compto amb tota mena
problema.
SOCietat
la
a
d'electrificar-se.
haurà
EI Govern ha pres l'acord, a pl'C).
MADRIGAL·. No
El senyor PEREZ
mateix senyor P rez de Rozas.
•
d'ajuts al Govern. El senyor LerrouX"
de 1os «Sa bl azos• d e que se hacia ginat un Incident entre e1 m inistre
Espanyola de Muntatges.
Vega,
de
Lope
de
centenari
del
pòsit
tret.
l'heu
d'Estat ¡ el diputat scn•·or Pascual s'ha marxat, sinó que
-(Com en les comèdies, el senyor vtctlmas a los ponc:los.
Un altre autorlntzant al ministre una vegada m'envià una abraça
de reconstruir la casa de Lope de
h
Ple fa el distret). u Uó
EI senyor TRABAL : Sl e acon- Vega, amb el caràcter que tingué.
En tlernpos d e 1a monarqu fa no Leone>.
realitzi per contracte un bas- com amic 1 com a demagog. <Moltl
perquè
1
t
molt,
n'alegraria
me
treurc'l,
seguit
de
dictàmens
diversos
llegeixen
Es
gasd'Eíxampla se exlgian justlficantes de esos
-Quan a a q· es
bé).
S'ha parlat també de qüestions timent al cos de València.
de ta qual també parlà el seny:.>r tos, a pesar de que la tercer:l par- la Comissió de Suplicatoris denegant al.xi com que es marxcsln dc la CarnEl senyor RUIZ ALONSO es la
monàrquics declarats I
Ventosa, es tracta dels mateixos cinc te· de lc::; lngresos del !11ego ascen- les autor1·tazcions solUcltades pel Tri· bra tots els ltza
de la denúncia del minis
menta
<G
ts
B
di
J:unt
quals.
els
sempre,
de
regidors
d'Indústria.
rans pro=on .
arce1ona a 00 .000 y a bunal Suprem per a pr:JCedlr con- els monarqu
a en
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al
b ls
1
tancaal
per
tècruques
raons
donen
en
abunden
voc s prop e ariS, v nen 300.000 pesetas mcns~.:nles. Es, por tra diversos diputats per la publl· tes, en les quals es destaca prlncl- bé un torn en contra,
am e
El mlnlstre
exteriorització les mate!xel! consideracions que el ment 1 solament es tracta d'Una r&- Està malalt.
actuant com ho feren a precs dt>l lo tanto, mu{¡ lóflco el asombro del cació d'articles a diferents periò- palment en la seva1 Prim
d RI senyor Domlnguez Arévalo. <Ocupa presàlia del!! propietaris.
senyor Martlnez Herrera, que va s r. Gil Y G 1 a exam 1nar e¡ llb ro dics
El senyor RUIZ ALONSO: Don
o e
els senyor O'Shea
nomenar dos presidents, l'alcalde 1 el
la. Presidència el senyor Suarez de
També s'ha tancat la fàbrica de celebraré que mlllorl
ES dóna lectura a una proposició vera).
nat, el senyor Trabal. A1xl doncs. de caja del Goblerno civil Y advertal
per
estadlsUques
Llegeix
Motrll.
gil.)
Tan
Afegeix que el problema local al
El senyor PEREZ MADRIGAL: La
jo uo he acaparat res. El senyor tir que no habfa justlficante algu- no de llei signada en primer tenne
El senyor AZPEITIA per la. Co· de demostrar els perjudicis que re- qual s'ha reterlt es redueix e. voler
V. s., senyor Trabal, solnment té missió
Ventosa que és un bon amic meu, no de cómo se habta invertida Pl pel <P'"'Or Suàrez de TangU.
11 contesta I diu que s'ha de presenten el tancamen d'aque.stes que eruloc que molgui Joan. qu
El senyor SUAREZ DE TANGIL dret a parlar en català.
1 al qual adiDiro, m'hauria pogut dinero, aunque su procedencla fueEl senyor TRABAL: Com vulgui salvar e. la gallina dels ous d'or, fàbriques 1 diu que la solució t .; ur- molgui Pere. !Rialles> . insiSteix que
demanar in!ormacló 1 jo la h1 hau- ra tan tnmoral como l.l del jnego » defensa la seva proposició 1 diu que
no emmetzinar l'agricul- gent.
procurant
aquells obrers després de fer càlculs
~.g«k:'nfl~¿=~~c aMfadr~~tcf~ciJ dels quatre punts C!Ue els monàrquics la V. S Per a ml no hi h<'l cap lo- tura.
ria donada de molt bon grat.
El problema de les fàbriques su- 1 no obstant ésser la fàbrica anticonvenient.
per
propaganda
seva
la
en
portaren
Soll:
«El
de
Quant a la Com1ssi6 Gestora
El senyor DAZA torna a tnstsUr creres és un problema de llUita con- quada, es comprometen a explotar-la.
Després de pronunciades aquestes
¡ s rlecclons s'hnn aconseguit tres·
•o des del primer dia en sóc un ferm
els seus arguments 1 torna a tra el capital, dellUita contra tes Sollicita per tiltlm que el problema
«Leyendo estos datos-¡tan edifl- ~tia, deroga.ció de les llets sc>. paraules, l'orador continua en cata- en
partidari, però sl no s'ha fet jo no
el senyor Azpe1Ua.
Cooperatives. Acaba manifestant es resolgui aquest any.
en tinc la c•¡lpa. Le., dificultats pro- cantes!-se explica la. extrañeza de c¡alitzants ¡ la derogactó de lleU! là, per la qual cosa s'arma un gran cont~ttar-11
l'arUcle 11 amb el vot que serà molt diltcil aconsellar a
El ministre d'AGRIULTURA diu
venen d'altre"' sectors i és el govern los diarlos monàrqulcos ante el ca- laiqucs.acotlS('~!da. amb 1:1. d'havers escàndol per les protestes de diver- enS'aprova
del
1
Repübllca
d'Unió
contra
aquests obrers !Jranadins que tin- que procurarà que no es tanqui la
sos sectors de la Cambra, que de¡ ' r1 t
el Qui ha de dectdlr. Jo sós un home so de un republicano QUI', después
paciènCia.
guin
Daza
senyor
de Motrü I que donarà tota
fàbrica
de Partit .1"1ióc aqui no pas per gust de haber desempelÏl\do Cl\rgos cle- de~;cacauñ d'aquest pw1ls i és el mana que parli en castellà.
DAZA explica el seu
Com que hi ba pocs diputats a mena de facUltats per tal que aquests
Acaba. el senyor TRABAL mant- votElensenyor
vadistmos, en los oue manejó rnu- de reforma de la Refom1a Agrària.
sl no per co:npUr un deure.
la Cambra, !'orador diu que estem obrers pugum posar-se en condiciona
contra de l'article aprovat.
-¿Aix1 vol dir que per això de chos mlllones, se hr.!lle P"bre hast& Demana al ministre d'Agricultura testant que no està disposat a taleEs llegeix la redacció de.flmtlva en una mascarada de Parlament.
la fàbrica per mitjà de
laJ~b~~ci~emàs, que en la Iu- que porti a la cnmb1·a el més aviat rar que ningú tracti de' discutir el dels articles 12 1 13 I queden apro- El senyor ALBA l'.mtenomp enèr- d'explotar
a. Ge;;tora n'hi ha per temps?
Cooperatives, però comprometent-se
-Per la meva. part procwaré que cha por el ide?.l se dejó, con la ju- pcsslble un projecte encaminat a seu dret. El senyor Suàrez dc ¡an~tl vats.
gicament dient que aquest Parla- ells a collocar la producció.
no SI~UJ alxi l, si convé, aplicaré el ventud, el patrlmonlo familiar. y aquest propòsit, ¡ prega faci desapa- és amo de marxar-se sl vol er- o,
El senyor !LLANES formula algu- ment no és una mascarada, ja que
Afegeix que les coses són com sód
que ahora, caldo y nrcesltado-co- rèixer l'Institut de Reforma Agrà- però no de tractar d'ofendte'm.
blstun perquè el gra rebenti.
nes observacions prop d'una esmena tots els diputats l'escolten amb aten- 1 no com es vol 1 que s'imposa un
el
Trabal.
senyor
el
ac~bar
En
despeses.
-¿I per què no s'utllltza el sis- mo p¡ y Margall, como Salmeróu y ria que origina solaments
que presentà en relació amb els ar- ció.
esperit d'untó 1 de transigència en
El MlNlSTRE D'AGRICULTURA PRESIDENT prega als diputats que ticles aprovats.
tema d'acord amb la Llei Municl- como Estévanez-, se nlr.ga a coEl &enyor RUIZ ALONSO: Perme- aquest com en altres problemes, ben
contesta a l'ex-comte de Vallellano. prenguin seient I que siguin rcspecpal de Catalunya, que vénen pre- brar la ccsantia de ministro.
MENDIZAaquest
AREZ
que
ALV
El senyor
teu-me doncs que diga
orientats per la Premsa que és el
No: los monàrqulcos no compren- Es rrfereix a l'oct!tud de les mino- tuosos amb totes les opinions.
conltzant alguns dinrls, de proveir
BAL li contesta cbent que l'acord Parlament és una mmlatura pel nom veritable motor de la cultura dels
l'Ajun~'\ment amb els regidors 4ue de11 nada dc esto. Comprendian y ries èe la camora, actttuc de prua,nb respecte a l'esmena. del senyor bre de diputats que assisteixen.
pobles.
UN PREC DELS DIARIS lllnnes, quedà marcat a l'acta de la
no estan subjectl!S a procediment I aml)arabnn-t>sto si-todo e;;o otr.> dència, ja que 1:o creu necessari deEl senyor ALBA: El Parlament
El senyor ~;tUIZ ALONSO. ReUEs posa a discussió el dictamen sessió.
no es medeix pel nombre de dipu- ra la proposició.
1
ets_z,P1~~tsq?ue això ja, valg ~rop"- que el Sr. Gil y Gil hn des..·ubierto rogar la llet de Reforma Agrària,
si desitja que s'encarrut I que es de la Comissió d'Indústria i Comerç
El senvor RODRIGUEZ DE VI- tats presents, sinó per l'atenció que
El senyor ORTIZ DE SOLORZA·
" en Barcelona »
modüiquin alguns punts. Creu que sobre el projecte de llei elevant el GURI explica la seva tnt;(>rvencló presten als seus problemes.
__
ear-bo al senyor Cambó, per e:..s
NO: Soillcita també es resolgui el
aquest endegament 1 aquesta modi- preu dels pertòdlcs a quinze cèn- en la sessió d'ahir. 1 creu penllòs
voldnt-n que es fes amo els seus deu 1
El senyor RUIZ ALONSO: Les problema 1 es queixa dels termes
el procedlment que es segueix d'ac- meves censuro no van ding¡des :lls en què s'expressa el mlnlstre.
hl ha que fer-les amb tacte, tims.
ficacló
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radicals
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donar-les
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pmdèncL'\
amb
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els de
radicals, els
Republisuplents
d'Unió
CASAS.
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presents, sinó als Olb-;ento;.
diputats
crlten
el
feta
cosa
a
com
ceptar
Qued.a acabat el debat 1 s'aixeca
1
altra orientació, semblront, encam cana. consum un torn en rontra.
que no estan subjectes a procedl
de la Comissió. En aquest cas soInsisteix en la urgència de la 1113- la sessió a les nou 1 deu de la nit. !
ra
nn1
bi
del
l'Eoquerra.
<le
~ent 1 els suplents
senyor SIERRA, per la Comis- braria la discussió de la Cambra
- sióEl contesta
e
que antagònica a 1a
fms a arribar als quaranta. El Geel senyor Casas. Exposa
Sense discussió s'aprova l'article
mós; és a dir, la reforma de la RI~ els'
vern, però, no vol que els Ajunt.'\motius de la redacció d'aquest 14.
a
no s'ha deElportar
Agrària
tprma amb
DIU
LIBEh'fAD»
que hi
extremismes.
terme
men ts es convert€lxin en petits pardicaquest
que
manifesta
dictam:n 1
F.<s posa a discussió llartlcle 15.
tra 1
l~ents on es faci politica 1 d~s
tamen fou signat per tots els seeLa COmissió accepta una esmena
ba que fer és cen r- a.
don es puguin atacar els calgUts ( 0 .
El sen_ _-: FUENTES PILA (mo- tors de la Cambra en la Comissió del senyor ffiUJO. una esmena del
Han de tenir en compte que la soQueda retirada
nàrqulc): f: , centrsr-la 1 xutar-la. dP comerç. El senyor Casas ens ha
lucló de Barcelona depl'n de lll foI MARTIN, sl te
El MINISTRE D'AGRICULTURA: parlat ara que es requereixi l'opi- senyor MARTIN
•
lució de conjunt de Cataltmya t s'ha
dels directors dels periòdics, 1 la Comissió, per boca del :: my.>r
U· No, això últim, no. A ml no m'agra-. nió
de veure com ho resolen a Madrid
da fer res amb els peus. <Rialles>. be sap el senyor Casas, que s'obri CASANUEVA accepta gran pa1t Oc
Sl d'acord amb la Llei Mumclpal
dita esmena.
L'orador afegeix que abans del una informació pública I a ella han la FA
Catalana, que encara és V~Fent. do·
senyor MARTIN s'estranya que
mes de març vindrà a la Cambra acudit la immensa majoria de les
nat que en establir el rè~lm rra11 •
s'accepte lntegrament l'esmena
no
d'Espanya,
periodistlques
empreses
1 serà discutida aquesta reforma de
sltorl oo es varen de1·ogar les Lleis
la Reforma Agrària que propugna que s'han mostrat partidàries de ja que es tracta de q!lest1ons de
d~l Parlament Català o es <l!:'.::A wa
detall.
l'augment.
el senyor SuArez de TangU.
formula. per a derol!'ur aquestel'
DE ela f01mulada por «La. L1bertad», en
INFORMACIO
UNA
S'accepten algunes esmenes que
La qüestió que es discuteix és un
<Entra el ministre d'lndústrla l
Lleis t llavors es pugui fer el :¡up
11LA LUlERTADll
el seu número d'avui, relativa a la
han estat Impreses l es llegeixen
no
Quan
econòmic.
tipus
de
fenòmen
Comerç. que puja a la tribuna de
Una informació oficiosa
sembli millor.
Madrid, 'l. - «La. Llbertad» publl· importació de paper per al perlòdlo
vegada.
primera
per
s'encavida
la
de
productes
els
tots
proun
a.
lectura
dóna
i
secretaris
-Posat a derogar 1 a desfer, no
Es llegeix una esmena del senyor ca. una lntormació, en la qual acu- «Ya», prega a l'esmentat mlnlstre
reixen, ens trobem amb què els peEl correso;msal d'«l!:l Debate» a jecte de lleU
~e d'una cosa més -diu un perlodisBlanco que es refereix al fet que sa l'Empresa de «El Debatet de que porti l'expedient a les Corts peJ
El senyor SUAREZ DE TANGIL riòdics tenen el mateix preu que els propietaris que ttnguit més de defraudació a l'Hisenda.
Barcelona dóna, en l'edició d'ahir
ta-. Ara ja han començat.
a poder !iscalltzar les irregularitat(
1920.
1 el sen er Ple 1 Pon s'acomiadà :.i.cl seu diari-òrgan oficiós del Oo- rectifica. creu que ha de tenir-se el Aquesta
Diu que l'empresa editora del pe- que pogués haver-hi amb perjudi~
per a actuar 500 hectàrles no puguin exercir el
en compte. en dtscutlr-se la modlfl· com ho ba ComlSSló,
vern-la. segtient informació:
dels pe1iodlstes.
gede
14
el
aparegut
~tYall,
riòdic
cv:dc•1t per a l'Estat.
fet, ha recollit les impres- dret de retrarment.
(IEl último vtaje dc los sefiores cacló de la Reforma Agràrtn, un proEl senyor ALVAREZ MENDIZA- ner del 1935, soH1cltà. a la Duecció
Segons l'esmentat diari, el valo!
Des...-~.. hem sabut que a ~a Pit Aizpún y Gil Robles tendril. conse- jecte de llei cad-hoc» prercntat a1 sions de totes les empreses, I ha BAL
per
autorització,
Duanes
de
general
que l'esperit de la propos·
del perjudici al Tresor es calcula en
cuencias inmediatas c·n la marcha seu temps pel cap de la minoria tmgut especial cura de salvar la pos- ta va diu
marxava en;) a Madrid.
règim
el
amb
paper
d'importar
tal
Blansenyor
el
q-Je
enllà
més
que les grans cmprese:; pumig mUtó de pc::se;~·
Segons le3 nostres noticies el se- ue los asuntos polftlcos y admtnts- agrària senyor Mart!uez dc Velas- sibilitat
guin absorbir a les petites. A aquest ro, ja que fixa el tipus de 300 hec- d'excepció, anomenat de drets renyur P1c no està disposat a' passar traUvos de cataluña. E• primer lu- co. Diu que amb això creu demostrar objecte
duïts, i addwnt que l'esmentat peregadiu.
de
30
1
secà
de
tàrlcs
pa!:!;ats
que,
determina
es
Madrid, 7. - En arribar a la cammés dies eh l'actual situació. El gar, ya es cosa decidida la proota que la proposició que tls monàr~ulcs
L'article 16 resta per a redacció riòdic portava més d'un any de pu- bra el senyor Marraco, fou Interro42.000 centfmetres, el preu mtd1len:ta que porta a Madrid és: «0 :ewlución del pleito pla.1teado en la han presentat està lluny de part dl.&- els
blicació.
gat sobre un prec presentat pel s&nlm haurà d'ésser de 20 cèntims. definitiva.
mes de cap classe.
to t
p
d B
dl
ComJssió ge3tora o me'n vaig a ca·
Aiegelx que la Direcció general nyor Pasqual Leone.
Es posa a discussió l'article l'l, I
El senyor TRABAL: ¿Per què no Amb això queden emparats els peerA.u enc1a e arce1ona. ron
sah> Això d'ara no és •·iur"...
perperm.!s
el
concedt
Duanes
de
Paris?
d
ta
nomse
interlnidadcs,
las
després
minaràn
• ~
El mlnlstre digué que no sabia
tits periòdics. La Comissió ha trac- s'aproven diverses esmenes,
brarà definitlvamente el presldente, parla la V. S. del trac t e
tat d'harmonitzar en aquest dicta- d'una breu Intervenció del senyor què poguessin Importar 1.000 tonell res. 1 que demanarta antecedents d•
El senyor SUAREZ DE TANGIL: ment les caracterlstlques polftlques Naranjo
seràn cublertas las vacan~ de ma.de paper. Segons sembla - segueix l'assumpte, tota vegada que en v&CO~SELL DE GUERRA CONTRA 'istrados y se reorgantzarà. la jus- Jo no concedeixo beHi~erancla a la l econòmiques de la premsa.
L'article 1'1 resta per a redacció dient l'esmentat diari - s'acompa- rltat els beneficis a què sembla s'ha
nyà nn certLficat del Oovern clvU acollit l'Empresa de «El Debatet, S().
ticla municipal, de acuerdo con la V Efsenyor TR.ABAL: A la v. s. és
El senyor CASAS Insisteix que que- definitiva.
UN SOTS·OFICIAL
Es llegeix una esmena del senyor de Madrid, en el qual certúicat es lament eren donable als diaris que
ínica norma poslble en estos mo- a qul no h1 ha que concedir-li beill- dl ajornada la discussió per tal de
que aquest diari portava més porten més d'un any de publicació.
.nentm: un estrlcto cumpllmiento de geràncla. (Protestes dels monàrquics presentar esmenes, i demana que Valent!, en la -~ual proposa un artl- dela
d'haver atemp- :a
S l'
Si la denúncia és certa - afegl-..
l<1. discussió s'ajorni per vint-I-quatre clt> addicional després del l'l. En d'un any de publicació.
1 part dels cedistes).
ley.J
e acusava
Inexactitud és molt greu, ja demanaré l'expedlent que sens dubte
La
ell es demana que quan els arrenEl senyor MAURA (Honori): Que hores.
tat COntra l'hOnOr militar,
una
constitueix
sembla,
segons
que,
resoldrà en justfcla.
ea
parellers
en
converteixen
es
datarl.J
El senyor SIERRA accedeix a això
se'n vagi. <Referint-se al senyor Tmla Comissió, 1 diu que conservin tots els drets que aquesta defraudació als Interessos del Trede
nom·
en
però el fiscal retirà l'acusació Gestions per a l'indult d'un bal>.
sor de més de 600.000 pessetes, puix
EI senvor TRABAL: ¿Quina e1asse això no vol dir, ni molt menys, que Uei concedeix als arrendataris.
El senyor CASANUECA 11 contes- que els periòdics que rmporten paper
A la Blbl1ok=a de la DiviSió es
de cambra republicana és aquesta pa.ssl de contraban aquesta llel.
soldat
ta. D!u qne abcò ja es tracta en els sense portar un any de publicació,
cdcbrà ahir un Consell de guerra
que concedeix belUeeràncta als moELS ARRENDAMENTS RUS articles que es relacionen amb els han de pagar un dret aranzelari
com ra un sots.otlcial del Regrment
Ceuta, 7. - Rom ¡estiona l'Indult nàrquics?
que, en les aHudides mil tones, equiTECS
parellers.
d'Iufanterln número 34 I altres, pel del soldat Adolf Guardla, condem<Es produeix un escàndol. Ri ha
El senyor IRANZO proposa un al- val a aquesta xilra.
Es repren la discussió del projec~
suposat d<'licte d'atemptn.t a l'honor nat a mort per haver matat el ca- cops de campaneta de la PresidènEsmenta a cootmuacló els acords Detenció d'un ex-secretari
de llei d'Arrendament de finques tre article adlclonal, en el sentit de
tnilt: ar
poral Ramon Gonzàlez Carballo. El cia Els monàrquics l algtlns de la rúStegues.
que al seu judici han estat crebanterra.
la
de
assalariats
els
protegir
del senyor Badia 'l
El tiscal retira racusnció contra úetensor del soldat ha visitat les ceda apostrofen durament al diputat
El MINISTRE D'AGRICULTURA tats, si la lruonnacló és certa:
El senyor LAMA.MIE DE CLAIRAC
Ahir a la matinada en un bat,
3ts, a la ql'al petició s'ad autoritats locals, les quals s'han su- de !"Esquerra. Es senten veus de: consum
eh prt
Primer. - Que el Comitè del Pa- establert
del
l'esmena
Interessant
ron!.ldera
tola
de
contra
en
torn
un
a la plaça del Bonsuccét
hl'r:rèll les defenses.
mat a la petició de l'Indult.
«Separatistes I) •
talitat de l'article deu, per al que senyor Iranzo I diu que la Idea ja p~r era l'organisme competent per foren detinguts tres indlvidua que
EI senyor TRABAL: Separatistes demana
a informar la concessió d'importaprodel
l'article
a
Incorporada
està.
nornlnal.
votació
trobaven alll reunits. Un d'ella
vo5altres. Vosaltres, que no us voleu
Es procedeix a aquesta votació, 1 jecte. Del que es tracta, és que, en ció de paper amb destinació a p&- es
era ex-agent auxiliar de la pollc16,
separar de la bona Espanya repu- l'article
per 110 vots donar facUltats. no es converteixin riCrdics.
aprovat
queda
blicana. (Segueix l'escàndol.)
Segon. - Que el dlari «Ya» no h&- de la Generalitat.
aquestes en un mitjà. opressor per
34.
El senyor ALBA: Demano al se- contrallegeix
No els fou ocupada cap arma. De.
la redacció definitiva als petits propietaris I arrendataris. via aparegut encara, 1 que, per tant, moment,
hom Ignora a. qu~ obeell{
nyor Trabal que escolti amb respecte deEsl'article
n,¡ portava un any d.; publicació.
Llei
la
amb
que
el
que
Afegeix
lL
a tots els oradors.
Tercer. - Que com que s'havien llur detenció.
AAREV
o,
dlf1cU
fa.ci
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es
que
senyor
és
El
tracta,
es
EI senyor TRABAL: ¿Adhuc els
• • •
LO consum un torn en contra. Diu gairebé Impossible, l'aclaparament C<•~lsumlt algunes importacions de
que han estat causa del fracàs d'Es- que
Anit circulava el rumor, que coo..,
paper amb destinació a «Ya» en rèprevaletxearticle
aquest
amb
terra.
la
de
panya? <Protestes dels monàrquics, ran sempre els arrendataris en conEl senyor IRANZO rectl.flca, l r&- gun de drets redu'its, es comunlq-Jes slderem fonamentat, que la poll~
1 el President ha d'Intervenir amb
t'antenor a la Direcció general de havia dettn¡ut Josep Mansa, un deli
propietaris.
tlra la seva esmena.
energia per tal d'acabar l'Incident). HaEl dels
;
secretariS del senyor Badia.
Duanes ala efectes procedents.
senyor CASANUEVA, per laCoseel
Recordarà
PRESIDENT:
El
•
Es de remarcar que en l'esmentat
EL TANCAMENT DE LES
11 contesta, 1 diu que el senyor 'Jabal que no fa molts dlea missió,
Comitè hi tenen la seva represen- Els lladregots vlsiten el domi·~
FABRIQUES
Arèvalo, en realirequerl la V. s. a la Presidència de nyornoDominguez
Es suspèn aquesta discussió 1 es tació els periòdics dlarls. El repreba tractat en la seva Intertl millor servei
la Cambra perquè exercls la seva tat
del Comitè, q·Je és el s&- cili del senyor Ventosa
sentant
de l'article 11. La Comtssló llegeix una proposició, no de Llei,
autoritat 1 fos escoltat la V. S. Per venció
el Governi faci una nyor Luca de Tena, no hi va assisQ'Je
demanant
arrendels
enemiga
nl
amtga
és
no
~
Calvell
això jo demano al senyor Trabal daments. Solament es limita a recG- declaració prop del tancament de tir, 1 el substttw el senyor FernanEl secretari de l'ex-ministre sen~J
que escolti amb el major respecte lllr
dez cancela, el Qual s'abstingué d'Insucres.
de
fàbriques
les
secdiversos
dels
asptra.clons
les
JO&D Ventosa 1 Calvell, denunci~ ~
possible a tots els que parlin a la tors de la Cambra. a redactar els
El senyor RUIZ ALONSO la d~ tervenir 1 de votar.en el cas de cYu. la
policiA que del domlcW d'aqu~
Cambra. A la Cambra republicana, seus
mu també que això significara.
articles l a donar-los la seva rensa 1 pregunta sl hi ba dret a
al carrer de LlÍll'ia, núm~
poden parlar, l ban d'ésser escoltats veritable Interpretació.
entrar al saqueig en la propietat pnvar les fàbriques de paper de pe- establert2a.,
havt.a estat robada ww.
tots amb respecte, els representants
nòdlcs de l'única protecció que ara ro 11~.
El m.J.nistre d'AGRICULTURA: Jo dels obrers, que éa el seu treball
de tots els grups polltlcs, mentre Unc un concepte molt dl!erent de Afegeill: que a SalObeña. I a AlmO.- tenen. ben modesta, per cert, 1 sen- catxa de cabals de color verd foee
no manquin a la llei 1 al Reglament. la propietat que el senyor Domtn- fiecar (Granada), s'ban tancat f~ se analogia amb cap indústria, 1 que que contenia. 8.000 pessetea en b1troj
Aragó, 270 i 272
El senyor TRABAL Intenta par- guez Arèvalo. He d'Indicar q!le la briques de sucres. l que han quedat agreujaria la seva situació 1 la dela llets. deu obligacions d'una comi*:
lar de nou, i es produeix un nou posició jurtdica a la qual en" velem sense treball dos mil obrers. Ela obrers que treballen en aqueata tn- ny1.a ClDemat~fica, l'l cupons d'o.;.1
bllgaclons de la mateixa compall1Úll
1 Passeig de Gràcia,
escàndoL Per últim, la Pre:aldèncla obligats a recórrer, ha d• DubSUtwr obrers d'AlmUíiécar es comprometen dústrla.
15 cupons méa d'obligacions d_~_!.
•
•
aconseguelx que el senyor Suàrez de a Ja coacció rural. que ~ anat poc a arrendar la fàbrica sl l'empresa
r
Espanyola de Fa.br1~
companyia
Madrid. 'l. - El senyor PasQual
TangU cont.tnul la seva rectlflca- a poc deparetxent d'Espanya, com no vol seguir explotant-la. l 61 ela
Telèfon .11550 I ]1559
attrea vtrtum que bastaven per &I la cedeix.. No crec que sigut qüestió Leone ha formulat un prec per e»- del VIdre.
cló.
I
La pollcia practica ¡estion.a per tiJ
econòmlca la que determ.lnl el tan- crtt a1 mln13tre d'Hisenda, en el
El senyor SUAREZ DE TANO.IL soles en temps passats.
El senvor DAZA COil.8Umll&1l tara- ca=nent d'aquestes fàbriques. No es oual diu que en Vlata de la deoún- de descobrtr ell autora del~
•Fl'A~U~gm~:¡:¡:g¡IE!Jiii•••••••••••IIIÏiiiiiiiiil'lliiiDJN:a! •toma a lns1stlr que voldria Que ea
A

a

ft

•ftft

lA JusT I A A
eATA l uNyA
Està decidida la reorganrtzaCI"ó a l'A
dl"e'nc"ta .I entre la j"us.. I
. muntclpa
t'IOla

«LA

Una defraudació de l'empresa
de «El Debate »

Darrera hora

GASOLINA
NEUMA TICS
OLIS
ACCESSORIS
a

I

Station, S. A.
45

•

Barcerona - Any V - Número

Divendres, 8 de febrer del 193S

927

re
Tots els periòdics censuren
la projectada llei

La nostra subscripció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
l'er exceatr, de molt, el nombre dl sul>acrl¡>tora Que C1Jàr1ament ena
111w·en el eeu donatiu als oue e. cada llll;ta podem publicar, ela noms d'aquella su1"tcu amb el retard d'a.Jauns dies.
Bo advertim pet a conet:a;ement d'aquella QUO s eatranytn no haver vlat
ancora relacionades les sevee aportnelons. Tots ela donatiU$ figuraran en les
lliste~~ PE'r rigorós ordre de Wurament
Ptea. Un e¡¡tudhlut catalanista
d'EsQuerra .............. .
2'Suma anterior ... .. . tt.8fl5'80 una roo;sa de Mataró ........ .
2'de
promeeos,
dc
parella
Una
Ot·up d'obrer¡¡ dols tallers
Mataró ...... ........... .
2'de la Companyia del No1·d,
Un matrimoni cat~ lato •
s·de Sant Andreu (primera
.
..
...
...
Koseell
.l:lartomeu
6'vegndll) ................. .
8'60
10' - Pere Anu·à (Sant Feliu de
J M .......... '" ... , ... .
Guixola) ................ ..
10' B11pt1sta Solé .. . ... .. . .. . . ..
1'4o matrimonis d'Baquerra, a
Uns dependents 1 dependenl& memòria de Macl~ ...
16';!0
tes d'un m11gatzem del carSierra ....................
1'rer Casp ............ . ..
as·- R.
Fr11ncesc Oompanr .. . •.. .....
0'50
Un capoml muret~ del cos
...
...
,.,
...
Company
J01oep
0'50
de Seguretat .. . .. . . .. . ..
a·..,
...
...
JonamA
Leandre
0'60
J'ener 1 tamUia ... .. . . .. .. .
6'Vulerl Jonarna ... ... ... .. .
0'50
Un matrimoni cata.Jà d'Ea'.
..
...
...
.
..
Jonama
JoiUl
0'60
:¡•_
Qucrra ................. .
Josep M. Mlró ........... .
26'- 17 empleat.a d'una &rmt'rla
del carrer F1veller .. . .. •
17'Carie,; Pena . .. •.. ... .. .
1'6'l ' - Matrimoni Antoni 1 Maria •
ldarla Armero •.. ... ... .. .
2'Peret Pena ............. ..
1'- Josep .l:lecka .............. ,
.
..
...............
Trelg
Pere
2'CIU'lea Dtego .. . .. . , .. .. . .. •
1'- Josep .l:lrugués .. . ... •.. .. .
2'P ere SèJz......... , ...... ..
1'- Vllll Lascoskl .. . ... ,.. .. . .. .
2'Carme i::iolanes ... ... ... .. .
1'- Josep Banqué ...............
1'FriUlCt'SC AllOilllO ........... .
1'.. .. .
1'VIcenta Roca ... ... ... •..
1'- Marta. Lladó .. . ... .. . ....
1'...
Joaquim Simon ... .. .
J osep Dlaz ......... . . . . . .
2'- Josep
.
..
mullel'
1
BurQ'uós
3'Un grup dc meta.HúriJ.cs de
2'.
..
terretalre
Un dependent
Bll.scult:o de la Casa A. A.
:10'- Mntrlmonl
11ll.
1
Slrera
PulS'
3'i'rcderl;; Boltà.............. .
2'- Pamllla Berga Mas .. . . .. ...
6'lltdre Colom.tnas . .. •.. •.. .. .
2'Bntlle... ... .. . ... •..
5'hmllla COl'UO.dó ... , .. ,. , .,,
6'- Eduard
..~
.
..
...
...
..
.
Ortlz
Joan
2'Unn catnlana .. . . .. .. . ...
2' - A. 8. P . .•.••••• ,,. ••• •••
11'Warlo Surlnyac. memò1'1a
6'••(
.,,
•••
•••
......•
T
T.
A.
Macià .. ............... .
1'60 lsldt·e Alemany . .. ,.. •.. ...
2'tina !amUia d'esquerra ... .. .
l'IlO Carme Ntcolàs ... .. • •.. .. •
2'Marcel Piqué .. . .. . . .. .. . .. .
2'- D.
2'.
..................
O
de
M.
tln d'esquen·a, de Terrassa.
2'1'Una í11m.llla d'un cuiner .. .
s·- Apolònla Tomàs Tomàs... ...
14. P. ... ..

..

.......... .

P Nicolau ............ .... ..
J Otiei> Parts ... ... .. • .. . .. •
17 companys de la casa t.Regard» ............ ..... .
Marta Vaquer . .. .. . .. ..... ..
Maria Pascual . .. .. . .. . .. . . ..
R . Vilaplana 1 un am.lc ...
Rosa Dalmau 1 Salvador Centelles ................... .
W11nucl Garcia Esteller..... .
(Armtnyo) ................ ..
Zl vailet ................. .
tln metallúrglc d'EsQuerra .
l41Qucl Crispi .............. .
laldre Mayné .. . .. . .. . .. . .. •
J aume Moral .............. .
J . Modest Agullà .......... ..
l'. Altlsent ... ... ... ... . ..
M11nuc1 Gascóu .. • ... ... .. .
Un company .............. .
P. Vlllegaa ................. .
Andolct COt .. • .. • •.. ... .. •
VIcenç Serrano .. . .. . ... • ..
P. Lleida ................ .
J osep Sàncbez ...... ...... ,.,
JoiUl Alarcón ... .. • ... ......
Josep Flores .. • .. . .. . •..
Lluis Julià. .. • .. . .. . . ..
Rafael Andreu ... ... •..
Mart1 Arenas . .. .. • .. • .. .
Josep Segura . .. .. • .. • .. .
Evarist Palos... .. . ... , ..
Josep Clarlsna ... ... .. .
Llu!s Sala.vert ... ... ... ...
Carme Madalla.. . .. • .. . .. . . ..
Jaume Bonet . .. .. • . .. ... .. .
14. A. V.................. ,
Joan Caballé .. . ... ... ... . ..
.Angelets. SabMó ........... .
Grup de treballadors de les
ob1·es del Port... .. . . .. .. .
Nur1 do Lle!là... . •. .. . .. . . ..
Marta RoVira, de GironA. ...
Jnvlra Fusellas . .. ... ... •..
Pere Oredot .. . •.. .. . ... .. •
Nena. Montserrat Jo... ... .. .
TereRa Ft~rró . .. .. . .. . . .• .. .
VIctorià Jo .. . . .. ... ... •..
Famlila. Font... .. . . .. ... .. .
Familia catalana republicana del districte I .. . .. . .. .
Ramon Gardellll , .. . .. .. , .. .
katrlmonl Vernet Flol ..... .
VIcenç Coll ................ ..
Amadeu Bem11t ... ... ... •..
Oabrlfll Jullacbs .. . . .. ... .. .
!'rancleca Amoróe .. • .. . .. .
Francesc Ca<Jtells .. . •.. ..,
J oan Crusat. . ...........
Fermi Jover .. . ... ... ... .. .
Pere Dalmau 1 !amiDa .. • .. .
O. V. T ................... . ..

Nen F.llas ................. .
Jl. O. 1 F. V ............... .
Un grup d'empleats dels P.
de Catalunya ........... .
Sindicat Professional d'Empresa F. C. de SarrlA a
Barcelona ............. ..
¡., Puta Jan er .............. .
Une. familia a la memòria
de Mac!~ .............. .
Angel Mnréo Glspert . .. .. .
Madrona C.u,¡u¡ . .. •.. .. • .. •
Una compnnya dc Co1·nellà
Una companya <le Cornellà
FamUio. R:unonct... .. .. .. ..
J . Bnma ............ , .... .
Per~> Pnscual Solà , .. .. . • ..
P . J. Panl ................ ..
Antoni Torres . .. .. . .. • .. . , ..
Un guM<lla d'assalt ....... ..
R . B. I M. 1 familia .. • ,,.

O . B. M . . , ..............

O. Y. R

..

.. ... ........ .

J . Sentis ... .............. .
Un p~rell de promesos, cattolana 1 ars-entf ........... .
Ao dren Carola .. . .. . ... .. .
PamUI:J, Gntlérrez, a la memòrlll dc Macià ........... .
l 'nnulla Colom, a la memòria do Macià . .. .. . .. . .. .
Un o on complllly ..... ...... .
Uno. llumant\.àrln. ... ... .. .
Um~ Sttbscrlpto~s de TaJ.Ta·
goua.... .. ............ .. .
JO!<er>

Oruni.~<lns

...

...

.. .

C . G . G ..................
J A. O ....... ... , . . . . . . ..

La familia LlilSat ...... ..... .

Antoni F,¡¡trag11C!I... ,., ... ,.,
Una Tl\'isana . .. .. . ... .. . •..
Un barcelon! .. . .. . ... . ..
Tt·ts catalans a la memòria
de Macià ........... .
l'ert> forrnt~ . .. . .. .. . , .. ...
Unn b~cta ouiua ..••..•..• ••
Ani.ou1 E-;tnny ... ... ... .. .
Cinc fnmllhn·s Bnlxeras .. .
Manuel Em·efia .......... ..
Antoni Bcrnet...... , .... . .. .
Un estranger ... .. . ... •.... .
tln c¡¡quen·à ...............
Un lleldatt\ ... ... ... ... . ..
Tere'a M..1n1 ............. ..
Un rnba&;alre d'Alpens ..... .
Un t•sc¡uel1'à <lo Toreny¡; d'AlJ>cns ................... .
Pere cas::.s, d'Alpens .... ..
:t.fr•rln. Duc 1 el seu marit .
t:na tnmflla catnlllila del
terme de &lnt Medi ..... .
Amoni Cast.llla.'< .. . ... .. . .. .
Ramon Pa"."'IHb .. . .. • .. • • ..
.Jo<~n Pons ... .. . ... ... .. .
Nena Mnrla Pons .. . ... .. .
Joan Prat .............. .
Pere Munn.S .. . .. ... ... .. .
J oaqnlma NúfiC7. ... ... .. .
Pere Rl<'ra. ... ... . .. ... .. .
Ramo u Rlern . .. ... ... .. .
Familia O. .M. ... ... .. • • ..
ou~<.lnlupo tllla E. Flocó de
Vth\nova d'Escoma.Jbou ...
S Trladó Prats ... .. . . .. .
:Manuel Raventós .. . . .. ... •
Un grup d'obrers Utògra!s .
.. .......
J oscn Pérez P. ...
Un mal ri mont cata.Janlsta .

:~·-

u. s. c................ ..

Joan Glrbau .. . ... .. . ... •..
Marti Sancblz .. . .. . .. . .. . .. .
Un ¡rup d'esquerrana del
Pla de Cabra ... ... ... .. .
11'20 Josep Ollva .............. .
1'- A R. Nactonrulstll. ... ... ,,.
1'&' -

1'- D . C ..................... .
s·- J. o......................
N. Altlm.lra, a la memòrl11 de
2' Macià .................... .
'7'60 F. vendrell, a la memòria de

2'-

Macià .................... .

··-

1'- Carme Bru 1 c. N . . . . . . . . ..
Sa.Jv11dor Masgrau .........
1'- Set companys .. . .. . .. . •.. .. .
1'- C. N . Sagrereno .. . .. . , ..
1'- Un catal~ d'ESQuerra , ..
1'- M. C .................. .
0'60 J. R............. ..... .
0'50 J D . . . . ........ ,... ..
1'- L. D . ............ ,., ...
1'- Aureli O.... .............. .
0'60 O. V. B .................. ,
0'50 Domènec Juventeny ........ .
0'60 Borrell, Tomàs I Manuel .. .
0'51)

0'50
1'1'1'1'1' -

1'-

1'2'1'2' l'IlO
2' 2'-

13'25
2'0'110
0'60
0 '60
0'50
0'!10

0'60
6'-

6'6'10'2'2'1'-

a·-

3'6'2'-

a·2'-

1'-

li'-

112'90

26'1'8'0'26
1'1'0'60
8'-

2' 2'2'2'-

1'-

a·-

&'2'2'-

Ll\1\s Serra ...... .......... ,
N. T .......... ..... ....
Angellna Mercè , .. .. • ... .. ,
Salvador Mercè ........... .
Marla Mercé .. .. . .. . ... .. .
Dolors Isem .. . .. . ... . .. .. .
Aurora Flerro Lausln ... •..
Ricard Mata Prat .. . . .. ... .. .
Josep Martln... ... ... ... .. .
P. Lllnàs ................. .
Germans Ferret .. • .. . ,, • .. .
E. Girona ......... .........
Ro.o;a VIdal ......... , .....
Fnl.nce;;c MIQuela ........... ,
Gom.!a 1 Trollna .. • .. . .. . •..
Rosa Mateu .............. ,
Famlila. Sublranu Urqulzo •
Josep Cantlla .............. .
0. M11rco ......... ... ... "•
Agu;;~i Carol .............. .
Eduard Garcia 1 Capdevila •
Agustl Clnrl, R. d'Esquerra.
Jacint Casas .............. .
Francesc Muftoz ... .. .. . .. .
Ramon Mllrtl... ... . .. . .. .. •
Grup d'obrers t obreres consclenta del seu deure ......
Josep M. Domènech .. . .. . .. •
Ar.gela Jardl ............. ..
Pepeta Doménecb .. . .. . ...
Olga Doménecb ... . .. ... ...
Do8 Mas ................. .
Diversos companya lleters ...
Uns companya .. . .. . ... ...
VIcenç Pére.o~ . .. .. . .. . .. • .. •
Francesc Company ... ... .. .
Josep Company ... ... ... .. .
Leandre Jonama .. • .. . ,.. •..
Valer! Jon:una ... ... ... .. .
Joan Jo uam a ... .. ......... .
HEPU.tiLlt;ANS D'ESQUERRA
DE FIGUERES (1.• llista):
Llorenç Montcanut . .. . .. .. .
Josep Tauler .............. .
Alexandre Deulo!eu ....... ..
Ramon Pou ......... , .. , ••
Esteve Moradcll ... .. . ,. , ...
Recared Colom •.. .. . ... •..
Ml\rlan VIlanova. ........... .
Francesc Serradell . .. .. .
Ramon Roig .......... .
Joaquim Geli. .......... .
Josep Pel ......... ..... .
JOBep Sabater •.. ... .. .
Fl·ancesc Batet ... .. • .. .
Marcel Dalmau .. . .. . •.. .. •
Joan Soler ............ ..... .
Gru¡1 «Café Europa• ....... ..
Antoni Calvet .............. .
Francesc Se!lés . .. .. . •.. .. •
Un cansal:\dcr .. . ... •.. .. .
L

x x ......................

8'- Pereonal M. S. A. .. . ... .. .

10' - Joan Marull Navata ... •..
Joan Co.sta Sans ......... . ..
2' - F. T. 8 .................... ..
Sastre .................... .
Bonereu ................. .
............ ... ...
Pujades
1'6'- Pau ....................... .
Casals .....................
26'- Dalmau ... , ........ , .... .
2' - Cos ••• •••••• , ••••••••••••••
·2'60 Solet ......... .......... ..
2'60 Gulllamet ...... , .......... .
Miravitlles ................. .
6'Gurt ............ ..... .
6'Sole1· ..................
6'- Corotlüii ..•••• , ••••••.•
Fàbl'ega. .............. .
Ventnguer ............
a·- Parurols
............. ..
2'1'- Martln ................. .
..
...................
Palero
s·10'- Ba1g .....................
.
...................
,
...
Vllà
2'Puig: .................... .
2'1'- Portell .. . .. . .. . .. . .. . .. , u:.

··-

2'll'-

2'-

s·-

2'-

lt O&HIIot oaston Genln 1 111 av~acron o~ean Laurent 1 -Andret A_,..

2'60

Ela avladon fotografiats a Le Bourget, poc detpréa de llur arribada
(Express - Foto.)

5'valentment el rècord França • Madagascar en tres
3'- que a'h&n adJudicat
dies, a horea I 55 minuts
2'2'60
6'-

6''7'60'1'60

5'6'-

6'6'6'2'-

2'-

nistres no són periodistes» Un mort i quatre ferits greus

1'-

Madrid, 7. - El senyor Royo Vi::·.lnova, parlant als pas~adissos de la
Cambra de la Llei que pensa aprovar
el Govern sobre la Premsa, dei:J. que
la Llei de Jurisdiccions del senyor
Moret era més clara.
-Es inexplicable ~eia- que s'impedeixi a un diputat dirigir un periòdic, i és lamentable que no s'hagin assessorat de periodistes que han
demostrat gran capacitat. Es veu
clarament que els a~tuals ministres
no són periodistes.

1'-

1'1'2'2'2'6'6'2'1'1'-

2'l'-

5'5'10'-

10'5'2'6'l'-

6'-

24'2'-

6'-

o·so

o·-

6'-

1'1' l'-

1'1'1'1'-

20' -

6'2'-

:1'-

w2'-

lO'-

:=

6
25._
25
2._
2'l'l'-

g:=
._
6

6'-

s·-

nes públlcas, Ca l'l.bó, de la Lliga;

5'2'-

otros màs o menos improvisados en
diversas poblaclones del trayecto.
Para el domingo que precedió a
este de tan caudalo:;a elocuencia,
los tradicionalistas leridanos habian solicitado pern\iso para un mitin, en que debfa hablar Lamamié
de cJ ~t rac, y no pudo obtenerse el
permiso correspondiente. Como datos dignos de anotar~e. diremos que
Lérida no atraviesa sltuaclón alguna excepcional, y que la negativa
no procede de la dignisima autoridad
militar de la plaza. Sabemos que
vino de Barcelona.>>
Es queixen de poc els tradicionallstes. Les esquerres, a CatalunJa,
Ja fa quatre mesos qae no poden
parlar.

10'
2'2._
5'5'28'-=
2'- --..ol!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!'!!!!!'!!"
1'2'2'1'2'2'1'1'-

1'1'-

5'-

s·-

5'5'-

s .......... ,.............

A . R •••• , ,. , ...... ,,, ••• •••

s .... ,........ .........

MIU'la Banabéa ..............,
Euaebla Relg .. • .. . .. . .. . .. .
EmUla Reta ...............
Maria Batlle ... ... .. • .. • ...
Frederic Batlle ... ,.. L. . .....
J oan Escolà .. . .. . ... ... ..,
Maurici Goft1 .. • ... .,, ...
Josep Brú 1 Ballester ... ...
Pilar Piqué 1 Meetres ... ,.,
Qulcti.B ...... .......... ..
Vicenç AJidrés •.. •.. ... ..,
Lluc!~ Cemell .............. .
PepIto. Andréa .. • •.. .. • .. •
Plla.r Sànchcz ... ...... .._..

Els que poden parlar a Catalunya

0'50 Pich y Pon, radical, y Gil Robles,
0'60 de la Ceda. Este último pronunció
0'50 un largo dlscurso en Tarragona y

N. S ..•••••••• , ...... , ......

J.

Es queixen de poo

2'2'2'2'8' Diu «El Siglo Futuro»:
10'«El do..ningo, en Cataluña, pudie1'- ron libremente bablar, en reunio0'50

1'1'- A . o.................. ~· · #U
0'50 J s .... ... ,,, ..................
2'D . T . .,.,,, ••• ••• ••• ••• •••
p E .• ,, ••• ••• ••• ••• •••
M O.,. ................. ..
2'~1.

Sinistre ferroviari
Royo Villanova contra la llei de Premsa Descarrila un tren, a
Viladecaballs
«Es veu que els actuals mi-

1'65
6'6'-

··2'6'-

Els diaris i la Llei de Premsa

GENIN·LAURENT-ROBERT HAN ARRIBAT A PARIS
DESPRES D'UN VOl RECORD FRANÇA-MADAGASCAR

PER ALS AMICS EMPRESONATS

•H

Santiago Andréa ......... , ..
Marta Su~rez .. • ... ... . ..
8'- VIcenç Andrés... ... .. . .. • ...

[J [OD[~rt ~li~a~~~~ [mman~ fi~ ~~UI farrà~
El vinent dijous, dia 14 de febrer, l'eminent ar·
tista senyora Elisabeth Coemans de Pérez Farràs,
donarà un Recital de Violí a l'Orfeó Gracieno.
Demaneu invitacions a LA HUMANITAT, «La
Rambla» i l'Orfeó Gracienc, tots els dies.

1'-

2'2'2'-

s·-

1'1' 1'2'2'-

2'-

:a·:a·2'-
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Ahir, a la tarda, ocorregué un accident ferroviari a la llnla del Nord
i prop de l'estació de Terrassa.
Els primers informes donaven a
l'ocorregut proporcion:; de catàstrofe
que desgraciadament tingueren con:
firmació, per quant del sinlstre en
reaUltaren un mort, un ferit greu
1 altres tres de conslderació.
Sembla. que l'ocorregut fou que a
la una 1 vint-1-clnc minuts de la
tarda, a la sorttda de l'estació de
\1ladecaballs el tren de mercaderies
número 1.207, que pr~dent de Lleida venia a Barcelona, se 11 trencà la
mangueta del davant d'un dels vagons, que descarr!là., 1 ea llançaren
damunt d'aquest altres l'I vagons,
tots els quals quedaren completament destroçats.
Immediatament p,.rsonal de l'estació, guàrdia civil, vemat 1 autoritats acudiren al lloc del sinistre 1
es disposaren e. prestar els auxilis
que fossin necessaris. En efecte, foren recol11ts d'entre les desterres dels
vagons el cadàver d 'un jove que no
ha estat !dent1flcat, però que, tanmateix, hom sap que no pertany a
la Companyia ferroviària. Sembla
que es tracta d'un individu sense felna. que viatjava. clandestinament, t
quatre mossos de l'esmentat tren,
que resultaren ferits t que es diuen
Andreu Terraz, greu; Miquel Coca,
Aveli Gutlérrez 1 Vicenç Femàndez,
amb lesions de pronòstic reservat.
També de Terrassa ht acudi un
tren de socors amb el metge doctor
Duran, el qual, segons ens diuen, a.ssistf, ultra els ferits esmentats, altres quatre de contusos.
Aix1 mateix, de Barcelona ;ort! un
tren dc socors que a la tarda condul
els ferits a aquesta ciutat, on van
arribar a les cinc.
El ferit més greu, Terraz, fou traslladat a l'hospital en una camioneta
de l'Assistència Munlc-lpal. Està. ferit
del cap i de les cames.
El cadàver va quedar dlpositat a
Viladecaballs.
Ahir, a dos quarts de cJ.nc de la
tarda, sorti cap al lloc de l'accident
un altre tren amb personal 1 material de vies 1 obres, comandat pel
sots-cap d'aquesta estació, senyor
Marià Bernardo, per tal d'organitzar el servei de transbordaments que
necessàriament ha de verificar-se.
Entre els trens que esperen verificar el transbordament h1 ba un
que condueix 1.200 ~ldats que vénen
a incorporar-se a la. guarntc!ó de
Barcelona.
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«Ya» és multat amb mil
duros
Madrid, 7. -

El governador ha

1'- mUltat amb 6.000 pessetes el periòdic «Ya• per desobediència a In cen1'1'- sura.
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La tragèdia
asturiana
L'ACUSAT ES ABSOLT

Oviedo, 7. - S'ha. celebrat un
1'1'- Consell de Guerra contra Manuel Camunos, acusat de formar part del
1._ Comitè revolurinnarl que nrtnà a Ta0.50 verga.
El fiscal dt>manà p~r al pl'occs~t
0'50
5'- la pen!\ de reclusió perpètua.
La prova fou favorable a Camunos,
2'el qual fou absolt ¡x>J Tribunal.
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M ES CONSELLS D E CUER·
RA A OVI EDO

0\'iedo, 7. - Aquest mat1 se celel'o·w brà un Consell de Guerra per a
veure la causa contra L!tús Garcia
g.~ AloDS?• agutzil de l'Audiència, acu1._ sat d actuar com a cap de grup en
2'- els dies de la revolta.
El processat és acusat d'haver di1'g;~~ rigi.t la comissió de diverso.s fets dellctíus.
1.
El fiscal, en les se\'es conclusions,
o•so
0'50 sollic1tà. la pena de mort 1 indemnit0'25 zació de 5 _milions de pessetes.
LI~ Garcia dl.¡ué en la seva cSeg~~
1._ clarac1ó que e.s liJnltè. a actuar com
- - - un soldat en fUCAl.
1
El defensor cit•manà l'absolució
23.29&'10 '

2:-¡

lladrld, 'f. - Sobre l& Lle1 de
Premsa, diu cB1 Uberall:
«Son legittmos, repetim<», todoa
1oll poderes cuando dlmanan del pueblo. El fervor republlcano nc. pide
aplauso para tod.o lo que ae haga
en defensa de eaos poderea Pero ni
puede decl.rse que dimanen <kl pueblo n1 que son legfttmoe cuando reba.san los lúnitea que el pueblo m1smo les puso, en uso de su aoberania.,
al dictar la. ley tundamental 1 al
aubordinarse a ella.
Previa censura, no. ¿Responsabilldad? Toda la que se qu1ere. estable..:er en sentido jurldico; pero previ& censura sólo con suspenaión de
garantfas y a los efeeto.s del articulo 42 de la Constttuclón.
¿Recogida de ediciones 1 au.spen81ones de periódlcos?
¡Tampoco! De no aer en I& forma
preceptul\da por el articulo 14 que
pugna con el articulo UI del proyecto de ley de prensa.
Otros vicios de inconstltucionaUdad ttene la ley proyeetada.; pero se
harfa interminable este articulo sl
tuémmos a examinaria en todos sus
aspect.os. En dias suoeslvos lo baremos.»
«El Pueblo»:
«El periodista que t:l."abaja acLun.lmente para periódicos obreros - y
que por eso m1smo no se balla t'oht'.>ido por los íntereses de Emprc.~ a.
stno ampuamente alentado por los
altos intereses de la causa que defiende-, se verà automà.tlcmnente
equlparado en quanto a llbertad de
expresión, a su.s compat\E't'OS de la
Prensa burguesa.
No habrà màs oplniones pos:tbles
que las que el Goblemo quiera que
haya. Tanto las Empresas como
qulenes para ellas trabajan, cstaràn
a. merced, no ya de los trlbunales
de justicla, sino de las autoridades
gubernativas - màs concretam.;nte
de la policia - en un gr::. .:o tan elevado e¡ue sólo de abooluto pned~ caUfirarse.
He aqui, pues, lo que el Estntuto
de Prensa significa para nosotros en
el ord€:11 profestonal, una. vejación.
un ataque a la m!ntma independencia a que todos los periódlcos tlenen
derecho. una muerte civil del periodista; en el orden eoonómlco una
agravac1ón cle nue!rtra sltuación va
bastante grave de presente, unos' cèn
tenares màs de hombre.'! lanrndo~
a la miseria del paro.»
L'«A B C• també s'ocupa del proJecte de Llei dP Premsa, t diu:
«La Ley de Prensa !aclUta al Goblerno para e~tablecer la Ct'nsura sobre asuntos en que no ba sld.o Jamàa impl'dlda la tnfonnactón y la
critica.
Si surge un asunto internacional
o si se negocia. un Tratado de
m ercio. le. Prensa no podrà sostener
un punto de vista español n1 recoger aspiraciones o dlctAmenes dc los
productores nacionales, como el Gobterno decrete el silencio. Ni en cuestiones de sanldad pública podrà exponer juicios técn!cos nl hechos que
tnteresen al pafs.
Hay en el proyecto màs conct'.-siones a la intruslón gubernativa. Ya
no tlene que ser dlsnosiclón iudic!al
el secuestro de ediclones; y lo màs
grave: gubernativamente podrà decretarse también la suspensión tem.
poral de un periódico, y la impost.
clón de mUltas de 5.000 pesetas; esto, no ya por el Goblerno, s1no por
le.s autoridades locales y subalternas. Se declara obllgatoria la inserclón de rectificactones o aclaraciones que eldja la autoridad gubenlatlva, tales como la.s envie, s1n recurso de apelaclón cuando sean lmprocedentes o desmedldas. Establece
la Ley un Tribunal de Prensa con

eo.:

Comentari aliè

El senyor Pic es troba sol •••
«La Ve~;~ de Catalunya» tit-J la la
seva cròmca local d'ahir «El senyor
Ple es troba sol». I Justifica aquest
titol amb els següents paràgrafs:
«Ahir el senyor Pi..: i Pon tampoc
no va rebre els periodistes. L'alcalde Ja fa alguns dies que procura
evitar tot contacte amb els informadors. a. seva situació va fent-se
cada. vegada més angoixosa. Els seus
projectes f~mosos van esvaint-sl'.
Pels passadiSSos de Casa la Ciutat
hom respira una Impressió de pesa la sort del sesimisme pel que
nyor P1c I Pon. El document que u
ha adreçat. el Patronat de Turisme
de Catalunya, amb referència a la
reforma de Montjuïc, que el senyor
Ple ja tenia plantejada, constitueix
un docwnent aclaparador. El Patronat diu al senyor Pic 1 Pon, amb
bones paraules, que cal que deststelxt de convertir en realitat els seus
projec~es, perquè cal que aquets
comptm. abans d'ésser executaLs
amb l'adhesió ciutadana 1 amb les
r \xL1nes garanties d 'encert. Amb
arguments d'una ¡ran diafanitat el
Patronat demostra al senyor Pic que
fóra un gran error que la seva empresa arribés a portar-se a terme.
Jo no recordo que cap dels alcaldes que h1 ha hagut a Barcelona,
de vtnt-i-ci~c anys ençà. Cels he coneguts 1 els h e tractats tots), hagt
hagut de rebre un document d'aquesta categoria i slgn111cacló.
Aques:s advertiments del Patronat de Tur1sme tenen una transcendència innegable, 1 inlPOSsibUlten
com és natural, no solament l'exc:
cucló del projecte de la reforma de
Montjuïc, del qual tracta d'una manera concreta el susdit document
sinó la de tots els altres projectes
que el senyor Pic 1 Pon ha anat ex~osant. d 'ençà de la seva entrada a
1 Alcaldia. Ja pot veure el senyor
aknldc anti-constitucional que els
elements representatius van apartant-se d'ell. Primer foren el Foment
del Treball Nacional 1 les Cambres
del Comerç i dc la Industria, que es
negaren a prestar-li llur col.Jaboració; després fou la Confroeració
Gn~m.ial; ara és el Patronat de Tunsme el qui ha d'advertir-li publicament que el seu projecte predilecte és desballestat del tot. I, encara,
cal esmentar l'Institut de Sant Isldrt. entitat que, també d'una manera pública, acaba de dir que no
accepta el lloc que el senyor Ple m
oferir-li a la Comissió coneguda per
la cte !e~ nuatre-ccnteA pTaces ya.
~RI I! f;.))

procedimiento ¡¡wnarís!mo para. to·
das las actuaclones; pero la. autoridad gubcrnativa no cuenta con él
para confiarle estas &!Ulciones y prc-nere tmponcr inapeJnbll'Hlente Sll
arbitrlo.
Véa.se, pues, como lo. ley proycctada es una conculcaclón de los prc.
ceptos constitucionales, un enorme
atentado a la misión y a la llbcrtad
de Prensa, que, sl las Cortes no lo
impiden, quedarà entregada a la~;
paslone¡; y a las sórdldas ronvcnlencias dc la politlca.»
«El Sol»:
cEl proyedo de ~Y dc publicnclones ha encontrada unànime y adecuada répllca en los perióclicos Ln
unani:nidad quebró por un solo lado, el del órgano de la Ceda. que en
la maliana de ayer se declnraba va·
ledor poderoso del proyccto.
Dejando a un lado estas fac;.;clas,
suponemos que al Gob!erno, y màs
concretamente al ministro de la Gobernacíón, lc habrà producido alguna mclla la lmaninúdad con que ha.
reaccionada !rente al proyecto, en
mala. hora concebido. toda la Pren sa madrilefia., de extremo a extremo. Que coincidamos en un punto.
nosotros, «A B C». «La Epoca». «El
Pueblo» y todos los pcriódlcos de
derecha, dl' izquierda y de centro es
tan extraordinario que, sln duda, 'd arà lugar a que nuestros gobcmantes
mediren :::erenamente sus propósltos.•
«La Libertad»:
«Desde que fué reconoc.tdo a los
espafioles el derecho de enlitlr libremente sus ideas por escrtto. que no
podfa dejarse a merced de los Goblernos la facultad de prohibir Ja
apariclón de tales a cuales pcrlódicos. Quedó. pnes, abolida la llcencla
previa. VÏflf'nte e;1 la. monarquia absoluta. Y no fué poslble a. un Goblerno Impedir que sus advcrsarlos
polltlcos flmdaran periódJcos para
fiscalizarlos y combatirle. Ahorn,
conc! Estatuto, se restaura el réglmcn de lloencla previa ~ubernatlvi\.
Qulen no justifique ciertas cosns a
gusto del Poder e.lecutivo no rt'clblrà. el pern1iso tndJsp~nsable.
Hoy se prooone un retorno al sistema preconstltuc!nnal; se quiere un
regrcso a lo que desecharon resueltamente Alfonso xn. su viuda y d
últlm<r dc los Borbones. Y se determinau flama~ que van de.r;dc 10 ooo
basta 100 000 pesetas.
Tan si.ngularizaòa se hace la condición del periodista que ee !e impone una lncompatibilldad formidable. Y. a nuestro parecer. nueva.
Màs podiamos extendernos: s1n
embargo por boy basta. Unlcamente queremos afiadlr con1o la rea.lldad confirma los temores apuntadoa
en la Prensa El Estatuto <titulo rn.
articulo 6) conviertc la anormalldad de la censura eu instrumento
nonnal dc goblerno. Cens•Jra. por
todo y para todo. Incluso con que
la. dlrección de Sanidad declare .haber lllla ep!demia, ya es factlvo someter a prevlo. censura a. los pt;riódicos. En suma: lo que tamblén conocleron los españoles antes de haber Constltuclón y lihertnd de
imprenta.»
«Diar!o de Madnd»:
«Pero ademàs de este absut'do de
una finanza sin obligación, s1n materla aftazable, el proyecto establece la previa censura fuera. del caso
que previene t>l articulo 42 de la
Cons.titución. El derecho a la llbre
emiSJ.ón de pensamlento puede interrumpirse, según éste, úñtcamente
cuando se suspenden las garanttas
«en caso dc notoria el.runlnente gra~
vedad» es decir. en los estados dc
prcvcnclón. alarma y guerra defln1dç:; eu la ley de Ordcn públlco. segun el proyecto, la prevla censur11.
podrà implantarse sin haberse declarada previamente alguno de esos
estades excepclonales y abarcar multitud de puntos y temas que incluyen casi t<x 1 cuanto es materia periodlstica. Basta decir que llasta pucde vedar comentarlos y notlcias acl'rca de los Tratados comerclales. y
esto sc hace prccisamcnte. en el
momento en que la Premsa està defendien<lo al lado del Goblemo el
tnterés r.aclonal con ocasión de' las
negociaciones comercialcs con Frau.
ela. Ademàs, las autoridades gubernatlvas tendràn la facultad de decretar por si m1smas, sin denunc!ll
de los Tribunales. la recoglda cie
edlciones y la suspensión tempornl
de los neriód!cos. cuando Ja ten<lcncla deblera ser, por el contrario. aumentando, sl se juzga indispensable, In r.·sponsabll!dad judicial. la
gravedad de Jas sanciones y In ra~
pidez del procedimiento, separar de
las autoridades gubcmativas, casi
slemm e Inspira.das por las convcnlenclas pollticas. la acción contr:~
b~c P1 em sa. en el mayor grado posi.
Ray, en resumcu , en el nuevo proyecto arLiculos absolutament !nadmtslbles, junto a otros plausibles talc:;
como los procedimíentos ràpldo responsabllidad judicial, defensa ' .:ontra la lmpunidad. En el ataque, al
proyecto habrà. que separar unos dc
otros, sln empefiaruos en arrumlJarla. en bloque, porque entonce<; ¡,.s
periodlstas . perderian toda ln razón.
Es impres\'mdil>le una ley nueva por
el simple hecho de que boy la Premsa tiene una clifusión, un lnflujo
que no tenia hace medio slglo cuando sc publicó la ley vtgente.»

Ahir es van veure les
causes contra Josep
Monells Gou pel de.
licte de rebeHió mili.
tar, i contra Josep
López Seguí i altres
pel de coaccions

~

--

L A VISTA CONTRA Jos~p
~
MONELLS

Ahir, al rnnll, al Saló de
Mncics Militars, es Ya veure la0 ~·pen.
conh·n. el paisà Josep Monens c~u.,.
pel snpo Rt del!cte de rebeHió OU,
tnt.
lltnr.
De l'L\ptmt nment es desprèn
la senyora Cnrmo Bo; eh va den~ue
clar el processat, que tenia CO!nlll·
hoste a cas,\ seva, I d13uc que ar . '
havia. mani!&tat que la nit !l·eat
d'oc:tubr~ havia engegat trets de! 8
tra l'L'xen;tt amb la preten~it:
desfer-lo I qne també estava ~nun e
del propòsit d'atemptar contra at
e1
general Batet.
El fill d'aquesta s.;uyora, Ptr(: l:>àn.
chez ~osch. ratifica la .~enúnc!n d
la seva marc, a consequència de ~
q.ual fou det~1gut el processat.
flSCal ha. SOHICitat ñiverses Pro\' 1!1
amb la con~cgUent des filada dl' 1:
·
thnonis l ncarnments.
El procl':;sat lla negat que ha
pres p~rt en aquests fets 1 atrib~~
la demmciil a una venjança del de.
nuuc!ant per no haver volgut pren.
dre part en els esmentats fet.~ la
que sembla que el denunciant 'ell
d'Estat cntalà 1 també de l'Escola d
Policia i avui és d'Acció Clutadan~
La prova . testifical fou molt ex.
tensa i eu l acarament entre denun.
ciant I d<'nunclat nn h1 llagué acord
El fiscal, en les sen:3 conclu•!oru
q~nltllca l'ls fets com un d~hctt
d auxUi a la rebeH!ó en grau de
temptatim 1 demana per a Joc-ep
Monells . Pou la pena d'un any 1
\'Uit mesos de presó correccional
El defen!;or, que ho cm el scnr~»
Pou 1 Sabater, tendí a demrutrar
el que hem dit abans referent de
la filiació del fill dc la denunciJll\,
t demano. l'ab:;olucló del seu patro.
cinat i cnsun~ que es persegu1s d'~
fic! els denunciants per falsedat.
Sembla que la sentència condem
na el processat a sis mesos d'arrest.
però no serà. ferma fins que no l'a·
provt l'auditor.
PEL DELICTE DE COAC·

ClONS
Ahir, a la tarda, a l'edifici de
Dependències Militars es veié la. cau·
sa. contra Joan López Segui, Josep
Benages Company, Manuel Edo Edo
t Manuel Bezares Toll, pel suposat
delicte dc coaccions.
De la lectura de l'apuntament es
desprèn que els processats, que treballen a la fàbrica rua, del ram de
l'aigua, vare 1 fer coacctons prop dels
seus compan,vs, per tal que el L~
!>eZ Segui. que bav1a estat acomla·
dat. el dta. i d'octubre pel seu pa.tnl
per l'actitud considerada Incorrecta
en protestar d'tm fet determinat, !~
lmpo.sat pels seus companys de tr~
ball, 1 el fiscal cousidera els e-ncar·
tats com lncursos en l'article qn!\11
del ban del general Batet. Sc¡;om
sembla, els processats foren denun·
ciats per un empleat de l'esmentada
fàbrica. al comissari de la Brigada
Social, senyor Tarragona. Els pro.
ce$:.ats pertanyen a la O. N. T. I
els motius dels fets són, segons sem·
bla, que protestaren junt amb lli·
tres del fet que alguns dels com·
panys anessin armats.
El fiscal demanà per a cada un
dels processats la peno. de dos mesos 1 un dia d'arrest i la multa de
dues-centes cinquanta pessetes a
ducs mil, servint d'abonamem la
presó preventiva que porflen fets.
S'ha procedit a l'interrogatori dels
processats, que s'han ratificat en el
ja manifestat abans, i han comparegut com a testimonis el propietari
de la fàbrie,a on treballaven els en·
cartats 1 un obrer de l'esmentada fà·
brica, de~:~c::;timant el ministeri fl!cal els altres testimonis.
El fiscal en les seves conch•~lons
definitives, manté les provisionals,
1 el defensor, que ho era. el tinent
Ignasi Pascua I Deltran. pronuncla
un informe demanant l'absol:tcló
dels selL'> patrocinats, els quals. no
solament no cometeren delicte. dl·
gué, sinó que haurien d'ésser d<"cla·
rats filLs benemèrits de la pMria
per no havl'r pres part en el mo•1·
ment d'octubre. El fiscal ha rt:rtlfl.
cat prr t~! rtc rebatre els Rrgum<'ll~
d ~ la defcn~;a.
Srgon" sembla, els processats seran abf>olts, sl bé la sentèncln recaigl.tda no serà. cone:,:uda fins Q'Je
l'apr01·1 l'auditor
DE
CONSELLS
PER A DEMA

GUERR~

Dema, a les onze, es veurà, a : e&
fici de DPpendències Militars la cau·
sa rontra Francesc Serrahima ~
tinença i•lidta d'armes, lnstnüd;t pel
jutge senyor Fernàndez d'Herèd~l .
A lt's onze.• del mati a Ja Bibll~
tC<'a dC la Divisió CS veurà la C¡liiSl\
contra .Jos<'p Espinosn 1 c!nr mée.
de Badnlono. com a slgnaiJts d'un
telegrama adreçat al min.istl'•. .de
h Guerra t que nqucst cons:,rt rà
Injuriós
A les quatre de la t.Rrda, a D <Jlelldències Mil1to rs es veurà la. cllllsa.
en Consell d'oficials generals, con·
tra Isidor Comas Fabre i altres ini'
truïda pel jutge tinent coronel senyor Martfne7. Peñalver, pel suposlll
delicte dc r•' bclUó militar.

L'úntc ObStaote consisteix en l'Infantil Austrla, que no pertanY i ~P::
dol I quo, amb tot. Impedeix la realització efectiva d'un matrimen• ! '
ciat fa tant temps
( «Kladderadatsch~ 1
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