IL TEMPS. - A Catalunya el oel està generalment serè, llevat la
costa de Qlrona I Barcelona I el Gironès on esta oobert; mig cobert
a 111 riberes de l'Ebre, Priorat I Camp de Tarragona. Els vents són del
Nord I Nordest fortl per la vall de Núria, moderats per l'Empordà,
La Selva, Barcelona I Tarragona 1 fluixos o en calma per la resta del
~ls. El arulx de la neu 6s de ~ metres, 5 centlmetres a Envallra; 40
oentlmetres a Ransoll I u a Angulaster.
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Tingué lloc ahir La causa contra- el President i
El president. deman~ entre Lerroux i ex-consellers de la Generalitat
la cooperaCió als d1•
rigents de la FederaGil Robles Joan Lluhí serà traslladat a una clínica pare i 6 americana d e I «Els partits que ell¡ jo repre- ticular, c~nvenientme~t vigilat i en condi·

ElplaeconòmicdeRoosevelt

VISta passa al TribU-

'U · ·
naI d
rgenCJa

-

Treball

sentem- manifestà el senyor Lerroux- no han fixat
al
Washington, 13· - El President encara la seva pOS.ÏCiÓ '1 ignO•
Roosevelt ha conferenciat amb els

Abir~lal ~~p:L ~~e~!~:~¡ ~~~i:~ls~=g~~:~~~~t re~!. ~3~inci!a:nd~o!:~~:

del
Palau de Just.ic1a es reuniren el pre- nistracló.
ha passat el mati al aeu despatx dl'
Bident accidental de l'Audiencla seDesprés d'aquesta entrevista Roo- la Presidència del Consell, on hfl
nyor López Aviles, els magistratS se- sevelt elogià a la Federació' Am&- celebrat una extensa conferènc:

ClOns de preso atenuada
Es coneix el text íntegre formulat pel senyor Lerroux com a resposta a l'escrit de recurs presentat
pel senyor Martínez Domingo

funcionamlento de los organismos
Declaracions del Se· pollticos
autónomos> útlican1ente pacretari del T. de G., ra el caso de que el Presidente, oblt·
gatoriamente dimlslonario, por hadesprés de la reunió berse constituido un nuevo Parlamento regional, no pud1era por cuald'ahir
quier causa continuar en el ejercicio
riodistes.
Madrid, 13. - Aquest mati es del cargo hast.a que su sucesor tome
El més interessant que us puc d<>- rewú,
des de , les onze a la. ~· posesión, dispone que la Presldencia
nar-ha d.lt--és la conferència que el
Ple del Tnbunal de Garant1es. de la Generalidad sea interinamente
he celebrat amb el senyor Gil RoAcabada la sessió, el secretari delJ e1e• ~; '" ~ ·· ~• "'''" ·~...~ df'l p o ;·Jables. Hem parlat de qüestions potisenyor Serrano Pacheco.
tiques d'interès en el moment pre- Tribunal,
va
rebre
els
periodistes, 1 els manisent. Tenia. projecta<ia aquesta en- festà que havia
la grata satrevista e.bans de caure malalt el tisfacció de rebre tingut
el ministre de Masenyor Oil Robles, i com que ja es- rina, senyor Abad
Conde, el qual
tà bo, ahir vàrem convenir de cele- anà a saludar tots els
membres del
brar-la avui. Hem tractat de tots els Tribunal per a acomiadar-se.
assumptes de palpitant actualitat
Després, els periodistes van prepolitice..
guntar-U sl es trobava. a Madrid el
També ha vingut a visitar-me el vocal del Tribunal senyor Gll i GU,
Nunci, 1 com que estava con!eren- 1 respongué que es trobava malalt
ciant amb el senyor Gil Robles, no a. Saragossa.
ha pogut esperar-me, i jo sento no
Després digué que s'acordà rev<>haver pogut conferenciar amb ell.
car la penyora imposada a cEl SoTambé he rebut el sots-secretari cialista»,
de 5.000 pessetes. La negade Guerra que m'ha. portat l'avança- tiva es fonamenta
en el fet que els
ment de la. combinació de comanda- articles periodistlca sancionats
per la
ments, que ahir valg deixar redac- Direcció de Seguretat no atenten
l'orte.da. Ja veuré si després de les de- dre púbUc.
gudes consultes la. porta a. l'apr<>Alxi
mateix
s'acordà
el
trasllat
de
vacló del Consell de ministres.
de Justícia de la GeneEls informadors han demanat al l'ex-conseller
rallt.at, senyor Lluhi, a una clinica
senyor Lerroux que els ampliés Ja particular,
convenientment vigUat i
referència d'allò que havia tractat en condicions
de presó atenuada, senamb el senyor Gil Robles.
Hem parlat - ha contestat - dels se significar això un ajornament del
principals assumptes politics, espe- judici oral.
Després, el secretari preguntà com
clalment de l'expedient pel contra- anava
al Parlament l'afer
conban d'armes, però com que els par- traban d'armes, cosa que eldel
preocutits que ell 1 jo representem no han pava, ja que si les Corts acordaven
fixat encara llur posició 1 Ignorem
sl seran coincidents tots, l'hem ajor- que passés a substanciar..se pel Trinat fíns després de la reunió que de- bunal de Garanties seria una feina
mà ceiebraran els caps de minories aclaparadora, ja que creia que haurien d'ampliar-se algunes diligències
amb el president de la. Cambra.
Així mateix, hem parlat de la ne- del sumari. Considera aquest afer de
màxima
Importància per al Tribunal
LLUHI 1 yAI.L.tMHI
cessitat d'introduir una re!ormn, en·
cara que sígu1 molt limitada, en l'ac- i creu que és el més important asmento,
a
sumpte
quien substitulrà en la pr&per
a
aquest
organislne.
tual llei Electoral, per a. celebrar les
Els periodistes 11 digueren que s'a- aidencia de éste el vicepresldente
eleccl.ons municipals dintre el termi·
firmava que el Tribunal potser de- primero.
ni legal anunciat.
Màs aún, cons1derando tambien, "
També hem tractat de coses poll- clarés inconstitucional el règim trantiques de gran interès que entren sitori de Catalunya, i el senyor Ser- los efectos de la dlscuslón, que por
dintre de la Intimitat i que per rano Pacheco digué que, sense pre- analogia pudiera extenderse la subsaquest caràcter no poden donar-se jutjar la qüestió, ell creia mal en- titución a todos los casos de impedlmento o ausencla, el substltuto ha
focat el problema.
a la publicitat.
de ser precisamente el presldente
del Parlamento y no el vicepresidenEL QUE DIU GIL ROBLES
Madrid, 13. - Quan el senyor GU
El text de la impugna· te primero, ni el vicepresidente se.
gundo a.unque estuv!eran desempeo
Hobles arribà al Congrés, conversà
ció
del Govern a l'es- ñando la presidencia del Parlamento.
en el passadls circular amb un grup
Y a esto sl que no caben Interpreta.
de periodistes. Aquests li preguncrit de Martínez Do· clones
anàlogas, porque el Preslden.
taren sobre l'abast de la seva entrevista amb el senyor Lerroux, I el
te de la Generalldad es un órga,.
mingo
senyor Gil Robles contestà:
lnmediato o dlrecto del régimen
Despres, tac1lltà als periodistes el no
-Foa un ampli canvi d'impresautónom<>-regional y el órgano que
text
integre
formulat
pel
senyor
Lersions sobre assumptes pendents, el
lo subst1tuya ha de tener la misma
qual no havíem pogut realitzar dies roux com a resposta a la incompe- naturaleza, y como el órgano inmetència
de
l'escrit
presentat
pel
seenrera a causa de la meva lleugera
disto o dlrecto ha de derivar de ~
nyor Martlnez Domingo, com a Pre- ley
malaltia.
constitutiva de la corporación
sident
del
Parlament
català:
-Assumptes importants? - se l1
politica de que se trate, no puede
«Se formuló con fecha 6 de febre- admltirse que cuando ésta seilala
preguntà.
-Tots els assumptes politics són ro la si¡Uiente contestación al Tri- determin.adamente el substituto de
importants, però cap de gran re- bunal de Garant1as Constitucionales: un órgano, p u e da eventuaimente
lleu. Conversarem una hora poc més
El que suscribe, en nombre y co- ejercer las funciones el que, según
o menys. La conversa fou interrom- mo Pres1dente del Goblerno de la Re- otras normas no constltutivas del Ol"
puda diverses vegades per 1'€\ltra- pública española, comparece ante escorporatlvo se balle substlda dels secretaris 1 les crides tele- te alto Tribunal para contestar al ganismo
tuyendo al substltuto, para las funfòniques.
escrito en que don Antonio Martínez ciones propias de éstc. Por esto
ta-¿Ja sap que el Nunci acudl a Domingo, como presidente del Parla- les 6rganos de substituclón, éomo
la Presidencia per a visitar al se- !llento catalàn, y por ende, en fun- sostiene
una
autorida<i
en
nyor Lerroux i no pogué aconse- ciones de presldente interino de la esta materia., o t1enen cient1Iica
el caràcter
guir-bo?
Generalldad de Cataluña, ha suscita- de lnmediatos usuales prevt.sto por
-No ho sabia, i sento que per la do cuestión de competenc!a legislala ley constitutiva, o ha de crearse
meva causa no pogués rebre'l.
tiva al Estado acerca de la ley de 2
Un periodista aHudi després a la de enero último, publicada en la cGa- para casos concretes mediante una.
possible unió de dretes, i li pregun- ceta de Madrid» del siguiente dia, modificac16n de la ley.
Y aunque prescindiéramos de todo
tà concretament:
ley que establece un régimen provi- lo d.lcho, el señor Martlnez Domingo
-¿Creu en la possibUitat que les sional
en
Ja
región
autònoma
de
Cano P?dria de derecho ser Presidente
dretes vagln unides a les eleccions taluña.
intermo de la Oeneralida<i porque
d'abril com en le.; de novembre?
El
señor
1\J.arunez
Uomingo
care-Aquests assumptes -digué el se- ce del caràcter de órgano ejecutivo el derecho de este cargo es incomnyor Gil Robles- • o són de la me- de la Generahda<i y de representante patible .con el desempeilo actual de
la tunc1ón de presidir el Parlamenva competència. Sobre ells hauria del
mismo, y como la cuestión de to.
de deliberar la Confederació de DreLo son por el sistema mlsmo de
competencia
cuando
se
trata
de
distes Autònomes; primer els organisla organizaclón regional, seguida en
posiciones
legislat!
vas
de
I
Estado,
mes locals, després els provincials
Estatuto español y en el interno
únlcamente puede entablarse por el el
i finalment, el Comitè central.
Y lo son tamblén por precepto ex:
-Però, concretament -inslsti el órgano ejecutlvo de las reglones au- preso pe este esplritu que en su artónomas directamente afecta.das, por ticulo 44 antes cltado establece que
periodista.-. Vosté què oplna?
-Jo dic que sobre això haurem propla iniciativa o por acuerdo del cuan~o el Presldente del Parlamenlegislativo, según dispone el articu- to eJerza lnterinamente la Preslde deliberar.
El senyor Gil Robles elludl donar lo 551 núm. 1, de la ley Orgànica y
Procesal del Tribunal a quien nos
l'aclaració q-.1e se U demanava.
(Pa&sa a la pàgina 7)
En aquell moment passà prop del dlrigimos, es claro que no puede esgrup el senyor Cambó, el qual, ama- tlmarse vàlldamente constituida la
blement, saludà el cap de la Ceda relación jurldic<>-procesal encamina·
estrenyent-I! la mà 1 interessant-se da a conceder la competencia y que
per la seva salut.
ésta debe estimarse mal formada,
Després es parlà del preu dels pe- sln que haya, por conslguiente. Iuriòdics i el senyor GU Robles digué gar a concederla.
que 11 semblava que ja. s'ha trobat
El señor Martinez Domingo no
una fórmula acceptada per tots.
ejerce de derecho, ni siquiera interinamente, el cargo de Presldente
de la Generalldad. Asi lo reconoce el
mismo en su escrito, y señaladamenSense fer-nos gaires 1HUS1o11s voAquest
número
ha te en la parte que dedica a exponer lem provar d'insistir. Ens referim
los antecedentes de la cuestión de a !'~plicació de la censura. Al fet
material, de la seva apliestat
visat per la competencia. Pero, a<iemàs, el señor estncte.
Mart.inez Domingo, aún en la hipò- cació perquè cre1em que, sobre
tesis, que sólo a efectos dlaléctlcos aquest aspecte, encara en podem
censura
aceptamos, de que el ordenamiento parlar.
Ens 1em càrrec de moltes coses.
juridico regulador de la autonomia
No anem pas a protestar del fet que
de la región catalana estuviese inte- haguem
de sotmetre•ns a la censura.
gramente en actual vigencia, sin que prèvia perquè
no ens agrada de pérafectase a substltución alguna, no dre
el temps. Volem, però, això si,
podria tampoco, de derecho, desem- dei,Danar
que en l'aplicació d'aquespeílar el mencionado cargo. El Pre- ta mesura
es tinguin en compte
sldente de Ja Generalidad, que con aquelles circumstàncies elementals
11
los consejeros constituyen el órgano que s'han de tenir presents. Els diaejecutivo, aswne la representación ris tenen fixada una hora per coCataluña en general, Y de modo mençar el tiratge de l'edició. Aque~
11 de
especial en las relaciones de ésta t.a hor11. no és fixada a caprici; e:i
con la República, según el articulo 14 una hora. forçada per la so~uda
del Estatuto regional, sln que pue- dels correus. Ve sovlnt. d'un mmut.
«El Utbate». òrgan oticiós del Go- da, según el mismo articulo. dele- A darrera hora, el treball de convern, explica els motius pels quals gar aquellas funciones representaU- fecció d'un diari és un treball cle
acaba d'ésser suspe:;a, per un ter- vas. Este principio del ejercicio per- presses i d'angúnies. L'aplicació de
m~ru _
n o Inferior a un mes, la pu- sonal y directo de la función repre- la censura agreuja la cosa I sovint
blicació dei dian republicà d'esquer- sentativa se considera tan absoluto -massa sovmt- aquest esforç dels
ra «Rel aido de Madrid».
por la ley constitutiva. del organis- obrers i dels redactors del diari remu el se~üent l'òrgan vaticanista: me polftico regional que no contle- sulta inútil. Es temps perdut que
e¿ Por que fué suspendido el «He- ne precepto alguno que establezca es tradueix en perjudicis matenals
d'importància per al diari. La causa.
raldo»?, nos han preguntado mu- el
de substituir al Presidente no és altra que l'hora en què ens
cbos. Por la inserclón de un comen- de modo
la
Generalidad,
elegido
por
el
arnuen les galerades censurades; !a.
tario sobre el libro que ha editado
el Gob1erno con el relato oficial de Parlamento en casos de impedimen- lentitud amb què es presta aquest
to temporal o ausencla. Y el Esta- servei governatiu.
lo ocurrido en Asturias.
Voldríem que el nostre prec tos
A juicio del dleraldo», d.lcbo 11- tuto interior de Cataluña, que se
dictó
en 6 de mayo de 1933 (para atès No demanem pas g:ure. Debro es lndecente, chorrea estiércol
manem
només que damunt. el p.. rordenar
seglin
autortzaclón
conceestà plaga<io de falseclades, lo in~
p1ra una turbla finalidad. y es pr<>- dida por el pàrrafo segundo del ar- judici de la censura no n'hi !lho<tnl;t
ducto dPl •fondo de reotlles"»tfc.ulo H de la ley estatutari&, el d'altre3

Amb
P. Nacionalista Bas€ quedarà ultimat el ~or: ~:.fi~y~~g~Jr¿~~:rn;. ~~0.'1a~ ~:~~e~~ ~j~ ~~ am~o~ ~:pl!e à~~e~:·la taraa P.
. ¡ roentada
ras 1 el relator senyor Ferrat¡es L'es- peracló en el desenvolupament del senyor Lerroux ha sortit de la Pre
sumara. contra e IG overn d e la G enerahtat
reuruó ttngué per objecte programa per a la rebabllitactó de stdèncla 1 ha. conversat amb els pe-

ocupar-se de la causa contra l'Alcal- la lndústria i cie la nostra vida eco1de de Barcelona senyor Pi 1 Sunyer nòmlca». «Espero -afegi- que
O é d d I
i els consellers mumclpals proct$Sats aquesta coHaboracló continul essent
espr s
e
ec arar amb motiU dels fets d'octubre que activa I efectiva.»
1a
el president del Partit segons saben els nostres lectors ha
Advertí el President c¡ue el aopassat a la Jur.ISdlccló ordlnària
vern federal no pot obUgar a paNacionalista Basc Es parlà de si la vista de la ~usa trons i obrers a què s'organitzin;
Ahir al migdia, estigué a la C<>. baV18 de celebrar-se per Tribunal però exposà que, al seu tudicl ~a
manaèÍncia M1titar 61 goveT'1UJd<)r gea quaI COSa f ar à e I d I· d'Urgència o bé per Tribunal Ordi- necessària la. discussió coliectlva de
I
neral de Catalunya, senyor Manuel
V nd es
el
. nari.
condicions de treball entre el caPortela vaUadares, el qual con.,erene r
SUmari ' En cas de celebrar
1 d
pital 1 els obrers.
clà una llarga estona amb 61 general
restarà acabat
procediment hom cr~e qre la a~~~
Els caps dels obrers sindicats llluPozas.
El secretan general del Tribunal ¡cessió de lllbertat provisional als raren a Roosevelt un extens pr<>Acabada l'entrevista i quan. 61 ge- de Garant1es Constitucionals senyor processats, es cosa de pocs dies. En grama en el que incloelxen i expGweral sortí a acomiadar el Sr. Por- Serrano Pacheco, ha fet saber als ca~vi, si es fa pel Tnbunal d'Ur- sen els problemes que ela afecten,
tela, un periodista tingué occutó de periodistes que està a punt de que- ¡ !e~1a! continuaran det~guts fins entre ells, la fixació d'un sou mlg
VISta de la_çausa. S espera, per de óO dòlars mensuals en el8 subslparlar amb el cap accidental de la dar enllestit el sumari que instruellt
Dtvistó, el qual U va dir que tenia el senyor Gil Gil i GU contra el que declfú', la qualificaCIÓ del fiscal la dis de socors I la jornada. setmanal
qua serà coneguda avui.
de 30 hores.
•nterès a mant/estar que no ll.avia fou Govern de la Generalitat.
Davant el senyor GU i Gil han
ocorregut res, t que per tant mancaven. de fonament els rumors que prestat declaració diversos diputats
de Bascònia. També es troba Citat
circuten aquests diu.
par tal de prestar declaració el preEn preguntar-li un repòrter en
sident del Partit Nacionalista Basc,
quil~ sentit s'havia desenrotUat l'en- però aquest senyor acredità trobartrevista amb el senvor Porteta, con- se malalt, i el senyor Gil 1 Oil l'ha
teste\ el general Pozas que havia es- citat de nou per al dia 16 del cortat una visita com altres que ha rent mes, a f1 d'evacuar aquesta dlNo deuen ésser més enllt1 de dos 0 tres milers els immigrats
efectuat, però que també el senyor ligèncla.
d e raça h eb rea que en els darrers anys s'han instaUat a la Catalu..
Portela U havia dtt que no ocorrta
Amb aques t es d ecIaracions queworè. acabat el sumari.
nya estricta. En algunes poblacions del nostre litoral, aquesta imres a Catalunya.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! migració té una certa importdncia. Però en el conjunt de Catalunua. t especialment a Barcelona, en té molt poca. ¿Qu~ representen
Parlament de Catalunya. Hores oen uns quants mUers d'immigrats jueus, al costat del mig milió d'imEUFORIA
· t 'bè ·
amargues U han produrt al senyor
mtgra s • ncs que en el vell Principat vtuen?
Pic aqueste3 llclsl
Ens resta però una esperanr,:a.
Havem examinat 1a l'aspecte econòmic de la vinguda d'imTambé quan el
varen fer alcalde ¡overnatlu, pen- migrats del centre i de l'est d'Europa. Es l'aspecte m~s poSitiu,
sava el senyor Pic que eLs mateixos f no pot negar-se que en determinats arts i otict& de casa nostra
que !'havten nomenat, l'ajudarien a s'ha produït una incipient reacció contr4rta. Cal dir, de tota manefer el que l1 semblé8 en la constitució de la Comissió Gestora, en- ra, que aquest fenomen es reteretx als emigrats aRudtts en genea.m que aq.lelles Uels que ell com ral, i no pas solament al!f israelites.
a no legalista afirmava. no conèiPel que toca a l'aspecte ètnic t espiritual, estem completament
xer ni ll interessava, però va. tenir
un desengany. Han passat setma- tranquils. El lleu moviment d'immigració ;ueva que s'ha iniciat,
nes 1 la Comissió Gestora no s'ha no podrd influir, en aquest aspecte, sobre Catalunva. El perill d'una
Retallem de eLa Veu de Cata- pogut constituir perquè ltl. Llei
ca- judaitzactó més o menys intensa del nostre poble, és del tot inexislunya»:
talana no , ho permetia.
tent.
«Ahir recollirem un
rumor,
a la Casa de la Ciutat. Es deia
que el senyor Ple 1 Pon, en el seu AQUEST NUMERO HA ESTAT
. afany de pagar atencions endarreconverses particulars d'un cert to ll.umorl3t-lc, hom ha dit:
VISAT PER LA CENSURA cNo En
rides, s'havia trobat que no podia
convé pas que vinguin més 1ueus a Catalun11a. Bé prou que en
!er-ho, per no haver-hi consignatenim ;a ta molts segles/ Molts catalans d'avui són descendents
ció en el pressupost ordinari, que
fs al que corresponen aquelles atende jueus.~
clons, 1 que, davant d'aquesta difiAquesta creença estd torça estesa entre els catalans mateicultat, pensava hab111tar alguns mi- Les facultats del Trixos. Els jueus de raça que, havent-se batejat, continuaren vivint
lions, trelent-los del pressupost extraordinan de liquidació.
bunal
de
Cassació a la nostra terra, han anat barrejant-sa amb la resta de la població
El que només té elementals coneid'algunes centúries ençd. Però la proporció dels catalans descenxements en aquesta matèria sap que
dents
de jueus conversos és segurament torça baixa.
Catalunya
això no pot ésser, 1 per aquest m<>tlu sembla que el senyor Pic i Pon
Allò
que podria ter creure en la relativa abunddncia de desDe tornada de Madrid, el fiscal
no ha pogut fer-ho amb la senzidel Tribunal de Cassació de Cata- cendents de jueus a Catalunva és l'examen dels cognoms catalans.
llesa que es pensava.
lunya, senyor Gonzàlez Prieto, ha N'hi ha, en etecte, tot un Uarg rengle que són d'etimologia hebrea
Però com que el nostre
alcalde
no és home pregat que es desmentissin els ru- o bé eren treqüentfssims entre els nostres jueus medievals. Per
que es deturi davant del que ell mors que circulen sobre si anà. a
en dlu «tlquls miquis legals», sem- Madrid a resoldre la situació del exemple: Albó, Duran, Es truc o Astruc, Drets (Adret), Bonatxt,
B_ardaxt, Bonavia, Vidal, Santamaria, Salvador. Cavaller, Cavallebla que ha pensat 1er-se donar una Tnbunal esmentat.
-En primer lloc -digué- no sóc na. Però llevat dels cognoms més caracterl3ttcs, és probl.emdtic l'orí·
autorització especial pel governador
jo el cridat per a això. En segon,
general.>>
A propòsit d'aquest rumor que el meu viatge a Madrid estava ja gen jueu dels que duert cognoms d'aquests. Certs noms d'oliats
recull «La Veu de Catalunya» re- preparat de dies anteriors i motivat convertits en cognoms, corresponen molt sovint a descendents de
cordem que als pocs dies de la seva per assumptes particulars, I si el jueus en determinats indrets, com a Mallorca; però no passa el maPresa de possessió, el senyor Pic, vaig retardar !ou per haver vingut teix en altres indrets.
en notificar als pel'iodlstes que el el ministre, i per últim, pel fet que
Pressupost de l'any 1934 s'havia li- havent dit el Govern que manté l'Esquidat amb un dèflclt d'uns tres tatut forçosament ha de subsistir
La identificació dels catalans que descendeixen de jueus es
mUions, el més baix conegut a Bar- el Tribunal de Cassació.
celona en molts anys -segons diEl rumor d'aquest l'iatge es de- quasi sempre dittcil. N'ht ha que ho semblen i no ho són t n'hi ha
¡ué eu matelx-, pensava traspas- gut, sens dubte, al fet de soll.lcltar que ho són t no ho semblen. Entre els que ho són realment, molts
~ aquell dèficit al Pressupost Ex- de la secretaria del Tribunal una porten cognoms crtstianfssims. Cal no oblidar que era freqüent el
U ordínan de Liquidació. En aque- relació dels assumptes, però fou per
a ocasió, com que la declaració tal de veure sl eren els mateixos cas dels conversos que, en batejar-se, prenien el nom del padri o del
protector. El famós cartògraf Iatuda Cresques prengué ai:ct el nom
del senyor Ple fou !eta d'una ma- que jo tenia en estudi.
nera vaga I sense precisar-ne l'aA Madrid ~ontinuà-- no he vi- de Jaume Ribes, i amb aquest nom and a Portugal com a director
~ 1 com que tampoc no passava sitat el ministre 1 solament be re- de l'Escola nduttca de Sagres.
t
er un desig, com tanLS u .ti- solt assumptes particulars.
res que el senyor Plo ha vingut poPer altra banda, com que els conversos catalans des del segle
-Creieu -hom preguntà- que es
~~t .de manifest en la seva etapa mermaran les facultats del Tribunal XV1 ençd, no han practicat gaire la endogdmia, hom pot preguntar
rtca, no ens detinguérem a es- da Cassació?
què resta avui de llur sang de raça. Tenen ascendència ;ueva 1. de
catir les paraules de l'alcalde g<>-No ho crec. Perquè menys de vegades cognom jueu; però han perdut la sana 1ueva a través de
vernatlu en el seu aspecte legal ni
les
que
té
ara
no
pot
ésser.
Solament
~ns alarmàrem massa del propÒsit.
les generacions.
mOdia molt ben ésser que les Nor- pot fallar sense imposar res més,
A. ROVIRA I VIRGILI
com
altres
Tribunals.
es mateixes del Pressupost extra~~~~na~ de liquidació de crèdits,
to va es al seu d.la pel Ple consisèo permetessin una semblant
•LA BATALLA DE LES DRETES
auposter neta d'un dèficit del Presd .
Ordinari a aquell, però, en
.;;.mltiva, ho haurtem escatit en
ha lbar el cas que el senyor Ple
tlc~a~ rresentat en un projecte ara!
raonat el que no passava,
!llésnostre entendre, d'Un propòsit I
•
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ny~a d~' el que «La Veu de Vatalu·¡
ru
u en el se-.1 solt recolllnt P-1
Esmor, és una cosa molt distinta.
gar tracta, segons el solt, de pa-j
r. a:nL~ el Pressupost extraordlnadarr . quidacló, unes partides en- 1
tió ertdes que no tenien consigna51 en el Pressupost ordmarl 1 atXò
tesque ja no pot ésser. Quan aquesconfga~ldes endarrerides. i per tant
fos ai~l ~s, no unprevlstes. i ni Que : .
no
ampoc no es podria tolerar,
gun1iRuren en el Pressupost. per altaó motiu deu ésser. Per alguna
Pos~ls confeccionadors dels Pressut!Òur: ~nteriors no les varen mlles · ins qui sap sl algunes d'eel r~artim sempre del supòsit que
rea¡¡ta or sigui cert i s'ajusti a la
Ple M~- varen _ésser discutides pel
tlrades ;.¡~1 ~lpal, 1, en definitiva retar.¡~
e Pressupost per consldeOe .1mprocedents.
goven{a~ctuació del nostre alcalde
això NoIU ton podem esperar tot
d'un' bo en va ens va dir ja des '
eren P:l ~ Jrtnc1p1 que les lle1s no
fort lli :; 'h· seu fort NI eren el seu
feien s 1 encaparrava massa. Li
Llei e~~ les limttscions que la
tonteçc n adna previsors els seus
clar L10 a ors. h 1mposava Es
elit v~ le mes enda9ant ja ba po~ fà~J el senyor Pic que no és
C1amunt d com sembla passar per ~
.....,.... ~ " • ' "
~~~~t~~~~s~~~an
------~~~-~--~~
· 1\n estllt 11provades pel ~-~~~~-~~~Q-~~~---------L'ol;:.; •• w uíi •6i'íi " · .... oovwow..
\Per Nello)
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UN PREC

Ala censura

La suspensió
de Heraldo
de Madtid

la humanita(

.2

COM ERÇ I FIN ANC ES

•

lA BORSA

Borsl del mati

CANVI~

•

DE MONEDES

Nord, 54'20, 64'40, 64'30; Alacant,
41'15, 41'3~. 41'30; Ford, 209, 218, 215;
36'00
35"90
6'40; Sucres, 31'25, 31'00;
LUuree
Impressió Petrolets,
48'46
<ll'ab
i''I'UUC6
Colo1úal, 46'76, 46'50; Rlt, 54'25, 54'00;
7'40
7'38
Dòlar~
La. nota dominant a la sessió de Aigües., 175'00, 175'25; Tramvies O,
6!1 '70
6•·oo
Lires
:d'\143
:..11a
borsa d 'ahlr fou la manca de negoci. 33'75, 34'25; Tramvies P, 49'00, 49'25;
Marco
:¡ss':.l6
238'00
SU1.8000
Ela Deutes de l'Estat, no teren més Fillpi nes, 332; Cbade, 372, 376'50, 876.
'76
171
'60
1'11
BclgueiJ
que repetir canvis¡ les Obllgo.cions
41175
4''*66
Florlns
Munictpa.lS, quelcom fluixes, 1 Dipu83'10
8:1'1U
lilcULS
Borsa de la tarda Cor.
80'80
tacions t ProvinciAls, sostingudea. Les
8U'60
Praaa
1'87
l'SO
BUeQ.Uel
ferrovlà.ries, més fermes que en la
Cor,
Nord, 64'60, 54'20; Alacant, 41'40,
1'63
1'80
Cor. norueguea
sessió anterior . però van disminUir, 41'70,
1·ea
106'35;
106'25,
1'60
Explosius,
41'40;
d&ne&es
Cor.
en general, el cúmul d'operacions, ja 106; Ford, 216, 215, 219'50; Colonial,
que va. cot.ltzar·se tnolt menys.
46'35, 46'25; Tramvies O, 34'25, 84'50;
El sector d 'Aigua, Gas 1 Electrlcl- Plates, 16'25; Asland, 66'00; Andalús,
1
un xto ferm i sense negoci les 12'7ó; Felgueres, 35'75; Sucres, 31'00;
ltat
ObÍ!gaclons del grup d'Indústries di- Filipines, 332'50, 334'00; Chade, 376,
375'>0, 877.
\'erses.
Els rotllos de fl de mes, amb gran
manca de negoci. Acabà ia sessió de
Borsa oficial
Borsa amb una regular depressió,
368, paritat;
de,
Cha
64'40;
Nord,
tant al rotllo d'accions terroviàrtes
GIRONA
com al d'industrials. Seguiren les ac- Chnde D, 72, paritat; Ch.ade E. '12,
operaclona;
334,
Filipines,
celebrat el dia 9
paritat;
puja
setmanal
de
Mercat
clons Ford amb la tendència
encara. que hom comença a creure Ford, 214, 210; sevillana d 'El ectr1ci- d'aqnest mes. Productes e.grtcole.s,
que se'n fa un xic massa 1 que no tat. 76'00, paritat; Marroc 6 per 100. pecU<Lris i els seus derivats. Preus,
màxim 1 núnim, en peSsetes:
tardarà gaire a apagar-se l'eufòria. 88'00, paritat.

B lat, qUlntar mi:tric 52 I 50. Farlno. de blat, qUlntar iñêtrlc, 70 I 64 .
Ordi, qUintar m ètric, 39 I 38. Civada,
q. m. 36 I M. Oarrofa, q. m., 22 I
21. Blat de moresc, q. m., 47 I 45.
Mlll, q. m., 47 1 45. Panls, q. m., 47
1 f1. Mongetes, q. m., 8~ 1 11. Faves,
49 .I 45. Cigrons, 85 1 60; Arròs, 85
I 60. Fesols, 100 1 65. Avellanes, so
I 26. F'rllltes seques, 12 I 11. Palla,
29 1 24. Carbó vegetal, 225. !Jana
blanca, 2115. Llana n egra, 70 I 00.
Tot en qUintars mètrics.
Vi, hectòlltre, 325 i 130. A1¡uar.
dent. hectò11tre, 310 1 200. Alcobo~
hectò11tre, 220 1 200. 011 d'o11va, hectòlltre,_7 1 6. Formatges, qullogram,
3'40. Mantegues, quilogram, 1'80 !
1'70.
Cav..US. cap, 1.000 I 500. MUles,
cap, 1.500 I 1.000. Ascs, cap, 300 1 100.
Vedells ,qutlogrnm, 5'50. Cabres, QUi·
lo~ram, 2. Pocs, quilogram, 3. Bous,

MERCATS
DE CATALUNYA
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Avellana. gra ln., 114:
41'600 kg. Avellana gra
els 41 '600 kg. AvePtes.
petita, 105
ll~na crosta negreta, 69 ptes. els
b8 400 k:g. Avellana, crosta comU t;;6
ptes. els 58'400 kg. Ametlla mÒUa.
58 p tes. els 50'400 kg, Ametlla gra
gr., 335 ptes. els 100 kg. Id. !d.
~ propletar!, 300 ptes. els 100 k¡¡. Id.
ld. esperança la., 270 ptes. els 100
Iq¡. I<i l<i esperança 2~.. 260 ptes.
els 100 kg. Id. id. comú pals, 255
ptes. els 100 kg. Id. ld. comú Aragó
255 Jltes. els 100 k¡¡. I<i l<i marcona
grossa, 315 Ptes. els 100 kg. Id. !d
!<i propietari, 270 ptes. els 100 k~:
Vius. - Vi blanc camp, a 6.60
rals. Vi negre camp, a 9 ral& Vt
blanc Conf& i Urgell, a 8 rals. V1
rosat, a 8 50 rais. Vi negre, a 8'60
rals. Vi negre Priorat sec, a 10 rals.
Vi negre Priorat amlstelat, a ll 'óO
rals. Vi blanc Ribera Ebre,. a 9
rals. Vl negre Ribers Ebre a 9 rals.
Vi blanc Manxa, a 9 ralS. Mistela
blanca.. a 13 rals. Mistela negra a
14 rals. Most bla nc ensofrat, B. 9
rals. Most negre ensofrat, a 9 rals.
Preus per rau l càrrega 121'6 litres
tranc Reus.
Alcohol Industrial 96-97o, 260 pes..
setes. Alcohol refinat v1nlc 96-97o, 248
pessetes. AlCOhol DesUHat 9:>-96,• 24ll
pessetes. Preus per hectòlitre !rsne
Reus.
Cereals - Farines - Despulles. Blats de força, ela 100 k¡¡., 56 ptes.
Blats comarca, 63 ptes. Farines de
torça, 696 ptes. Farines corrents,
64'50 p tes. Farineta, 40. «Terc~nl!oJt,
32 ptes. Trits, 31 ptes. Begó, 36 pitSOrdi, 35 ptes. Civada, 34'50 pte .a F~
ves, 46 ptes. Fa.vons, 43 ptes. Moresc
(blat de moro), 44 ptes..
Garrofes. - Garrofes, a 6'76 pessetes el quintar de 40 q nUos.
Arrossos. - Benlloc zero, a pessetes 58. Benlloc zero superior. a 66"50.
Benlloc mig fioret, a 59'50. Benlloc
nor, a 61'50. Benlloc ideal, a 6.!'50.
Benlloc matisat corrent, a 68. Benlloc matlsa.t superior, a 61. Benlloc
extra, a 65. Bombeta1 a 70. Bomba
pur, a. 90. Bomba extr&, a 106. Arròs en bru~ a 34. Tots ela 100 kg.
sobre vagó origen.
OUs d'oliva. - Reus suerior la.,
de l'O g. ptes. 170 ptes. pu!ntar. I<i
!<i 2&. 1'5, 160-185 ptes. QUintar. ld~
1d. fluixos, S'O, 154 ptes qUintar. Urgell, suPeriors, de ro, 110 ptes. quln·
tar. Tortosa oorents, de 5'6, 160~ 165
ptes. quintar. Aragó fi, de l'O, 170
ptes quintar.
011 de remolta. - Verd tlpue Reus
basc 10 ptes. 115 el Quint ar. Id . !<i
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La Comprul)'ia dels Ferrocarrtls
del Nord ha establert el nou servei
eoonòm!c dit del «Bulto agr-icola»,
que reportarà un gran avantatge als
agricultors d'aquesta comarca.
A la Pobla de Gran&d.clla entraren lladres al local del Sindicat
Agrloola i se n'endu'Sueren 50 pessetes en metàtuc, diversos paquets
de cigarretes 1 ampolles de licor
Causaren grans d esperfectes a. la
caixa de cabals però no en pague-.
reu treure les 6.000 pessetes que h1
ha via a l'interior.
- A la casa de socors fou assJ.s..
tlt l'obrer Victortà. Miró Sà.nchez que
s'havia causat una ferida de pronòstic reservat a la mà esquerra.
- L'enginyer cap dels Scrvels
Forestals ba tramès una. circula r als
propietaris de bo3COS per tal que U
indiquessin els aprofitaments Q.ue
vulguin fer per al piB. 1935·36.
Avui es reunir& el Club Ex·
curs1onista Pla 1 N.:Wltanya..
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Demà,
Nit :

LOS MARIDOS DE LIDIA

Romea
Teatre
Tel èfon '22026
A les 6'SO 1 a lea 10"16. (Tarda ,
186 t)Ut..a.QUe5 &

4: pta.}:

ORO Y MARFIL
Sorollós

4150
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Avui . diJ ous. tarda, a. un quart

NI~O

EL

DE LAS COLES

Nlt, a. un quart d onze, el
éxlt Cie riure:

Avu ., tarda, a lea 4., Nit

gran

61NFONIA8 DEL CORAlO"
per Claudette Colbert 1 Rica d
CorUz - t:i01l lUms 1-'A.RAMuuJ·.r

SEVIYIYA

po l
o
Metr
Tel•fon
Lluna,

crea<• O ae Casimir Ortas

POLIORAMA
TEATRE
Tem¡Jorada oficial
de

CATALA

'l'ert~tua.

N I;.

C..:e.taia.nlst&:

SANTA ~OLOMA
DE QUERALT

Demà., n.lt, ES'l'HENA:
NECESSITEM SENYDRETA

Nou
LIRICA

AVUI, dl.Jota. DO b1 ba tun.cló
per ta.1 d.e clonar lloc a l 'a.auJa

general de FRAY tiERONIMO •
Dem!\. cUven dree. nu. ¡ran .._
devenlment teatral. &trena de
l'obra Uric':l en tres a.ctel:

FRAY
JERONIMO
ort¡tna.l de Vl:::tor Mora 1 el& mea-

63, 64 1 70 ptes. els 100 quilos; ordi.
a 114'50 pessetes els 100 quilos; blat
de moro paJs, a 42 pessetes ela 100
quilos; patates, a 11'60 pessetes el
quintar; trapadella., a 12 pessetes els
100 qu!los; ous. a 2'60 pessetes la dotzena ; conllls, a 5 pessetes parell~..po-
llastres a 16 pessetes par-i!ll. · .1-en~
dèncla dels mercat$, es sostenen.

•

des durant l'any 1934, segons dades
fac1lltades pel Regisb.·e Civil, 495.
A l'Hospital de les ooman¡u.. gironines. 100; a l'Hospital Militar. 2;
n la Casa d'Aaslstènc!&, 44; a la
Casa d els Vells, 24; a les Genna.netes dels Pobres, 30; classificats, 4;
veïns de Girona, 111. Total: defuncions. 495; naixements, 361.
El total de defuncions r epresente.
el 15'82 per mil.

Prlncipa.la intèrpreus: MARC AB·
DONDO J VICENC SIMOH .

TEATRE VICTORIA

d.icade. provlsionalment. al sr. Ant,.c,

n! Guasch Teige11, de Figueres, pel
tlpu.s de 80 350 pe3setes 1 amb aditament del compronúa de vertticar a
la finca altres millores no res.seny•
des en el plec de condicions.

ALENTORN
A Ult!ms del proppassat mes de
gener aparegué al tauler 4'avlsos
del Jutjat municipal l'edicte per a
contraure matrimoni la. senyoreta
Marta Coma, filla del nostre ben~
volgut company l'ex-president de
l"Agrupactó d 'Esquerra, amb el Jove
Domènec Saoanés, del vet poble de
Cubells. També s'anunciA el de la
fUla de l'ex-reg idor company Euaeb1
Rtart, amb el mestre nacional Jo-sep M. Lasierra. L'enllaç d'ambdae.s
parelles ttngu6 lloc el passat d,is..
sabte, dia a, a les deu del matJ..
L'acte constltuJ una veritable manJtestacJó no v1sta mal a.1 nostre poble. Donem l'enhorabona t els destgem una feliç lluna de mel a tota.

de tota mena d'articles
Sempre veritables ocasions

P~l>ICJò 1 ventia

P.ELA.I , 8 • T.EL.l4 370

Av~J ...dlJOla,

n •

IU¡HEN.Dl

tard.&: RECALDE

contra

URLZAR 1-

T.EODOH.O. Nit: PJSTON .. CELAYA 1- contra JUAB.lBTll • UOAR
T~HEA.

FRONTO NOVETAT S
Avui, dijous, tarda., a !e8 t: OALLAH..TA lli • VILLARO contra
ú .tU..... IJlTO Bl.LBAO ~ ABASOLO.
Nlt, a lea 10"15: ARAQUlSTAIN l i contra SOLOZA~UlNTA.NA

BAL - UN.A.MUNO• ..- DeL&lll

pel'

cartells.

Espectacles per
a avui

cUoee8 Funcions. Butaque& .olatu,
UNA
I ptes: EL NAUFRACIO;
MU.JER \' UN CANTAR I EL MAES
TRO CAMPANONE. Nit, a les 10.
Butaques, 2 otes. 1 EL POBRE
VALBUEHA I

OemA, OH.ANS
Preus popUlars.

FU.NCIONS -

NOVETATS
TEATRE
Cran Companyia d'operetee
revlttu de CELlA GAMEZ
A't'ul, tarda 1 nU;, l'operet a.
revlSt ada de Paul Abrahamt

TEATRES
'farda: cEl nlft.b de !al
coleu. Nit: cSeviytyu,

Bar.celona. -

Còmio. - 'l'arda 1 nlt : d.o8 marid<1
Qe L1d.iu.
Eluanyol. - Tarda. 1 nit: •Boda el
at.óu ... i toro& al Borua.
Hovotats. - T&rda. 1 lllt.; d!:J. Ba..la del
I:SR'i'O? ».
.r.e.a de 101 oJill
Pr~n c: •JJ ;... I Palace. -

UNA M U JE R
I UN CANTAR

en btanoo•.
Poliorama. - Tarda: .sa tM 1 el mat•.
N1t: cB1 fiU del aenyor Oold•.
Romea.. - i 'tl-t'<Ja 1 nu.: •Oro y mar-

m •.

Yic tórla - Tarda: I..El n.aut'l'qiol,
cUna muJet· y un cantar•, &El maeto
tro Cam.panone•. NU.: cEl pobre VaJ.

buenu 1

1Una.

muJer 'i u.n cantan.

&r•

CINEMES

EL BAlLE
DEL SAVOY

·~

Amèrica, t.adoe.

AngéUcu 1 dl SOU.

Aatwtil. - &Gleopatra.•, •A.cademia dl
euamora.dou .

Principals fi¡urea del npa.rtt~
ment; , CELlA CAMEZ - PIERRE
CLAREL candida &u.rez .. Cori·
ta Càmu • Manuel Rusell • llull
Cattrlto.
10 BOYI I 31 vic..tlul..

cCleopauaa, 1W muJen.
&Ana, la del remolca<1on. d...t. baUUla•.
Boao. - «La n erenctaa, cNoel181 Dl()to

Av~nsudL

Barçllona.. OOVi'f.aS».

..... n,il, OtUWltJ4

•Ul'&Cla , alm.p&Uu, aa~.
tod.ed..a(b.

ea

Broadway. - &E&c&nuato. aomanoo I
c,t;., uora. de .amarnon.
d .•& U01orv.r.au.

CaPilOl. -

f.;ohMum. - &&.o.tolUU d.el oorazóiU,
t;dalunyL - cB&Il.l\ de mUJereu.

Cinemes

jen .

d
Mar ylan
Tel.
Ptaea Uraulnaona,
fi -

11188

Tarda. toonttnua.): 1"30, &'30 1
'l'SU Nit a. 181 10:
LA MADRASTRA (dibuixos) 1 NOTICIARI BAVARIA FILMS I

El ultimo vals de Chopin
Dl.rector. Cua von 8olva~
But.aca: 2'20. A le!j 'l'SO: 1'81

Pub li-Cine ma
SesalO contmua. SeJeot UNA P.&a.
SETA. NOTICIARIS • DOCUMEN ..
TALS VIATGES, eto•

ComediL - a.::iecue.t.roa, d.a muJ!II
mouern u 1 &FJcl a u.oa mUJen.
ComtaL - &I...o. e.& rteo&J, &1 ah011

Qual

c.Aeropueno Centrau. &Bo!)o
uucu d• 1ni1t:rno•.
Diorama. - tOJO oiOlterou 1 cOarG'
DUtua. -

llu.a•.
Enun,a.. - cTa.rzlr.n 7 au CODlPs.Aeral
l •C&rollnaa.
E&,tla1. - .,~tvctles mCMOOvttau, cf!CIJ'
ort=~ U8.1 ul&t:uwa ••
c.twooee ae u.rao !lo
Ex.oelt10r. l.t!411,

dioUywüO(I (lOUC,p,.U.StiMdOI.

Faut.a51o. - ~ uavuav.•.
FeminL - &~or1L& cuada neceel"
muu.lo•.
Fou Nou - tLos cdmenea del MilNO• , tl...a mU,Jer quo ua creat:'?!.· po
Fruo11. • ú 'ueros buma..uoet • ...,.

ua

eo~nu

t;u

lt. moul.anaa.

w

Cora. -

ll1Jo ct.eJ. caruavaJ.•,

LlW3o b.i&.b&.Ut~ra.» •

lrta. -

&()l'O

Uttw.lütle J.>ubanr• l cVJIJI

tnum. -

d.Jt:.i.lU~ <Je

Qa..acU.IoJUio

Wl l& c.J.t:lfU.

&PM
d

kunaal. - u :s..om.br. eu oa.oQOJ,
1ey ue l.oe t.wnpos .&llaf:UII...

Fa n

tas

o

A.vut, t.ar<ln, a. lea -4., Da.rreres

de l'lnt.ereeaant. tUm:
a;L GAVILAN, per Charles Bonr

~roJeeclota

a

lea lO. EST RENA; PA1"Hi
JOURHAL • REVISTA FEMINA •
ROMAHU AUSA, per Imperi Ar·

Ntt.,

Aontma:

Al. llegar la primavera

per Yane Baxter I Richard l'am~
ber, mualca cle 1'1.mmort.&J. F. Chu·

.....

l..aiC({I!Ia. -

c.w·~re.r

Marma

-

t

&'.l'tU",(,QU ~ 8 U oompa.Otra 1
ent.re catata.u01·es•. __., 1
•t...owptUUU.w ae JU~~~-

M:::,~utt~~ ,';¡~-,~:::,0

ae ~

v&UJ

çaa!.l'

DW• .

cte taB
efJ
M1r.a. - cLoa u r iooo, &.1 &bora qu'(lll
M15lr-al. - eLa. pr1nceaa. ae 1a Vl'.l'l
aJ1IlliPo
1 uunore. en tlOU.)' wooOJ.
U.oit uwna

'MhrL)uoJ.
UtuJt.

Monumantal. -

11Ac.uoa .. lai
u..o& Ue~Nl.~u uu.
•(;0ll.J.10 -~
•'-"UIOJ,.Iau.~ro.~,
Muuu1a1
U&.tt.aawe Uu.barryt, ,._
Nur~a.

o•

10. vaw~

UJo

rr1

&.f1,CII

.t.J..I.IeoU,

&t;&.OCloD cte cuna» 1
(l'd"
uo ama.u .
•Utli.Cla. 1 e.1mJ)aUa•.
Peuro.
SD'
ut:W..nu eo 80Cledad•.
Pati&, -

CINEMA
PARIS
Avda. Pta. Anul, 11 1 13
Telèfon 14544

El oro&rama m6s atractiu de

Barcelona

Tarda 4'30. Nit, 9'45: REVIS·
TES PATHE i FEMENINA • AdoiPht Menlou l Cennieve Tobln

ea

FACIL DE AMAR
MICKEY EN EL CAMPO, cllbu1.J:01

1 Doroteha Wieck en la formtSierra:

HOTEL DE VENT!S

Frontó Principal Pal ace

A vul, tarda, 4'30 1 nit, 10. Oran-

Ciab!e cowéclla. de C. M. Martfnu

Cada dia gran
variació d'articles
de 4 a 7 tarda

18 cetellre DOYella d'Aie •
xanare Dumas.
La l.Jl'OJ8(:CIÓ ae LA DAMA DE
LA::. LAMI:LIAS comeu'i• & 1ei
4 '~. 6 -oo t.arda 1 oit, • et 10"lU.

CRAN COMPANYIA LIRICA

Un nueu de veina de Santa

Eugènia de Ter acaben d'adqUirir
un espaióa local per a instalia.r la.
nova COoperativa. obrera de consum,
que porta per nom eLa Fraternal».
En la darrera sessió celebrada
per l'Econò!nlca Gironina d'A!nlcs
del Paia. es va acoràar celebrar la
Festa del Llibre d 'enguany amb re-partiment de llibres als alUIIUles més
aprofitats de les escoles 1. el mateix
que els anys anteriors, procurar or·
ganttur aquest. acte conjuntament
amb l'Ajlmtament 1 l'Ateneu de 01~
rona.
Celebrnda aqueat mati al d._...
patx de l'Alcaldia la subbasta del
Teatre MW11c.ipal durant el qUin·
quermt de 193~1939, ha estat adju~

La Dama de las Camelias

Varietats

tres Martfnez Valls t Rosaii6.-

AJ mercat celebrat dilluns pnssat
en aquesta vila regiren ela preus següents:
Blats. a preu d.e taxa; farines, a

a- 1•

El fill del senyor Gold

MARC REDONDO • A. PALACIOS

íd. per saboneria, 96 ptes. quintar.
Groc 9.0 pte&. quintar. Permentals,
70 pieS: qulntar. Oll do coco blanc,
104'00 p t es. el qulntar.
Sabons. - D 'oliva de remolta blanc
ptea 100 els 100 k¡¡. I<i !<i verd la.,
90 ptes. Id. l<i !d. 3a., 65 ptes. Coco
extra, 114 ptes. Pintaxetra, 92'50 pessetes. Tot m agatzem Reus.

AvUI, ta.rda1 a Iee 4 1 nJt,
10. .1!.1 ¡ra.n ea:lt;
J<-H:VU..

e
Teatr
COMPANYIA

preparacló: 20.000 DUROS, aoro-

81222

116-

TEATRE

~7

1U : HIELO (COmloa) • Rt:.'YI&Te:
.,
PAAAI'fiUIJHT • YOREhO
DE
Ot.iA::iiUH tDibub:os) l

1100 éxtt 4e Navarro I Torrada.
a Mactrld.

I:ARROFE8

~_
UllloteUó,
...,. .........._
VIS1.4 ••• ...........
Ei

AL

Avui, a lea 6 15, teatre per a
lnlanta:
EL BE I EL MAL

-

14

del mestre SERRANa

I delin1t1u éDt de Quin·
tero 1 Culllén 1 d 'aquesta Companyia, en la qual Uguren An·
ttlnia Herrero, Rafael Ba rdem, Jo·
HP Baluu.r, Elies SanJuan, Llufa
s. Torrecilla. Carme Cuevas, Ma·
rula Cuevas i Adela Calderón Deml.. 1 cada cUa, tarda 1 nU:
ORO Y MARFIL - DlumeD.5e , a
tes 3'30, darrera, lrremlasibleme nt.
de MADRE ALECRIA. A iee 8 1 a
lea 1015: OflO Y MARFIL - En

de qualita t a

_. ........O,I_.Uo&o

AllaJ.e <4.• ...................

t'alt¡,. ct'Uraell . ..... ._.
[dem curta -oooouoo-.o•
Preua eo otee aLt to

\'l~tlples

AVUI
DIJOUS
f eb r er , tarda 1 nit

LA DOLOROSA

desvataa a tota ela Cent.rea

l OS MARIDOS DE LIDIA

Perlita Grtoo, Pepeta Huertas,
Sara Guasch. Antoni Murillo, V.
Aparici, Carri do, Beraza, etc. Els

45

t.:

rc¡¡¡::J.lades. Butaquca a
2 oteL: /\QUESTA NIT I MAl
ME&. Ni' a les 10:
RODA EL MON ... I TORNA AL

<\e &ls:

h1 ha.

j

localltata

aue& C A S I M I

no

UNA
Demà, 0.1-

c~·te:

vcndres, tardo., a les 6, Tot.ea tea

Avui. dijous, tarda, & lea O'lG
1 nit, a les 10'16. La revista ae
ORANDlOS EXlT:

tarda ,

comeoçari.

BARCELONA
TEATRE
Companyia da Com6di31 obml·

Q

ClS 1 lea SO

etapa)

CAPITOI. CltnMA

Gran venda de

PALLJ.. J AI.IALI

amb l'obreta en un
CRIADA PER TOT -

Ea

"'1111"

41

xofon1stes F. Casano11ea- NOTA:

La runcló de la tarda.

do Localitats.

Còmic
Teatre
ran Companyia dt revistat

dan.sart.ns RO::;A NAïA 1

i

En1 111 Vendrell 1 l'«AS» dels sa.·

BORN

116

40

•

Uut.re. . .......................
Pe&dt eetrang:er& ..... ..
IOliW pals ........... .__
LLOOtlUe& t\D::1aluala,

Altat..

La mlllor nvtsta. La mia ben PH·
aentada. Insuperable lnterprotacló

...
....
...
.
::s IMPORTANT CALÇATS
...."....

88

ea'rangcree .............

tdeu. eetra.n'fen ...n

LA DE
LOS OJOS
EN BLANC O

Kleln, f

Teresa

Santpere. Maria

NOTICIARI BAVARIA ~~~~~~~ •
I "
ENTRE DOl RIOS
EL CAUCERO AMARILLO
( Prln;¡r,ra

lA més gran creació d.e Josep

Avui 1 tempre. el sorollól 6Jit:

1
•
l'tv o'"''"""'
EL MUND O EH QUE 'l~"' ~ ... •k ~o..

~

RODA EL MON ...
I TORNA AL BORN

OJrectol' Gerent:
LLU!S CAMPUA

...
...
''"''
...
."'

LL.&GUMit<;08 E8
41
rav• Aodatusu • ...._.,
41
lOem Sna·eruadura oM

lò~w

MARGARIDA CARBAIAL

u."

Í

Avul dijous. TARDA , & l es ""80

1 NIT, a Iee lO. L'ESPECTACL E
QUB VEURA TOT BARCELONA:

Comoanyla de revistis dl

,_

,._
..,_
"""

1ó-

== : : : : : : I:~¡ ~
: ::::::::::::::::::

--~~~~~------¡

PRINCIPAL PALACE

LES COMARQUES

Girona, 13. - A la ca.rretera dê
Barcelona , davant mateix de l'esta...
ció de Sant Feliu de Ouixols, ha estat atropellat per l'autoòmnibus S
2.905, prouietat de Mart! Perelerrer, vel de Vilovf d'Ounyo J condutt
per Josep Palaclos, el vcl de la nos...
tra. ciutat Geroni Ibel, de 68 anys.
domicillat a la carretera de BarceOQPIILLQ
lona, p roduint-li una tractura a l'et:~
patlla dreta., tertdes 1 consudons a
diverses parta del cos 1 magullament
general.
El !erlt ha e¡¡tat atès al dispensa~
~!!:·
municipal 1 després ha ingressat
ri
~reua eo pt.ea, e1a 00 QWius.
a l'Hospital de les com!U'Quea ¡¡!ronineS11
'\8
Meoute p.rlü:Uil ..............
11
11 bO
Inten·é el jutjat.
t:M!:auuet ................_
10
1o t.l.
tiegO ., .................... ..
- Com a 1ncurs en la. llei de
Preua en . &lJ ta et.oa.rteua oe 1u U'-"k ganduls ha estat detingut Josep VIlo Sanj urjo, de 69 anys, natural de
ORDI. MlJHEaC I CIYAOEI
Sant Al1àreu de Palomar.
Gtva.a.a l!:z:trewaa:u-aDe l'oficina de S anitat Munt~
88
laem Ma.ucba.. ...........
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Teatres

Gallines, pareU. 24 1 15. Pollastres,
arell, 14 i 9. conills Wl parell, 11
8. Ous, dotzena , 2'60 1 2'50.
Bacallà, 100 qullograms, 220 1 186.
Allals, Quintar mètric, 25 1 22'50.
Galr8.bó mineral, qUintar n1ètric, 18
1
Sucre de terròs, 2'20 1 2'04.
i 11. Sucre de terrós, quintar métrlc, 220 1 204
Girona, 9 dé febrer del 1935.
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CANCION DE CUNA
lEo espanyol 1
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Catalunya és on era La unió fa la força Unes aHusions a Gil
L'a.xfoma 1a
vell. Però ht ha
El Diluvio diu en el acu tdttotemes de •empre t ara les elecrtal aque&tes paraule1:
Robles i a la seva
cions properes
o menJIS
cOatalufl.a. pua ahom por w1a dt
propere1 vulgufn no vulguinesas
de
de tndcelhan donat actua!ftat a aquesta
premsa
que autren todos los pueblo:J tru
/rase de «la unió ta l4 torça»,
~s

-111~s

.--;lliUS DE SUBSCRIPCIO:
2'60 Dtts.
rGelona. un mes
7'60 •
lli un trlm..tre
for:;,oa uauna 1 Portucal
J
~n tr1mt1tr1
18alaos
un
trimestre
P

s16n

crisis

de~ncanto

1

sua grandes fra.casoa colect1 vos. Pe ro
sépase que ni ha renw1ciado ni renunciarà jam.às al derecho de rcgtrse
autonóm1ca.meute.
No canten, pues, vlctorla loe que
creen tener ¡¡ojuzpda. a Catalull.a. El
~¡u-ea
desa.\1ento del uucblo catalàn ea muy
eumero. De au tui'&Z abatimlento aaldrè. en cuanto. con cualq111er moi.ivo,
baya. de eA'l)rcsar su volunU!d en unu
elecclones.
Es en vano que se pretenda desarralgar <1el almu. catalana lc~ MJ)~
c1ón autonomista. Fraca.~ó esc intento
durante todo el per1odo de la domt.
nac1ón borbón!cl\ y boJo la dictadura
pr1morrtverlsta, en quo se apelò n todos los l)roccdlm1ent08 de vlolfncla
para hacerle J>erder a. Ca talull.a. au per·
sonalldad.
Y sl frent.e a sus uòversarlos tu<: entonces Catnlufla Invencible, ¿puedo dc·
Jarse dome!lar ahora en que tenemoe
estableclda en Espall.a la Hepubllca?
.El pueblo catalàn tlene la C1rme deelBlón de persistir en la lucba por su
autonomia., que, sl puede baberla. p~
«DESENCANTO
sajera.mente perdldo, la recobrarà, pese
a quleu ~e y cueste IQ que COll·
}'RANCISQUET. I Esta traje- tare,
))Or ser uno de los àerecnos lnne.
clto ,,.. antu lnfallble, pero... aho- rentes a las personallda.des colectiva.e
ra 1a gento no ntà para músloasl» bwnanu 1. ademàa, l)Or nallar.e plenamente reconocldo a lna reglouea hla(De cEl DiluviOJ.)
panas en el C6d1go !undamental de
nueatra Republlca.
Mientrll8 exls~.an catalaiJes, 't'lbrnrtl.
J)Oderosament.e en esta Uerra. el senti·
Jnlento autonómlco. Catalutl.a. no sc
sumarà jan1ils gregar11\l11en te a. otras
regtonee para convertlrse en un reba.il.o que llld.Dden a eu caprlcbo los
rabadanes centraliatll.fi. ·rtene el pueblo catalAn una persona.l1dad propla,
lncontuudlble y la 10st.endr.\, Gin Que
ll9.r& ello haya de I)Onerec en puJrDa
con el ret~to de la comunlda.d hispà-ruca.
HAUMe boy Oatalu!la donde nyer
e$taba.»

per a l'e·
A B C parla tle la unió de le3
ditorialí.!ta de Ahora :
dretes ( acusa La. Naclón d'enfondir les diferències entr e els dieLa proxlm1dad de lu elecciones
munlcipales -1 qu!zà al¡¡o de preferents sector~ drettstes, tot adreeentlmtento de que puedeu hallarse
çant una aUu3ió al dU!rt cedlsta
las generales leghlatlvaa lilÀS próxlmna
dc Salamanca que va blasmar dita
de lo que 1e plensa -hace que se h~
uu/6 .. :
ble de l)royectoe de unlonee I)Olitlcas
a la derecha y a la tzaulerda. La unlón
cLos tradlc1onilist::.s, Rcnovaclón EShace la !uerza y e~ ló¡ito c:¡uc r;e bus- patlola '1 108 lndepend!entes como la
que 1:1. que sale de lae umas.
o. E. o. A• ., los aararioe, lo que han
Està observàndose, siD embru·go, un de <.:on.slderar como realldad precls.~,
conru!:donlsmo pellgroso en esta cam- que no puede descartarse, es oue donpada. prcclectoral. Ya en la de uo- de no se cuente con la suma de votos
v1embre de 1933 bubo un eqo.uvoco; de lae derecnaa unida.!!, PUede trlunrar
l)ero esto no es razón battante ))!Ira la condldatura. conJunta de laa 1zQulerque ec busque el que perdure; 1 ee das. Es& perspectiva, que no ea 861o
que precl~a. dlstln¡uir, para que haya. probabUidad, lino oue es certidWllbre,
una relac1ón diàfana entre can<Udatoa resulta ¡ransl.Jna. No Qulsiéramoe, por
y votantes, lo que eon un1onea 1)011tl- el blen d'Espatia., Que nadle la tac1cas, concertadaa pnra. nl¡o en todo el l1tase. El debcr de 1mped1rlo es un dlcpall5, y lo que 10u meraa O.ll&ru\aa de tado de patrlotlsmo, que ha de supeclrcun!ltanclae en tal o cu,\1 locali- rar en la conctencla. de tOdos a cualdad.
quier ¡énero de dlstanelae y de pug.
Acerca. dc estns allanza.a c!rcull8tan- nu. TOdae éstu deben desaporecer anclales, tanto en el lugnr como en el te el amor a EspaAa, a su VIda '1 a
;tempo, no hay normus posibles: Es prosper1dad. De auerte que si, como
Jóg1co que haya. una atlnldad ldeolo. eLa Naclón• c11ce '11 aupone, ee clert.o
atca· pero 6sta ae 1nterprem de muy que el 6e!lor Gil Roblee, en au <Usdi.IÏÍntas maneru, y desde lue¡o cabe curso de Ba.rcelona, abogo POr la unlòn
la 1nterpretac!On con lnltud de crlte· de todaa Iu dereçbaa - lOJalà 10a.
rlo. Pero cuando 10 babla de un1onea a.a11-. debemos con¡rat.ularn08 y penpol1tlcaa no ¡¡e re!ier('n 108 Que 10 sar aue cuando el jete de la. O. 1:. O. A.
hacen a e.-.a clase, Bino a las que se proc!Billll esa neceslde.d, queda desa.uconclert.an por 108 JetM de 108 part1· torlzada enteramcnte cuaiQ\Uera. otra
dos para que Btlan valederas en todo maniff'ltaclón q,ue baJa. partido o pa.rel pals y acetad:\8 ))Or Jas organlzaclo- tlese de elemeutos de la. O. E. O . A.»
ncs dc todoe, recoglendo en cand1daturas co:nunea los votes de at111ados ,
s1mptl7.antes; y Ja cuando 68 habla
de estru; unlones bay Clerecho a exigir
que no se cultive el con!u~h•nlsmo r
el equivoco.
Puede haber bloque clcctor:u de lz.
qulerdas republlcwna; pueden !r Juntos 11 las elecctonea los part!dos que
boy estAn gobernando Juntoe tarublén;
La. Publicitat parla del BeJLyor
pero nada de untone~ que. no I)>Jedlln
Anguera de So1o, del senuor Camperdurar màs a.llà d e las w·nas. ¿Do
bó, de la Ceda, àe la Lliga, àels
qué sirvcn las el!anzns clrcunstnucln.que volen enganyar, deu que no
les si nn se tractucen en lom,aelón
rolt1~ ésser enganyats... ;
f • ' í ~
algo permanente de Instrumentes de
~~ ' •
¡oblcrno'/ A 108 partldo.~ que vlven !ue~La Premsa d'e1llr reprúdull\
une,;
«AST RONOMIA ECON OM ICA
ra del rêl[imen les co.wlene el eQ\llVo- declarnclona del senyor An!IUern de
• r
: · ~l
_, • ,, . ,.
co:
pero
a
i<lll Que tlenen W1 programa Sojo, fetes al , espre, abans <l'empreneLa. peseta no e.s aatélite de
I .. •. ,
.a..
dc t•ee~Udadc::~ de gob1eruo, no. E·>tos dre el viatge a Madlid. El més notanin¡un aigno monetarlo.J
lo Que ban de hacer e3 cotnclcUr en ese ble d'a.queet text controlat e¡;crupolo(Palabras del minl.stro de
1,' ,,, ' .. .... • ..s·"... , • • •• ... ·\p···~ programa. someierlo a mtlr!C'.aclón de s:uncnt 1:-el declarant. és el mal huHnc!enda.)
• . La Libertad ens en a ,....,.. 106 «.>lectores Y, '11 trl\m!an, lml)lantar· mor que trat<pua tot ell, mJl bun1or
lo. No han teiJ1do, por P.je,nplo, lott prodwt. per les paraules <:. ·1 sen:ror
brei:t una de tatttes:
pe¡eta, amigo mlo, no serà
ag1ar10s r ceòistas enemii(Otl mA<; encar·· c awbó a Terrassa. El méd c\lrl68 del
llln&l)n aatéllte, pero para ml està
eLa Hepubll.;a ueue QUe delenderse nl7.adoo que l.:lS Que [Uf<ron, Y no deble-~· Cil5 és que sl¡ut el representant de la
de mucboe enemt¡os. Para la mayorla rou ser, allt>doe suyoo en novlemi>re Coda. el QUI e.doptl el to de l'enganyat,
en el flnnamento... »
de 1ae ¡entee son 8806 enemlg08 108 de 1933. Berla un error gravis1.t.1o re- quan JWitament. ela engan11itl!, com
<De «Las Not\ciasJ.)
aiete 1 ocbo setl.oree, acll.oretes 'I ee. pe1.lr el becllo, sl.u tomar en cuenta scml)re ban estat els homes de la
fl.ortt.Oe -lenguaraces unos, «))Iuma~ la. elecc1ón· error que no tendrla sl- Lilga. Poc ea podia. e¡¡perar el sen.-or
~~ otros-- que pregonun su cbantbre qutl'ra. la disculpa de aue la rov.Jluc1ón Cambó qu~ d'entre els ~eus asnice de
de autorlded• y reducen todo el con- marxtst.a. acecha, I)OI'(lUe hay que h acer cEl Debate», d>'ls sens QUa~! anats de
cepto da autorlde.d a Uil Jàcaro: «Aqlú li\ jll8i.lch' de Qve tamblén 1.."13 11quler- ml¡¡ any eurera, en un moment d 'ex·
ae llace lo •que mando yo•. norma re- das netamente Iepubllcanae 8\lpleron cltRcló ¡;artidlst:~, un espinguet remeveladora de ruerte 1nd1¡¡encla mental. dominar rebrotes de esa revoluclón, ni u et:abés un cmuPraJ a l'octava
Per o no son éaoe los enemt::oo de como el movimiento anarcoalndlc:JUst:\ alta de !toe paraules de I b:nprovlsat
de 1933.
uaJ.vador de &;p~J.
m..;yor cuidado. Hay otros contra los de Esdlcleml>re
llora. ya que todos 1oe que est..àn
El ~en~or Anguera confes~'lva que
cu~lee es ba.rto màii d1t1c1l precaverse.
dentro
de
la
Repúb11ca
delimiten
bten
6e
un es¡"lCcta.ele realment vet·¡onyòs
no tant-o porQue m~n1pulan con mn:yor
slgllo, <"ODlO I)OrQue act~ÚW dentro del la. frontera del rélrtmen y de que n Jul· el qu.. donen les dretes a CatalUIJya.
ten
1nútlles
las
voces
de
scuur.clón
que
.Its
cl:~r,
l'ex-fiscal de la Repúbllca no
crunpo de la economia, donde los ¡olpes contra la Repúbllcn. vuedeu ser suenan con balagos amoroso-1 en vis- l)re<:lsuva la part de ver¡¡onya. que corperil3 preelectorales, para lue~o tor· re'lpon a cada un dels contendent.;
mils rudos.
No d~cunos esto o. 11umo do P<1Jas. narsc 1racundas. Abor~. la. P•1Z e" la Re- d'nQuest al•ercnt el«>ctor"l; però per
Quien repase clertos anuar1oa, ven\ pública, y 86lo e11 Ja paz p11e<1en desa- 1am~:rgor de les seves pa~aules es pot
con aoombro qu6 zow• de ln!l•lJO tan rrolla!"'e planes v norma. dc gol lcrno.» deduir el dialtUSt Q\te 11 causa ;ent1r-ee
t.ltuat d es¡aniacr1ea catalawta pels
enorme I)O'Ieen en la Hepúbl1ca -en Ja
seus 1nd1anats 11.11ns. El senyor An¡ueeconooúa de la Republlcn- los mis·
ra. no sal) avenir-se que algú pugui
moo persona,Jcs altonslnoe que con ta
duhtar que AcciO Popular C:\t.lllaiJa sl·
mouarqula señoroaban la vida econócUnamuno ... t 1Però¡ sl .ampre fou mlc:J. na.c1onal. No s6lo couservan toi\11 un p:~rtlt cataa. Abans òe l)rcndre..'ho atxi, valdria més aue eU 1 "1.1
alxl... »
das SUll poelclones, s1no que :~un !na
que u laiJ COòtst a Catalun;y:\ recorhr.n
mejorado.
<De «La PubUcitab.)
Dfu El Sol e1t una IlOta Q~U: pu- del>ll1n que l'organltzacto po11tica que
Ello expltca mucno sfe1 .omenoe, lli
1
ó d
an Planes t Ca<;Sis dl ri~:'la a Ce Lai UIJY&
parC'cer lnexpUcables, de problemns
b lea en la seva eàíci
'ahir:
mnl no tingué la pretena!O do fer-se
que no ec atenuan, ~ o1 todoo; lOS
esmerzos, o de probleauu. que !!8 em·
cE::l el titulo Que la Cclllstauclón de passar per un partit catalt en el 11'!11·
peoran 61n cansa Justlflcacla.
Mlen- la. Rc!lubl1CI\ dedlc.'\ a tu Cortes ral ta tlt que vol donnr el senyor Anguem a.
tra.'<. el Estada. las pro•1nc1aa y los :\du. un &J1iiculo oue dlen 110bro POOO mà& o la 1111cursal dol l•\ Cedl\ • Catalunya; I,
niclplos eml)lean con la mayor ¡cne- meuoo: «Las Cortes quedarl\ll nuto:D6.- no ob~;t&nt, el partit cov'lervallor d'En
roaidad m1llones y llllllonea para te· t1camente cUsuclta~ el dia <tue no reu- Pl ~ nes 1 Cllsals t.enla ·u... atl'E'l 1 una
si!'.nl!lcacló moit mé8 cntalaua que no
eo.lver talea problema.s. Y el estuerzo da a la sesiúu ni un solo diputada..)
Sl los h.aèoe -cólo a unos hadi)B 7 t.l.ndrt. mat •la Ceda, per bona volunresulta baldlo.
De alú c¡ue preocupe ano., \'ivan\e•l· bad05 ndversoe al pal~ sc les puede ta;; que ru po!ll. el senyor Antr..lenL S1
te la. noticia de clertas re\mlonea en ocurrlr semejante ~ pw;lemn em. mé.l no, ~~:mpre hi llaurà una dl!ero'n.
que andaiJ eJannos navleroB. j)Or su pefí.o en c:¡uc est:1.11 Co1·tes agot.'lr&ll su ela ben visible: Planes 1 C1169ls, l)()o
mayor l)tlrto dc pura. cepa aPlonslna, vida legal el espectàculo del voclo ' b- dent-ho, mal n o volgué é'l&er mini•
con motivo de esa. ley de Cmnuntca- soluto pa.rlamentarlo se prot!uc1r1a mu- tre; feia m1n!Stres, ell, J)eró, prete1·1a
clones marttlmll.s tan traida 1 llevada cho.s veces. Y ))Oro han de dur..r para. no moure's de Barcelona. 1 aiXò ena
eu loe meut1dcros I)Olltl~. ¿'l'!ene al· no verlo. Abora. blen: el dla. (¡Uf' el portaria a. reatstra.r una. al tm dl!erenruna. noticia ~~ Estada 1101>re tan sos· pr&l:lldente -6Uponemos que t l no rat.. elació molt tnt.eressa.nt.. Planes 1 casals
l)t'ch08011 concJJiàbul08? ¡.!'.o 1·ecela que tarà-- ~;uba. a su 111tlal para ab1ir lr. no era cntalani.>ta ni s'ho ba.\ la dit
acaben en 11na courabul.•ctón contra aeslón ., ae eucuentre solo, ab,;oh¡te,.. mal; rebutjava la doctrina catalaulsmento roto ¿qué va. a. ocurr1r? Da- ta, però era. Wl català llSilellclal, forla Rcpúbl1ca?
No tr~~,tan uo, de oponerse a QU·~ ..e moa ))Or descontsdo qne espere media mat en una època. que el catnlantsme
convlerta. en ley la obra de las Subco- bora de rest>~to. que se DlJl;·cbe n •u no havia trobat la seva expre"òiO d~
mlslones que tan a.ranosnmente pes. despacho y V'telva. uno, dos horas dcs- trlnal. En canvi, ara. es dóna el cu :1e
puntea.n el proyecto. 51 éste abarea pué~;; pero 111 a pe~ar de eso se s\gue personalitats quo deuen tot el seu re«ENTRE PERIOD I&TAS
una. suma de 1,000 mtllones '11 los 1 .000 'lncontrando solo, ¿quo ban\? llllejor lleu politle al catalaniamo, 1 en l'a~
m111ones han de lr, en definitiva, ca.- dicbo: ¿qué pued, bacer? No ten<tñ tuacló pràctica repreaenten una re- va nos vamoa olaalfloando, oom- mJno
de tale.; o cuales grnndes na\'le- n su mano texto legal ni jurisJ)l'UdE'D· ¡ressió a lfl. I)O!Itica de Planes I Ca.ee 111,
paftero.
rOtl lògico es c;upone¡· que la cmlfa':lu- ela precedente pa.rn acLuar cou arreglo amb l'escreix d'Wl:l. detecció oue nlnl[\1
-sl. Hay oaballeros, ofiolates, oo- l:idón, al la lmblere, no seria para dl· a norm.\, Tendrà Qlle Improvisar, 1 las no I)Odrà imputar mal al cal) del consu.adlr al EaWdo. El romanliclsmo J>O· lmprovlsaclones son a1eml)re J)ellgro- servadorisme catalè. vultcentllrta.
lllenttadoru y lfenoomendadosu ...1
Una coaa cal observar en aquesta
lit1co-econòml<-'O no llega has~'\ &bl. sas. Lo mejor serl1 que se Hlera. ya
(De cEl Soll.)
Pero puede pretender, ba de temerse pensa.ndo en alio, y en una de eeas ~¡Ucrreta d.t·ettsta. que es mena en el
pretend.l, Que, bo.clendo om naoeto unos tardes de cobro ae aprobnra lo nece- territori c1e CatalllDY~. Uns 1 altres,
r.a.vleros muy monàrquicoe en au ma- sario para. rerolver esta altunclón el en els seus d.L&eur80S, declarl\dons I
proi)Q¡andci, no pOden e6t.ar-ll'l de deyor parte, no alcru1ce el Estada repu- dia que se presente.•
<11co.r UDII quants Improperis a l'EsbUc:wo loe !lues que ac proi)One al
querra.
Aquest éa l'únic punt de C01n·
ecbnrse enct.:na formidable aacrl!l clo.
cldèncla. que els tmelx; ela w1.11 1 els
As_11 la nepúbllca lievarla doble dai\o:
altres, però, no •·~donen que en conma1ograr eaudalea y estuerzo y !ortAle.
vertir l'Improperi en un element rtt\tal,
cer ecoDómlc~.mente o. unotl adversarl08
ea t ra.n'l!onna IJIIlrebé en un homeanyoc.
nat~.»
Una ¡l01111ble con!abulaclón, nlgo a
manera de <"landest1no ccàrtelt, &ólo
La
Nación
cont
sta
a
A
B
o
pOC!ria. tener una f1na.lldad: conseguJr
palesant una vegada més l'harel màxlm.o bcne!lclo con el n1lnilno
monia regnant entre les dretes:
rend1mleuto. A la 1nversn, el 1nteres
del Estada babrta de aer alcru•zar el
«Las lecclones dc la expcrlencla no
màl:lmo rendlmleuto con el mlnl.mo ban
La Veu de Catalunya dedtca el
de olvldarse. Por declr a todo que
deseml:!Olso
¡eu jon.s d'ahir a parlar de ¡¡ae11 el perlodo preelectoral df' 19:14,
·¿No 10 ve allora, dlcho esto. la lm· i1
por
plegamos
a
todo,
por
no
establetli.oti.nne.
De la mfxtijtcació a la
«REPOSO TURBADO
I)Ort.a.nela que ba de aal~narse a lna cer condiciones preclsas ni OI)Onernos a
manra de patriotisme. I dtu, en
mlster1osae
reunionee?
Tlenen
todos
lnJu.~tos
tra.tos
ante
el
ctnbú»
de
la
•· PI Y MARGALL. &Cuàl ¡ri• los cru·a.cterea de prepa.raclón de w1a
1m to elegfac major:
un1ón a. todo trancc, ha ocurrldo dts""" eeos m.atdltosr. ..n
ofenat,·a. contra la vlrtualldad del pro- pués
todo lo que tenemoe que 11\11\encCom I)Oden aixecar-ee c·ontra nocyect.o
de
108
1.000
mllloncs.
En
•uma,
<De cEl Liberal».)
tar ' censurar cada dia. No:~ quedamos al tres per a. parlar en nou1 d •un pade una otens1va contra. la. mtsma Re- ~In
bloque
do
derechas
cuamlo
màtJ
triotisme
en nom d'Eepanya,
públ¡ço, que al muvU1zar esa enorme falta hacla, es dec1r, en el momento els que espanyol.
nan deiJtat Espanya sease
canWdad de pecunla, qulere obtener de
!;\ actuaclón, y tod08 uuestro!J sa- ideals?», preguntRva. Francesc Caml>ó
-'1! nabrà dfl obt.enerlos, pese n t<xloe crlf1clos sólo Blrvleron para robusteen «.>1 seu magntnc c1!SCU1'8 de Terrt'll1~ ccàrteiJIJ Clandllfltln08 --araudes be- cer e 1ntens1!1c:or una corrlente contrasa.. Sl els partits 1 els P011tlcs que a
netlc108 pnrn In economia t~ntrill.ÍI
ria al sentldo Que tenemos d'l los Pl·o- Madrid invoquen el patriotisme esp.._.
blemae y de las soluciones espatl.olllS.
uyol per a combatre ell! ldea.la I ela
Nunca crearemos obstAcu10'l pol'!\ ta Interessos perma:1ents de CatalUIJya.,
unlón que anhelamoe como el que el aentlssln de bo de 1>0 aquest p~
màa: pera tiUDI)OCO pOderuoe consentir tr1ot1sme espanyol. no el tonament~
que a todo lo que no sea el ¡rupo que rlen en la neg:1cb d«.>l re:; català, sinó
designe el aeñor 011 Robles sc le trate en l'Rflnnac1ó d ':l.Q.U"St 1 dels altrCI'
con desdén, ec le perstga. o sc le quic· rets hispànics. dc tots els rets blspàra bacer fonnar en la cola, como un ntcs. I ale.~bores seria. faCUiss!m que
pelo\.ón de qulnt08. Quo moderen 81l!l ells I nosaltres ens entenguéssim a b•
Roberto Castrovtdo, mestre d8 arrosancias y sus ambicione:> los Q•le ee d'Un mat«.>ix programa constructiu.
periodistes t àe republicans, escriu deb.ln moderarlns, aue nos trntemos de El patriotisme, com la llibertat,
U:
Igual a Igual, o!rec.t6ndonoo mutuçs una cnom1e ericàcia. creadora..
a El Llbero.l :
reapetoe
y
garant!
as
en
o.ras
del
ble,
1
Però
al
meutre
nosaltreo¡
parlem
un
«El nllnlatro dl la. OObernación c.U·
y nosotr08 aeremos 108 hom- llenguat-ge consttuctlu, ver a ells 1
<<LA EPIDEMIA ACTU A L
ce Que lo vn a. <.·orreglr. 151 tnl hoce, común,
màs 11\llllÚiOS do la tlerra.
pe1· a uooaltres, ells e'entesten a tanno
olv1de el cuento del gR.otpacltO, que bres
Oe
otra
manera, no.»
cnr-M en llut' posició negativa, r.lcsu;q~~ Mrà la &lnloa que no m e sabrà
tle ~·eguro. como buen andaluz
llorcs sorgei.X el quo Joau Maresau
que ee.
anoo¡enava, amb paraula. viva, cel trà·
me ci.a Llbertad».)
Pues seiíor, eato eru un ¡:nñàn moesgtc
confllcteJ. Conflicte entre dues
tro en hacer teOrlca y pràcticillllente
concel)clons irreductibles <l.e la vida 1
un gazpacno. A la calda de una calu·
Les
dretes
viuen
en
u
na
pau
de
la.
polltlca, la conceJ>C10 que a Carosa. tarde, dió uua lecclón cul1nar1n a
idiUica: ttrant-le els plau pel cap talunya ba prodult l'eaplèndlda •nba
aua compa!lcroa <le conljo. En una
de
la
renaixença
integral, econòmica 1
I arrencanWe l4 pell. I cada àta
JJ.mpla y amplia 1uente vertló agua.
Uter!P.rla --(ult.ura. I r!QUC$;1- 1 la. conraccentua mt& aquesta pau. El cePCió
pura., ace1te del mejor, vinagre de Vl·
que a la resta. de tes telTilll
'l'a.rl08 tomatea. Ecbó unaa raJas de ~
Sol, comentant·la, dtu:
d'Espanya ha menat segles durrera seno, sal y com1nos. Migó pan. Partló
cLos grupos dcreclli.ltas, que for- gles a la destntegrP.dó l a. la decadén·
plno. RevolvlO èl todo con arte, y aal
tl;- J unta Obeet.iva c1e !'Al;socl~ que es1.uvo becho el ~¡¡acbo, u.cO la maron un solo haz en las ceudldaturu cla.J
)ona<le la Prem:ll Diària de Barce- tuente al balcón donae nabi.a de aere. elect.oralo~S del UI de nov1embre, andan
b • en la seva darrera sessió cele- na.nse. lloley de maAana Mlló al balcón e~toe dlns a la ¡reda. Lai .l)uguas- naen nacer ¡upa.cbo, 7 co- Cleron, como es .abl<1o, al dia a:guJ.entt
t~' entre t.ltrt.'S dcllberac1ons re- el mae~~tro
con IM d08 manos la tuante, de au éx1to electortll; pero entonC('S to4à s a l'F..statut de Premsa acor- atencto
que babia pa.ado la uocbe al sereno, dos y cada uno ae l)rometl:m I)Onenlr
~~fJ unaruiJUtat, adrl·çar ru' presl· la e~ot.ampó en la calle. Ho ah!, Sr. v.. tan roeado. que la sei)Qr.oclón !u~ mA&
4leX&! ~ Consell de mlmstre.s, senyor c¡uero, y airva •ta 1ndlcaclón de mo- blen motivo de allvto Que de pesadumbre. A cada grui)O le parecla. QUe el calram~: re Lerroux, el se¡Uent tele- raleJa, lc. que debe bacer con el pro- mino
))Ot 61 elegl.do era. el meJor, •
Jecto de loy de Publlclelad.
No
~oe 108 ropubllcan08 ol't'ldan lo sentia, junto a la. ale¡rta. que proportl~uru<la Junta Directiva. Assocla· c¡ue dljeron en detensa de lr. RepubU· c.tonan la 1)08881ón de la verdad y el
"-! ~remsa Diària de Barct>lona per ca, y muy setl.alndamente en las con- dla!rute de llUll ¡oces .....que repartldoa
(e l'e <1eliberar sobre projecte Llel memorac1ones del l l de tebrero. Loe entre men08 t.ocan a màe--, una. os11n .remsa. periòdica, acordà, per de cEl PuebloJ, de VaJencia, perlócti· tensible conmtseraclón deed.edoea. por
equlvocado~.
Ahir, el ciutadà Josep Sauret féu
lrl~ulutat, mamfestar respec~uose. co que tundó Vlcente Bla¡;co lbt..dez, losBan
camb1a.do las tornas, por lo
term1nan llD articulo de<Ucado a la
de deu volums per a le.
\at
~· E. la seva dlscontormi· !rw;tnLda. lntentona del Estlltuto con mto, ., &bora. todos qulercn Tolver lliurament
tl!tfl.
1 esmentat projecl.e tal com esta& dos pè.rra.t:os, que rlenen a ser, de •u Tl.a.le «llbre1 !tll;¿ e lndepen- Blblloteca per alS obrers en atur
~e concebltt. 1 redactat, per enten- a •u n10<1o conmemoratlvos del 11 de dlentu al punto Cle co1ncldencla. Lo forçós, de 1a b1b1lote<:.a «VIda Nuc-que tardau en verse reunld08 lea Irri- va•. els quals deçallem a continua' a&ló11~e e~ conjunt implica. una ln· febrero.
cLibe¡·tad de pen.sauueut.o ., llber- ta, y bay en el campo derechU rumo- ció: cJudlo.s aiD dlneroa, de Mlcbael
1
...e Estat en in~.ert:SSOS pn vat.s
\ad <1e .Preuaa. La ¡¡Iuma que 10 .ome- rea c1e petea. con vocee enconadaa, I• Qold · «Los c:oo11es del ka !sen, de
1a~~ormal desenvolupament de te, no t1ene ni '1'1rtllda<1 ni nobleza..
mentes melancóllooe, 7 10bre todO, ee- Tb..eodor Pllvier; cFugados del .nllònl!
• tant en l& seva part ecoLa Prenaa, como 108 J)erlodlataa, no lfimlr de !acturaa p&Adas J eepejeo
,.. d~~~com en la doctnnal. 1 la prl· pueden vlvlr e8Clav08; necealt&n am.. 4e mledos tuturoe, que 1011 o creen tlemo ra.actstaJ, de Francesco Fausa de~ eevn tnelludlble lllbertat. per b1ente, tJre. luz. 101 eaplé.nelldo, oon· c¡ua .on buenaa armu para dar m• ta Nlttl; cEl callejón a1n lalldu, de
morta a 108 11eamemor1ad08 J voluntad
Vteresal.ef: «El re¡im!ento del
~ ar-la eotmesa totalment a lea diclonel de 'VIda, llbertad 1
Y lo que de la llbena.d CS. PreDaa a 108 OoJoo
Rel.cbStag•, de Ku.rt Lau1precbt;
~~~ ons &Ovemat1ves, això een.se eecrii>O,
Kl ell)Cctàculo ea 10hr0manera edl!1- cJi:1 eec:reto de loe Rayos lnlrarropued.o dec.trlo de otra mucbu
~~rtnellter l'elevat propos1t inicial IJltra.CClOIIlee u olvld~, del QUe, ~ oante ' alecc1onador. Lo prtmero, ))Or- j0111, cl'AleldS Tolstol; cEl amor ea
111na ovem, que ea manllesta en al- blén con true ampuloea 7 decl&ma.- que d.eecubre loe purla1m08 ., dealnte- llbreJ,
de Lev Qamllevsky; «El ~
móvtiel de aQUella unlón, QUO
'lue n~el:i articles de la Llei, però t.orla, lla.m:unos el ccredo republl- ~
rrortsta Sa.ylnltoVJ, l cAI.ef, a¡ent.e
liiQ Yacllaba en hacer au prope.aanda a
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Un conflicte que pot
presentar-se

DESPRES DEL 1t D'ABRIL
DEL 1031

15 d'abril del 1931. - Decret que
ordena una ràpida revisió de la
legislació social de l& dictadura.
20 d'abriL - Ordre implantant el
descans domln!cal ala guàrdies munictpals.
22 d'abril. - Decret que declara
ft>~ta de Ja República el dla Primer
dc Mnig (convertit en llei el 8 de
setembre del mateix any),
28 d'abril. - Decret que estableiX
l'obligació nb patrons d'ocupar, per
als treballs de l'agricultura, els camperols domlcillats en el terme mun lcipal <com·ert!L en llei de la Repúbllca el 9 de setembre del 1931).
29 d'abril. Decret autoritzant
la Diputació Provincial de Madr1d
que, amb mlrea a apaivagar l'atur
forçós a Madrid 1 provmcla, es comencin les obres de construcció de
camins veinnla, a. base dels fons que
la Diputació posseeiX al Banc de
Crèdit Local d'Espanya,
1 de maig.-Decret raL1!1cant, senSP. condtclons, b. convenció adoptada
a la primera sessió de la Conrerència Internacional del Treball, de
Wa.mington, el 1919. amb rela.cló a.
la jornada de les vult hores (convert\da en llei de la República el 9 de
setembre del 1931).
'l de maig. - Decret creant les
Comtss\ons Mi.xtes Agricoles (convertit eu llel el 9 de setembre del
1931}.
9 de malf:. - Decret ratificant la
convenció adoptada a. la tercera sessló de la. Conferència Internacional
del Treball dc Ginebra, l'octubre
del 1921 establint l'obligació d'estendre a t.ots els treballadors del
camp el benefici de les lleis 1 regle.ments que tinguin per objecte ln·
demnitzar les victlmes dels aocidents del treball (transfarmat en
llei de la R e pública el 9 de setembre
del 1931).
18 de maig. - Decret unificant
l'Institut de reeducació professional
dels \nvàUts del treball.
19 de ma\g. - Decret autoritzant
els Slnulcats de Camperols, legalment constituits, per tal de concertar contractes de treball coHect!us.
25 de maig. - Decret creant l'organisme de pte9111ó de l'atur forçós
esdev!ngut llet el 9 de setembre d el
l.i31.

26 de maig. -

DE'"ret sobre la pro-

teccló a la maternitat obrera, convertit en Jlel el 9 de setembre del

1931.
24 de juny. - Decret reglamentant
el treball dels mariners mercants a
bOrd, ampliant els decrets del 20
de juny del 1931, 8 d'abril del 1930,
22 de febrer del 1929 26 d'abril del
1924, 8 de juny del i925, etc.
25 de juny. Ordre de portar
a terme una. enquesta amb mires
a estudiar les condicions de treball
a les diverses 'tonques mineres d'Ell-

panya.

18 de juliol. -

Decret prohlbinfl

a Andalusia 1 altres regions l'espe--

cula.ció sobre els salaris, que, com &
costum, tolerada per la. monarquia,
es íe\a en temps de crisi. (Llei del
9 de setembre del 1931).
28 de juliol. - Ordre establint la
reglamentació per tal de posar en
vigor el decret del 18 de juliol del
1931, amb mires a apaivagar l'atur
forçós n1 camp i procedir immedi&tament a l'obertura de treballs pllblics municipals, ensems que fonn~
Utzar el cens dels parats.
28 d'ngost. - Ordre fixant lo. Jornada de set hores a partir del 1931
en els treballs miners.
2 de setembre. - Ordre donant
Instruccions sobre la const\tuc!ó de
mutualitats patronals, previstes en
el reglament del 25 d 'agost del 1931,
sobre els accidents del treball en
els treballs del camp.
1:1 de setembre. - Decret estlpulant les prescripcions de l'article
pruner del decret del 28 d'abril del
1931, declarat llei de la Republlca.
el 9 de setembre, quant a lo. mà
d'obra local. lLlel de Termes Munictpals).
23 de setemure. ,- Llet autoritzant
al Govem per incautar-se de les ter·
res incultes, per tal de donar-les als
camperols sense feina amb mtrea
al cultiu.
25 de setembre. - Decret de protecc1ó als obrers espanyola que elñl·
grin a l'Africa. del Nord 1 del Sud.
6 d'octubre. - Decret que aboleiX
la condecoració clvU, titulada cMedalla del Treball», creada per la dlotadura. el 22 de gener del 1926. Eo
canvi, es manté la pensió amb reiació a la dlta medalla.
9 de setembre. - Decret anullant
1 declarant-les sense efect.e, els contractes o reglamenta de treball que
prohibeixen a les treballadores o empleades contraure matrimoni.

• • •

No volem c·ontlnuar per a no estendre'ns ma:ssa.. Aquesta obra legJ.&.
lativa és feta solament durant l'any
1931, la qual cosa sembla. ignorar
el senyor Talavera, de TarragonaJ 1
que contradiu amb eloqüència 1ea
seves paraules.
Ha fet més la República del quo
bem esmentat; 1 encara ha fet méa
el Govem autònom de Catalunya. a
favor de la cias:se treballadora.
En aquesta mateixa secció I sota
l'eplgraf de iL'obra social a Catalunya durant l'Autonom\a1l n'hem
parlat 1 em parlem constantment.
Bé és veritat que t.<\nt el senyor T~
\avera com el redactor de la Lliga
que ha fet la rcsst"nya de la conferèncla. de Tarragona, demostren lgnorar l'obra leJli~h•~lva social de la
Repúbllca i no 11eg1r altre dlar1 que
eLa VeU» 1 «El DebateJ. Altrament
no podrien parlar de tal manera. I
sl ho saben, fan una burla al poble
català. 1 als seus treballadors lnvltant-los ingresssar a la Lliga, que
te un cverltable programa socialt,
Que és el bO 1 l'únic per a remeiar
el malestar dels treballadors!
El qut pas>& és que les Uels socials fetes ptr la República e~ ela
seus dos primers anys. ara no s aplt..
queo, 1 la culpa no és deia que lea
feren, sinó dels que estan ldeològlca.ment més a. prop de la Ll1ga que
deia homes del bienni.

I

Història del moviment obrer

La Internacional entre els anys 1870 i 1935

Que moderin llurs
arrogàncies!

De patriotisme_

Aquell Estatut
de premsa

Contra la Llei

L'idili de les dretes

de Premsa

Biblioteca per als
Parats
Noves aportacions

tunb

1

v.
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Els vaguistes metaHúrgics
a Manresa
De Manresa <11uen que la vag,l. de
metallurgics t()ca al seu n.
Sols han mancat a reprendre el
t.reua1 l 40 obrers.
Amb motlu d'aquest conflicte h1
ha 25 obrers del Rnm detinguts.

NOTA

L'excés d 'original ens nbllga 8 deixar pe¡ a demà la continuació dels
artttles que ran rctercncta a la tasca del ComLSSnrlat dc la Casa Obrera de 1a oeneralftttt. él.e Catalunya.
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DIJOUS, 1C DE FEBRER D
EL

INFORMAC IO DE L'ESTRANGER

LES RESTES DE LLUIS VIVES
~ Bruges hom creu haver trobat l'emplaçament de la tomba

de l'insigne filòsof valencià
Tothom, qui més qui menys, sap
de cor que Llui.s VIves fou un dels
l>ensadora més eminents de l'època
renaixentista. dintre el fort trasbals
1deolèg1c de la qual va consolidar
el seu nom com el d'un dels primers
filòsofs 1 humanistes d'aquell temps.
1 Es prou sabut que el lloc de la
seva naixença va. ésser València. on
·va. veure la primera llum el di& 6
de març del 1492, és a dir, el zna.
teix any de la descoberta d'Amèrica. Es tenen, també, noticies certes
que va traspassar a 1& ciutat flamenca de Bruges el 6 de matg del
1640. Allò que no sabiem, amb certesa, és el lloc on reposaven les seves
cendres glorioses.
I L'enigma ha deixat d'ésser-ho, ja
,que un professor espanyol de I&

LLUIS VIVES
segons un gravat de l'època, oon·
eervat a Gante
Universitat de Gante, el senyor Ricardo Aznar Casanova, afirma haver aconseguit, després de moltes i
feixugues investigacions, localitzar
l'emplaÇ&ment exacte de les restes
mortals de Lluis Vl-·es. L'estiu passat aquest tnfatigable professor va
anar a Madnd, on deixa constitu1t
el Comitè LlUlS Vive:;. Posteriorment
ha reprès les seves recerques, amb
noV& activitat, i enguany sembla que
ha resolt el problema.
La tomba de Llui& Vives es troba
colgada sota un solar, poblat d'arbre3, on en altres temps s'ertgi l'església. de Sant Donat, 1& qual va
ésser destruïda l'any 1789. El professor Aznar Casanova ha hagut de
compulsar un vell ll!bre d'epitafis i
en ell, després d'una perseverant
tasca de càlculs i mesures, ha crejrut poder determinar la seva preciosa troballa.
Assabentades les autoritats belgues, han donat al descobriment la
màxima importàncl& i s'han oosat,
tot seguit, en contacte amb el Govern e3panyol per tal de dur a terme les comprovacions 1 diligències
que calguin, encaminades a donar
oficialitat a l'interessantísslm descobriment del senyor Aznar. C&l
creure que la situació de marasme
politic que traves3a la República es
panyola no serà obstacle perquè
aquells a qUi correspongui po:¡in a
contribució tot el seu zel fins a do-

POES I~
Els nostres poetes. - B. C.
ARIBAU. J. RUBIO I ORS.
- Estudi crltic de Manuel
de Montoliu. - Llibreria Ca·
talònia, 1935
Cal celebrar efusivament l'aparició d'aquest bell opuscle, el qual,
sota una bella presentació I a un
preu reduïdfsslm, po5a a l'abast de
les multituds catalanes el rovell d'ou
de la producció poètica dels precursors de la floració moderna literàna
de Catalunya. El volum número 2 de
la prlmem sèrie té, encara, l'aliclent
considerable de venir prologat per
l'acreditada signatura de Manuel de
Montoliu, autoritat indiscutible dintre la nostra. critica de lletres.
El lector comença per formar-se.
gràcies als estudis crítics que el senyor Montoliu dedica a cada un
d'ambdós grans poetes del vultcents, un judici exacte del que
aquells foren i pesaren dintre el seu
temps, 1 les principals caracteristlques de l'obra global respectiva. A
continuació segueix una breu antologia d'Aribau encapçalada. per la
aeva famosa «Oda» i &lgunes poellies del patriarca Rubió, entre les
quals figura la conegudfsslma del
cGalter del Llobregat».
Per a molt avi&t està anunciada
una obreta, tercera de la sèrie, dedicada a Pere Serafi, prologada per
Joan Telxldó, la qual é3 esperada
amb interès per tots els amants de
les bones lletres.

nar estat oficial a tan valuosa descoberta.

•••

Joan Llui.s Vivoo é3 ce.talà d'ascendència 1 de formació cultural
Els sew¡ avantpassats directes figuren entre els catalans d'aquest cognom que acompanyaren J&ume el
Conqueridor quan va realitzar la
conquista de València. Es, donoo, racialment, ben nostre. A més els seus
primen¡ professors, Geroni d'Amiguet 1 Daniel Slró, foren de Tortosa
el primer 1 de Lleida. el segon, 1 a
ells, especialment al tortosi, es deu
l'orientació espiritual primerenca que
havia d'acabar fent de Joan Llufs
VIves un llumenar de la saviesa humana.
L'any 1608 una pesta que delmà
València, obligà el jove estudiant a
tra.sll<ldar-se a Paris, on va conviure amb catalans I valencians co;n
Sax, Dolz, Celaya I Encinas. El mestre belga Jean Dullard l'incità a
conrear 1& Teologia per damunt de
les altres especi&lltats. Més tard va
fixar la seva residència habitual a
Lovaina, on fou professor de la Universitat l'any 1619. Abans havf& residit, a Bruges, amb la familia dels
Valldaura. una filla dels quals, M&rganda, començà per ésser la seva
deixeble 1 acabà essent la seva esposa <1524).
Vs anar a Anglaterra, on Wolsey
i Tomàs Moro el presentaren al ret
Enrto VIII, el qual el nomenà preceptor de la seva filla. Marta Tudor.
Més tard el ferotge monarca va empresonar VIves per haver desaprovat
el divorci que aquell, a tot preu, perseguia. Ultra això, va veure's despossei.t de la càtedra, & Oxford, que
li haVla e3tat adjudicada. Va tornar
a Bruges, 1 allà, a casa dels Valldaura, va conèixer Ignasi de Loiola.
Va viatjar llargament per Europa,
res1di una temporada a Breda-la
ciutat immortalitzada pel famós
«Quadre de les Llances» -i, finalm~nt, mon a Bruges, l'any 1540, en
plena :naduresa intel:lectual. Durant
totes aquestes anades, vingude:; i reSidències. va desplegar una extraordinàna activitat, reflexada en innombraiJles i mestrívoles obres de
filosofia, didàctica, moral, teologia I
qtlestions socials, jurídiques i econòmiques. La seva erudició va ésser
immensa 1 el talent palesat, mera-

Escuts d'armes de Lluls V1ves I de
la seva muller Margarida Valldaura
vellós. Lluís Vives pot figurar, sense desmèrit, al C03tat de les més altes figures del talent humà.
Celebrem que, a la .ft, hagi estat
posat en vies de solució el problema
del sojorn pòstum d'aquest infatigable viatger del cos 1 de l'ànima, 1
voldr1Pm que ben aviat quedes satisfactòriament' comprovada la dèscóberta del professor Aznar Casannva.
F.

Un llibre de Domènec
de Bellmunt
Tal com era d'esperar, l'aparició
al públic del llibre de Domènec de
Bellmunt, «Home3 de la terra», ha
constituït un veritable èxit. En dos
dies ha estat venuda més de la meltat de l'edició i aquesta és una prova eloqüent del bon acolliment que
els lectors catalans han donat a
aquesta obra.
Que no e3 digui ara que els llibres
catalans no es venen. «Homes de la
terral! ve a desmentir aquesta versió i si a!guna vegada el mercat de
l11bres catalans havia sofert algun
descens. o.vui es pot dir que torna
als seu3 míllors temps.
Remarquen els vigirosos capítols
dedicats a ta vida de Ventura Gassol, Pi l Sunyer, Pompeu Fabra, a ia
mort de Jaume Compte, a l'interès
dramàtic de la. vida d'Andreu Nin
o a la $'ràCI& de la bibliografia de
Josep Guonès, el gran boxador graelenc.

•
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AQUAREL-LES
el mes Important assortiment
de GRAVATS de Barcelona
Exposlcto 1 venda a preus
inversemblants a
ME 'I ROPOLITANA

Ulbrerla vella 1 nova
canuda, 31 lbalxos Sala Mou.rtl

ECOS
Ha mort, a Paris, Eugeni Lautter,
director de L'Homme Llbre, en la
direcció del qual havia substituït et
tigre Clemenceau.
Aquest escr 1tor, home de lletres i
periodista, era un meridional com
tlna casa. Havia nascut al departament de l'Herault, a la vila de Paulhan. Era radic:tl-socialista, indepe~
dent, t havia estat diputat per la
Guaiana. Havia estat sots-secretan
de Belles Arts i va haver de deixarne '• 'esser quan l'afer Oustric.
Ha mort a seixanta-vuit anys, edat
prematura per a un polític. No tothom pot dir-se Ctemenceau.

NOTICIARI

- Amb motiu de la detenció del
senyor August M.• Arglmon, s'ha
hagut de prendre la determinació de
clausurar el seu negoci de la Sala
Parés. S'h& iniciat una liquidació
a preus molt avantatjosos per als
comprador3 de llibres. Entre els estocs que el senyor Argimon posseïa
hf ha. nombrosos llibres d'art, edicions de biblièfil 1 literatura general, nacional 1 estrangera.
Donada la simpatia que el nego•••
ci del senyor Argimon tenia a BarEra opinió general que Edgard celona i els motius que l'obliguen a
Wa!lace signí/ica el tipu.s d'escrip- clausurar-lo, és d'e3perar que el pú.tor anglu contemporani, el qual ha blic correspondrà a aquesta liqutdaenriquit més la literatUJ·a.
C'ió forçosa.

Ara resulta que no. El campió i~
discutible és Noè'l Coward, de tre~
ta-dos anys, al aual els seus llibres,
comêdies t scenartos produeixen a
l'anv la bagateUa de 50.000 lliures
esterlines.
¿Qui li conta a Noel Coward uque

•••

Llufs Capdevila està corregint les
· proves d'un nou llibre. Es tracta

d'una novella, primera de la. sèrie
«Memòries d'un ex-jove», d'un& gran
intensitat, d'una gran emoció, que
Cervantes no cenó cuando terminó l'autor titula «Home d'amor 1 d'avenel Quijote»?
tu ra».
----~~~~~~

LIQUIDACIO SALA PARES-LLIBRERIA
per tancament del negoci
PETRITXOL, 6

20 per 100 descompte sobre
LLIBRES D'ART, EDIClONS BI-

BLIOFIL, FOLKLORE, liiSTORIA

20 al 40 per 100 descompte sobre
LLIBRERIA GENERAL, LITERATU-

RA, NOVETATS FRANCEsES, etc.

UNICAMENT FINS AL 20 DE FEBRER

EI eo n f I¡et e ¡ta 10 _a b ¡s s¡ n ¡ La preocupació de Era el dirigible més g~an del món i l'únic Que
L'Extrem Orient els quedava als amer1cans. S'ha salvat tota
fro!:ad:~=p~~:-q~! ::oc:::!:::!t
~~~EtfO~fiSSJf:~NE~~~ la tripulació, més de noranta homes, menys
150

neutral a la

:fe~t!:~ ~~e~~Jd~~~uf~;~

terers. Noticies particulars resumien
en aquesta forma les peticions 1talianes: pagament immediat de 31.879
dè~ars en or per a les famflles dels
35 homes morts i 76 de ferits en les
batalles sostingudes a les fronteres;
creació d'una zona neutral fronterera; salutació a 1& bandera Italiana
durant una cerimònia que se celebri a la capital d 'Etlouia, Addis·
Abbeba.
Hom fa constar que aquestes demandes no constitueixen en cap forma un ultimàtum, sinó punts sobre
els quals pot negociar-se.
Tots aquests detalls ban estat desmentits pel Govern. En allò que fa
referència al rumor que Itàlia exigeix que hom saludi amb el cap descobert la bandera Italiana, es fa
ressaltar que els soldats ablslnis no
porten res al cap.
Hom admet, amb tot, als cfrcols
italians que sense dubte se sollicitarà una nova indemnització d'Abtsfnia a conseqüència del darrer inctdent de frontera, que ha costat la
vida & cinc soldats indlgenes italians.
Per últim, s'afegeix que no s'ha
enviat a Ab1s1n1a per part d'Itàlia
ltlmàtl 1
tin
1
cap
u
m
que con uen es
negociacions
directes.
L'AMBAIXADOR D'ABISSI·
NIA A ITALIA, SR. IESUS,
AHIR VA LLIURAR UN.\
NOTA A MUSSOLINI
Roma, 13. - L'emperador d'Ablslnla h& negat rodonament les acusacions d'Itàlia sobre el conflicte armat d'Addub, a la Somalla, 1 ha enviat instruccions al seu encarregat
de Negocis & Roma, senyor I~us.
perquè lliurés una nota al «Duce»,
però sols després que es publiqués a
la Premsa de tot el món. Iesus lliurarà Ja nota a Mussollni avui
L'encarregat de Negoci3 d'Al>isim!!.
ha reunit eles periodistes per a informar-los d'altres detalls suplementaris a la nota, dient que els oficials
Italians d'Africa, potser sense el consentiment del Govern central de Roma, e3taven fomentant el desordre
entre les tribus situades molt lluny
de les poblacions per tal de posar
Albis1n1a en mal lloc als ulls de tothom.
La. impressió que hom té als circols oficials italians és que la nota
d'Ablsínia, quan sigui coneguda of1ciaiment, s'interpretarà com un desafiament. Demés, el representant
d'Abislnia ha declarat que el seu
païs rebutjava categòricament discutir el pagalXlent d'una reparació
pels soldats Italians morts en l'atac
dels italians contra le;s tropes etiopes.
Sobre aquest_, (\tacs la versió abisinia diu que' les Companyies ita.;ane3 amb metra!ladores, després
d'un reconeixement per a.lguns aeroplans italians, h an &tacat un escamot etlcpe de 25 homes, armats solament amb rifles, el dia. 29 de gener, prop de Gerlogub!. El destacament etlope mal no cometé cap
agressió ni ¡;.tenta voltar els Italians
del lloc d'Afdub.
TALlA NO ATACARA, DIU,
MENTRES NO FRACASSIN
DEL TOT LES NEGOCI~
ClONS INICIADES A LON·
DRES
Roma 13. - Si Itàlia 1 Abisirua
entaules31n negociacions, s'oferiria
la possioihlat d'una solució del conflicte; però s'ha portat a cap la mobi!it~ació de les tropes italianes amb
el f1 que estiguin disposades per a
qualsevol nou incident fronterer.
L actitud que adopti el Govern italià depèn de la capacite,t del Govern
ablsin1 per a. controlar Ie3 tribus que
hi ha prop de les fronteres. Les actuals negociacions que realitza Anglaterra per a evitar un conflicte
bèllic em.re Itàli& 1 Abisinia, haurien de fracassar abans que es registrés un gran moviment de tropes
a Itàlia.
Itàaa suggereix que es constitueixi una Comissió mixta, la qual examinaria la qüestió 1 establiria les
fronteres per a evitar alxi més pretextos per a nous atacs esporàdics
de les tribus.
Si s'acordés el nomenament d'aquesta Comissió seria elegida per la
Societat de Nacions i en formarien
part diverses potències.
EN TOT CAS, LES TRO·
PES ITALIANES SORTI·
RAN EL DIA 18
Roma. 13. - S'assegura que les
tropes .talianes que estan disposades
per a embarcar amb rumb a Etlopi
sortiran de Slcflla I de la Península
el dia 16 del mes actual.
SUVICH DIU A L'AMBAI·
XADOR ABISSI QUE ITA·
LlA NO VOL LA GUERRA
Roma, 13. - El sots-secretari de
Nogtcis Estrangers, senyor Suvich,
s'ha entrevistat aquest mati amb
l'encarregat d'afers d'Abissinis..
El senyor Suvich expressà al diplomàtic abissi la Yoluntat de pau que
anima a Itàlia, 1 afegi que les mesures adoptades pel Govern itallà
constituïen senzills actes de precaució per tal d'assegurar la no repetició dels enutjosos incidents de fron
teres a la zona llmftrof de la Somàlia italiana amb Abissínia.
L'ENTREVISTA
CA U S A
BONA IMPRESSIO
Roma., 13. - En els cercles politlcs
ha causat excel:lent Impressió l'entrevista celebrada aquest mati entre
Suvich i l'encarregat d 'afers d'Abissinla. Es opinió generalitzada que
entre aquestes negociacions 1 les que
es porten a terme a Addls Abbeba
entre el Govern etlop 1 l'encarregat d'Afers d'Itàlia, s'arribarà a una
solució satisfactòria del conflicte, 1
es confia l'arranjoment de les diferències a una comissió mi~·ta. No
exlst' ix, però, la ce!tes:\ que amhdues
parts acrr-ptin aquest p!'ocediment
d'arranjament.
LA INDEMNITZACIO QUE
RECLAMA ITALIP.
Roma, 13. - Les avançades italianes tnformen que s'estan concentrant
a la frontera italiana 30.000 soldats
etiops.
En el cas que per a resoldre el
conflicte s'entaulin negociacions diplomàtiques, Itàlia es disposa a demanar una completa indemnització
per l'lncid ~nt fronterfs. Aquesta indemnització ha estat fixada sobre
la base de 200 morts, 1 a'exlgelx

per cada mort l

~~'i.~A~~~~~E~e~:s~n:
NO HI HAGI CONFLICTE

Londres, 13• _ Segona s'ha comuntcat en el Ministeri de Reiaclons Exteriors, Anglaterra ha instat a Itàlia 1 Abls1nia per tal que
entaultn Immediatament negociaclons directes sobre el conflicte pendent a Addls Abbedla. Slr Sidney
Barton, ministre de la Gran Bretanya a Addls Abbeba, visità ahir
al ministre de Relacions Exteriors
d'Ablsinla per a intentar concertar
una entrevista amb el ministre !talià 1 les autoritats ablsinles, a dita
ciutat, 1 proposà a ambdues parts
que mentrestant evitin el que es
registrin . nous conflictes.
«LE TEMPSll PARLA DE
LES DIFICULTATS PEO A
DELIMITAR FRONTERES
Parts, 13. - Referint-se al confllcte italo-ablslni, el diari «Le Temps»
indica que, al seu judici, és dlficll
establir les responsabilitats bàsiques
del conflicte en vLsta de l'absència
d'informació sobre els drets exactes
d'ambdós països en uneJ regions
les fronteres de les quals estan mal
delimitades. Recorda que el Tractat
del 1906, referent a la lndependènela d'Abis1n1a, fa a. França, Anglaterra. 1 Itàlia, solidàries, 1 finalment
declara que «de totes manere!, la
mobilització de les dues divisions
Italianes, que per cert no han sortit de la Penlnsula, I d ~ les guals
sols es té el propòsit de fer us sl
les circumstàncies ho exigissin, uo
dóna lloc a sembrar l'alarma que
alg-,ms volen veure en això». Aquesta preocupació deixa la porta oberta a negociacions entre Roma 1 Addis Abbeba, l potser deteri'linl al
Govern ablslni a demostra més
energia en la. repressió dels elements
anarquistes que actuen a les regions
de la frontera.

~~~AVEN

DisPosATs A
Toqulo, 13. - Ela periòdics, parIant de les relaciona russo-japoneses,
dlUen que sl Rússia accedeix a desarmar els forts de l'Est del Llac Kaikla, prop de la frontera de Sibèna 1
Manxúria, per tal d'establlr una. zona
neutral a la frontera russo-japonesa,
els japonesos reduiran els efectius
de tropes a Manxúria I la pau a
l'Extrem Orient estarà francament
assegurada.
ELS AMER ICA NS AUG·
MENTEN EL PRESSUPO$T
DE MARmA I LA MAJOR
PART DE L'AUGMENT SE·
RA PER TAL DE FORTI·
FICAR LES ILLES UEL
PAC I FIC
Washington, 13. - A la Cambra
de Representants s'ha pr .semat un
projecte de llet, que disposa l'augment de 38 miUons de dòlars en el
pressupost de la Marina.
Entre les prmci¡:,. .
;p~s~:.s hguren 15 milions de dòlars per a l'establiment d'una base naval a Pearl
Harbour. Ille3 Hawal, encioen la
mUtons de dòlars per tal de prove1r
d~ IT'llniclons els -'~inòsits del Canal
da Panaà i l'augment de personal a
la Marina.

La situació interior
d'Aústria
Viena,

1~ .

-

Un tribunal militar

ha condemnat a reclusió perpètua,

un radiotelegrafista i un cambrer

EL PRIMER CRIT D'AU·
Xl LI
San Franc1SCO, 13. - El dirigible
«lVlacon» ae l'Armada nordamencana
ha llançat una cnda d 'auxili, ~r
radio dient que cau ràpidament a
l'Oceà Paciflc, on es troba sobrevolant.
1!:1 missatge, que ha estat recollit
per les estacions ¡uardacostes, ha
causa~ Kran emoció 1 han estat env~ats cu1c vaixells ràp1cls en auxlll
de l'aeronau. al lloc on hom suposa
es troba en perill.
El cMacon» és Igual al destruit
cAkron».
HA CAIGUT A UNS QUA·
RANTA QUILOMETHEIS DE
LA COSTA DE CALIFOR·
NIA
Los Aue;e1es, 13. - Es contuma la
nOtiCia que el dmgible «Macoru, l'aeronau mes gran del món, ha demallaL urgentment auxili. EI dirlg1ble
sembla esser que ha ca1gut al mar
a les costes de la Calúornia mendlonal, a uns quaranta qu.!lòmetres al
Nord de Santa Bàrbara. Abans de
caure havia llançat els senyals d'auxili.

La contirmació de la noticia no és
ohc!al. No es tenen més detalls de
l'esuevmgut
El dmg.ole «Ak.roru, bessó del «Macon» ca1gue al mar el dia 4 d 'abrU
del 19:.i3, a la costa de Nova :tor&,
prop del vaixell-lar «Maruegat». Uels
77 tnpulants del cAkron» solame11t
foren salvats tres homes, un dels
quals es trobava a bord del «M.acoru
eu el moment d 'ocorrer l'accident.
Entre els morts en la catastrote
del «AKroru ugurava l'alnurall Motfet, cap del departament d'aeronautlca de la Marwa dels Estats Units.

per alta traïció, el conegut industrial austriac Hemburger, membre del
Consell d'Administració de les Importants fàbriques Krupp Bemdorf.
Memburger ha estat condemnat
per haver proporcionat armes i mumcions als insurgents del moviment
HAVIA SORTIT EL Dl·
nazi del mes de juliol del 19:.i4, quan
LLUNS PEH TAL D'EVOLU·
SIR SIMON EXPLICA A LA fou assassinat pels naclonal-socia~
ClONAR PER DAMUNT
CAMBRA L'ESTAT DEL CONFLIC· tes el canceller Dollfuss.
DEL PACIFIC
TE I L'ACTUACIO DEL GO·
San
Francisco.
13. - EI gran diri·
VERN ANGLES
glble
de
Ja Marina nordamericana
Londres, 13. - El ministre de Ne«Macant
ha
via
sortit dilluns de
gocis Estrangers, Slr John S1mon,
Sunnyavale amb objecte de !er un
ha parlat aquesta tarda a la Cambra
vol de proves.
dels Comuns sobre el conflicte italo- LAVAL DIU QUE NO POT PAR•
L'aeronau realitzà diversos vols daLAR DE L'ESTAT DE LES CON· munt
ablssini.
el territori dels Estats Units 1,
VERSES
Slr Slmon ha dit que a causa dels
damunt tota la costa del Pacific 1
Parls, 13. - El senyor Laval, ja s'mternà a l'Oceà per tal d 'evolucioIncidents a la Somll.lla, el Govern
1tal11 ha mobültzat 30.000 homes a millorat de l'atac gripal que l'ha re- nar a. diferents altures i velocitats.
Itàlia, solament amb caràcter de pre- tingut alguns dies al llit, ha assisDmg1a el «Macoru el comandant
caució 1 que el Govern anglès havia tit avui a la reunió de la. Comissió Wlley, cap expert, que era precisade
Negocis
Estrangers
de la Cambra. ment _un dels tres úrucs superv¡vents
estat informat que aquesta mobilitLa nota oficiosa facilitada desprès del dirigible «Akroru que caigué al
zació no suposava per part del Gode
la
reunió
diu
que
el senyor La- mar l'any 1933.
vern de Roma la intenció d'abandonar els seus esforços d'arranjar l'as- val va comentar la declaració franco..
MALGRAT LA TEMPESTA
sumpte de forma amistosa, com es britànica en el mate1x sentit que ho
SURTEN DIVERSUS VAl·
demosb:av& amb les comunicacions fêu el senyor Flandin a la tribuna
XELLS DE GUERHA EN
que havia dirigit el Govern italià al de la Cambra I es reservà per a reAUXILI
secretariat general de la Lliga de unions futures declaracions mes exSan
¡.
r;~.HCLSco,
la. - Tota Ja costa
plicites, ja que l'estat actuat de les
Nacions el 19 de gener.
CalUorwa es troba fuetejada per
Sir Simon ha dit també que altres negOciacions no el permetien ésser de
w1a torta tempesta de -pluges, malInformacions rebudes pel Govern an- més explícit
grat la qual son legió els va1xells de
glès permeten assegurar que les trotota mena. que han sortit en auxu1
pes italianes de Somàlia no han efecdel dmglble «Macon». Tots els vaituat cap avanç de la linia ocupada
xells
d ·auxili naveguen a tota màqwa la frontera amb Abissini& i que Preguem als nostres lectors, na en direcció al lloc on hom suposa
el Govern !tallà ha tramés instrucha esdevingut la caliàstrofe.
cions al seu representant a Abd.ls que, en ter llurs compres,
Ababa. per tal de negociar amb el donin preferència als
LA TRIPULACIO ES DE
establi·
Govern abisln1 les condicions per a
99 HOMES
un acord.
San Fn~nc1sco, 13. - El missatge
Segui dient el ministre anglès que ments anunciats en aquestes rad!otelegrahc del «Macon» demal'Ambaixador anglès a Addis Ababa
nant
auxili fou rebut a les vuit i
planes
ha estat autoritzat per tal que usi
trenta mmuts de la passada nit
(hora local>. Immediatament hom saels seus bons oficia per tal que les
be per un altre ràdio que l'aeronau
negociacions italo-abisslnies arribin
havta amarat en condicions normals.
a bon terme.
La tripulació del dirigible «Macon»
Digué també que les noticies cl.r cuera en el moment de l'accident de
lades per la Premsa que Itàlia havia
1!1
oticials i 80 homes.
tramès un ultimàtum a AbiSSinla han
El dirigible «Macoru, el més gran
estat oficialment desmentides, però
del món medeix 236 metres de lonque en vista de les manifestacions
gitud.
i protestes hagudes a Addis Ababa
amb ocasió dels incidents de la fronEL DIRIGIBLE SOBRE
tera, el Govern italià s'havia reserL'A IGUA
vat els seus drets per a exigir repa- El senyor Antoni Ma. Sbert
San
Franc1Sco,
13. <Urgent).- Un
racions.
del vaixell de guerra «TenPer la seva part, el Govern abissi- torna a ocupar el càrrec de comunicat
nesse» diu que el dirigible «Macon,.
ni, segons Slr Simon, ha tramès
troba damunt l'&lgua del Pacífic
un comunicat a la Societat de Na- director general de l'Institut es
I que probablement s'ha salvat tota
clons en el qual diu que ha donat
la
tripulació.
enèrgiques ordres per tal d'evitar fu- d'Acció Social Universitària
turs incidents.
LA TRIPULACJO EN LES
i Escolar de Catalunya
Per tant, Slr Slmon creu que no
BARQUES DE SALVAMENT
El butlleti Oficial de la Generaliés necessari per part de les dues na- tat de Catalunya publicà ahir el seSan Franc1Sco, 13. - EI vaixell de
clons en litigi dirigir-se noV&ment a güent:
guerra americà «Tennesse» comunica
la Societat de Nacions.
urgentment per ràdio, que ha vist
DECRET
set barques plenes de tripulants salPer ordre de l'excellentlssim senyor vats del dirigible «Macom.
President accidental de la Generalitat, del 12 de desembre darrer
ELS VAIXELLS DE GUER·
publicada en el Butlleti O!ic1al d~
RA RECULLEN ELS NAU·
FRAGS. EL DIRIGIBLE NO
la Generalitat de Catalunya del 15
PODRA ESSER REMOLCAT
del mateix mes, es va disposar que
San Franclsco 13. - Els V&ixells
en el càrrec de director geEls obrers mexicans dema- cessés
neral de l'Institut d'Acció Social de guerra que voftaren el dlrlble eMai Escolar de Catalunya
nen la intervenció en les in· elUniversitària
senyor Antoni M." Sbert, aHegant
dústries i el repartiment dels incompatibilitat amb el seu càrrec
GOVERN
de vocal del Tribunal de Garanties
latifundis
Constitucionals de la República;
VIst el certificat del senyor Josep
Puebla CMèxlc), 13. - Segons el
Uder laborista Lombard Toledana, Serrano i Pacheco, secretari general
ha arribat el moment d'expropiar del Tribunal de Garanties Constitules fàbriques 1 lliurar-les als treba- cionals, en el qual transcriu el prelladors perquè siguin explotades per cepte del seu Reglament interior que
Després de saludar els informaaquests. Tal dec!l•ració fou feta da- estableix les incompatibilitats entre
vant de quatre mil treballadors, els els càrrecs de vocal del dit Tribunal dors començà a pe.rlar del plet de
quals desfil ~re'l pels carrers d'aques- 1 altres de caràcter públic o privat l'acaserniUllent dels guàrdies de seta població I demanaren el prompte l'exercici dels quals doni jerarquia guretat.
-Respecte a aquest afer - calliurament de les finques de la administrativa o sigUin retribuïts;
Considerant que per la naturalesa mençà dient el senyor Portela - he
comtessa Fubervllle.
Lombard dlrlgi durs atacs a les de les funcions del càrrec de direc- de dir-los que ahir al vespre arribacamises roges 1 a les camises dau- tor general de l'Institut d'Acció so- ren a Barcelona 350 guàrdies d'&arades, i digué que l'acció dels campe- cial Universitària i Escolar de Cata- salt amb les seves famflies, 1 això
rols hauria de dirigir-se també a lunya, el senyor Sbert no es trobava toma a plantejar el problema. de
expropiar el latifundi de l'ex-<:ònsol comprès entre les incompat1b11itats l'acasemament d'aquestel¡ forces.
Jenkins.
assenyalades en el Reglament de rèNo cal dir que s1 vénen a Barcegim Interior del Tribunal de Garan- lona és per a prestar servei al carties Constitucionals; 1
Atès que el Consell de l'Institut rer i evitar, per tant, sabotatges.
d'Acció Social, d'acord amb els art 1. atracaments, at~mptats 1 tota mena
eles tercer 1 quart de la seva IJel d'actes delictius que se succeeixen
Orgànica, ba acordat sol:licltar que contínuament, per la qual cosa és
sigui confmnat el nomenament de per a interès de la ciutat que han
d
1
f
d 1
vingut. Jo he acudit al senyor miuect orM.•
genera
Antoni
Sbert,a avor e senyor nlstre de la Governació demanant
EL JURAT ES RETIRA A
Decreto:
que es faci càrrec de la situació acDELIBERAR
Primer. - Es confirmat el nome- tual de Barcelona. i que ajudés en
Flemington, 13. - Després d 'es- nament de director general de l'Ins- el possible a posar remei a la incoltar per última vegada a l'acu- titut d'Acció Social Universitària
1 quietud constant que patim.
sador fiscal, el qual presentà a Escolar de Catalunya a
favor
del
El senyor ministre ha posat la
Hauptmànn com un veritable monsAntoni M." Sbert i Massa.- màxima. &tenció en aquest afer 1 estre, el jurat s'ha retirat a delibe- senyor
rar a un quart de dotze del mati net, designat per acord del Consell tà disposat a dotar Barcelona dels
del susdit Institut el mateix dia de elements necessaris per tal CUle la
d 'avui.
Existeix gran expectació per co- la seva constitució, amb les facul- tranquillltat sigui assegurada tant
nèixer la sentència que es dictarà tats i drets que, dintre de la. seva com es pugui, i d'aquf ve el prol>ledesprés d'aquest inacabable procés. competència, determinin els Regla- ma de l'allotjament. S'està tramiments i acords de l'esmentat Con- tant 1 estudiant la ràpida construcsell.
.
ció de casernes en llocs estratègics
. ~egon. - En virtut de la resolu- 1per a la Guàrdia de Seguretat 1 la
c1o anterior, cessarà en les funcions Guàrdia Civil de Barcelona.
La Paz, 13. - S'anuncia oficial- de duector general de l'Institut d'AcAquest mati - segui dient - el
ment que les forces boHvianes rebut- ció Social Universi: ària 1 Escolar de
jaren les tropes paraguaianes a Nan- Catalunya la persona que les exercia tinent coronel de Seguretat ha sortit a fer un rer.orregut per tal de
coralnza, a una distància. de 20 qui- Interinament.
Barcelona. 9 de f';,rer del 1935.
veure si trobava edificis per a halòmetres de Villa Montes, i han doEl goveo. -l'ador general de bill tar-los provisionalment.
nat mort a 500 homel! i n'han · ferit 800,
C&talum·~t President de la
Haig de dir que les forces e. què
Segons els Informes, han estat cap.
Gl!l.leralltat,
em remereixo, que ocupen el Parturats nombrosos oresoners.
MA!IIUEL PORTELA
lament de Catalunya, ja no és una

El Pacte de Londres

Les disposicions del
coronel Jiménez
Arena s

La revolució
mexicana

con» a la poca. estona d'haver
rat forçosament el dirf¡i.b!e, ha~
municat que aconsegUiren
n co011Cial8 1 to (.a J.a tr!pUlaci~Vat, ela
ronau 1 que aquesta, encara s• e lae.
tava damunt l'aigua.
aguan.
Hom creu que els vaixells d
ra mtentara.n remolcar el gege guer.
riglble fins el lloc mea prope:nt di·
costa, però aquesta mamoor de Ja
oJ.a ureamzable als tècn1cs a se111.
:;e d 'un du-J.V•ble de !a granJ~tant
«Macon». Per conseguent ea e del
ra "auebé segura la J>èfdua ~ns 1d~
rig1ble.
e1 d}.
LES DUES VICTIME
LA CAT AtiTRO fE
I Dl

8a.n l'l'lWClSCO \CalUOrnta)
Les dues vlct1mes de la
13.-

catàs

del «Macon.t són el radiotelegnutror,
que es comportà heroicament ISta,
dant a bord fins el darrer znó QU&.
demanant aUXlll i un cambrerlllen~
no pogue tirar-se al mar com Ji QUt
ren els altres tripulants del dir¡~~&.
moments abans que el dirigible .~
ques amb l'aigua.
""
No és cert que el dirigible est·
damunt l'a1gua. tota vegada que 8~
10nsà poc despres d 'haver esta~
contacte amb l'aigua. Adhuc s'ha
gut comprovar que es troba a
profunditat de 60 braçes.
La Pèrdua material per la catàst
fe del dm¡Ible «Macon.t, el més gr:
del món, es calcula en més de cinc
milions de dòlars.

J:

LA CATA8TROFE ES PRO.
DUI PER EXPLOSIO
Washmgton, 1::1. - Ja ha rebut e1
Govern ei crapport» oi1clal SObre I&
cac.astrole dei «Macow. Aquesta rou
originada per una violent explosió reg1Stmda & bord 1 que ocasionà greua
avaries a les parta vitals de l'ae~
nau.
Alx1 que amarà el cMacoDJ, els
seu:; tripulants tiraren a l'aigua els
canots de cautxú. existents a bord.
Pogueren salvac-se tots els tripulant&
del dlr1gfble llevat dos d'aquests.
En el moment d'amarar, l'aeronau
topà violentament contra la superi!·
ela del mar, 1 es parti en dos trossos.
PER ARA NO PENSEN
SUBSTITUIR EL DIRIGI·
BLE
Washmgton, 13. El President
Roosevelt, comentant la catàstrofe
del dln¡lble ameriCà cMacon.t, ha dit
que no demanarà al Congrés n0111
crèdits per a reemplaçar-lo.
El President Roosevelt ha dit que
Ics aeronaus tenen gran utilitat mi·
htar mnegable 1 per això no seran
completament abandonade¡;.
En el pressupost de la Marma nord·
amencana figura, amb tot, la con~¡¡gna.ciO necessarta per a la cowotru¡¡.
ciO de dos grans dirigibles.
PRIEDRICHSHAFEN LA
NOTICIA CAUSA SENSA·
CIO
Friedcusnaten, 13. - La noticia de
la catàstrofe ocorreguda al dirigible
nordamericà «Macom>, ha estat rebu·
da amb gran sentiment a la Casa
Zeppelin; però això no farà canviar
en el més minlm els plans de la
Ctlsa constructora dels cèlebres dlri·
gtbles.
El comandant Wolfgang Schlller,
que ha diri¡it el «Graf Zeppel.i.DJ eo
diverses travessies de l'Atlàntic, ha
declarat que 1& causa principal de
la sensació que acusen accidents com
l'esdevmgut al cMacoru, és la que bl
ha encara molt pocs aparells d'aquesta mena en vol continu.
Ra afeg1t que no havent ocorregul
desgràcies personals, les pèrdues ma·
terials no són tan importants com es
creu. ni descoratgen els constructors
I pilots.
El comandant Schiller s'ha negat
exposar la seva opinió sobre les P~el
bables causes de la catàstrofe d
«Macon».
A

Et.l CONSTRUCTORS ALI•
MANYS DE DIRIGIBLE8
DIUEN QUE EL QUE ARA
FAN NO PODRA ESCLA·
TAR
Friedchsnaten, 13. - El comandant
Schlller, de la casa Zeppelln, ha ~·
nlfestat que el nou dirigible que sualestà construmt, l'acabament del ~
està molt pròxim, anirà equlpatenlloo
motors Diesel, d'olis pesats,
dels de gasolina, com fins ara.
L'esmentada modificació és de_~
Importància tota vegada. que euna tot perill d'incendi 1 explosió, >t!_
cara en el cas que s'empri l'hlwvgen com a gas d'ascensió.

GENERAL

De e' a ra e·· on s del

FI procés contra
Hauptmann foca a la
seva fi

La guerra del Chaco

Sr. Portela

cosa provls'lonal, s1u lllomenjotàn~
Nmgú amb més força que
del
sent respecte envers l'edifici eParlament de Catalunya 1 el qu~6
presenta una major constde u~
però haig d'afegir, per informes ~or
he rebut de l'oficial majorel~ al
Carles Soldevila, que des d rcel
25 d'octubre fou ocupat per~!~tal.
de l'exèrcit 1 després de se&--l!all
però cal puntualitzar que n~tara
sortit de la part be.ixa que alU no
desocupada 1 la seva estadapendèn·
afecta el més mlnim les de
'l'ecies ni oficines del Parlam~t.l no
nen una entrada independ~ rel&'
han de tenir cap contacte
ció.
d'ai!L
D'ac! ctne o sis dies sorttrguiand!eJlt-'
-Acabo de rebre - se , past·
una comissió d'artistes de I El'énl"
ció de Primavera, que m'ban ~¡niJ
nat que es facin efectius els !.iciÓ.
atorgats en la. darrera EJC........-sseque ascendeixen a unes 25if'J:ta I
tes. Es aquesta una peUc
pe! 1
un deute que s'ha de pa~:w rolli
la qual cosa cercaré d'ba
per a. fer-ho.
uè J¡l·
Un periodista li preguntàd qiJiagit'
havia del nomenament e~
trats per a l'Audiència de t er& u:¡
na. i respongué que aques pat "'
afer del qual s'havia oc~a est~·
senyor Aizpún durant la secaJ11 pO
da a Barcelona. 1 que ~n ta. jlll~
s'havia posat en relació dire<:tal d'J'
el minlstre de Justicia per r 111L'J
cordar a qui corresponien. rave~
que era cosa d'ell com a xnéS
dor general de Catalur¡~tatu~ ~
es té en compte que
es 1J&'.
ha estat derogat 1 que f~ultat c¡u•
en aquest cas d 'una ~entrel
ha~tl tomat al Govern

DIJOUS, 14 DE FEBRER DEL 19311

R TEATRE I CINEMA

¡¡ ~

~ue

pta

~Ys

Entreactes

DOCUMENTS

de varietats davant la prepon* Es diu ... Els artistesderància
del cinema
Dissabte de Glòria

que per al
veÜrem a Barcelona el notable còlc pepe lsbert.
m que no se sap en quin teatre
t·Ü~rà, ni per quant t emps.
ac que hom a55cgura que la seva
actÜacló a Barcelona s erà curtlssl•
ma Ja que a cl començarà una utournée, per tota la penlnsula.

CJN ~}

AC'l'UALIDADES
On documental
inobliñnble

«La Primitiva Española», Associació d'Arti3tes de Varietats i de Circ,
la Federació de Sindicats Musicals
de Catalunya i la Societat d'Autors de Varietats, hnn lliurat al president de la Societat d'Empresaris
de Catalunya, les base3 següents, a
aplicar en el sentit que es posi remel a la fonda crisi perquè travessa el gènere de varietats:
«Primera. - Tota empresa de tee.tre o cinema. que exploti al seu local
pe'Hcules estrangeres, vindrà. obligada a alternar com a minlm en el
programa cinematogràfic un o més

I M ES

DE FEBRER¡'

nous models de I MES

P R EUS
de la col·1ecci6 de
PREUS BlAUS
\3.226

BLAUS

SABATES DE QUALITAT
IMMILLORABLE

~arol1

de lo col·lecci6 ae
PREUS . BlAUS
13.908

FABRICADES EXPRESSAMENT
PER A VENDRE A PREU DE SALDO

llangor·

DE F E 8 RE Rf

n úmeros de varietats, durant set
dauc
dies consecutius d e cada mes, 1 que.
lo mateixa
negre
darà l'empresa en llibertat de poder
explotar cinema solament, o qualseen m ig
vol altre espectacle, durant els vint;:::.
taló
I-tres dies restants d'aquest.
Això s'entén per a l'empresa de
50
teatre o cinema que treballi durant
tot el mes.
Segona. - La que treball! ¡¡oiade lo col·lecc•6 de
ment els dissabtes 1 els diumenges
PREUS BLAUS
festius, solament Vindrà. obligada a
contractar un número o més de va13.227
rietats durant do! dies consecutftU
de ca.da mes, que h auran d'ésser
forçosament el dlsabte i el diumenge.
Tercera. - Les empreses seran
lliures de poder contractar aquells
artistes o atraccions que més puguin
Interessar-U, com alxi també podrà
contractar el porcentatge dc professors d'orquestra que cregui convenient d'acord amb el seu pressupost i categoria del local, o sigui:
Posse•g de Gràcia, 36 ·Fontanella, 1S
des del mestre pianista, tercet, quintet i orquestra completa.
Salmeron, 29 ol 33
Quarta. - La Societat d'Autors
de Varietats delegada a Catalunya
1 Balears, vindrà obligada a confeccionar una tarifa especial econòmica. per tal d'ésser aplicada e. tota
empresa que es comprometi a collocar als seus locals el porcentatge
d'artistes de varietats abans esmentat.
Cinquena. - Les empreses que
tinguin en explotació dos locals al
mateix temps, solament estarà. obligada a posar varietats en un d'aquests. La que solament n'explotés
DAVANT El COMBAT DE DIUMENGE
tres, s'obligarà a posar varietats en
dos; la que tingui quatre, en dos: la
que tingui cinc, en tres; la. que tingui sls, en tres, i aixi successivament.
Sexta. - Les entitats que sotscriuen, per la seva part, sense perjudici de les altres que pugut aconseguir-se, gestionaran de l'exceHentíssim Ajuntament de Barcelona la Parlant amb els periodistes, digué que creu que vencerà
supressió del deu per cent, recentGironès, i que quan es combat per al títol es posa tot
ment establert per als espectacles
de cinemes i varietats, per a aquells
en la lluita
locals que adquireixin el compromís
de posar varietat&.
ARBITRARA El SUIS MR. DUVERNAZ
Setena. - Unlcament quedarien
ANTONIA HERRERO
exceptuades de complir els esmenAhir,
al
migdia.,
va arribar el camAtenent el desig seu, amb què
celebraaa pnmera actriu de la Com- tats acords les empreses establertes pió del món del pes
ploma, Freddle sempre ha esperat l'oportunitat de
panyla del Romea, que ha hagut dl a Catalunya, el nombre d'habtta.nta Mlller.
poder lluitar per al titol mundial
deixar d'actuar degut a la grip. No de la q ual no excedeixi de cinc mU.
Acudiren a. rebre'l els organitz~ després d 'haver demostrat la seva
cal dir oom el públic - 1 nosaltruBuoelona 2t de gener del 1935.
dors
d'Olympia.-R!ng,
senyor
Gasa
1
desitja el seu ràpid restabliment 1 Barcelona, 29 de gener del 1935.1
supremacia Indiscutible &Obre ela
Robert; l'organitzador francès J eff plomes d'Europa, és d'esperar que
Dlckson, representants de la Prem- procurarà fer l'esforç definitiu per a
sa local 1 molts aficionats.
con vertir en bella realitat la seva
Miller expressà. la ~eva satisfacció aspiració de sempre. Aspiració aquea
de tomar-se a trobar a la nostra
que ho ~s també dels seus admiciutat. de l'anterior estada a la qual ta
r adors que formen munió a casa
tan grata records conserva.
Pre¡untat ¡¡obre la seva desfeta de nostra.
ELS CONCERTS SIMFO·
dilluns
a F'Qrfs, contestA que no fou
NICS POPULARS DE LA
UNIO RAD IO, 8. A.
tal cosa; Holtzer és un bon boxador
BANDA MUNICIPAL Al
t V& demostrar a bastament excelPALAU DE BELLES ARTS
condiclorus per a reeixir. Però
La nostra Orquestra Municipal
Emissió Ràdio Barcelona lenta
-digué-no crec paa que guanyés.
d'instruments de vent prepara actiJo valg reservar-me, naturalment, el
vament la tanda dels seus concerts
Programa per avul, diJous
matx de diumenge vinent, però, malde Primavera, durant la qual serà
7'15: Prtmera edició de <sLa P~ grat tot, crec que la dee.lstó m'era facontinuada la tasca, que la nostra
primera entitat instrumental realit- raula», diari radiat de Ràdio Bar- vorable o almenys un m atx nul. El
matetx publlc francès, esbroncant la
za a.mb tanta dignitat, de fer co- celona. - Dlscoa.
8: Senyals horàries de la Cate- decisió arbttral, va venlr a confirnèixer al nostre poble les grans prodral
Discos.
maT-bo.
duccions musicals de tots els temps.
8'20: Segona edició de «La P~
En n. aquesta és la primera detEls Concerts de Primavera seran
enguany en nombre p.e vint, i es c;:e- raulmt, diarla radiat de Ràdio Bar- reta que. d'ençl del eetembre que
lebraran com de costum, en diu- celona. - D!scoa.
em trobo a Europa, h e tingut. I cree
9: Senyala horàries de la Cate- que és un bagat¡e que en disset
menges à1 mati, a excepció dels darrrers, que tindran lloc en dijous a dral. - Notes necrològiques, facrn- combats solament n'hagt perdut (?)
taae~~
per eLa Veu de Catalunya• .
la nit. Els infants de les escoles
11 : Senyals h oràries de la Cate- un per decisió, 1 ence.ra discutida.
primàries de l'Ajuntament gaudiran
Ara veurem sl diumenge en el
de tres audicions destinades a ells dral. - Servei meteorològic de 1&
combat. que considero el més tran sexclusivament; aquestes s'efectuaran Universitat de Barcelona. ·
cendent&l dels efectuat. a Europa,
en dijous a la tarda.
puc emportar-me el triomf. IndiscuMIGDIA
En el curs de la sèrie seran donatiblement.
Giron~s és un gran addes en primera audició per la Ban12: Senyals horàries. - Secció
da Municipal obres tan importants femenina.. - Música selecta en dla- versari. Jo matetx he volgut qual1t1oar-lo com el segon ploma del món.
com la musica d'escena escrita per cos.
No cal dir que s1 el puc vèncer, la
Beethoven per a la tragèdia «Egmeva satisfacCió serà immensa.
mont», de Goethe; la «Simfonia fanEMISSIQ DE SOBRETAULA
tàstica», de Berlioz; el «Divertiment
-¿Alxf, doncs, sou optimista 1
13 : Senyals h oràries. - }'rogr&- creieu
número 4», de Mozart, escrit per a
que el triomf serà per a vós
deu instruments de vent; «Remors ma. de dlscoa variats.
diumenge vinent?
13'50:
Secció
clnematogrà.flca,
1
de la selva», 1 escena final de «La
-&mpre ho sóc, 1 en aquesta
Walkyria», ambdues de Wagner; els conversa cinematogràfica per J .
oportunitat vull ésser-bo més. Per a
«concertos» per a plano i orquestra CUesta Ridaura.
14: «La Paraula1, emissió de les triomf&r posar~ a tribut tota la m ede Grieg (en la menor). i Brahms
(en si bemoll), i diverses obres dels dues de la tarda. Informació de va energia i qualitats. Si sóc venpre-clàssics italians. Seran repro- Barcelona. - Actualitats teatrala i çut serà perquè Gironès s'haurà
moatrat millor que jo. Sóc sincer.
duïdes durant la sèrie les obres més musicals.
14'30: Butllet! Oficial de la Ge- Ara que quan es combat per al titol
significades dels programes anteriors
i tindrà. lloc l'estrena de dues impor- neralitat de Catalunya, sumar! del ell posa tot en la lluita.
Miller, que ja ve preparat, espetants partitures nostrades, compos- número publicat avui. - Continuates exprofés per a orquestra de ve~t: ció de les Actualitats. - Borsa del rarà, descansant, el moment de trobar-se amb Gironès dintre el ring,
la «suite» «La festa de Santa e n s- Treball de E A J I .
15: aLa Paraula», emissió de !es per a dirimir la qüestió de suprematina» de Joan Baptista Lambert, 1
la llegenda simfònico-vocal «J oan de tres de la tarda, directament des de ela entre els plomes mundials.
l'os», escrita per Ricard Lamote ~e Madrid, Ministeris i r esum de la
Grignon sobre el poema del mateu: «Gaceta». - Secció Radlobenèflca.
• • •
titol de Josep M. de Sagarra.
- Discos escollits.
J osep Gironê3, que ve entrenantEscaient -se enguany el 250è ani16: «Le. Paraula1, emissió de les
versari de la naixença de J oan Se- quatre de la tarda. Informació ge- se a mb l'activitat que és d e suposar.
amb els seu3 companys d'equip F lix
bastià Bach, la nostra Orquestra Mu- n eral. - F i de l'emissió.
i Ortega, donarà avui, dijous, per
n icipal d'Instruments de Vent comacabada la seva preparació. Es t ro-I
memorarà. aquesta data amb un FesTARDA
ba en forma exceHent. Amb un ànim
tival Bach .
11:1 : Senyals horàries. - Progra- molt elevat i també optimista.
CoHaboraran en algunes de les audicions distingits solistes vocals i ma del radiooient. Discos a petició
instrumentals, nacionals i estran· dels senyors subscriptors de Ràdio
gers, ai<Ttms d'n' - nous a Barcelona. Barcelona.
18'30 : Suplement de «La ParauSOCIETAT CATALANA DE la» dedicat a la secció infanttl de
Ràdio Barcelona. Rondalles, contes,
CONCERTS
útils, etc.
Diumenge, dia 17, a les onze del consells
19: Senyals horàries. - Contimati tindrà lloc a la Sala Ribas nuació
del programa del radiooient.
(Rambla de catalunya, 5), el quart
19'15: Retransmissió des de l'Aconcert de la Societat Catalana de teneu
Bar
celonès, Canuda, 6, del
Concerts - filial del Patronat Ardè- cicle de conferències
organitzat per
vol- amb un recital de cançons a l'Associació Professional
càrrec nel nostable llederlsta Domè- de la. Facultat de Dret 1d'Alumnes
Ciències
nec Sànchez Parra (baix) , acomi Socials de la UniLa jornada del passat diumenge
Per tant, la llUita per a obtenir el
panyat al J.'ltlno pel mestre Ferran Econòmiques
de Barcelona. Començarà el oferia als nostres aficionats una in- rimer lloc fou entre Cam.l
1 Mur
Ardêvol. En el selecte programa. versitat
curset
el
senyor
Puig
i
Cadafalc
teressant
j
ornada
atlètica
en
la
qual
es
resolgué a les tres quartes parts
figuren cançons dels mestres Manén, amb la conferència «Problemes ac- havien de disputar-se el campionat
de
la
cursa
a
favor
del
corredor
de
Salvat, Marquès, J. Lamote de Grig- tuals de la Universltaot de Bar ce- de Catalunya de marxa
atlètica, so- l'Aire Lliure. A la darrera volta, 1
non, Massana, Ar dèvol 1 Toldrà.. El lona. - «La Pa
bre
el
circuit
Mataró-Barcelo:Ja,
1
el
raula», emissió d'Un
a conseqüència de ressentir-se d'una
programa estarà completat amb alde vult de la tarda. Infor- campionat coma.rcal de cross, a ells· lesió, Mur fou aconsegul~ pel jove
tres cançons de Bulelgh, J. S. Bach, quart
putar-se
a
mació
l'Hipòdrom
de
l'estranger,
de
Can
TuniS.
Ba
rcelona,
Maatleta M1ról que en la darre1a Jeau
Schumann, F a u r é , Gretxaninow,
Aquesta darrera prova, .anmate.x, Bouin ocupa un dels llocs honorif1cs;
drid i provlncles. Apertura de la
Hann 1 Wolff.
.
era
ll'.
que
es
presentava
més
cowsessió
de
Corts.
Cotitzacions
de
Gràcia,
Mir, Mesalles i Navano porEn el mateix programa la Soclepet..oa, ja que havia de servir de pre- taren a cap també una cursa exceltat Catalana de Concerts ha inclòs monedes.
selecció per al campiona t d'Esp~uya lent, si bé mantenint-se sempre en
una part d'obres originals per a p laque ba de celebrar-se el dia tres deÍ segon terme. Per equips solament el
NIT
no a. quatre mans, modalitat poc
proper mes, a Lasarte.
del Nurmi classificà prou nombre de
coneguda als nostres concerts, inte20: «La Paraula». - Noticiari
En Ja realitat no succei pas el qut: de corredors 1 obtingué el primer
grada per : «Fantasia», cVariaclons», esportiu. - Programa de discos se- hom
esperava
;
per
un
cantó
tmlloc.
Mozart; «Barcarola», Rachman!nov; lectes.
guérem la dissort de present'lar un
•••
«D.m:a russa». Borthkiewlcz, i «Val20'30: «La Paraula», emissió de
En el campionat de Catalunya de
sos» dr Max Reger, la qual anirà a dos quarts de nou del vespre, resum campionat de cross que no pot ogens els propis selecciona- marxa triomfà brillantment Romà
cà.ue.: dels concertistes de piano del que t'ha publicat als diaris de rientar
ni que s'atreveixin a jutjar la Castelltor t; les seves excepc1o11alS
m estre Ferran Ardêvol i Ellonar Fa- Barcelona, glossat pel publicista J . dors
vàlua dels nostres més destacats facultats feien que tots els pronòsNavarro Costabella. - Continuació «crossmenl.
bré.
PREMI aMARIA BARRIEN· del
tics 11 fossin favorables. I Castellprograma de dlacos selectes.
La principal causa que hom no puno solamen t aconsegul d 'obtenir
TOSll
20'55: Cot!tzaclona de mercade- gui formar-se cap idea de les con- tort
una victòria rotunda, sinó que alhoEn les oposicions celebrades el pu- ries, valora 1 cotons.
dicions dels n ostres especialistes rou r a, sen~e lluita, sense veure·s inquie21: Senyale h oràries. - Bervel precisament motivada per la distàn- tat mal per cap altre adversari, ensat diumenge a l'Escola Municipal
de Música per tal d'adj udicar el meteorològic de la Universitat de cia del recorregut i per les seves ca- derrocà.
el rècord d e la prova, que
premi «Maria Barrientos», correspo- Barcelona.
racterlstlques.
detentava Guerau Garcia, cosa que
21'011: Emissió a càrrec del ba-.
nent a l'any 1934t el jurat, per un~
Respecte a la distància, aquesta posa de manifest la gran forma acn!mitat, l'adjudica al senyor Domè- riton Eduard Brito.
.ou d'una vult quilòmetres prox!- t ual del nostre campió. En segon
nech Seg\1 Mar~. «oboè».
. 21'30: RetraDmllMió des del Tea- .nadament, 90 que representa W1B terme lluitaren els
germans Villach
tre Calderon de Madrid, de 1811 òpe- doa quilòmetres menys si la compR- 1 Arquer, els primers, amb un estll
res IElt pallasaoo, de Leoncavallo, rern &mb la del circuit anterlorm~nt més depurat, es classüicaren en ae1 «El secret de Summa», de Wolf traçat; per altra banda, 1 en no po- gon i ter cer lloc; Arquer, méa fluix
Ferrart.
der fer ús els organitzadors de la en els darrers quilòmetres ea va veu22: el.& Pan.ula1, emissió de lee plata de l'hipòdrom no es pot tenir re impotent per a contrarestar Iee
una
deu del ft!PJ'e. Directament dea de en compte la celebració d'aquest
escomeses dels seus guanyadivertida Madrid. Seas!ó de Corts. Resum de campionat, pel qual motiu h aurem dures
dors. Pellin, un dels altres aspirant.
peHioula les lnformaclona radiades durant el d'esperar-nos fins als darrers entre- als llocs d 'honor, hagué de r eurar-ae
dl&. Continuació de Ja retrans- n aments que efetuïn els nostres pre- en lesionar-se en un peu. Amb la reen
seleccionats.
missió.
tirada d'aquest aconsegul el primer
espanyol
A més, la no participació de J oan, lloc per equips l'Agrupació Escoltis2•: el.& Paraulu, emissió de les
dotze de la nit. Darreres lnfonna- Andreu, Faró, López, Miquel, etc., ta. seguida del C. E. de Vallcarca..
féu que aquest campionat perdés tot
clona.
•••
el seu interès 1 esoectacularitat.
Ji'I DE L'EMISSIO
D'una sola co~ P.ns hem de ouel-
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EN El CELESTE
INFI ERNO
en espanyol
Primera etapa :

De Beyrouth a I'Himalaia
que a Madrid, vist que als tea•
tréS no hi va ningú, a les nits, pensen assaJar un nou sistema.
que aquest sistema és el de ter
dÚés representacions en una matei·
xa tarda, acabant la darrera sessió
a les deu de la nit.
... que carme Diu, a partir d'a·
vul, dijous, assajart el sistema.
que ara que es parla de Carmé.. Diu, aquesta ha rebut una obra
de Qulntero I Gulllén.
...que •• titula «Morena clara».
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·dent
strofe
dU

NSA·

;la de

~gible

rebu·
Casa
viar

tle Ja
dlrl-

... que la grip, no solament fa estralls en les taquilles dels teatres,
s lnò que també en fa en les com·
panyies
•. que en la ma joria d e teatres ue
Barcelona ea van quedant «en qua·
dren.
... que a Madrid encara són més
nombroses les baixes.
...que a tot nlxò, ets autors que
tenen obres en cartell es donen als
d imonis.
...que els que han d'estrenar d'a·
el unes setmanes, boten d'alegria
pensant que a ells ja no els «a ga•
faràn la grip...
... que és allò que «no hi mal que
per bé no vinguill, (valgui la b".aduc·
cló).

~er,

puo
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ELS ESPORTS

AHIR VA ARRIBAR EL CAMPIO DEL MON
FREDDIE MILLER

La Música
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ESCRIPTOR
... que ea pos-sible que a partir del

10 d'abril actul al Principal de Va•

lència una companyia llrica a base
de Maria Badia, Pau Hertogs, Lluls
Borl I Sara Fenor, que passa de la
revista a la sarsuela.

Després del Campionat de Catalunya de
marxa atlètica i del Campionat comarcal
de cross

r

Avu1, nit, solemne estrena al FAN•
TAS!O. Mús1ca i amors d'un gran
compositor
... que Ramon Pena està formant
companyia per tal d'explotar per
Provtncies ala del manojo de ro-

laSll

... que compta com a primeres fi·
aures, amb Anlta Lassalle, Eva López, Pepe Marco I Lluls san Martln.
GRAN EXIT AL

'l'I VOLI

..
v ~; GE u

•

AL ~~r:rn'i'r.1mmmn •-•

!mtn~

Passeig de Gràcia, 36 ·Fontanella, 1S
Solmeron, 29 ol. 33

El Campionat
de Lliga

•

Partits per a diumenge
MR. DUVERNAZ, ARB I1"RE
UNIC

PRIMERA DIVISIO
Espanyúl- V alência.
Arenes-Barcelona.
Betls-Madrid.

La Internacional Boxing Club ~a
tlesígna.t ja la Federació que ha d~
Don~tla-Racing.
nomenar del seu si l'àrbitre. Aquest
Atlètic Madrld-Sevilla.
serà. suls.
Oviedo-At:ètic BUbao.
Hom donava arut com a segur que
recaurà. el nomenament en el senyor
SEGONA DIVISIO
Duvernaz, el qual va ésser jutge Primer grup:
Celta-sport.ing.
únic del combat Pauli-charles a MaValladolid-R. Ferrol.
drid.
EL PROGRAMA DE LA ~~.:
Avi:ês-Naclonal.
UNIO
D. Cornnva-Baracaldo
Un bon programa forma el marc . Segon grup:
del transcendental encontre. Un dels I Jupiter-Sab!l<lell.
combats, el qual serà semitons de la \ Osasuna-Irún.
reunió serà el matx revenja Martl·
Saragossa-Badalona.
nez de Altara-Alonso, en el qual el 1Tercer ...rup:
tigre valencià espera prendre's una t R: Grana.da-Llevant.
completa rev~ de la derrota que I Eix-Hèrcules.
el francès l'inru,f fa una quants meGJmnàstic-M.al~~:cltano.
sos.
La Plana-Murr1a.
.L CAMPIONAT DEL MON,
A LES CINC DE LA TARDA
REM
La gran reunió de boxa d e la Monumental començarà el diumenge,
a dos quarts de quatre de la tarda. De la darrera Assemblea
Hom calcula Que el m atx per al cam- General ordinària
del Club
pionat del món entre Miller i Gironès t1ndrà !oc a les cinc
Marítim de Barcelona
En virtut dels resultats de les Juntes particulars i general ordinàrlee
celebrades pel Club Marítim de Barcelona darrerament, han quedat
constituïdes la junta directiva, junta consultiva, comitès de les seccions
1 Jurats permanents de regates, en
1& forma següent:
President honorari: Rafael Mo~
tó 1 Sanesteva.
President: Rafael Morató 1 Sanesteva.
VIce-president primer: Miquel Ribot Fernàndez.
Vice-president segon: J osep Martfnez 1 Llobet.
Secretari: Josep Camps Fomés.
Vice-secretari primer: Josep Maria
Muntañola Trinxet.
Vice-secretari segon: Joan Piquet
Romeu.
Comptador: Màrius Ferrer Gregori
Tresorer: Joan Gulvernau i Ru.ssell.
Conservador: Ricard Mlllierl SitJA..
Bibliotecari: Josep Lasplasas.
Capità: Gustau Perry.
Comod • : Albert D. Fittoclc.
Auto-1\.t. ter: Pere Cendra.
Vocals: Enric Queralt, Carles PIgrau, Joan Camps, Agusti Comas 1
Joan Ollvé.

Junta consulttva:

President: Arnald Margarit.
Vicepresident primer: Joan Grau.
Vice-president segon: Bernat PIcornell.
Secretari: Enric Mahia.
Vocals: Artur Mas-Sardà, Manuel
Riba, Artur Sedó, Ricard Carst, J osep R. Garcia 1 Miquel Ribot.
Senyors delegats designats per a
representar l'entitat dins els corres-ponents organismes federatius:
Federació Espanyola de Societats
de Rem: Josep Lasplasas.
Federació Catalana de Rem : Josep M. Muntafiola.
. Federació Espanyola de Clubs Nàutics: Agustf Comas.
Comitè Central de la Federació
Espanyola del Yachtlng Automòbtl:
Pere Cendra i Joaquim Artés.
Comitès de les Secciom:

xar de la jornada de diumenge. Fou
a l'hipòdrom, quan, en el moment
de donar la sortida als conedors t'li
cometé un acte de desatenció envers
els informadors gràfics. Assenyalem
el fet desagradable perquè tenim l'esperança que no es tornarà a repetir.

D'interès per a neòfits
i debutants
A fi d'escJJ.l'lu:ar els e•ements n ovells i asegurar els majors contingents de participants a les diverses
proves destinades exclusivament a
les categories modestes, que han estat autoritzades, aixi com també al
Campwnat de Calalunya de Neoflt.s,
Ja Federació té pres l'acord que les
marques que es registrin en totes
les proves destinades a neòfits que
es celebrin fins a dit campionat i
que qualifiquin per al pas a la categoria superior, no tinguin cap efecte fins a immediatament desprea
de disputat l'esmentat campionat de
Catalunya de neòfits.

BASQUETBOL
RE S U l TAT S DELS PARTITS
AMISTOSOS DISPU TATS EL DIU·
MENGE PASSAT
Atle6, 26·R1pollet, 27.
Equips:
Atles: Iñesta. Poch (6), Albelda
(21, Gómez (6 ), Mart!nez (12).
Ripollet: Canut, Mogas (8), RaureU (16), Mlró (4), Sallent.
Arbitr e: Martinez.
c. E. E., 34-Escletxes, 13.
Equips:
C. E. E. : Cbass!gnet, Acero (11) ,
Mayol (8), Gómez (13), Rossell ( 4) .
Escletxes: Mu.ssons <2>, Mas <7>,
Perelló (4) , Vern14, Serra.
Arbitre: Gatell
C. D. 06.rcl&, 8-U. E. Rubf., 14.

Equipa.

Garcia : Arbós, Biosca, Parra
Clavero ( 2 ) , Mart!nez ( 2 ), Cuyàs
Rubi: Fité, Ven tura, Maa <6>
aamajó ( 4 ) , Casanovas ( 4 l .
Arbitre: EnrlcJ"I

{2 ),
( 2 ).
e~

Comitè de Rem : Cap1tà, Gustau
Perry; secretari, Francesc B r os a;
comptador, Francesc Berdugo; vocal, Jaume Gira!.
Comitè de Vela: Comodor, Albert
D. Fittock; secretari, San•:<lgo A·
mat; comptador, Fredem virgill;
vocals, Everard Thless i Lluls Puiggròs Artés.
COmitè de Motor: Auto-Master,
Pere Cendra; secretari, Xax1er Tresserra; comptador, Pasqual Brun; vocals, Antoni Fabregat i J osep Elias.

ESPORTS DE NEU
Cursa social del G. E. O. C.,
A La Molina
D'acord amb el calendari de la
Federació Catalana d'Esqui, diumen·
ge dia 17 tindrà. lloc a les pistes de
La Molina la cursa social del Grup
Excursionista de l'Orfeó Graclenc,
en el transcurs de la Qual es disputarà per tercera vegada el magnífic
trofeu Rhum Prat.

Segona cursa infantil interclubs, a la Molina
Organitzada, com l'any passat, pel
Grup Excursionista de l'Orfeó Graelenc, diumenge, dia 17, tindrà lloc
a les piStes de La Molina la cursa
infant!l interclubs dotada de nombrosos premJs per a cada categoria.
Les entitats a les quals interess1D
les condicions i no hagin rebui ~s
bases poden dem anar-les al o. · e
l'Orfeó Gracienc (Astúries. 83, telèfon 72096).

ALIMEHU OlfTfl¡U I DE Hf&ll

Casa~
ESTOMAC I INT~;, TINS
DIABETIS - ,.LBUifOI NU·
RIA
INFANCI A - ETU

C:::ar•·er Lhl ria, 8~
(entre Consell de Cent •
SALMERON ?'l?

Ar> '""'J

la humanitat
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Les Arts
ELS

MUSEUS

*

SOTAL ESTAT DE GUERRA la mar i l'aire
1

*

BARCELONA

DE

VAIXELLS ENTRATS

EL SENYOR PORTELA Pau de la Vega Junt amb lea dlllDe Palamós, amb càrrega general,
CONFERENCIA AMB EL gèndes 1 una plsf.ola.
L'esmentat individu té antecede,1ts el vaixell espanyol cAmpurdà.n»; de
GENERAL POZAS
Ahir estigué a la Divisió el gover- a Prefectura. com a. element d<!Sta- Les Palmes, Tenerife 1 Càdlz, amb
35 passatgers, correu i mercaderies,
nador general senyor Portela per tal cat de la. F. A. 1.
El detingut anome11at Francesc el motor postal esponyal «Vllla de
de celebrar una conferència amb el
Pera.lta ha estat posat iguatmw1t a. Madridl> ' d'Eivissa amb 18 passa.tDics enrera la Junta de Museus general PO'La.S.
¡ers, correu l merêaderies, el moto~
el general Po- disposició de l'auditor.

Inauguració de noves sales
del Museu de les Arts
Decoratives

va assabentar-se, amb la. satisfacció
consegüent, de l'aportació de peces
valuosislimes d'art xinès que el dis'ting.lt ooHeccionista senyor Damià
Mateu havia. fet al Museu de les
'Arts Decoratives, de Pedralbes, en
qualitat de dipòsit.
Gairebé Simultàniament, rebia la
nova d'é:iser-ll lliurada en concepte
de douat1u per mediació d'Amics
dels Mu3cus de Catalunya, una bone. pt\rt de la notabilíssima ooHecció d'indttn1entàr.ía antiga que posseïa el conegut artista senyor Manuel Rocamora, també amb destinació a l'esmentat Museu.
La Junl.tl. va preocupar-se tot seguit de do!lar una instaHacló adequada a aquestes col:l.eccion3 al Museu de Pedralbes, amb la dlgnitut
i l'honor que per llur importància
com per la generositat dels aportndors eren obligades.
Acabada totjust la catalogació 1 la
in:;taHació corresponent d'aquestes
coHeccion.s, ha estat decHilda la inauguració de les sales on estan contingudes, la qual tmdrà lloc dlumenge vinent, dia 17, a. dos quarts de
cinc de la tarda, sola la prwdència dels senyors Governador general de Catalunya 1 Alcalde de la
ciutat.
Ha estat demdit tambè que, en
ocasió d'aquest acte, sl.gu.í oberta al
públic, al mateix Museu, una exposició de la coHecctó de trenta-dos
mantoru de Manila que l'amateur
senyor Joan Artigas-Alart va llegar
als Museus de la ciutat 1 que l'hereva ba lliurat recentment a la
Junta.
La. collecció d 'art xinès, formada
per porcellanes, bronzes, gravats. laques, teixits, etc., convenientment
h,•;taHada en pedestals, quadres i vitrines. ocupa un conjunt de cinc sales que des d'ara portaran el nom
de «Damià Matem.
Una part de les pece<; d'iudwnentària antiga fou exposada temporalment al públic l'any 1932. D'ara endavant, curosament !nstall.ades en
tres sales. oue seran denominades
c!l:fanuel Rocamora» per l'exerr.plar
Plnerositat del seu propietari, quedàran situades permanentment al
Museu i, per tant, definitivament inrorporades al patrimoni artistic de
la ciutat.
L'acte oficial d'aquesta inauguraCIÓ revestirà, doncs, el caràcter d'un
homen3tae als dignes e!utHc1" !l.S que
aixi. contribueixen a l'enriquiment
de les coHecc•ons públiques I e. l'obra
c·1'tural confiada als Museus d'Art

16.000 persones visiten el
Museu de Montjuïc
!"
La Jwlta. de Museus de Barcelona,
amb el desig que les coYeccions d 'art
de la ciut&t estiguin tothora a l'abast del públic. té establert que un
diumenge de cada mes sigui d'entrada gratuita als settS Meseta
Diumenge passat, segon del mes
at'\ual, l'entrada lliure oorresporua
•I Museu d'Art de Catalunya, insta!lat al gran Palau de Montjuic. L'estima de la nostra ciutat per les co~ d'art ve demostrada pel Cet que
aquest darrer diumenge vl.sitaren el
nou Museu 16.000 persones.
t.La Junta de Museus creu que :a
millor manera d'agrair l'adhesió del
pñbllc envers la seva obra és de donar a conèixer aquesta xifra, que supera totes les assolides anterlornlelt.
DIAl COSTA

EXPOSICIO

a

Pins demà, divendres, serà visible
la Sala Renart la notable exposi-

ció del jove artista Dlaz Costa. que
bA. marcat amb aquesta exposició
un positiu avanç I assolit un veritable èxit.
SALA RENART

Seguint el curs d'exposicions, des
del dissabte, s'exhibirà part de la
notabllisslma. coHeccló del senyor 1.
dc B., composta d'obres de pintura
de famosos mestres francesos del
segle XIX l de l'anglè5 ConstabJe.

ISales

d'Art

Galeries Laietanes

També comphmentà
zas el pare Rodés, director de l'Observatori de l'Ebl'e.

po:stal espanyol «Ciudad de Mahoru>,

Ahlr foren portats de la Prc:só

lerrer els manif, ~ tà que havia apr~ bertat.
vat les sentències dictades per diferents Consells de guerra celebrats
suara contra Antoni Gergl, JObep
Llaneres, Uu!s Solsona, Uws Picanyol, Joan López, Francesc Serrahlma, Jo.«~ep Badia, Antoni Domènec Dolors
I Antoni Moltó.

OBITUARI

Sàbat, vídua de Martí
Folguera

DEL CONSELL DE GUER·
A l'edat dc 83 any5, va morir, a
RA CONTRA UNS SABO• la matinada d'ahir, la. senyora DoTEJADOR:l
lors Sàbat, v!dua del poeta Josep

Martl i Folguera. La. finadn. era una
senyora de bones virtuts que havia
merescut el major afecte dels que
la coneixien.
Trametem el nostre condol als
seus familiars.
L'enterrament tlndrà lloo avui, a
dos quarts d'onze, 1 sortirà de ln
casa mortuòria, Corts, 433.

«Capo Faro», amb càl'l'ega general,
cap a :Marsella; el suec «l::leremcell
amb càrrega. general 1 de trànsit,
cap a Gènova; l'espanyol correu postal, amb passatge i càrrega general,
cap a Palma; l'esp~myol «Virgcn de
Africa», amb càrrega general, cap '\
Vlna.roç 1 Castelló.
Cop!em d . 1 diari de Madrid:
VELERS. - El o:Mtguel», en llast,
cap a Sant Carles; J'«Antonieta»,
«Tots els diaris de dreta es mos- amb càrrega general, cap a Porto
tren molt complaguts d'una. frase Colom; el ((M!guel Caldentey», amb
programàtica del senyor Martinez càrrega. general, cap a. Palma.
de Velasco. Es aquesta: «Quan jo
governi -digué- arribt\ré a la. li\1·
AERODROM DE L'AERO•
pressió, per !Hega.ls, de tots els
NAUTICA NAVAL
partits que tingueren com a base
amb escaProcedent
del seu programa el desordre i fos- les a Ginebrad'EI>tutgaru
l Marsella, a. les 14'35,
sin capaços, a més, de prt:>gonar la arxibà
l'aVió postal alemany «Drevolució.»
Es una. frase, efectivament... Pe- Apan, amb correu, mercaderies t
passatgers.
dos
rò aquests diaris de dreta que tot
Procedent de Madrid, a. les 12' 51,
glossant-lo canten la seva alegria,
haurien de recordar que en la his- arribà l'aVió postal espanyol «Ectòria recent d'Espanya. ht ha un Akk Fokkeu, amb correu, mercadeAleshores els monàr- ries I nou passatgers.
10 d'Agost.
Sortí, a les 8'48, l'a \1ó postal alequics posaren en el seu programa,
sinó a !a ,..:àct!ca, el desordre 1 many cJwlkel's D-Alun», per a Essense pregonar la revolució la des- tutgard. amb escales a Marsella I
Ginebra, amb correu, mercaderies l
encadenaren amb trets I morts.»
sls passatgers.
Sortf, a lea tr40, l'avió postal esEns llmltem a copiar...

Ml.llorat de la. n1ala.Jt!a que l'ha r~
tlngut uns d1es al lllt, s'ha personat al seu desp!\tx I lla reprès les
seves tasques, el jutge núlitar, comandant senyor Enric Bibiano.
A

VISTA

I

SENTENCIA

Han estat enllestides per a vista
I sentència les causes Instruïdes contra els paisans Josep Mír Sódla 1
Josep Manyó.
A L'ARXIU

Han pas¡;nt per a arxivar les causes número 736 de l'any passat 1
95 del corrent any.
.....
A PLENARI
El jutge tinent C01'otle1 ¡;enyor Mar-

tínez Peñalver ba donat per conclús
el sumari de la causa instrwda contra Josep Ant:.uner, el qual ha estat
tramèa a Auditoria I)E'r a la een
elevació a plena.rt.

L'esmentat jutge na tramèls a. l' Auditoria la causa instruïda contra. Josep Ram06 i Serra, perquè sigui
proposta per a la vista i sentència.

*

Dtm1à, divendres, a. les 7 de la
tarda, 1 al Centre Excursionista de
Catalunya, tlndrà lloc una conferèllcla muslrada amb proj eccions a
ct.rrec del ¡mbllcista senyor Llws
Creus 1 VIdal sobre el tema cL'exeurs1onisme, font d'estudi de l'ecotita
nomia dc Catalunyat.
t
- El casal de Berguedà, en
constituïda pels naturals de la comarca del Berguedà restdent a. la
nostra ciutat 1 adherits a la Federació Comarcal de Catalunya, avui,
dijous, a les deu de la vetlla, celeal seu local SOCial <Passeig de Gràcia, 35>, per a parlar de les n~ves
onentacions que ha de prendre 1entitat atrses les posslbllltats que U
obre' l'esplend1d local on ha quedat
l.nstallnda recentment.

Tal com vàrem anunciar, ahlr, al

accidental.
Durant l'absència del doctor Mur
s'encarregarà dels afers del Rectorat el degà de la Facultat de Dret
doctor Boix Raspall.
Entre els elements unlvl!rsitaríS
born comenta amb gran 111S:Stèncla.
l'imminent nomenament del nou
comissar! general d'Ensenyament a
Catalunya., que, com hom sap, ja

~lAS & ROC!
CAMISE:RS

6MH~ Rrnntxu tn
·fU nRll[lt~ b' Hl~ffi~
panyol per a Madrid, amb coreu.
mercaderies 1 sis passatgera.
L'avloneLa. espanyola «N. R. 854 Y»
pilotada pel C!ll)ità M "èCZ. ha sortit per a. Madrid, a les 10'45.
AEROOROM
FRANCE»

DE

L'<1AIR·

Procedent de Tolosa. a. les 7'33,
arribà l'avió amb correu, mercaderies 1 tres passatgers.
Procedent de Marsella, a les 7'15,
arribà l'avió amb correu, mercaderies t un passatger.
Procedent de Casablanca, a les
13'20, arribà l'aVió amb correu, mercaderies 1 tres passatgers.
Sortf. a les 13'26, l'avió per a Tolosa, amb correu, mercaderies I sls
passatgers.
Sorti, a les 13 28, l'avió per a Marsella. amb correu, mercaderies I un
passatger.
Sort!, a. les 8 '50, l'avió per a C~
sablanca, amb correu, merraderres l
tres passatgers.

Ha mort a l'edat
de 42 anys

Concurs per a cobrir places
vacants a les Escoles
primàries

Màrius; mare, germana, germanes polítiques, cosins i parents tots, assabenten a llurs amtos I coneguts tan dolorosa pèrdua. L'enterrament tindrà lloo demà, divendres,
a dos quarts d'onze del mati

•••

A les quatre, a. l'edifici de Dependències Militars, es veurà la causa
tnstruida pel tinent coronel senyor
Martinez Pet1alver contra el paisà
Andreu Oliveres I altres, pel suposat
dellcte de rebeR!ó militar. Presidirà
el Consell el tinent coronel senyor
Jacob Roldàn, actuarà de ponent
l'auditor de segona. senyor Agullera
I de defensor el lletrat senyor Abel
Ve!Wa.

Casa mortuòria : Vilamarf, mlm. 53, principal, segona

A DISPOSICIO DE L'AUDt·
TOR

La pollcla. ha posat a disposició
de l'Auditoria de guerra el detingut

~lerGat

senyament un comunicat de !t. Seocló AdministrativJ. de Primera Ensenyança de la Prm1nci:\ de Barcelo.
na que d.íu: .
cEn compliment del que dispo::;a
l'article primer del Decret del 27 de
desembre darrer. «Gacetu del 29. se
11 fa. saber, perquè ho comtmiqu! als
senyors mestres d'aquesta localitat,
que el dia '5 del corrent mes, I a
les 17'30 hores, es procedirà, a l'Escola. Normal del Magisteri Primari,
situada a la. Rambla de Cata.lunya,
número 123, al proveïment, per concurs. de les Escoles vacants d'aquesta població, d'acord amb el que és
prevli;t a. l'apartat a) 1 successius l1e
l'esmentat article primer. Els mestres 1 les mestresses que desltgtn
o;oHid tar-ho hauran de portar tres
anys de serveis a la seva escola 1
cinc sl l'haguessin obtlngnt per concurset, 1 es donarà preferència al
númrro milS ba..bt de l'Escalafó.
També seran cobertes en aquest
acte les resultes, d 'acord amb el que
està previst, 1 per la present queden
convocats tot-1 els mestres l mestrease.s que desitgin prendre-hi part.»
AVUI
Els problemes actuals de la Unl~ersltat catalana. Sota. aquest tema

El catedràtic d'aquest Institut.
>enyor Joan Planella Guilla, donam
un curset de tres conferències, al
Centre de Lectura, els dies 18-, 20
l 21 del corrent, sobre el tema llntrodnccló en l'estètica actual».
- Durant el mes de febrer redrà una exempció completa de drets
mnicipals per a efectuar preses a
"s tuberies de conducctó d 'allrUa po.
ablc, àdhuc per a desguassar els
imm"hles a la rlavC~ruera general.
A Falset va tenir lloc una reunió
1'e:Pment3 d'aquella comarca. per ta
de protestar contra. el projecte de
Ja. conducdó de Jes aigües del riu
Siurana el Pl\Otà de Riudecanyes.
'le¡uns ells, aquest projecie és de
fun r:.stes con.r;eqtit'nctes per a aquelles contrades.

'A~IO
VILAMARI. 34

- - relèfon

8042:&

MAUtUJ..): Passeig de ta Castellana, a . - t!ARCEl..ONA: VIa Laietana. li
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· CADIZ ·CANARI ES
SOrtilles setmanals els dt&eabtes. a tee dot;~e Etectunran el serve1 tes wotonaua
a CIUDJlO DE SEVILLA" 1 oVILLA DE MADr.IDa
PLAZOS
UNIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELO~A ·PALMA OE MAU.ORCA
ALOUILED
tlorlJdea cada dte 111evat els dlumeogeel rte Harcetona 1 Palma, a te. 111
notes. per les motonaus
uCIUOAD OE 8ARCELONA11 1 "CIUDAD DE PALMAa
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA¡ VALENCIA, ALACANT I PALMA
BARGELONA- EIVISSA
6.LAURIA.6
MALLORCA. BARUELONA • MAO
LlNlA ()0MEt;tC1A1. AM.I:! U.UALES A 101'8 EL1:3 POKl'S OE LA M!:UI·
TEH.t;tANLA, NORU u ·A.Ft;t1CA I CANA!HES - I:SorlldèS QWuuoa ls de Barcelona els dlJoUlt WN LA COMERCIAL BILBAO - OAOIZ • CA..NARIES. AAW ~
CALA A rOrs ELS POH'll:l UEl.. NORD D'ESPANYA - SOrtides QWDt.elllllll
de .l:!llbao els diJOUS LINlA RAPIDA R.EUULAH ENTRB ESPANYA I TERHlTORlld U!. LA GUINEA ESPANYOLA ll''Ji:H.NANUO POO!. - SOrtides et dia
17 de cada mea. amb escales a Vaitoncta, Alllcant uacultatlva). Cartaeeua
ttacultatlva) . Cadl2. La~ t'almtllt. &uta Cruz de renerlle, Rlo de Oro uacut·
tatlva¡, Monrovla o Fn !1ltowu uacuttatlval . llanta laaNU de Ferhlllldo Poo,
Bata (facutt.attvu¡ , Ko,¡o I Rlo I::IE'olto ttacultatll'&), pels vapors
•PLUS ULTRA» I •LEGAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BAtlt;ELONA I VALENCJA
Sortldeo de U&rcelona els dilluns 1 diJo us. a les 20 llores
•CIUDAD 0&: VALENCIAa
OBRERS • EMPLEATS:
Reclamaclona en Jurats
Preu a coberta: 8'00 pessetea. Bttlltta d'anada 1 tornada a preus redulte
DONO A QUALSEVOL PREU
amb escala a tots ela ports de 1a PeoJosula . !Sorttdea de earcelona ela <Umecrea
Mlatoa l'rlbunl\l lodullSERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA • CANTABRICA
'nal, etc. BO~ASA . tWa Discos a 90 cèntims. Tallers, 12
Ull! IA H.EUULAR l!:N'lH.E I::IAI.tCEl..UNA • ALACA..N'l • UH.AN • M'I 11 I oA • VI.LLA
l:lallC Alltow, li de 6 a 11.
A.LHUCSMAS · C.IW fA 1 VWE-VE!U:IA
s ortldea de .l::larceluoa cada dtumenae. a 1111 vu1~ Dorea. d 'Alacant els dlnle.rta,
CORREDOR. CA) . Cod'Oran ela dlmeetes. d'Orau cap a At.acau~ ela dlmarte. 1 d'Alacant. cap •
operador (aJ vlllltar par.l:!arceiOn&. ala d1mecrea
DSF.li.C'!~ tiEXUALti
~lc. Part beneuca. OuJuerm Teu. ~. Ser. t.

PIANOS

MAAISTANY

ANUNCIS PER PARAULES
Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més •••••• 0'30 )}
HOSTES
I PENSIONS
PEHSIO aLA COMER·
CIA&.» - Sa¡rlatana. 7
Auouaweota

se~ma.uala

1

BONA fAMILIA. de&lt•
Ja Jove tot eetar. prop
de ta Placa d'EspaoJa
l'racte tamillar. l!:ac. LA
HUa.tANl'lAT nllm 'IV

------- S'OFEREIX
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VENDA I CLINICA
D'ENCENEDORS
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CASA SUBIROS
Hcs¡Jita., 42 • Tel. 13651

uns i:a

DETENCIO D'UN ESTRI\u
..,..
GER
Agents del rondi de Pfrsce

d'attaca.dom, han detingut a J~
Netrer Schot.z, estranger que es
posa es dediCliVa al conlraban d':
mes per tal de vendre-lea als atr"
"'"
ca.dors.
Va ésser conduït a la Pretect
de Pollc1a on serà. conven!entm~~
•
interrogat.
INCAUTACIO DE LLIBRES
•
I PAMFLETS
Agents de ia bn¡¡ada d'investí
cló criminal, practicaren un ~

coll a la rebotigli. d'una perruquer •
81tullda al carrer de Banys No:"
num. 20. Allí trobaren diversos cen'
tenars de llibres 1 opuscles uns ~
caràcter pornogràfic 1 altrês extremistes 1 poll t1cs.

=~~ALT QUE MOR CRE.
l!àl una. clú!lca mental d'aquesta
ciutat. es trobava el reclOs de n
cwnalltat estrangera, Grosso Blbt<~
allitat fumant, quan de sobte es calà
toc a. ia marfega, resultant amb tan
greus cremada:¡, que ll Produlren la
mort.
JJel te~ se n'ha donat compte al
JutJat que procedi a instrulr 1
es
oportunes diligències.

CAIGUDA MORTAL
Bo passar uhlr tarda el ciclista

0::

lloc anomenat «Flor de Neu.» de
Sant Andreu perdé l'et¡ullibrl, i' caigué al fons del d.ít pont 1 s'ocasionà
la fractura del cxan!.
Mort quan era conduït per um
veins al Dlsprmsart del dL:trlcte.
INFORMACIO SOBRE LA
VIDA QUE FEIA A BAR•
CELOHA PAUL LABORIE
Davaut el Jutjat num. 16 es va
presentar l'Inspector de la Surete
de Paris, Mr. Charles Chevevler, fl

qual era portador de l'exhort 1n eòpla del q•1ai s'havia. rebut, perquè
el Jutjat actués en la busca d'antecedentb de la ,.lda que portava en
aquesta població abans d 'ésser detln~t. Paul Laborle, au~ 11utor de
1 assastinat de M . Du!renne empr&sarl del Palace de Paris.
DOS SUICID18
.Alur a 1a te.Ida. t·s va tirar daltabaix d'un dels patia intenors òe

l·ed.Jtlcl en què estan lustallats els
m~~ems Jurba, de_, del quart pis,
un mclivldu que ha rebut tan greus
rendes qtie ha mort a ooca t'Stona
d'have1· lngr~t a Ja. cat~a de Socozs
del cnrrer de Sepúlveda, on hn estat
trasll~tdat.

Quan ahir a Ja. tania passava pel
carrer Floridublanca., cantonada a Ja
de Borrell, una senyora de ID1tjana
edat. calgué a terra.
Uns transelints la recolllren 1 l'à·
pldament la traslladaren a la farmàcia Vlñas, situada al nllln 68 del
carrer de Borrell, on 11 practicaren
els au'tills de la. ciència. però dita
dona no reaccionà. i mori als pocs
moments.
Per manca de documenta, no ta
poder ésse1· identificada.
UN HOME MORT
Ahir .fou trobat pt'r una parella

dl! guàrdies civils al carrer de RI~
llc.lS pròxim a la Cllnlca VItòria un
home mort que aparentava tenir una
90 anJs. Sembla que es tracta de
mort natural.
Seguidament es penooà un oticlal
dc l'e.~menta t Cos per tal d'instruir
le.~ primere.'l dlllrèncles.

UN ROBATORI A MA AR·
MADA A VALLS

<1e mobles. ràd1os. ptanos, ml\·
quines d esermre 1 cos1r I tola
mena d'objectes

-

Ahir, l'interès a l'entorn del
posats <<follets» de la caaa del e8 ISU·
dc Francesc Giner dc GràCia. "rrer
mentà notablement. Hi acu~ug.
nombro.>OS periodistes 1 fotógra{en
s l
una gmn gentada.
No e.-:1 prodw, però cap altra
Difestarló el>traordlnlr!a 1 ~ >na.
els veïn.~ de l'esmentada ~ tant
braren la tranquülitat que te 1 ar~::?.:
_...,
quanta dies. hav1en perdut.
No ha dcuat d'ésser una tant
que ha. pre·ocupat durant
et
foptruó publica.

MORT SOBTADA

REUS

d'OGitsions

TOT D'O

*

EL uFOLLET11 DE GRI\CJA
"
.lA NO ACTUA

-Angel Comt>s e-s va suJeldiir
f de~nvoluparà una conferèncla el ahir bevent 1ma regular quantitat
de salfumant.
¡ senyor Puig 1 Cadafalch.
¡ J:acte tindrà lloc a un quart de Hom Ignora les causes gue U feren
11rendre aqnesta resolució.
· vu:t, a l'Ateneu Barcelonès.

COMPRA, VENDA I CAN\'1

CORTS, U4.

PUBLIC

Antoni Vallbé Sancho de so an
domiciliat !Iol carrer de
es rebé casat,
.24 baixos, per un pont "'a la. Junta MunlCJpal de Pruner En- peració
bre la Vla del ferrocarril existent al

't

t:ls qui la ploren, espòs Florià Ooaña Giménez, fills Cèsar I
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L'ORDRE.

El dia 12 del c.:•rrent mes

CONFERENCIES

•••

A les deu 1 a la Biblioteca de Ja
Divisió, es \'CUrà la causa i.nstruida
pel jutge tinent coronel senyor Martfnez Peñalve1· contl'a el pn.lsà Josep
Mateu Ribera, pel suposat delicte de
rebeRió mUltar. Presidirà el Tribunal el tinent coronel senyor Sànchez
del Rlo, de ponent l'auditor de segona senyor Mart!nez Lage 1 de
defensor el capità Servand Meana.

"'7

Noticiari

El doctor Boix, Rector interf.
Sembla que tenir Comissari
és qüestió de pocs dies

ta un llar¡ pericde que es troba
vacant aquest càrree.
Respecte la persona que recaurà
el nomenament enca1·a no ha estat
'J>OSS!ble que fos conflrtnat cap dels
noms que s'han llançat com a. probables candldntl!.
En rebre els periodistes ahir al
migdia el rector, hom h preguntà
al podia fer cap manifestació referent al nomenament del comissari.
El doctor Boix -que regenta mterinament el Rectora~ digué que ho
Ignorava qui seria, però que li semblava. que el doctor Mur tornaria. de
Madrid amb comissnrl, ja que reconec -a.fegl- que r,.,olts afers que
cal endegar amb urgència, reclamen
la presència del comissari general
d'Ensenyament.
El primer cura de Medicina, Farmàcia, Dret I Ciències. - Per tal
que els estudiants del pruner cu1s
de Medicina, FarmàCia, Dret 1 Clèucies que en el pròxim mes de JUOY
vagin a exn.minar-sc a les Uruversltats de Saragossa, Madr~d, L4UJ.'C1a o
València. trobin bon acolliment per
a la valldesa dels setl8 estudis, s'han
confeccionat unes llistes que sera..,
llluradcs alS respectius catcdr.\LICS
pels delegats de l'As:;octació d'Estrl·
dians Lilures, que en la pròxima H·tmana V1Sitaran aquestes On.lversltats, junt amb una. ressenya de Ja
labor realitzada 1 una exposic1ó l•e
la tasca que pensen realitzar. .
No cal eir que interessa ..!. _ tots
aquells estudiants que en prox!m
jtmy o setembre pensm examma.rse lliures fl6Urar en les esmentades
llistes 1 l'A. E. L., davant el gran
nombre d'estudiants que sollicmo
Ingressar a les classes de primer
curs dc les ~:arreres~ ba acordat prorrogar el termlnl a'lnscripcló a les
classes per tota aquesta setmana.
Tots els estudiants 111ures són pregats de passar per l'.A.ssociacló <Moles, 4, pral.> de 6 a 8, on trobaran
tota mena. d'orientacions per tal de
formar el cens d'estudiants que, pel
fet d'estar suprimit l'ensenyament
lliure a. Barcelona, ban d'anar a d
xamlnar-se a altres Universitats

Blanca Gar·an Pez de Ocaña

sells de l'edlftcl de Dependències MIlitara, tindrà lloc el Consell de guerra
d'oficials generals que ha. de veure
i fallar la causa lnstrulda pel jutge
senyor Fernàndez Heredla. contra Josep Polo Algé 1 altres, pel suposat
delicte de rebel:l.ló militar l coaccions.
Presidirà el TribWl81 el general de
Mlquel, actuarà de ponent l'auditor
de brigada senyo¡· Grau 1 de defensors el lletrat senyor Gr1ñé I el capità Jaume Ferré Mateo.

Diputació, ::!6:.1 - 'lelefon 18710
Art i ornamentació
Objectes per a present
Exposicions de
JOAN COWM 1 MA~OLO HUGU!l:
dibuixos 1 escultures, respectivament
Fins el dia 22 de febrer

L2!2!2

AHIR, A LA UNIVERSITAT

J . a senyora

CONSELLS DE GUERRA
PER A AVUI
Avui, a les deu, a la Sàla de Con-

SYRA

Perpinyà - Han calgut grans nevades als sectors muntanyosos d'Qlctte, Mont-LoUis 1 Saillagouse.
La cuculaci6 ferroviària està in·
terrompuda entre Mont-Louls 1 Fon~
Romeu. Una locomotriu escampa.neua enviada per tal de netejar la
via, ba quedat també bloquejada
aoans de po<J er-se reunir amb els
combois que anava a socórrer.

LA CUL URA •

PRDPOSICIO DE VISTA J
SENTENCIA

Pintura.
Pintura
Pmtu ra.
Agustl Antiga
Pmtura
Uafael Arenyas
Collecci6 c. H1dalgo Làzaro Pintura
Fins el dia ~

Trens bIoque jat s
entre Font Romeu
i Mont-Louis

NAVEGADA
DISTANCIA
DELS VAIXELLS SORTITS
AHIR
Fóra d'horitzó es troben l'Italià

Les dretes contentes

Corts, 613
cardona
Santiago Soto

La neu al Rosselló

mercadenes, el motor po:;tal «C1udad
d'! Palma»; d'Amsterdam, Rot.terdam 1 Lisboa, amb càrrega general
1 de tràru.'~ el vaixell bolandes «AchilleS» · ue Sunderlan, amb carbó
mineral: e1 vaixell espanyol cDcva»;
de Bombai, Kuratchi I Suez, amb
càrrega. general 1 de trànsit, el vaixell anglès «Citty o! Barcelona»;
d'Hamburg, Màlaga 1 Alacant, amb
càrrega. general I de tràmat, el vat-,
xell alemany cAllcante»; de Gènova, amb passatge. i càrr~ga general
1 de trànsit, el va1xell !tallà «Franca
Fru;sio:t; de Bataun. amb gasolina,
!xell espanyol cCampaS>>; de
el
Da.kar, amb càrrega general. el vaixell 1talià «Sistle.na».
VELERS.- De Vinaroç, amb càr·
rega general 1 de trànsit, el pa1lebot cTrlnldad Concepclóm> : de Palma., amb càrrega general, el bergant! goleta «Cannellta».

Una frase de Martínez de Velasco

.IUTGE QUE ES REINTE·
GRA A LES SEVES TAS·
QUES

•

EN LLIBERTAT de Palma, amb 48 passatgers, correu, mat!, marxà cap a Madrid el rector

SENTENCIES APROVADES CcHular a la Prefectura. de Policia
En rebre, ahir al migdia, els perio- WlS SO reclosos. Degudament enllesdistes, l'auditor de la Divisió senyor tida llur !U1ació se'ls posà en lli-

segons les nostres noticies, la sentència recaiguda. en el Consell de
gu"'rra celebrat dimarts a la tarda.
coutra uns sabotejndors pels fets co.neguts per la Rabassada, sembla que
és de catorze anys per a Roses, Sobrlno ! C"stro, de vult anys per a
Villafaclla i de tres anys per a ca.sauban, menor de divuit anys. Aquesta sent(>ncia no serà ferma fins
que l'aprovi l'auditor.

OI.IOUS, 14 DE FEDRER DEL

'

v
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aw.
0

.. .,."' DE FEBR"'.,
TOT EL ~
"'""
REBAIXES lMZ'OR.TAN'l'S
en~ els articles. motivades
per balanç

VEGEU PREUS

El com1ssar1 Cap de Tarragona
comw1lcà a Ja Prefectura que s'havia a:;sabent.at . per conducte parti·
cular que a Valls sobre les vuit bores del vespre s'havia comès un
atracament a l magatzem del senyor
Ribé. Sembla que entra.!'en diversos
lndlvídus que pistola en mà obligar en n lliurar-los unes 7.000 pesseteS
que niU s'ht guardavt.n.
Sembla que en aquest atracament
concorren ci rcumstànc1es estranyes
el que ta que la policia efectuï d&terrninndes dlUgències.

GOVERN GENERAL
f.L

BUTLLETI

OFICIAL

Ahir, d B,ttlletl Oficial publicava
les d1sposicwu.s ser,UenlS:
Presidència. - Decret confirmant
el nomenament de director general
de l'Institut d'Acció Social Oruversl·
tària i Es<:olnr de catnlunya, a favor
del ~enyol' Antoni M." Sbert 1 Massanet I disposant la ce.'-'sacló de 18
persona que exercia aquell càrrec
Interinament.
Decret dt:;posant que !a rtJ,)leSCDtació dc la Generalitat a la Junt&
de M~cus, durant el règim polltlC
actual a Catalunya , estara formada
pel senyor president i pels assessors
tècnics que s'esmenten.
Ordre donant publicitat al decre~
del Govern de la Rt-publicn, del "
del mes corrent, pel qu:u es deda·
rat prorrogat, per trenta dies mes.
l'estat dc guerra a Catalunya 1 aJ.a
territol'is que s·CS!l'enten.
CRIDA D ESTRANGERS

A la GCI1eralltat ens rou, alllro
facilitada la segUent uota:
Trebnll
La Borsa
cade ueles1!1deGenelnadora
coor...del
rnl1tat,
d
talunya Interessa que p.'1SSlll perles
seves Oflcmes, Passeig de ia In ~
trla, 11 els estrangers que a ccn •
pe'
.
nuactó s'esmenten:
Italians: Josep Lappl GlUSCP •
holat.desos: Uuïsa Muller; po~
sos: Ella M.atu GrO'\\'aS ; tranc, .
Elena Pasc:ü, Pierre Gneten O•:vu:r
Piaras; mexican~: Josep Arcl·~
Cabrera, Estber López, Concepc
López Ovle:lo; surssos: Ernest. ~¡.¿ISscger, Joan Christen; anglesos. :
Up Sanford. Imogen Kusnracll. rr1'
mes A. B )yd, Colin Ncrman .Bil W~
a lemany.¡; V!ator Josep ;~1ès nn9
llcms. Wnlter Oppenhcuncr, ~!U1
Baumann ,;, AdoiC Bar!owltz.
Htrsch do Kocmg. IVttu·ti Motel.

E neAER OEL 1111
t)IJOUI, 1' D

DESPRES DE LA SESSIO

La intervenc•óde~~agrari Sr. Velayosso re el blat provocà ungran nerviosisme a la Cambrg
o

d.rld. 23 - A poc <le començar

J,1a discurs el senyor Velayos, de·
el seu t la seva propo:slció sobre els
fem;an pel to de 1~ .seves paraules,
~l.Sq pel vll.lor d aqut·:stes, es pr~
znes ~ cambra bastant enrenou endul als diputats de la milloria de la
tre e uc remarcaven l'estranya con·
cedJ'- O. el d¡putat agrari en dlilgJ.r~e
dUCta d
'A ncuJtura en tllla pr~
a l mln~>~tre ?a ~ual bavui parttc1pat
po~lcló en a Sli!natura 1a nunoria de
a.mo I!\ eev la torma en què bO feia.
la CEDA, e~ls dtputnts de la CEDA
suposavenposlclo ser.a dete:\SBda en
oue la pro 1 cord 1al amb què fou
el mut~x 1t~bscrlta pels a putats
¡edll.Cta ana\·en.
la Sli
¡
oue la camora no hl lla Y a una gran
A oCU\ dc d¡putaiS en començar a
anu~r el sc.l.Yor Vclayos. So1rur.ent
pa.r veu ¡au·coe e~ ma.ssa els, diputats
eSI.B ns volttult I omdor. S absen~¡¡gra iS d 1putats de la CEDA. molts
,~e Ja amb rabnc posat, quan rel'ordre de no relirar-se de Iu.
beren
1 wU; deixaren novallleut els
C¡UilDra,
¡Lrarell eJ SS.h).
1
abnc&
després que un se<'ri!tnn
aom s wr11.. navu\ comunicat pt:r
de la mu el senyor G1l H.oble:>. car
telél011 6am~IA trnslladat eJ seu dormaquest
co:npte de l'esdevmgut
cili. \ 11 de sessions. Del senyor GU
al sa ? ut1 l'ordre que cap cuputa~
NOble:> P de la uambra. l wdu:a que
es rettr~~e<hatament del seu douusortUill
cili cap eJ ''"ogres.
vv
~ _ 'ht' rm·e - =

En el passadis clrcular conferenct•
ren breument els senyors Martínez
de Velasco 1 Royo Vlllanova.
El senyor l.iarttnez de Velasoo,
conte¡; tant a algunes pregw1tes de
perioduites que U manifestaren la
sorpresa de la Ceda pel to del I!Lscurs, ha dit:

"

c.\

:oe

:na

-Jo us assegu1o que no es tracta
de res que tingUi caràcter polltlc. E:;
pOSSJble que algtllles fra.&ea o el to
d algun paràgraf no tespon exactameut als propòsits del senyor Velaycs en delensar la seva propo.;ldó,
però res més.
El senyor Royo Villanova 1ntervtngue, dlent:
-Podeu estar segura que en cas
Que tu llagl llagut alguna frase 1nadequada pe1 part del senyor Vela}OS, aquesta a·expUt:am satlstactòruu:nenL per a tots. I us asseguro
que no estem enfrontats a cap e!:ideverument de c;\ràcter polltlc.
El senyor Martinez de Velasco ba
passat . despres al Saló dC SCSSIU.lS
se11Se fer cap declara,·¡ó mes als penodiStes. 1m aquell moment ha tm·
trat als paasadll>SOS de la Cambra el
senyor Gil Roblcs, el qual agafant
deJ braç eJ senyor Hoyo VLllllllova
que parlava amb els pertodlstes, .se
l'emporta p:lll.a.nt ambd6S eJ passadiS cucular. Scgwen conversant I
aleshores es trob:uen amb el lDllliStro de ComtmlcaClOill\

I

El Projecte ,de Llei de Premsa
:Maò.nd, 13. - El Jllinll:tre de !a
oovernació senyor Vaquero lla amUat a un penodit.ta les seves de~latactons eu re1ac1o am.b les modi·
ficaclons que es van a mLrodulr al
proJecte de lle1 de Premsa.
-S'ha de reconèb:cr -<llU el senyor vaquero- que la realitat eltl·
gelx un Estat !ort ,ell tots els seus
òngans De éss<'r a IXl, sen& escombrat pels partits extremistes. Els
postulat.s lih~ral3 1 demòcrates de f¡
de segle XJ.X no m'atreveiXo a dir
que~ ~ttgum en fallida. però Sl que
per una profunda crtst.. tal
transitòria, p erò a . la qual
a'ba de ( r front. Per. au.:>. sense
aballdonar els prlnc\piS ll'lerals I
dem ~crntes, se'ls ha de donar un
nou contingut I una vitalitat pròp1a
que els permeti desenvolupa;-, desenrotllar 1 triomfar en ela moments
actuals davant els problemes que !a
vida modema planreja.
-En aquesta l1e1 de Publicitat,
senyor miuistre, ¿quines modificacions b.1 ha?
-Ja !es lle dlt en llnies generals
als vostres companys; però en ti,
ho tare més exrensament. En el
preàml>ul <;'afegeix tm paràgraf, en
el qug.l es preveu el cas qu~ el. pa·
per s.ctual. a f1 d'anys, es potvontza.
1 per tal de prevenir la desapar1c1ó
de llibres I revistes d:lndubta~le valor. es dispo~a que s Imprimeixi un
nombre determinats d'exemplars. en
un paper especial <les caractenstl·
ques del qu:ll fixaran els tècniCS)
que nsseguri la duració de dlt pape.r.
En relació amb aquesta innovae1ó
al pre:Unbul, eu la part articulada,
ea determina que tots els · llibres,
opust:les reviStes diaris, etc. s'hauran <l'impn:nlr en paper de caracterlstiques especials un noml)re d~
rerruinat d'exemplar amb destinació
a arxius, regiSu·es, biblioteques i dl·
terents Centres culturals.
En el que es refe reiX a les fiances aquestes, en r ealitat, desapar el:&en I quan, en crear-se un periòdic,
el capiteJ ftmdacional no oferer.x
bastantes ga ranties a judici del g~
•emador civil, aquest podrà eXIg1r
una garantia de 1.000 a 10.000 pessetes. Aquesta garantia podrà ésser
recorrr.guda da\'ant el Tribunal de
Premsa dintre del tenninl de tres
dies.
Aamb això vull sortir al pas de
la fundació de libels creats únicament per a campanyes determinades,
no sempre lícites 1 amb fins inconfessables.
En el que respecta a les rectifica·
clons 1 aclariments. s erà Obligada
inserir-les a l'exem!)lar de la data
segUent a la qual es reb1 la rectlh·
cacló o acla rllllent t.ramesa per les
auwntats. organismes o particulars,
1 no excedirà la seva CÀ'tensló -la
de la recuucac16 o acumment- a
l'origmal que l'hagi produït; serà
Obligatori publicar-la amb el mateix
Upus de lletra I en la matet¡a pà¡ina¿.1 en all,. qu
t ,_
u
e es re ere.... t. 1a
lntervenctó
governativa?

fe:d!.

-Doncs e:; diu que el Govern podrà establir la prèvia censura total
0 parc¡eJment a tota la nae1ó, ~
una regió, provinCia o ciutat deternunad.a mitJançant decret reonat.
acordat en Consell dr. nurustres. que
haurà de comWltcar-se a les Corts
a.18 efectes de l'article à2 de la Const.ltució, l que entrarà en vigor des
deJ moment de la seva publlcacJ6
a. Ja cGaceta» de Madnd.

})el'

Madrid. 13. - A lea quatre 1 quinmoment é3Ser separats del seus és el que més coneix, perqu6 va fer- detensor del senyor Llulú. senyor Jt- cedll' l'autorltzacio perquè !os traa.
ze nunuts comença la aessió de Ja cada
carrecs
pels governadora. No obs- ho ell.
menee de ASna, en el queJ es dema- ~dat sense arribar, a l'opinió p~
Ca.o:wra, sota la pres.dèncJa <leJ Sb- tant, es poden
!er e~ au:aldes repn...
Acaba dient que per tal d 'evitar nava el trasllat del senyor Llubí a buca pe¡·que es jutges, car això mooyor Alba. Molt poca arumac1ó a¡,; sentants o delegata
del Govern. 1J1u els perills que pogués terur el SlSI.e- la ctinica dei doct.or Carrasco üade· uvana una nova dilació.
•
:scoos t tribunes. Al t.nmc blau. el
lll.IDlStre de la Governació.

EL P RO JE CTE DE LLEI
MUNICIPAL

Es posa a <Woa~ el projecte Cie
Llc1 ?duruclj. ••• i s'entra en la dacussió de la seva totalitat.
El senyor CA15AS U:l.<rmenegildo),
d'lHllo .ti.epuba cana, consum un torn
en contra.
Es tatucnta de la poca atenció que
els governants de la RepubUca vau
pr~..ar a aquest. prob:erua. 'lambe es
tameoLa que un assumj,)l.e tan greu
com aqucs~ comenc1 a CllSCut.ll'-se IlQ.
més que e!Jl!) 30 alput.ats pre:oents a
Ja Cambra.
Estuwa êl projecte 1 dlu que no
seguea Jes onentaclons que mereixen da Munmpla espall),,..., en e.ta
temps moàertiS. As.>enyaJa. diverso~
mconveruents de la llei 1 dlu que
aquesta. queoratH.a el sentit auto.uvnuc del:¡ Municipls espanyob. A.sS(>.
nya.la a.ttres molta dzfectes en el pro
Jecte.
OlU que s1 bom vol deslligar els
n.•.-•.u<ll!li <1e la poitUca., put ter-se. KJ
que no pot ésser é3 que puguin en

tambe que s1 hom vol que l'ordre
pubnc nv pertany als eJcalde3 en el.>
pobles. tampoc no s'hi oposaria o1n
gú. però tanmateur. s'ha de procura1
una estamlltat en les ftmcions adml
rustratives locals apartades de la politica..
.El senyor ECHEGUREN, radlcaJ
constllll un tom a favor del proJect.t.
El senyor CALVO SOTELO con·
sum tm torn en contra..
Fa història dels debats hagut.s &O·
l•re ltU\Lenes murucipallstea. R ccur.
da les epoques del 1907 1 1!109 en 1&>
~.¿uals dlU lli llAVla més serenitat qu.,
no pas ara per a dlscutir-se aquesta
prcbleme.>. Avui dia no poden ctlscut.lr-se aqu~tes coses amb la tranqu1wtat u alesnore:;.
E.l Mlllo.w.LJ;(.:. tJ.E: LA GOVERNA·
CIO: A pesar del Earrt>nco del Lo-

cent.e-

ua¡· Cie barraucos.
Estudia el projecte presentat pe!
ao~~ru 1 W..! que t:u 11guren moltes
coses que ja estaven en altres COS»'>
legats com l'Estatut Municipal, que
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L'ESCRIT DEL GOVERN CONTRA LA COMPETEN CIA DE MARTINEZ DOMINGO, COM
A VICE-PRESIDENT DEL PARLAMENT
CATALA

I

Cortes.

!J1ATICS

1. '·Jr

u'As~wtes, que són mé3 d'tm

EsP<'Ciallsta deia Husp1taJB
de Parla • Yartce!: • Llaguea l}
a lea cames · Malalties de
l'Anus · Recte • Perdues de Guatell sense operar
da Gr.\c&&, 108, Pral.
sana • Fl.sures Eczemes
SENSE DOLOR

I

\

ma de Govem p;;r gerènc1a, 1 del Go
vern per comis3i6, s'haurta d'Clitablll'
un sufragi. corporatiu.
Se suspèn aquest debat.

bo?
.El senyor CALVO SOTELO: Ara
t:u lla els problemes de Catalunya 1

Dr• ROSii'fJ LL

(Ye de la v ¡:àgina)
Lu pasibllidades que la conoeslón
dencl& de la Generalld&d el vice- de autononúas regtona!cs ofrecen los
presldente primero le substituirà en articules 11 y 12 de la Constitución
la pr~idencia de aquel. Pues bien; de la República Espa.1iola, tengan.
el senor M.artinez L>omingo, en el respecto a Catalufia, plena etect.lviencabezamlent.o de au escrtto. se atrl· dad mediant-e el Estatuto que aprobó
buye el elercrclo de ambOS cargos, la ley de 15 de septiembre de 1932,
el de Presu1ente del Parlamento ca- este régunen autonómico, establliza..
talàu y el de Pre.sidente mtenno ~ ción respetada por la República Esla Generalidad; y es que como segun pañola, fué vtolentamente subvert.ido
el reglamento interior del Parlamen- el 6 de octubre de 1934 por los o~
to de Catalui~a aprobada en la se- nos politlcos de la Generalidad al
Slón de 21 de diciembr e de 1!1:!2 ta produclrse los hecllos que es lnneMesa presidencial se com.pone dc un cesarlo relatar en este escnt.o, porprestdente, dos vicepres1dentes y cua- que son, en sua rasgos esenclales.
tro secretarios (articulo 4.•, pàr rafo notcr1os, y en sus detalles, perfectasegun<.lo del articulo 18>, y como el menre CODOt'ldOS por ese Alto TribU·
P1·estdente se balla suspensa en eJ na1, ante el que se tramita, con moca¡go y el vlceprestdente prllllero na- tí vo de elit>!>. proceso cnminal conbla d.imitldo, y no queda'Ja mà.s que tra. el Pres1dente de la Genera.lidad
una persona diSponible (atlll en la y los conseJcros que torma ban el Gomas arbitraria mtcrpretac1ón dc las blerno de la reg10n autónoma.
Basta decir aqul que el momento
normas que el scitor Martmez Donungo da por integras de !as act.ua- en que la rebeliOn tue a consumarse,
les vigentes> en condiciones legales tué aquel en que el Pres1dente, don
de de::;empeñar ambas presidencias. Lws Companys. 1ey6 al pueblo catala de la Generalid.ad y la del Parla· làn, desde el Palac1o de la Generamento, se resolvíó el problema a&g· hdad, y por acuerdo unarume del
nando a esta unlca persona los dos U:o01erno de la regl6n autOnoma, una
ca.-gos. sln reparar en que illctdlan decJarac16n de la presLdencta y del
en otra tlegalldad pareja a aquélla Parlamento re:;iona1es, en el que
proclamaba el Estado catalàn de la
que se quena evitar.
Creo demostrar. no ya a cudlendo República .F'ederal Espauola, aña.
a1 v1gente estado de C'usas, puesto dtendo que al restablECer y fort111·
que tendiendo a anu lar la cuesuon car la República con loe dir1gentes
de competencr.a prumoVJda, hllblera- de la protesta genereJ contra el fas·
mos cometldo al apoyamos en èl, ciSillo, les lllVl~ò. ba a establecer en
Un& SltUaCIOU de prlllC:IpiOii, SlllO fun- Cataluila el Goo;erno proVislonal de
dandonos en la mlSma tupótk.sis legl\1 la Republl.ca.
Esta rebellón. realizada par los ti·
cuya convers16n en tesiS el señor
Mar.tlnez Uonungo propugna, que tutares de los órganos pollticos de la
este no tieoe personalidad para en- región, Slgruticaba el lallo eV1dente
tablar con encncta proces:ü la cues- y manifiesto Cie la nún1ma capacldad
t 16n de tncompetent ta qt.e lla pro- po11t1ca de los orgaru.smos reglOnamovido, y entre estas conctus10nes a les, es¡¡o es, del supuest.o eseuclal e
que eJ sercmo examen de las normas llleludlbie soporte JurldiCO tundamenen que wcho seii.or preteude tundar- tll.l de la conces10n hecha por el
se. nos lleva, nlllgun valor tienen en Esçaao, desde ei womenLo en (!ue eJ
der.:cllo las wnsiderac10nes que en Poder pobt1co otorgudo se utwzaba
el escrito se hacen respecto a la in- para fines pertectamente contranos
detensión en que ba quedo.do cata.- a. aquellos para los cuales la conceluña a.l uo poder ser otdo el organis· sión se .b.iZo, al comutcar, ablertn. y
regional autònomo. No ncces1ta violentamente, la cons tltucion del Es·
tado y el Estatuto reg10nal Y una
emo
ata1w1a de rensa a 1gnna d e 1os 6r- de
dos, o n&b1a que cuns1derar idenganos autónomos que· el Estado le
-En reahlt\t això des~,pareix, per- concedló para que é~te respete los tillcados a los oraarusmos polltlCos
de
la Generalldad con sus titulares,
QUè l'autoritat governativa de més derechoa de aquella región. Pt•ro si
r>etlt. rang que intervindrà serà el aquella neccsidad exlstiera, Clerta- y en tal caso como aquellos reprei?Vernador CIVl.l contra les resolu- mente que no seria in1putabie al Es- sentaban a Catalwia, estmtar dec~ons del qual b.1 cap sempre recurs tado el becbo de que por haberse rrumbado el regllllen autonó:nico por
~apeHació davant el Tnounal de lanzado al movimien~ rebelde per- abSOluta incapacidad polltica de la
emsa 1 rr ::m"SOs de cassació davrutt sonas ..nue encarnaban órgao(>S autó- región benefici.IU'Ia, o hab1a que di.seI Trlbtmal Suprem. Paig observar
ttnguir entre los órganos y los titu·
que. es refon el trànut de prepe.- nomoa de la reg1ón, ésta llaya que- 1ares
de los Organos, y en est.a hipòrt\Ció i dm.J 16 del
dad.o s1l1 la ~Lbilidad. de mani!est.ar
là de :eure~ dintr:e~~· ~~ bd;~ de modo junàJco su voluntad oolec- tesiS collSlderar que la tlt ular1d8d se
dhae 11\ se ...a presentació ¡ la sentènCla t1va y de restablecer por sua solos hailaba vacaote Slll pos.~lbllidad de
la reg¡òn autonOmíca por si sola,
urà de dict.<tr-se dintre de 1~ ta med.ios el legal !uncionnmiento de yqueconforme
a sus propias normas,
h~resta de la seva Vista, 1 en ell~ es su orgamsmo
representatlvo.
reconsl.ltuirla.
e ra sobre l'adnussl6 1 en el seu
A que er.ta. flnalldad sc !ogre, tlrn- pudlera
Porque conlorme a ello, el Parla~ sobre el fons. Oc:; de la mt.,r- de pn:úsamente el Estado mediant8 mento
na de elegJ.r al presidente de
Cló del r~urs Uns dos dies el reg.imen provisianal que tas Car- la Generalldad,
este al consejo eje~~F de la vista, els aut~ estaran tes espauolas soberauas llan estlma- cutlvo, y el Cuerpo
electoral. previa
S¡>ostcló de les parts.
do ad.et:uado y oportuno, régtmen convocatori&
del Pres1dente de la
ta-Creteu, senyor lUl.Il.ístre, que que con el planteamlento de esta Generaltdad, ha
elegir el Parlali mbé es tmcta de la responsab!· cuestion de compet.encl& se asptra mento, sm que de
pudlera sallrse de
tat civil de.:s tuncloniU'iS.
a anular. y aludlr vagamente co:.no este CU'Culo. l.Q opclón
entre uno y
fetExacte. En la reforma que he en el escnto se llace, a densa reper- otro de los térmlnos df'l dilema y el
bUt es reconeiX que hi ha responsa- cusión en la conclencta publica del establecimlento
medldas con1nf tat en els ftmc10narls publics per aspecto étlco- juri.dLco de la cues- gruentes 1 que dese las
aceptaron, soladel~~~~d'aquesta llet, d'acord a h tión. relativa a la pcrsonalidad pro- mente puede correspouder
órgaPrt·msa nL Amb això es dóna a la fesal del señor Martínez Domingo, no supremo de la República,aleste
órBe tontr una garwtia 1 Podrà tornar- tmplica no sólo el reconocimiento de gano supremo que
Estado netror.eUi 8 aque:.l fundonart que l'a- lo deleznable de la pos1c1ón legal a cesita para pooersetodo
y conservarse
que alude. slno una c~ega confl&llZa llllllterrumpldamente en activ1dad, el
el -;;~~ep;;J~~a ¿què ~ diu en ~~ld&d do olvJdo de la co- que ttene el màs alto poder de deCISión, para acordar la m<Xtificaclón
~~~!;:~~~~:!S!~~~~~~~~~:&:Jl!":Ci~~::ü~l;a
~~l'.:
del
órgano juridlco, democracla
órgano su,.
"<
1 premo que es en la este
representativa, como J.a de la República española (articulo 1.0 y 61 de
la Const1tución) el Parlamento, las
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Quedà aprovat i pendent de votació definitiva el dictamen sobre .EL SENYOR LLUHI INGRESSARA EN UNA
l'augment del preu dels diaris, que començarà a regir el primer Madrid. 13• _ ¡:,C:~~~C
! ! :n~~~!~~n del rorense. 1 com
·a
d
I
d'
b
"I
detalls
del
Ple
celebrat
aquest
mati que el trasllat del senyor Lluhl
dI e mes a ri
pel Tribunal de Garanties.
torbava l'adimmstració, el Tribunal
Es paasa a tractar de rescrit del llavia de declarar avui mateiK t COD4
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GASOLI NA

De la reunió del ple del T. de G.

AHIR, AL PARLAMENT DELAREPUBLICA

Y a ella8 acudió el Ooblerno de
la República propugnando, de aquelles dos termtnos del dilema, el menos atentatorio para la autonomla
de Cataluña, el que, dlstinguicndo
los órganos politicos de los titulares.
consuieraba vlgentes el régimen autonómlco y las normas que se establecen, y llmitàndose a pedír a las
Cortes que reconoctendo el hecho in·
negable de la rebelión y de la tmposlbilidad jurtd1ca dimanante de ella, de
que conforme a sus proplas normas
el régimen autonómlco .substltuyese
por si solo su or¡anlsmo representativa, remedlara esta s1tuaclón dlctando aquenas medidas provislonales que
se estimaran neceSA.rias para llegar
del modo gradual que la seguridad
1 el supremo lnterés de la Repúbll·
ca exiglera, lfl logro de aquella r~
constitución.
La competencla que para el legislador sobre esta cuesttón tlenen las
Cortes de la República, es de tan ('"1·
dente intulclón aue Jll.. -·-~ .... 1oa

sectores politicos del Parlamento Jo
puso en duda so\ament.e, porque s1
alguten por boca de quienes llevaren
su v011 en el debate expresó esta duda
a etectos puramente dialècticos o meramente retóricos, no solamente no
hubo qulèn utllizase los medios que
el reglamento parlamentaria le ofreeta para que las Cortes se abstuvlesen de legislar acerea del asunto, reconoclendo su lnco;npetencla, s 1no
QUf' los representantes de 1aa tuerzaa
pol1tlcas proplamente cataJanas constitu1das por las minorias de la Lliga
Y de la Esquerra, propugnaren medl.ante sendos votos y enmlendas al
dictamen de la Comlslón, que el Parlameni o decidlera acerca de las medlda.s que procedia adoptar para remediar la situaclón creada respecto
del régimen autonómico por la rebelión de los titulares de los or garus.mos reglonales. Esos votos partlculares y esas cnmiendas 1 su "'!seuslón, como las presentadas en <?Uesto sentido por otras mlnoria.s, ten1an
par objeto determinar la ext.eruaon y
la inten!=<ò;!,ad que la ci1Spo31C1Òil leglslatíva de las Cortes bublera de eJ.
canzar, pero nadie, repíto, tuvo que
plantear en la forma y poc los medios
reglamentar1os que pudlesen dar la
e!icacla jur!dica, duda alguna acerca de la competencla e' ' ,1 .l:'. mamento
para legislar acerca de la materla..
Hubo, s1. repetldo acuerdo e int.rlnseca constítucionalidad de la disposición que contlene el proyecto de
ley. Mas esta cuestlón, que por cierto se involucra en el escrito del [;eñar Martinez Domingo. de la competencla legislativa, 00 tieoe cablda
en el procedlmlento que mediante
aquel escrtto se pretende iniciar, sino
en el establecldo por la ley del Tribunal de Garantlas ConstituclOnales
para los recursos de inconstllucione.lldad.

Los argumentoa en que el sefior
Martlnez Domingo funda su pretenslón, de que se declare la incompetencta de las Cortes españolas para
dictar 1a tey de :¡ de enero del actu&l, tlene como base comtm la afJ.rm!l.ción de que la rebelión no atectó
a todos los organismes representauvos de aquella reg1ón. sino que dejó
intacte el Parlamento, ya que, segun
dice, llubo un numero de diputadus,
suflciente para su regular func¡one.mlento, que no tomó parte en aquéUa; por constgulente, el Partamento
pucde elegir nuevo prestdenl.e de la
Geueralldad Y este tm nuevo GObler·
no, de suerte que puede el organiSlllo
representativa regional substitUirse
por st solo 1 confonne a sua propw
normas. sin que, por lo tanto, se
llaya productdo sJtu&ción que llaga
imprescindible y necesarla la intervención de las Cortu de la República, y por ello, esta intervenc16n,
reallzada medlante la ley del 2 de
enero, lmplica una extralmutacton
de la competencía que el Estatu~
seliala al Estado.
La base de esta argumeotacíón es
en absolut<> contraria a la re&i.ldad,
como se ba aflrmado antes. La deCla.
claración cuya lectura fue necha
desde el ba.lcón de la Geuel'IÚlaad.
marcó el conuenzo Y coosa¡rac10n de
la. rebeldia del organismo regtonaJ..
1ué necha por la pres1denc¡a del Pa~:
la.mento regionaL Pues bten: sl 1a
declaraclón fué hecha pur acuerdb
de los diputades que constituyen la
mayorla efectiva del Parlamento, es
evidente que este se haJla lllUtlliza..
do despuès de la rebel16n pam !Un·
cionar como órgano representatfvo
reg1onal, porque para una porc1ón de
sus funciones neces1ta que tntervengan, según en su Reglamen~ cons~
la mltad màs uno de los diputados
poseswnados 1 para otras las dos
terceras partes; si la declaractón fué
hecha por acuerdo de un nllmero de
diputades que no coostttuyen !a mayona efectiva del Parlamento, eUo
tuvo que ser deb1do a que los de~
no concurrieron a la reunlón en qQe
el acuerdo se adoptó o a que se abstuvieran de votar en contra del mt~t
mo· en este último caso, contribuyeron' por omlsión a que el acuerdo se
adoptara, a que el órgano parlamentarío parttcipase eu la re bellon; Sl no
concurneron a la reumon porque no
tuv1eran noticlas de ella, tampoco al
hacerse notaria la declaraClou pusi~
ron en moVimiento las actlVidades
!uncionales Que les correspoudlan para hacer constar que la dectaracton
lelda por el seüor Companys no era
expres16n de la voltmtad totalitarJa
del ór¡r.mo, sino de tm grupo mlnoritarío. En todo caso, ba queda-do subslstente sin la rectihcaclón nl
revlslón, como expres16n de Ja voltmtad colectiva del Parlamento. aquella declarac1ón constitutiva de un acto de rebelión. ¿Cómo, pues, después
de estos puede sostenerse que éste no
afecta en sua con.secuencias pohticas
-dejando a un le.do las penales que
aún no han sldo objeto de dellnttiva
resolución- a todos los sectores cuyo
conjtmto !onnaban el órgano legl.slativo de la Geru....ut:Ad?

L'AUGME NT D EL
D ELS DI AR IS

PRE U

Ea repten Ja UlScu::,:;tó del pr.>jecte
de Llet sobre l'augment del preu ml·
oim de venda dels diarls.
Es repeteix la votacló d.'una esmena del senyor Valent!, la votació de
Ja qual no va ésser vàlida ahir. Es
refll3&da per 134 vota contra 12.
::i'aprova l'article segon.
Es posa a dlscussló l'article tercer
que dlu:
cLas empresaa perlodisticas quedan obligadas a facturar sus ejem¡JJares con suJeclon a tas regtas qut
a continuación se detaUan. incurrtendo Sl Jas mfrmg:leran en las san
clones que esta Ley determina.
a) La conuS16n vara los vended.~
res de la localitat en que se pubilque el penódlco, sera de ::uat ro cèntunos para los que se vendan a 16
ceo¡;¡mos, 'I de <'moo en pasando de
e3te wt1mo preclo.
b) La comlswn que oobraràn los
corresponsales Y demàs lntermedla·
rios entre les Administractones de
los perlódlcos y los vendedores callejeros tuera de la localidad en que
;;e publlque el periódico, serà de cuatro céntimos para los que se vendan
a 15 cént1mos y de cinco cénumos
cuando pase de este últlmo preclo.
Loa correspo,JSrues o m termedla.
rios de las ...mpresas peliodist1cas no
podràn dar ur.a comisión e. !os vended.ores superior n1 inferior a la de
tres céntimos por ejemplar que se
venda a qutnce célltimos 1 de cua.
tro céntunos pasando de este predo.
e) Para la subscrtpci.)n : veuta
de pu.blicactonee no diartaa regin\n
las l<l&nnf'ntes nol'IDliS:
Primera: Los vendedores en la localitat donde aparezca. la publlcadón, 1 los corresponsales en las
otras poblaclones nercibiràn la comlslón de cuatro céntlmos en los números o·¡e se vendan al públlca e. 16
céntlmos.
Segunda: No menos de 15 céntlmos en los que se de3de 20 ha ts05a
mos en los que se vendan desde 20
basta 30 céntimOS.
Tercera: No menos d c 10 céntimos
en los que se vendan a mll.s de 50
cèntlmos.ll
El senyor MIRONES defensa una
esmeiU\ a l'article tercer.
En votació, és rebut ;'l.da l'esmena
per 114 vots contra 15.
S'aprova l'article tercer.
Es posa l'I dlscuss!ó l'article quart,
que diu e.l'd:
cA fln de oue no pued1ln desvtrtuarse por un modo lndirecto los
precios de venta Y suscrípclón esta.blecldos en est!\ lP•J "'11eda. prohibl·
do a los perlódlcos dlarlas a hacer
regalos de nlngtllla clase Y toda suert3 de comb;naciones con perlódicos,
revlstas Y llbros.»
Queda aprovat.
Queden aprovat, a continuació, els
articles cinquè 1 sisè, que tracten
d! les <~!\ nc!c· ·s Y de la constitUCió
d'una Comissió per tal de donar
compliment els efectes assenyalats
en els articles anteriors.
El senyor CASTILLEJO demana
que la vigència de la llei llaurta de
començar tan aviat com aquesta tos
promulgada, però la Comlsstó accedetx a una atrartSaccló per tal de
ftxnr el t'OIT'enc de I'P'mlentada fi.
gèncla el primer d'abril.
Es aprovat un art1cle addiclonal
1 un altre del senyor Villalonga, 1
qued\\ aprovat el dictamen. el qual
tomarà a la Cambra per a ta seva
aprovació definitiva.

oas a MB.drtd. 1 on serà operat pel
senyor Corachàn. meLga de Batcelona. Va llegir-se l'esmentat escrit 1 &
contlnu&Clo mtervmgue el vocal senyor obert. ManUesta. que el que
interessava al Tnnu.oal no era mes
que assegurar la Pt:r&onalltat del senyor Lluht, 1 no s'lla fet fina ara
cap argument en el sent1t que no esttgués tan segtll' com en la prOpil!.
casa ni es podia ter dlt ariUIIlent.
perquè el Tribunal autoritzà el senyor Marti Barrera a esser traslladat a una altra clinica.
Per altra pan, no es podla aliegar
el dlctament del !orense com a desfavorable, o SJ.iul cuntran a l'ope¡a.
Cló, que no obugues a res el Tnbunal de Garanties 1 per al 'l'nbuna.l
el tor~nse no es més ¡¿ue un ta.cut~
tíu al qual es demanaren inlormes
com a altres, 1lgura.nt entre ells els
doctors .l:it:n\Bnào 1 Coraclla.n.
Per al senyor Sbert, et Tribunal
esu.va en llloenat per a resoldre com
esttmes convenient, encara que tos
LA
LLEI
MENTS

A contmuacto, eJ senyar aasw .u.
varez aprecià raons sentimentals per..
què es votéa a favor de l'Rutolitzacló
soHicltada.
El senyor Pedre¡al es mostrà par..
tldari d'aquesta autorltzactó, amb
una reserva, en el sent1t que l'estat
del s~nyor LlullJ no poclla esser causa per a d11atar la celebrac1ó normal de la vista
del Procê.a. En
aquesLes COndlCIODS votava a tavOI'
d.el soH1eltat.
El Pre.s1aent mantlestt\ Ja seva
opuuó tavorabte al trasllat, sempre,
pero, que llum en dones cvnetxement
al rribunal amb data d antelació a
1'operac10.
l!òS mOLStraren contraria ela &&oyors Alarcon, Garcia de Loa Riot
1 alguns altres vocals mea.
Es passa a votac10, 1 s·a.cordA el
trasllat pec UI vuts contra S. Per
t~m. el senyor LluJJJ st:ra opero.t a
Madlld, però no es cert, 0010 s·ha
atJ.rmat, equivocadament, que ba.gues d 'ésser trasllat a Barcelona..

D'AKftENOA· nuHous per a oll i l.bOO per a v1
Un DIPUTAT; 1 quant per a la

Es repreu 1a discussió del projecte de llei sobre arrendaments de Un·
ques ru:>tegues, ai qwu es pce..eu~.t:J.I
wverse::. esmenes que són retu:;aa~.
Es aprovat, sense discuss1ó, un article de la llei anomenada d.els Congelats.
LA QOESTIO DEL BLAT
Es lle¡pda l1Dll. pt ..,,;o..;;lclo incldeutal. ja coneguda del senyar 'VeJa..
yos, relal.lva als blats.

taronja~

.
El senyor JIMENEZ FE.RNANL>L<.c.: Nu aque3ta responsaDllltat jo
no l'accepto. (Grans aplaudiments.).
El senyor VELa :.: u$ rect.tflca i dlu
que ell no va parlar per a res que
pretengues que l'Estat adquiria el
blat gastant WO milions. "
)
Acaba. dient que sou desitja que
es cerqUi tma solució.
r
El MllUSTRE D'AGRICULTORA
l1 '""'ntt·.s~.a que 110 té mconveruentl e
ratificar la fórmula de la taxa d&
'ili pessetes, però que allò que e11
vol és que aJ;;ò Sigui per acord d•
la Cambra. El Govern no pot embarcar-se en aventures.
I
El senyor VELA'Xv.;>: Coincidiñ
V. S. en què la votació pot resultat
pelillo3a.
,
El senyor GIL ROBLES: Demano
la paraula. (Rumors).
El senyor VELA'X'OS tracta d'aclarir les seves paraules dient que 86
envolten doble mtenció.
El senyor GIL ROBLES: Hi ha a'!>
titudS que tenen tot el valor d'Unea
paraules.
r
El senyor ALBA prega al senyor
Velayos que no demani votació. ... 1
EJ senyor \1 :U. A~ os: Si no la val¡
a demanar! <Rumors).
El senyor VALLELLANO: Però té3
que es va a ler polltlca d'aquesta
mena? Per què es presentà? Demano
la paraula per tal d'explicar el vot.
El senyor VELAYOS retira la pro,
pos¡cló.
El sen}or ROURL'GUEZ DE Vl·
OUR!, a gran3 crits, dlu qüe s~
d'ol.r als que no la signaren.
,
, El senyor ALqA: Com que na .-~
tirat la proposició no es pot votar,
per ta nt tamp.:>c es pot expll.car el

El ::;enyor v~ x os la de tensa.
D1u que és sutl.Clent perquè es pren¡w en constderac16 la seva proposta
el tet que V1D.gw s1cmada pels rep~
sentants dè tetes ' "~ 'llinortes. A
més, la signen tots els Sllldlcats.
No es tracta de posar en ev1denc1a
el mtrustre d'Agricultura, Silló de
protegir el mercat blader 1 de reconètxer la recti ft"~" !Ó ! errors en pugna 1mb els interessos d'Espanya..
No vegl el senyor Gunenez l''er·
oàndez. darrera d'aquesta proposta,
cap maolobra polltica. L'únic que
sotllc1tem és que es compleixi la llet
l que es fa ci justlcla. Els drecrets
d'Agricultura han produït la paralltzacló en el , mercat blader l ve accentuant-se des de l'ordre mllliSte·
rial --claratòna d els rlecrets.
No creu corren~ que, per mitjà
d'una ordre s 'anulllil les disposicions
duu decret com es féu ~'arrerament
E1 senyor del Rto, per decret del ao
de juliol, establi la taxa progressiva sobre el blat.
Als agncuJtor::. ¡;¿'ls digué &I començament de la campanya, que el
seu blat valdria almenys 51 pessetes l com aquest cri\.ert no es maut.e,
resulta una desllelRltat. A més, &gnillca tm castlg per als que varen vot.
•,
complll' la lleL
::; aixeca la sesstó a les 9'25 de
Ategea qu, moltes reg10ns de Ca:.. la olt.
'•
tella continuen venen el blat a 46
Molts diputats queden a l'hemtspessetes el quintà mètric .l acaba clcle dlscutmt acaloradament.
sollic1tant es compleiXi la ileL (Aplau
diment::. dels agrariS).
Li contes~& el MINISTRE D'A·
G.k.~.uu .LiH)ttA. Dlu que ell no té
l'amor propi de manteOJ.r les sev~
disposiciOns, les quals no obeeixen
a cnten prop1, sinó als deguts assesson~ments tècnics l d'importants
centres bladers.
El problema plantejat pel senyor
VeJ.ayos te un aspecte minuscle l
un altre tonamentaJ. ReconeiX que
el decret del senyor de lOS .Rlos
estaou ta taxa. No ne aliUdlt a eua. I surt cap a Barcelona
SlllO que m ne lllllltat a reorgarutzar
l'orgarusme encarregat a apucar-la.
Maanct. la. -· El vocal Ciel TnbuL'ordre que s ·na retent, no moctl11ca nal de Garant1es senyor Sbert estie1 decret, s1no que l'aclareiX. JiJ. na- gue aquet;ta tarda al COngres 1 convia una .da de 51 passetes, pero lerencJa amb diverses persanalitatl
e~ donava el cas que sempre es ve- 1 paru. ae~Ulguaamen~ amb et.s se.
ma el blat supertor en qualltat, 1 nyors Maura, Ctrllo deJ R1u 1 diverso.
Cae, pues, por su base toda la ar- el resultat era que el blat mtenor diputats de l'Esquerra. A darrera bogumentacion del escrito a que se con- tenta que vendre·s per sota de la ra coinctdi amb el senyor Cambó
testa. Pero es que aún considerando taxa. u atxo nem reuut nombroses al bar del Congrés 1 mantingueren
ambdues personaútats una llarga con
que aquella base de argumentaclón queiXes, espectalment de Castella.
Justifica el canv1 de la mesura de versa.
no estuviera, como lo està, en contraEJs in!ormadors feren moltes sudlccíón con la realldad., tampoco 1» vo:urn per la de pes, ja que ella po.
drla llegarse a la conciusión de que dia conduir que el blat superlar es posicions sobre aquesta entreVista, 1
el Parlamento catalàn lla quedado posrl' a 66 1 -:!SSCteli, 1 això encarlrla algunes ambaren a suposar que ea
despues de la rebelión en colldlc10nes el preu del pà. No és -diu- que tractana de la vista que el dia 19 ea
normatea de fune1onamlento. Es un a m1 m'esben l'elevació del pà i ad· celebrara ¡¡el Tribunal per tal d 'exallecho notorio que los hombres del meto que es tingui que arribar a mmar l'escr1t del vlcepreslden~ dei
Parlamento que tomaren parte act1va ell. El que sostinc es que aquest no Parlament català sobre la const.ituen la rebelión pertenecen a la luerta é.:> el moment oportú, ja que es dlu C10na.lltat del ré¡pm translLori de catalunya.
politlca que en aquel predominaba, que sobra blat.
Afegeix que no es tracta de grans
En acabar la conversa els perio.
a aquéllos llamó el presidente de la
Generalldad y se llallan procesa- o petits propietaris, sin!l de blat bo distes s·aproparen al senyor Sbert,
dos por aquel llecho un número con- o de bla~ dolent. El blat bo venu~ al qual preguntaren prop del.s terslderable de diputados pertenec1en· al mateix preu, desplaça el dolent. mes en qué s'hav~a expressat en ta
Jo faré el que digui la Cambra, seva ent.revlsta, 1 el senyor Sbert,
tes a aquet sect.or polltlCO de la mayoria; de modo que Sl se estllll8.Se perquè no tinc inclinació a les meves somneul., respongue:
- Hem parlat deia temua que ra
que el Parlamento podla funcionar disposicions. El que sl dic és que no
del desglaç ràpid que s'està 1n1sln esos dlputados, resUltaria altera- vull la responsabilitat de mesures
da la dlll&mica polltica de tal modo que no obeeixin a Inspiracions me- clant als CtmS. No us puc dU' r ea
que pudiera ser que un grupo par- ves i puguin causar perjudici. Si la mes, I perdoneu-me que no m'enlamentano, que era nunona., se con- Cambra 1 els representants bladera tretlllgul, perquè aquesta nlt lle de
VJ.rt.tese en ntayoria, 'I viceversa, sm diuen que s'ha de fl.xar el preu ml· sortir cap a Barcelona.
11 a b e r mediado nueva consUita al lllm a 48 pessetes, per ml no h1 ba
cuerpo electoral; en tal caso, ¿cómo inconvenient, sempre que no excepuede deCU'Se cseguira siendo el ór- deixl de '15 qUilos per hectòlitre.
lóQUO representat1vo de la reg1órut Sill Consti que això no seria derogar el
que la trayectorJa y el ftmcionamlen- decret anterlar, sinó aclarir-lo.
Rebutja altre3 asseveracions del
t.o quedasen alterados par el hecho de
senyor Velayos, 1 dlu que la compa.
la rebeldla?
ració que s'ha fet amb la llet de
Par cuanto queda expuesto, suplico fixació del preu dels diaris, no e,
al Tribunal de Oarantlaa se slrva congluent. No es pot establir tma
declarar mal tonnulad.o y, por lo pos&lble paritat entre moltes coses.
taoto, que no ha lugar a resolver la En aquest problema hem de procuest.ión de competenda legislativa duir-nos tots amb la major serew.interpuesta contra la ley de dos de tat.
enero del corrient.e año por el señor
Ignoro 11 l'augment de les autorit.
Martínez Domingo, por carecer este zac10ns ha produït la pertorbació a 1'. cEl Ueoate», òrgan. ofie1o.::. del Qo.
señar del caràcter 1 representación què a.l:ludla el senyor Velayos. <Molts vern,. Pllbllca la seguent nota:
necesaríos para cntablarlo con eflca. diputats neguen que s'hagi produkt
~ ~mo día que ae celebraoa
CJa procesal, 1 s1 no se esttmase esta aquesta pertorbació.) Ah1 està el pro eJ. , ~OllSCJO de l{Uerra para Juzg&r
excepclón, declare que las Cortes de jecte .51 la Cambra el ereu pertor- a l eod.oauro Menendez, los marJWto
la Republica Española, al dictar la uad.or bo rebutjarà, però 11 l'accep. P~P~~J~0~r~~o~ ~gJ.l:
expresada ley, no excedieron los 11· ta a mJ m'llllporta poo la murmura.
.
""'ft defenso l'interès n~ Clanae¡;Lutas, que conterúan Jas con
m1tes de su competencia legislativa. e Ió, perquè .,.......,
saotaas
amenazas.
Otro s1: Se des1gna representant&
A la Veli se wtensi.hcaba Ja prodel qoblerno en este procedimiento clonaL
Acaba dient: Amb permis del meu pag~mda en Madr1d con el r~parto
al senor Fiscal de la Republl.ca, don cap polltic 1 del ~P del (>()vern, dlc de un numero extraorcUnarto de
Lorenzo Gallardo Oonzàlez.
que el minlstre d.Agricultura gasta. cU. a P .», cportavoz de la. Juven
Madrid, 8 de febrero de 1935. - ra 1100 m111oos en la compra del blat, tud Socialista» que dHundla el fa.AleJa.udro Lerroux y Gattia..J
1 se.p que després vindran altres 200 moso llllorme ' del ccamarada» De
li'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! los R.io.., puullcado por ILe Popu
laire» y UDllS cart.as espeluznant.el
con ui. descrlpclón de los màs varla.en mitges
doS tormentos.
.
Por cierto que ell. a P.t &tà samitjons
t.ts!echo de los éXltoo que obtlene
"La demanda de ejemplares sueters
dlc&-nos agobla. Los 25.000 que de
cada numero se Uran son iusufi·
bruses
e~entes. Los pedidos nos llcgan de
toclas partes. De Madnd y del re~
pullovers
to ae Espaita. Las tellcitac10nca 1
adi1estones son innumerables. A lot
que nos demandau una mayor tira32, Avda. Portal da I'An¡el, 34 J, PlaQ& de la Universitat J da dc eJemplares, hemos de decirl~
que no olvlden que nuestro periór'
díco es Uegal."ll

El senyor Sbert conferencia amb diver:
ses personalitats pò·
lítiques

-

La tra gèdi a
asturiana

l'informe de Fernando de los Ríos
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EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

A Roma s han êntrevistat el ministre de Negocis d Abissínia i Suvi eh
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PER ALS AMICS EMPRESONA1S

la nostra subscripció l'agreujament de

l'actual
tl iete ita Io- a biss i n i es de u a I

Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Carmeta. Mon te rd e .. . .. . .. .
Ricard Monterde ...... .... ..
MarceHl Monterde ........ ,
Carmeta Monterde ... .. . ..A
Josep Monterde .. . , .. ... .. .
Paqulta Monterde ... , .... ,
An¡ellna Monterde ... , .... ,
Telm Monterde ........... .
Isidre Monterde ......... ,.,
Marcelll Monterd.e . .. ... .. .
Josep Monterde . .. .. . .. . .. .
Manuela. S. Monterde .... ..
Carmeta. P. Monterde ..... .
Josep Lls .. . ... . . . ... ... .. .
Antoni Lugar ...... ....... ..
Mart! Alsma ...... , ....... .
Isidre Torrens ... .. . ... .. .
Narcís Creus .............. .
Gonçal Casa.s .............. ,
Josep 1 Miquel Alxalà ..... .
Ramon Barquès ...... ..... .
Lluis Riga! ................. .
2'- Josep oelva ... ... ... .. . .. .
l ' - Jaume J . Riera............... .
l ' - Josep Guàrdia ........... .

Ptt1.
Suma anterior ,.. •.. 29.979'35
REUS:
Em111 Toel Barrera .. . .. . . ..
1'Mo.rla Duran Fort... .. . .. . .. .
l 'Emili Tost Duran ........... ,
1' J aume .fo'orcactas .......... ..
1' Dolors Rosell6 .. . .. . .. . .. . . .._
1'Maria Rosa Forcada.s ..... . .. .
1'Andreu Caballé .. . .. . .. . .. ,
1' Dolors Fené de Llauradó ...
l'Antoni Co.nela ..... . ........ .
0'50
Ramon Margalef .. . .. . .. . .. .
0'50
Pere Llact6 . . . . . . ... .. . . . . .. ,
0'50
Teresa Plana. . . . . . . .. . . . . . ..
0'50
Antoni Gurrera . . . .. . . . . . ..
0'60
Un grup de socis del «Centre Catalanista Republicà»,
d'Alforja ... ... .. . ....... .
8'60

1'-

cPA'l1UA NOVA»:
A Fernàndez VIdal .. . .. . . ..
Jacint Gulnart .. . .. . ... . ..
Ricard Ro las .. . . .. .. . .. . .. .
Antoni Formiguera. ... .. . .. .
Doménec La torre ........... .
l.brln PI ............... ..... .
.. . .. . .. .
Teresa Gnya.
Mont~errat Latorre ... .. . .. .
J aume Rius Grull ......... .. .
AnLònla. Pradells ......... . ..
Neus Formiguera ... .. . .. .
Dolors Formiguera .. . ... .. .
c onrad Capella .. . .. . ... .. .
Jaume Latorre .. . ... .. . .. .
Evarist Rull .. . .. . .. . .. . .. .
Josep Gayn ................. .
~eó Levi ................. .
.,osep M. Marlet . .. ... .. . .. .
........ .
~an Ferrer
... ,anclsca Pareta .......... ..
J M. MarIet Pareta .. . .. .
.. ...... .
J Casals T.
Conrad Ridaura . . . ... . .. . ..
)Januela Cnrrera.s ........... .
lsldre Badia .. . . . . .. . .. . .. .
Mercè Badia _.. . .. .. . . .. .. .
I sidre Badia T:mdó . .. .. . . .•
Alrons Daumau ... .. . .. . . ..
l"ranclsca Tandó .. . . .. .. . . ..
.Júlla. Cruixent .. . .. . .. . . ..
.Jordi Fernàndez .. . .. .. .. .. .
Antoni Fernàndez . .. ... ...
'l'eresa. Torres . . . . .. .. . .. . .. •
:Ramon Formiguera .. . .. . ...
Roser La torre . . . . . . .. . .. . . ..
.. . . .. .. . .. .
Anna Teruel
)1anuel Fuster ......... .. .
Carme Brlansó ... ... .. . .. .
Teresa. Fustet'... .. . .. . .. . .. .
Jordi Simó ......... ..... .
J oaquim Homet Font....... ..
Serafina. Buscatà............ .
Ramon Ferrera... . . . .. . . .. .. •

4'5'1'2'1'1'2'3'5'6'1'-

.Josep Ollé de Ja. Riba. .. . . ..
ORUP DE VEINS DE LA VILA D'ARBECA:
Jaume Perera ......... .....•
Josep Català .. . . . . . .. .. . .. .
Rermenegllda Guascb .. . .. .
Carme Timoneda... . .. .. . .. .
Ramon Alxalà .. . .. . .. . . .. .. .
........... .
Joan Ribera.
Jgnasl Aixalè. .............. .
......... . ..
Pau Rulló
... ... .. . . ..
Aurell Rtbea
Ebundl Perera . .. ... ... .. .
Josep EUc:> ............ ..... .
Antoni Monellls ........... ,
Antoni Elles .............. .
Marlan Teixldó . . . . . . . . . . . . . ..
Bonaventura Bosch Perna.u ...
Josep Sans Bertolo . . . . . . .. .
BenIto Navarro Berengué ...
Sevl Clave Bosch . .. . . . .. .
... •..
Josep POi\11 Vllà
Ramon Sans San!ellu .. . . ..
Antoni Telxldó . . . ... ... .. .
Domènec 6nns Sans . .. .. . .. .
.Francesc Sans Sanfellu ..... .
Josep Pau Montero . . . . .. .. .
Jaume Sans Gra.s . .. .. . .. .
Sebastià Salat .. . ... .. . ...
Antoni Balcells . . . .. . .. . .. •
Antoni Gotxens ... .. . .. . . ..
}!:usebl Monells . .. . .. .. . .. .
Jo,;ep C\llleré... ... ... .. . .. .
Jaume Bo1dú . .. .. . . ...... ..
Josep Pltarré . . . . .. .. . .. ... .
Francesc Gabernet . .. ,. . ...
Francesc Riu ............. .
Josep RI bea .. . .. . ... . .. .. .
Joan Nos ................. .
Fronccsc Sumalla .. ......... .
J aume Quintana. ........... .
Ramon Pltarré .............. .
cUntn Retluhilcana• ... ... . ..
Uns Quants obrers de E. E.
de C.. Central Tècnica de
&lot Adrià:
10l>ep Espanol... .. . ... ... ...
Enric Alenya . .. .. . .. . .. . .. .
Torlbt Parent .............. .
Franceac Mata ........... .
Josep Cunlll ......... ..... .
Jaume Parent .............. .
Dante! Rodrlguez .. . .. . . ..
Amadeu Casals . .. .. . .. . .. .
Emt11 Lorto . . . .. . .. .. . .. .
Emlil Geremias . . . .. . . . . .. .
Pere Tugas ................ ..
Emlli Ferrer . .. ... ... .. . ...
Jaume Prim ...... ... ... .. .
Jacint Avlln ...... . . . . .. .. .
COLL l>LANC:
Josep Rius ................ ..
Antoni Sans . . ... .. . . .. . ..
Magi Camponera ... ... ..... .
Joan Rius ...... ... ........ .
Alexandre Alslna ........... .
Per·~t Macllla.s .. . .. . . .. .. . .. .
Ramon Faura. .............. .
Pepctn. Rius ... ........... .

Joan OU ......... ....... ..

ban Mollfulleda. ... ,. ... .
Uanuel Ripoll .............. .
Antoni Ortega ......... .... ..
. .. .. ... .
Jo,;ep Guasch
Concepció Franch ... .. . .. .
Antoni Parellada . .. .. . .. . .. .
.. . ... .. . .. .
Antoni Rocb
Andreu Adubau ... •.. ... .. .
Gabriel Sòria .............. .
Joan Sala ...... ........... .
Est~

Grup u l!;Squerra Republlca.no. de St. Llorenç d'Hortons :
.. .
Esteve Gramunt ...
Josep Orpi ................ ..
Josep Gabarró .. . ... .. . .. .
... .. ....
Antoni Eateve
Josep Correra.s ............ .. .
Josep Mas ................. .
Salvador Mas ............ .. .
Ernest Mollué .............. .
Esteve Esteve . .. ... .. . .. . .. .
Sadurnt l!;nrich .. . ... .. . .. .
Joan Ma.s ... .. ........... .
Pere Canals .. . .. .. . .. . .. .
J oan Carreras A. . . . . .. . .... .
Andreu Solé . .. .. . ... .. . .. .
J oan Carre ras .............. .
Antoni Esteve ......... ..... .
Pere Torrens . . . .. . ... .. . . ..
Andreu Ollé .. . .. . .. . .. . . ..
Salvador Icart .. . .. . .. . . ..
J aume Jo.né . .. . .. .. . .. . . ..
J osep Doménecb ... .. • .. . . ..
Jaume Vlladoms . .. ... .. . .. .
J oan Esteve . . . .. ... . .. .. .
Santiago f 'arru ....... .. . ..
Pere PuJades . .. .. . ... .. . .. .
Jaume Emlch . . . ... . . . . ..
Concos-Brocà, de Guardiola.
de Ber¡a ............ ..... .
Pere Monterde ...... ..... .
Paqulta Monterde ........ .. ..
Josefa. Monterde ... ... ... .. .
Isidre Monterde ... ........ .
Pere Monterdt! ...... .... ..
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. ................ .
M O.
A. S ........... ............. .

A. Hurtado .. . ... ... ... .. .
Joan Salamaria . .. ... .. . .. .
Josep Moreta. . .. . .. .. . .. . .. .
Martine;¿; . . . . .. .. . ... .. . .. .
Jos~p Nadal .............. .
Enric l::iolann. . .. .... .. ... .. .
A. Crespo . . . ... ... ... ... .. .
Atdrlcb . .. . . . .. . ... .. . . .. .. •
Josep M. Martl ... . . . ... .. .
........... .
Joan Santos
P. Derengueras ........... .
Gultart ... . . .. ............ .
J. Sam pol ......... ........ .
Catalina Martinez........... .
Martl Trladó . . . ... ... ... . ..
Vicenç Marlné ...... ... ..... .
l.llquel GU ................. .
J osep Rovira .............. .
J osep Suflé ... ......... , .... .
Rafael Garcia ......... ..... .
Isidor Peruga. ............ . ..
Ramon Bartralot ........... .
Ramon Corné ...... .... ..
Esteve Trope . .. ... .. . . . . .. .
Uns quants companys d'esqucrrll residents a. cLe
Boulou• ................. .
Joan Ollvé ........... .
Uns catalans del carrers de
Tamarit I Urgell . .. . .. .. .
Eliseu Marlmón . . . . . . . .. . ..
R11mon Cabré I Marcella. Vl!alta, d'Hostn!ro.ncs .. . .. .
D. Ubach ............. .- .. .
Fami11a Pl!arré ... . .. . . . . ..
David 0111 1 la. seva. esposa .
PF B ............. .. . ..... .
Manuel Solé ..... ......... .
Ramon Olivella ... .. . . .. .. •
Teodor Solé .............. .
Matilde Solé . . . . .. . . . .. . .. .
Pepeta Bertran .. . .. . . .. .. .
Manuel Solé . .. ... .. . ... .. .
Tomàs Olivella ... ... ... .. .
Carme Romeu... .. . ... .. . . ..
Francesc Pedrol (Avi) ......
. .. . .. . ..
Pal mira Canals
Maria. Pedrol (per l'Avi) .. .
Francesc Pedrol ... .. . .. ... .
Rosa Pedrol ............. ..
Consol .................... .

l'0'50 P. R. ··· .................... .
0'50 J. P. Segarra. .............. .
2'- Mercè Solanas ............. ..
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Mercè Samorano ........... ,
Pilar Samorano ........... .
Montserrat Samorano ... .. .
Joanet Solano ...... ........ .
Carmeta Solano ... ... . .. ..,
Dolors Solano .............. ,
Maria J. l:olano ... ,....... .
............. ..
A. OU
.. . ... .. .
Ricard Rius
Un client de la. taverna
Graupera . . . . .. .. . .. . . . . .. •
A la. memòria. de Jaume
Compte . . . . .. ... . . . . .. . ..
Una S1leta, altra vegada ...
Pere Dalmau I tamUla, ter.. . .. .
cern ve¡ada .. .
Cinc esquerrans de cor, de
l'Hospitalet . .. .. . ... . . . . ..
.Famtlla Bley . . . .. . . . . . . . .. .
Llorença Junyent .......... ..
Fa.ml11a Vela. (4.• vegada).
Fami11a Bublranas Urqulzu.
Cecilla Labreda. .......... ..
Alfons Oliva . . . .. . .. . ... . ..
Nena Maria Pons. 3.• vegada.
Joan Pons, 4.• vegada ......
Joan Prat, 2.• vegada . . . . ..
Pere Monné, 2.• vc¡ada . . . . ..
S. Trladó Prats. 4a. vegada
Una. !:unilla d'esquerra . . . .. .
Un grnclenc .. . .. . . .. . .. .. .
Nen Amadeu Coca ... ... ...
E. Casnnovns . . . .. . . . . .. . .. .
. .. ... ... ...
Mori I Nur!
Un nacionalista ... ... .. . . .•
Teresa Sans . .. .. . .. . .. . .. •
Iscrn Paz . . . ... .. . ... ... . ..

1' - R. D ....... .............. .
1'- Tres germans mitjans

•50 Teresa Tortras . .. .. . .. . .. . .. .
0 ._
E. Bladè . . . . . . ... .. . . . . .. .
2
0'50 x. x ....................... ..
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Isidre Vallés ............. ..
.. . ... . ..
Josep Cabrelles
Francesc Cabrelles ....... ..
Consol Rambla . .. .. . ... .. .
Isabel Cabrcllell . .. ... ... . ..
Isabel Morales .. . .. • .. . ... .. .
F. Cnsasús ...............
fint;,· ~ivis de .. sarrià; ïi 1a
memòria. de l'Avi
Un subscriptor, Riba i Esqulrol .................. ..
L'è.vla que ho 68, 1 no és cono~~~~ 'Mo.iri.ñ&; de "i.·.A:
...
metlla del Vallés
F. Capella, de l'Ametlla. ...
Un ¡rup de catalans republicans de :Mataró ........... .
Lluïsa Soumell, de Mataró .. .
Un del Front únic, de Ma.taró ............... ........ .
Carme Orlo!, a la memòria
de l'avi Macià ...... ..... .
Eilperanca Pau, a la memò-
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Pacte de Roma
D e la mateixa manera que el darr er incident ttalo- abtssín i s'arranjd: amb bones paraules i prometences de seren itat Que culminaren amb el pd:nic de la Soctetat de N acions a par (ar d el problema,
el nou incident que s'ha produït t a dos dies h a pres i mmedtatar.~ent derivacions insospitades.
Quan ta uns tres mesos els abissinis i els italians tinguer en
l'altra topada, ningú no manifestà massa interès a enverinar la
questió, i, en aquest cas, ningú, es pot dir Que és estrictament Itàlia, ja que els abissinis poc poden tenir ganes de cercar complicacions que provoquin una guerra de la qual dilfctlment sortir ien
vel!Cedors, a menys que prengués derivacions europees. D'ací ve
l'interès que com a espanyols tenim perquè es mantinguin bone.s
relacions entre les tres potències mediterrànies, França, Itàlia i
Anglaterra.
No pretenem pas dir que l'mcident que ha costat morts i t ants
a italians t a abissinis (els italians morts en aquest cas són més
gennans de raça dels mateixos abissinis que no dels italtans, ja que
ea tracta à'tnàtgenes) hagt estat purament i simple una provocació.
No és pas que una tesi d'aquesta mena no tos defensable, donades
les condicions de poca o nul·la civilitat de les tribus somalis que
v iuen a banda i banda de la frontera italo-abisstnta. A més, no és
pas p erquè st que entre els dos territoris existeix una immensa
zona neutral la qual està en disputa entre els dos països. No ta pas
tant que un incident molt semblant es proàut entre tropes f ranceses
t tribus semt salvatges à' Abisstnía t no va passar res de l'altre món.
França es féu cabal de la realitat existent en el tons d'una topada
d'aquesta mena entre tribus endarrerides i trenà a temps.

i:=

B:=

Itàlia, peró, pensa d'una altra manera. Ja dèiem en una d'aquestes cróniques, quan es discutia a Roma, que per als dos pafsos
el Pacte aue en pogués sortir tenia significats molt distints. Per als
francesos es tractava de tenir les mans lliures a l'exterior per a
ter front a la situació interior, que es va agreujant cada dia més.
Per a Mussolini, pel contrari, es tracta de cercar a l'exterior un
afermament de la seva posició en l'interior, donant compliment a
una petita part de les prometences demagógiques tetes al seu poble
i que cal reconèixer que en aquest cas concret corresponen a un
àestg de gran part del pafs i en gran manera a les necessitats, algunes imposades, i altres derivades de fatalitats de la civtlització.

~:=

Quan l'altre incident, Itàlia va cuitar a presentar- se com una

l '-
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ha rebut fins ara cap ultimàtum d'itàlia, 1 ha. desmentit !onnalment que
hagi hagut agressió o avançament
per part de les tropes e.b1aln1es. Extraoficialment h om 1nd1ce. que no és
probable que Ab1sln1a accedeix! a. les
demandes italianes.
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mu1ntm1n...
Ja tenim fantasmes a Barcelona.
Cal estar agraïts a la Providència,
que ens ha /ontit un tema en el quaJ
suposem que no tindrà res a dir la
censura.

Ara, la situació és tota una altra. Itàlia i França han arribat

•••

o·so
o·so d'Abissínia. Aixó solament era ja un perill. Peró el jet és que s' ha

,

0 •50 a un acorà precisament eixamplant la influència italiana al costat

g:

50

presentat una contingència molt abans i Itàlia l'aprofita. Està gat-

2'- rebé segura que França no ha de ter gaire cosa més que algun gest

vague per a defensar el dret d'Abissin ta a conservar
r= diplomàtic
valgué la derrota completa infligida
mena d'independència que
Tampoc Anglaterra, després de les converses
italians l'any
r= deals Londres,
malgrat que Itàlia ha tingut bon compt.; de no prola

1896.
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L'emperador d'Et lopla, el dia de la

metre res que la pogués compromet re massa, no és gaire fàcil que
vulgui aprofundir molt en defensa d'aquell pats que ta l'efecte d'un
Abdis A~ ...ella <Albislnia), 13. protegit de l'imperi britànic com algun altre que n'hi ha a Europa Continuen les negociacions ent re el
abisinl i la Legació d'Itàlia .
Govern
mateix.
Sembla que les negociacions van per
Mussolini, i no per pur esperit de revenia -aquest en tot cas bon carni i ambdues parts estan d'aserà utilitzat per a evitar una oposició popular- si no per neces- cord. en la urgent necessitateld'este..terriblir una zona neutral entre
sitat de cercar sortida a la seva potencialitat i a la seva població, tori de domini italià i l'abis1ni.
anirà fins allà on pugui en exigir reparacions territorials a Abissinia. Si demana reparacions pecuniàries a les tribus salvatges, que
LES T R OPES ITAL.II~NES
HAN SORTIT CAP EL SUD
sap que viuen en plena misèria, és per assegurar-se després un moEN SEC RET 1 ITAL IA, S l
tiu per a exigtr més compensacions territorials quan es presenti
HAGU ES D' ATACA R, HO
una nova contingència, aprofitant l'incompliment d'una clàusuFARIA A LA MODA, INVA·
la que sap que no pot tenir efectivitat.
OINT A BISSINI A S E NSE

2'- ra, desmobilitzaria i s'acontentaria amb el que pogués obtenir sense
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tirar a tons. Ni el Duce és prou suïcida en aquests moments per
arriscar-se a una guerra que pogués tenir conseqüències més greus
que una simple lluita amb Abisstnta.
Aquest incident. tant si té conseqüències greu<~ per als països
no directament interessats, ha de servtr almenys per a posar
de manifest que tota convenció entre nacions, que no sigui a base
d' una franca desmobilització i d'un c'esarmament absolut t r eal, en
definitiva es converteix t:m un Pacte contra algú. Molt serà que, a
no trigar, no haguem àe viure aguna altra experiència que ens post
de manifest la verttat d'aquest axioma en ·elació a l'altre pacte
que s'ha tet darrerament a Londres.

PREV IA D E

trens de troSud, en mig
s'ha guardat
àdhuc per als parents 1 amics. No
s'ha pennès a ningú entrar a l'estació. Hom diu que altres quatre
trens amb tropes i tanques lleugers
moderns han sortit també de Bolònia cap el mateix destf.
Els hotels de Roma es veuen aixi
mateix plens d'oficials 1 hom diu

Focs
de Bengala
UNA MANIFESTACIO U'EXTREMA ESQUERRA A LA PLAÇA
DE LA REPUBLICA DE PARIS

2'50
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-------------·--------Sabem que són molts
els comerciants que constaten a diari com els compradors, en afavorir llurs
establiments, fan referència a l'anunci que d'a·
quests han llegit a LA
HUMANITAT.
Agraim als nostres lectors aquesta actitud, que
recomanem que sigui imitada.

---·=======-=====~

1930

Una manlfestaoló d'extrema esquerra a la Plaça da la Hepll;auoe, ae
Paris. per tal de commemorar les jornades del 7 1 9 de febrer d el 1934.
L'a grupació d'esquerres ha organitzat una gran manlfestactó la qual
s'ha d irigit a la Plaça de la República I ha dipositat al monument grans
rams de fl ors roges. - L!l man ifestació a la Plaça de la República
<Express · Foto.)

~;

MEDIEVALISME

Aquest numero ha
estat visat per la

cent hangars portàt.i.Js, capaços de

censura

soldats eiopes s'estan concentrant
prop de la frontera de Ualal, però
hom espera encara que el conflicte
podrà evitar-se. També s'ha dit amb
caràcter oficiós que si Itàlia. es veiés
obligada a intervenir a Abisínia, ho
faria sols com a «mesura de pollela» i, per tant, sense necessitat de
cap prèvia declaració de guerra.
Les noticies oflcio~es són que continuen a Addis Abbeba les negociacions per tal d'arribar a un acord
entre Itàlia i Abisínia. Itàlia insisteix en què s'estableixi una zona.

En Fradera, a Mataró, 1a torna a
fer d'alcalde...
Que en són de feliços els pobles
que uuarden reserves per als cas011
de compromís ...

CO NTIN U EN LES NEGO· poder ésser aixecats e."l. un lloo qua.lCIACIO NS 1 BON ES IM· sevol en poques hores.
PRES S I ONS
Oficiosament s'ha dit que 30.800

1._
2'2 '0'50
1'1'DECLARACIO
1'Ara bé; si malgrat el que es pot esperar de 1.a necessitat dels
GUERRA
1'pafs
altre
algun
o
Anglaterra
pau,
la
conservar
a
d'Europa
1'- països
Roma, 13. - Quatre
2 's'entestés a voler defensar Abissínia fins allà on calguès, en les pes han sortit cap al
2 ·circums~àncies actuals ta l'efecte que Mussotmi tana marxa enre- del major secret, que
2'-
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eeva oorona ol6, l'a ny
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Com que «Editorial
Llibertat», domiciliada al carrer Tallers,
núm. 48, és un «des.
conegut», hem de
pagar el tribut
amb recàrrec
Hem pogut comprovar, en perju.
dici nostre, la. certesa de la. queixa
que molt sovint ens telen ciutadans
que es veien obligats a abonar amb
recàrrec rebuts d'impostos mUIJ.ictpals que no els havien estat presentats al cobrament. «Editorial Llibertat)), empresa editora dei nostre
diari, ha pagat, suara, amb recàr.
rec, un debut de l'arbitri sobre Inspecció d'Electromotors, en el qual
justificant d'avis hi trobem la. pelegrina nota «Desconegut pels veÏDS)
'
malgrat portar cla1·a l'adreça.
Es a dir que, avui nosaltres ·-1
demà qualsevol ciutadà- hem do
pagar les conseqüències que un recaptador no hagi sabut trobar el
contribuent al domicili en què està
e:¡ta.blert, cas, pel que es veu, quo
es presenta cada dia, amb eviden~
perjudici per als ciutada.ns.
Oaldria que, qui ha de !er-ho,
procurés t:vitar aquestes anomalieS
que tenen tot el caire d'un abús.
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3'1'0'20 R. T. B .................... ..
Una. esquerrana. de fc ... .. .
l'0'60
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1'2'0'60
2'-

1'1'1'-

que algunés t ropes han sortit
ja cap a l'Africa, malgrat que les
autoritats neguen aquests rumors.
Mussolinl ha presidit una reunió
nacional, a la qual ha assistit Balbo. No s'ha donat cap nota. respecte
a aquesta. reunió, però hom creu que
s'ha. tractat de l'aspecte militar 1 de
la situació a Ettopia, la qual ha estat àmpliament discutida. Hom sap,
també, que en les fàbriques italianes del Nord s'han coHocat pel Govern orir;•• J14'1' a Ja conr~n : ~~, :, dP

més. No estava massa segura de com es prendria la cosa França í,
l ' - a més, estava reunit el Consell de la Societat de Nacions que demostrà una gran pressa a arxivar l'assumpte per evitar una possible
l ' - discussió entre les potències que en són les veritables mestresses.

.. . .. . .. .
J . Casanova.s
Jaume Manubens ........ .
Pere Rovira . . . .. . . .• . .. .. .
... .. .
VUanova Giralt
VIlanova Slrvent ............
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EL GOVERN D'ADDIS AB·
BEBA DI U QUE NO HA
REBUT CAP ULTIMATUM .
EXIST EIX INVASIO
NO
AB ISSI NA
Addis Abbeba, 13. - El Govern no

1'- víctima que se sacrificava per la pau. No podia arriscar-se a gaire

Avui, dijous,_ l'eminent artista senyora l;;saueth '-'Oen. a~s ue Pérez Farràs donarà un Recital de
'Jioli :t l'Orfeó Gracienc.
Demaneu invitacions a LA HUMANITAT, «La
Rambla» i l'Orfeó Gracie:nc.
~ ---·

Anglaterra intervé i demostra un gran Com es cobren
interès en que no passi res.-Eis italians
con- exigebcen reparacions pecuniC:Jries i e I s impostos
seguretats territorials
municipals

PANORAMA INTERNACIONAL

•

• ••

• ••

Els agraris barcelonim no poden
veure els de la Ceda. Aquests diuen
epidèmies dels agraris. Tots ells utan a 11Uttar amb la Lliga ...
La unió de les dretes, a Catalunya,
(Passa a la pàgina 4) és un jet.

Els Consells de Guerra d 1 ahir
foren tots tres absolutoris
La causa contra un
i n t e r v e ot o r dels
F. C. del Nord i un inspector de Vigilància
Ahir a la tarda a. l'edifici de Dependències Militars es va veure en
Consell de g111erra la causa instruída contra Josep Figueras, Interventor de la Companyia dels F. C. del
Norò 1 Càndid F ernà.!ldez, inspector
senyor Martínez Penalver. Presidi
el Tribunal el tinent coronel senyor
Jl.ménez Rwz, actuant de ponent
l'aua1tor de segona, senyor Martmez
La~e i de tiscal el jurídic de la DiviSló. Actuaren de defensors el capità Gulllem Reinlein, pel processat
Figueras 1 el tinent Màxim Jimènez, pel processat Fernàndez.
De la lectura de l'apuntament
es desp1èn que els processats foren
detinguts a conseqüència. de denúncia del Cap de l'Estació del Nord.
Segons sembla. en aquesta denúncia
es deia que el senyor Figueras havia. contribuït a. la. coHocacló d'una
bandera d'Estat Català 1 l'altre processat havia 1ntervmgut els aparells
telegràfics 1 telefònics oficials, si
bé, segons es desprèn dels autes, Ja
cosa no anà aixi, ja que el processat Figueras s'oposà. en últim tenne
1 després de prèvia. consulta a. Governació al fet que fos coHocada l'esmentada bandera i el processat Fernàndez es llnutà a. ordenar a agents
a. les seves ordres la vigilància. deiS
esmentats aparells.
Han comparegut els testimonis
Farrés 1 Monté, agents de vigilància, 1 Morales, porter de l'Estació
les deposicions dels quals han es~
t-at favorables als processats.
El fiscal en el seu informe demana l'abs<?l~;~ció dels processats, a la
qual petició s'adhereixen els defensors senyors Reimlein i Jiménez
afegint que cal un veredicte amb
tots els pronunciaments favorables
com a. una reparació moral. A continuació el fiscal demana es declarl
falsa la denúncia i es faci la. reserva
pertinent per a querellar-se contra
el denunciant que, per cert, essent
ell la base de l'acusació no ha comparegut a !a vista per trobar-se
malalt.
El Tribtmal s'ha reunit a deliberar en sessió secreta 1 sembla que
el veredicte serà d'acord amb la.
petició del fiscal 1 de les defenses
&I bé no serà fet públic fins que nÓ
l'aprovi l'auditor.

Estan conformes tots els autors
o bona part d'ells, que l'~poca CW:
ttull respon a una mena de &egona Edat Mit1ana. Ha mort una etapa de la Civilització, í mentre
la que ha de segui r-la es maqwlla
per a sor tir a escena, vivim ur~ entreacte semblant a aquell tèrbol
teló tirat que començà amb l'ensutciada de l'imperi d'Occident
acaba amb la desfeta de l'Imperí
d'Orient.
La tòn:va de torça, que reveste¡,;¡;en atstmts governs europeus, ta
vwtencta stStemattca en les trijulgues r acials, el desbordament bàrbar de tota mena de passtons i d
r edreçament inopinat de tests f
doctrines obertament f e u d ats i
guerreres, corroboren _ el ¡¡ue dic.
I , encara més, la reapariCió d'~
quella llegen.dàrta golafreria collectiva que caracteritza, en part
els costums í usatges medievals
especialment en terres tudesques'
'
italianes o bohèmies.
Així en una vileta txecoslovaca
de ~m Santa Nicola, hom ha pre~
sencmt unes bodes que ultrapassen de molt les de Canà, les de e~
macho i fins les d'Alexandre a
Babilònia. Els convidats, durant
60 horea varen i ngerir molts centenars de litres de vi i licors t devoraren dos cavalls, tres porcs í
una enormitat d'oques í ànecs.
Les ambulàncies retiraven la majoria dels comensals. Entre els
més marejats figuraven els nuvis.
Per altra banda, els aleman11s
trac_te1~ de r evif ar, amb mires turisttques, les seves tradicions folklòriques d'un pintoresc més agut.
I a Nuremberg hom ha passejat
pels carrers, en plena festa popular, una llonganlssa de tres-cents
metres de llargaria. Es veu que c.l
país de la destral executora no (s
sols botifarra allò que el poder ¡a
al ~obl:. També ta per a ell llongamssa.
Consell de Guerra conGargantua f Pantll{lruel faran
~é de. ressuscitar una temporada
tra l'alcalde de Vila1 ve.n:r a Europa. Tot plegat, dijuïga
verttt. Fins que algú introdueixi
la morra medieval dels autcs de
Ahir al mat! a !'edifici de Defe d'Arbues Torquemada. Alel ho- pendències Militars es va veure la.
res 1r. no t arà riure la cosa.
causa instruïda pel comandant &e. ' · M. FR ANCES nvnr R.II'- Ud B las Armandll. contra

el paisà Enric Pla Pous, Alcalde
de Vllaju1ga, pel suposat delicte
d'auxili a la rebeH.ió, en Consell de
guerra. d'oficials generals. Presidi
el general senyor de Miquel, actuà
de ponent l'auditor de brigada, senyor Orau, de !isca! el Jundic de
la Divisió i de defensor el tinent
senyor Chicharro Martlnez.
Dels autes es desprèn que el processat organitzava. l'atur a l'esmentat poble de VUa.ju1ga el dia 6 d'octubre 1 que va requisar un camió
amb el qual pretenia, segons sembla, traslladar gent armada a Fi•
gueres. Es llegeixen les declaraCions
del processat i les de diversos testi·
monis favorables a ell. El processat nega els !ets que se 11 imputen.
Con que la prova resulta favore.ble al processat el fiscal retira l'at·
cusació. El defensor en un brillan
informe s'adhereix a. la petició dtl
fiscal perquè s'ha de reconèiXer
-diu- que el seu patrocinat no ba
comès cap dellcte.
El Tribunal es reuneix a deliberar en sessió secreta. El veredicte
és d'acord amb la. petició del fiscaL

Contra un paisà de Sa·
bade li
A les deu del mati i a la Biblio61ca de la Caserna general de la _ •
visió es va veure la causa 1nstru1~
pel tinent Jutge instructor senY el
Antoni Rodrlguez Roda. contra
palsà Francesc Puig Uba.c pel su·
posat delicte de rebeHió mtUtapr, sl~
Consell de guerra ordinari. re e2l
el tinent coronel senyor Sànc~tor
del Rfo, actuà de ponent l'~~e ¡
de segona, senyor Martinez o·vis!ó·
de fiscal el Juridic de 1a 1 ·or
De defensor actuà el lletrat senj
. que
Josep Padulles Ta.rragó.
De l'apuntament es despren Ja
el processat en una camiogine~ un
nit del 6 d'octubre es. diri - 1 , n
determinat establiment mdustntoteto'
el qual s'lncautà dc diverses
lles de lleixiu 1 salfumant. _El /de
cessat és funcionari mumc1pa deSabadell. Es llegeixen també J~on!S
clara.clons de dlversos tes 1 • 11•
que han deposat en el curs de1 a~o
mari, declaracions totes elles •
rabies al processat.
1 -()llS
El fiscal en les seves conc.USlessat
definitives demanà per al Pfcd'aula. pena de 8 mesos pel delldcee te!l'lP'
xili a. la rebellió en el grau
bri·
.
tati va.
El defensor pronuncià ~ 8 rgu·
llant infonne r ebatent . e . tiSéal
ments emprats pel J\.llnlSter~u
que estan mancats de base ani ¡a
com ho prova el !et que delll elll#
pena minima i després de la d s'$5'
tracló de la innocènCia del qUIUitJl1'
seu al banquet demana Ja t
a bl;OlUció per al seu patroc~~iberst
EI Tribunal es retirà d\ t'a~Solu
en ees.sló "'"~'reta 1 n"nr
d6 de Frnncesc Pui!{ Obac!\.

