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ce l am b pocs núvo ls per la costa de Tarragona.

Els venia són flu ixos o encalmats per tot l'Interior I moderats del
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Preu; 10 cèn tim s
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A catalunya el cel apareix oompletament .,,.. u...

vat a la oosta 1 comarca de Bages. amb méa nebulositat al litoral N. &

N. i NW pel litoral.

No s' han registrat precipitacions.

Barcelona, dijous. 14 de maro del 1935

COM PAN Y8

AMB LA VOTACIO D ~ LA LLEI D'ARRENDAMENTS

o

pot tenir gran 1nteres polític

La ·ornada parlamentària
~~~~~~~~~~~~~~~ o

~
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Guió del moment Latarda d'ahir,durant laqualse Lacausacontra Els procediments de
ce lebraren importants entrevis- el Govern de la
·
LA LIQUIDA CIO DEL 10 D'A GOST tes entre els caps de la coalició
Generalitat re orma constitucional

Aquests dies, davant del Tnbunal Sup1·em, es veuen les sessions
del judici dC la causa contra alguns dels encar<ats en la sublevacló monàrQUICa del 10 d'agost <!el 1~~2. LeS vistes son de pur tramlt. Concreta·
weur. aoast.en aquells encartats en rebel-ha que s'acolliren a. L'ultLma

g ove•' nantI fou molt borra sc osa

wnnlsLUl del 1934, entre els quals s'hi compta, per cert, el general Emlh
sarrera, a qu 1 bem vist. ter de coruerencumt 1 exa.Jtar _ com
Sl no bagues passat res - la t~¡¡ura 1 l'obra del dlCLa<lor Pruno de &lvera.
• "S paraules del general, que quab.hcàrem 1 qua.huquem d'msolents, foren
~
ltr
1
<I
COme uta<les aaequaCiament per nosa . es a seu U\.
l tJe, Les responsabllltats gravlSSlDles dt:l 10 d 'agost ja estan l.lqutda·
ctes. Era un movuneut monarqutc, acabdillat. per un general - SanJurjo nau.quejat per les figures mes destacades de J.a dictadura. Ona d'elles,
.Barrt:ra,
1 ex-rtvlfrel de Catalunya». coneg:uda es l'aventura de ia seva tu'
gJda. a l'estranger. despres d el f racassati movi.tuent. subverstu. tiptcament.
•<•r. !!:ns semula. recordat haver estat publlca.da per algun dtari sudIDlll ameucà, p.;(.Ser en torma d'wterviu amb el mateiX generaL Aquest general
ue ara, p~at el penU, quan una ammst4\ lunmuwtza. de responsabJ..lltat
q
•al 1· una ltuaci6 favorable accedelX a pagar·li els havers tncobrats dea
&
le
del mes de novembre, ba pogut dir això:

((NO hi h aura crisi», afirmà Gil Robles Escr'lt de recusac"lo'

-Assumeixo en absolut la responsaiJilitat de tot el movlment del 10
d'agost, en el qual no existeix altre culpable que jo...
Tot un exemple de gauardla, com es pot veure. El President Companya
pronunCiava aproximadament les mateixes paraules que el general. Però
les pronunciava, volt.at de soldats, durant 1a matmada del dla 1 d'octubre.
1 alX1 cousten en el auman. La. Premsa de dreta - que clamu. cada dia
contra els acusats d'octubre, que escriu burdes grolleries contra exiliats 1
empresonats - celebra 1 subratlla aquestes paraules de Barrera 1 exalta
sense rubor la tratció a la Republlca que, com a objectiu essenc1ai 1 Unic,
impulsava ta saujurjada. No cal recordar en detall els fets 1 els antecedents de la sublevac1ó del 10 d'agost. Però cal no oblidar que sl greu pot
ésser Ja responsabilitat d'un paisà que s'aJ.Xeca coiltra el Poder constttuït comprengut's que no podem entrar en el fons de la qüestió - . enorme-.
ment major és la gravetat de !'acte que realitza. un militar que utilitza
les armes que l'Estat posà. a les seves mans, per a. Implantar una dictadura.
EJ paisà. es mou l es subleva per una idea, per una concepció política. El
militar, no, entre altres raons perquè el camp de la politica és zona
tancada a la seva activttat i als seus actes.
Penes gravissWles es dictaren pels successos d'agost. Sanjurjo fou condemnat a mort pel Tnbunai que va. jutjar-lo. No va executar·se cap sentènCia. La R.epUblica es sentl8. suficientment torta amb la seva raó moral,
amb l'assistència de les masses populars. amb la garantia de les Lleis, per
a no e.pel:lar a l'exemplaritat tràgica d'Wl determini inexorable. S'elevà
a tot el pa1s un clam sincer de generositat, àdhuc de sectors que amb més
odl i amb més repugnancm podien reacClonar davant el propòsit i el programa del moviment. 1 la República generosa, perdonà. L'indult primer.
sobre les penes de mort, i l'amnistia després sobre els altres encartats,
obriren tes portes de la presó 1 de 1a t..ontera alB cllrigeuts l collaboradors
de la sanjurjada. Amb Ja vista del judici que s'està celebrant, i en el
qual es uerna.na. per a algun dels encartats la pena de mort, s'acompleix
1 últim tràmit formulari dè l'amnistia 1 es tanca definitivament el tràgic
capítol del ~O d'agost..
No fem més que consignar-ho. Lluny del nostre esperit, en aquesta
hora dramàtica, l'expressió d'una queixa, 1 menys d'una protesta que,
per altra banda, serien perfectatnent inútils. Però volem subratllar els
fets, avui, quan de molts llavis surten tràgiques invocacions de venjança ...
Aquesta Premsa espanyola que s'escandalitza avui que un grup de
diputats socialistes hagi visitat el Cap de l'Estat, en petició de perdó, pot
servir·se recordar que quan un Consell sumarissim condemnA a mort el
general Sanjurjo, el Govern de la República aconsellà l'indult del sentenciat. I en aquell Govern hi ba.Vla tres mlnlstres sociallstes.

El mo ment polític
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Enrenou entorn de la llei
d'arrendaments
noM~~~~u!t· ~ ~;u;~ió"' d~.., 1 ~~~

;:o.¡..~u . _ 11 t ..... "ii,:,..,llUL::ii:.V:s 1 aespatxos de
r
la Cambra. La concurrèncta de Cilutats
fou
gran · Els dip u tats forP
mant arumats grupl es concentra-.
ren en el.:i passaa..iSbos 1 sa1o de conferències, on comentaven la. situació politica.
El tet d'haver·se annnclat que
avui es votaria la. Llei d'Arrendaments mitJançant quorum, rou mot1u d'extraordinària animació.
En aprovar-se la llei que quedà
pendea~ oe votació definitiva, el ministre d'Agricul tura manifestà públicament que no 11 satlsfela. tal com
havia quedat aquesta, ja que primer la Conussió 1 després les minories en el saló de sessions. l'havien
modiflcat gairebé essencialment en
contraposició al criteri que ell de.
tensava i que establi en el projecte
que presentà a la Comissió.
Recentment, el senyor Casanue.
va manifestà en la reunió celebrada. amb el senyor J iménez Fernàndez, a presència del senyor Gil Robles, que les discrepàncies havien
quedat arranjades i el ministre que·
dà convençut de la necessitat d'a,.
provar la llei en la Corma que havia
quedat artloolada, però aquesta. tarda aixi que arribà

•

tarda a la Cambra el senyor Jiménez Femàndez, els periodistes li preguntaren si era certa la ja esmen·
··•a
reum'ó • j el uo.uu.::.
-·-··tre 1a COU-..,¡.
u~~ els periodistes li indicaren
qut a. aquesta. reun.ló se 11 concedia
una extraordmana lmportànola, e.l
ministre l'afirm..à. afegint·
'
•
Ju r .. :. -·v e~s puc
dir-i"eruonw,
donada lar'-'1.)
gravetat
de les circumsYnCJes. Que el senyor GU Robles els ho digui.
Alesho1·es, els elperlodistes es dedice.ren
senyor
OU .Robles
per +nladecercar
preguntar-li
quelcom,
però
......
el cap de la Ceda, estigué conferen~
ciant detingudament amb els ~
nyors Aizpun, Lucia 1 altres des·tacadissims elements del partit, i fins
el moment no ha estat possible als
informadors apropar-se a.l &enyor
GU Rebles.

Llegiu LA HUMANITA T

Avui es reuneix el Ple
del Tribunal de Garanties
contra tres membres
del

Tr ¡" bunal

Madrid, 13. - Com s'ha anunciat
oportunament, demà, dijous, es reunirà el Ple del Tribnnal de Garanties i molt possiblement, <lespres
d'examinar el dictamen del vocal

La llei d'arrendaments,
motiu de discòrdia
Madrid, 13. - El diputat radical
senyor Alvarez Mendizabal, que desenvolupà la Presidència de la comiS3ió d'Agricultura. i aimiti aquesta per no estar conforme amb la
manera que portava. a cap la discussió del projecte de Llei d'Arrendaments de Finques Rústiques. parlà
amb els periodistes a.ls quals digué
que creia que el projecte no es podta. aprovar perquè els camperols
quedarien en pitjors condicions que
abans de la llei. Si s'aprovava aquesta vindrien les expulsions en massa. 1 s'agreujaria el problema de l'a·
tur a.l camp.
El senyor Alvarez Mendizàbal indicà que creia que els diputats radicals no votarien el projecte aprovat per les Corts i que inclús molts
dlpu~.oats de la Ceda no estaven conformes am'J aquest.

L L UI8 COMPAN YS
Ced.l3tes 1 radicals mantenien llurs
respectius posicions en animat.s diàsenyor Gil i Gil en el sumari contra.
legs.
el Govern de la Generalitat, el Ple
Els periodistes oonfirmaren poc
acordarà que no hi ha lloc a les
després que la votacó de la llei s'anoves diligències demanades pel fisjornava a petició de la minoria ra.cal de la Repúblíca i, per tant. dodical.
narà per conchís el sumari.
La noticia s'escampà ràpidament
segons les nostres not.tc1es, els ad.pels passadissos.
vocar.s defensors del President t ex.Aquesta. era la situació a les C(nc
de la. Generalitat, senyors
de la. tarda quan arribà el senyor
Gil Robles~ssegura que consellers
Ossorio Gallardo, Ruiz FUlles, Jimé·
Gil Robles. Aquest penetrà rapidanez Asúa 1 August Barcta, presentament en el despatx de ministres del
ran al Tribunal de Qa¡·anties com
no passarà res
Congrés. Encara que a l'esmentat
ja s'havia dit, un escrit en el qual
despatx també s'hi trobava el sees
alguns dels componeui..S
Msdrid, 13. - Als passadissos de de recusen
nyor Lerroux, la entrevista fou enl'esmentat Tribunal. Aquest estre Gil Robles, Jiménez Femàndez, la Cambra h1 havia extraordinària crit afecta als senyors Pradera,
Lucia, 1 després Casanueva. La reu- expectació. Circula ven rumors de te- Eduardo Martínez Sabater 1 Carlos
ta mena sobre dificultats per a l'a- Ruiz dei C8.f?tlllo.
nió durà mig hora..
provació del projeote de Llei d'ArCom es recordarà, a part de deter·
rendaments de Fmques Rústiques, 1 mina.t.s aspectes politics -gens comLlegiu L A HU MANIT AT es
deia que aquesta era una dlf1- patibles amb el seu càrrec de voEl senyor Gil .H.oblts1 dingint-se oultat senosa que sortia al pas del cals dc l'alt Tribunal- en els quals
ha cxcellit l'activitat dels esmentats
als periodistes que el voltaven, els Govern.
A tres quarts de cinc arribà a la senyefl's, exercida en termes de gran
digué:
-No veig cap motiu per a tanta Cambra. el senyor Lerroux, el qual apassionament, els senyors Pradepassà immediatament al despatx de ra, Martinez Sabater i Ruiz del Cas·
alarma. No passa res.
ministres on conferencià extensa- tlilo signaren el manifest fet publlc
amb els ministres del partit. setmanes enrera per l'anomenat
Llegiu LA HUMANITA T ment
El senyor Gil Robles, que es mos. ul:lloque Nacional» de notòna s1gmu.
cació polltica. En el mani!est. de
Dw·ant l'em·enou P l'-'u~n . e.:.S pe- trava molt reservat davant el setge referència s'hi de1a, entre altres coriodistes parlaren amb el senyor dels periodistes, passà avis al senyor ses. que era missió de l'orgamt.zaCió
Lerroux i li indicà el seu desig de
EmL1ano lgleslas, el qual digué:
o:Ia exaltaclón frenética de la wli-51 es posa a votació la. Llei d'Ar- conferenciar amb el r.sp del Govern. dad espaflola que la Monatquia y
rendaments, la minoria radical d.Js- COm que aqu~st trigava a donar el pueblo iabra.ron juntos a lo largo
Senyal de ls tem ps
ciplinada, la votarà, perquè és un una. contestació a. ra petició del se- de cinco stglos...» 1 s'afirma va la neprojecte del Govern. Ara com ara nyor Gil Robles, el cap de la Ceda cessitat de udefensa a vida y muerno hi hagut acord en contrari. De- passà al despatx de ministres on te» d'aquesta concepció. Es sabut.
mà. es reunirà la minoria; però in- comerència durant mitja hora amb a més, que el Govern ordenà. re·
senyor Lerroux.
centmeot la clausura del local de
&isteixo que si avUi es posés a vo- el En
sortir el senyor Gil Rebles àe 1 esmentada entitat política. Per cert
tació, els radicals votarien a. favor,
la
seva.
entrevista
amb
el
cap
del
que
amb motiu d'aquella clausur':\,
encara que salvarien el vot en unes
explicacions. Això no és nou, per- Govern 1 veure la gran expectació els senyors Calvo Sotelo l Fuentes
què també ho fa la. Ceda, que acla.- que hi havia, ja que eren nomoro.ws Pila interpeHaren el ministre de la
ra el seu vot. Nosaltres explicaríem els diputats 1 periodistes que l'es- Governació, queixant-se de la me·
sura adoptada.
(Crònica del nostre redactor la nostra posició que és la que ha peraven, digué :
-No m·explioo l'expectació tan
a Madrid, Alant Prats)
traslluït a través de les nostres interviva
que
observo.
No
hi ha. crisi. ¿Es
vencions durant 1a discussió de la
Visites al President i
Per r eferències oficioses se sap
què vostès la temen?
que pot molt bé arribar-se a ¡a Llei.
-Sí, senyor -con testaren els peex-consellers
coincidència en t'acce¡nacw de fórMadria 13. - Avui han estat a Ja
mules que disminueixin í fins suconferència CO· riodistes.
Una
-Doncs no hi ha cap motiu per
primeil:in els topaments a què
a una crisi -replicà el senyor Gll presó visitant el President de la Generahtat
i ex-Consellers l'ex-minisels problemes planteJats donaut! 1l·
Robi es.
mentadissima
tre socialista senyor Fernando de
lloc. La fórmula sembla que conEls periodistes ale3hores 11 digue- los
Rios els ex-diputats Ballester i
sisteix en l'ajornament sistemàltc
ren que a més de les dificultats que
d'aquelles mesures que poguessm
Madrid, 13. - Aquest mati una es deia existien per les sentències de Manuel Cordero; els diputats de l'es·
querra senyors saotaló, Ferret. Mesobrir un cisme entre els elements vegada acabada la reunió que celede mort, s'assegurava que Ja tres Puig
i Senyal; el senyor Gómez
coaligats. En aquest sentit s'ha braren els vint-1-nn diputats que for- penes
nunoria
radical
no
e3
mostrava
conH1dalgo i els senyors Amos Sabràs,
expressat el sen¡¡or Lerroux. S'ha men la COmis3ió per a l'estudi de la
ajornat la qüestió de la revisio Llei de Premsa, la qual presideix el forme amb l'aprovació de la Llei RuiZ Lecina, Vidarte, Alard Prats
dels traspassos de serveis que quun senyor Gil Rebles, aquest des del d'Arrendaments de Finques Rústi- 1 Francesc Madrid.
També ha estat a la Presó Mofuncionava la Constitució t l'ES· Congrés marxà al seu domlcll1, des ques, inclús el senyor Alvarez Mentatut foren encomanats als orga~ d'on cridà amb gran urgència el mi- dizabal havia afirmat que la Llei del una comlss\6 de taxistes de Bard'Arrendaments
no
es
podJa
apro.
celona per tal de lliurar al senyor
nismes autonomies de Catalunya. nistre d'Agricultura, aixl com el se-.
var, perquè era una obra anàrqw- Companys unes insignies.
Es ve ajornant la. propoota del nyor
A1zpun.
Els
tres
celebraren
una
ca
d'un
nombre
de
diputats
de
Ja
Govern en relació a l'indult deLs extensí3sima
conferència.
Ceda, entre els quals -indicaren els
condemnats pets Consells de guerpenodistes- vostè no figura· peró
ra d' A ~túries, degut al jet que els
Els no stres amics emsón de la Ceda:
'
sumans complets demanats son
Una resposta trans· naturalment,
Tambe se li indicà. que ja a'lans
examinats per torn t detingudapresonats
ment per tots els membres ctet Gal'aprovació de la llei es tenien
cendental del ministre de
binet. Coincidetxen tots els cri·
noticies que les expulsions s'havien
teris en la possibilitat que la
fet en massa a. Andalusia 1 Càceres
qüestió del contraban d'armes s0o
1. que si ~·ap~ovava la llei, les expul~
d'Agricultura
jreixi un nou ajornament. L'anuns1ons ambanen a. un milió de perci de la compareixença al Parla,..
Madrid, 1~. - En arribar :.;.~ u esta sones.
ment del senyor Azaña per a conTambé se li indicà que s'havia dlt
testar 4 les acusacwns que contra
que demà es reunia la minoria raell i el senvor Casares Quiroqa
dical i que malgrat s'esperaven els
són llançades en acta d'acusaczó
crueris o.e!s diputats d'aquesta miAdvertim a tots aquelis que
prc;mtogucla per la Ceda, ha intínoria, es .cox:sidera.va que la cosa esescriuen als nostres amics emfntd at una 11uca els elements que
tava preJutJada, és dir que no hl
presonats, la n ecessitat de fervene;& realitzant una campanva
hauria e..s vot3 de la mmoria per
se càrrec de la. dilicultat en
sobre el contraban d'armes ' tes
a
l'aprovació
de la Llei.
què es troben algWlS d'eliS,
r esponsabiLitats poldiques QUe se'n
El senyor Gil Rebles, que havia
smgula1·me1~t els ex-consellers,
puguin derivar, la fi de la qual.
escoltato
atentament
el
que
li haper la coplOslSSuna correspongens favorable per a ells, pree-:. periodistes posà
dència que els a.rnba, de conAvui es reunirà la minoria fivlena ¡,a,Iwestat
veuen massa tard.
.
la
conversa
dient:
'
testar 1 de complaure a tots
Amb tot, sembla que el dttous
els ciutadans que els demanea
-sens dubte, poo.en assegurar que
catalana d'esquerra
el senvor Azana comparettera al
el record d'un retrat, etc.
no passarà. res.
seu e.sco. També el sen¡¡or casa.Madrid. 13. - Demà al mats es reEn la mesura de les seves
res Quiroga . J:.' t senyor Barcia. JO.
poss1billtats, els nostres amics
ho ha jet. Els acusats són els que unirà, al Congrés, la minoria d'EsGuerra
del
R
ío
i
Emilia·
han
procW'at i procu1'e11 cones·
querra Catalana.
a:~::mostrcn ma1or mte r~s en ta dtSpondre a aquestes proves d ' a~
cussió d'aquest assumpte. l preciEls per iodistes abordaren el dipaperò en la imposslbliino lglesias no estan fecte,
sauumt qu.an atxó ocorre, els acutat que aquesta cordial corressadors veurien amb gust un nou tat senyor Santaló, al qual pregun.
pondència sigUi general ho tan
taren sobre els motius de la reumó,
ajornament.
present per tal que tothom sàben bé d'acord
L'interes polttic es polaritm en 1 el senyor Santaló r espongue que
piga el pregon agratment amb
Za joroad.a del dijous. S'anuncia la. convocatòria era deguda al fet
que
reben, con::;tantment, mUlMadrlci, 1;:1. - .b.1 .;)L:n,ror Gil Rocom. a molt mteressant el consell que calla exa.aunar tot el rela.Uu ol ble:;;
tiples 1 emocionants demostrate~ nombroses V1Sltes al saló
que se celebri.
cions d'a1ecte i de simpatia.
de lDlmstres dul'IUlt la tarei.a. per
Als 1nea13 pohtics s'espera í r~::s.. contraban d 'ar..nes.
Després hom h preguntà si la mi- r.a1 o. tahJ:~t~.;;L;...;. ~.. 1uu el nurustre
pecula soore els rumbs de l'esde·
vemaor. ~eró si molt conve en naria. votiaria la Ue1 d 'Arr endaments, a·Agncultura 1 amb el cap del Govern.
aquesta época cte ¡rustracion.s con..
l!.n sorb.r ct'w1a d'aqueMes visites
tbJues, les esperances d'uns í uL- 1 r eapongue que eUs s 'abt.Uldrten de
'
tres resulten, també una vegada votar-la, per creure, per pr mctp1 de a les 6·10 de 1e. tarda, digué:
-Alxo ha canviat. Ja no es vota
més, jaUictes.
dignltat que no havien de ter·ho,
P. S. Efectivament, a l'hora cte perqJ.è consideren que les llelS dic- aquesta tarda la llei; potser demà.
Poc deapres, ei senyor Ouerra de1
cloure aquesta carta, se sap que tades
amb ncanicter general ataquen Rio digué:
ser à ajornada l a disctUsió cU l'a- A inst..
~: de la minoria. radl
cusació de La. t:CedaJ en el contra- profundament la conatttució 1 tes
ban d'armes.
lleis votades per la regió autònoma..
!Passa a la pàg. 7)
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L'EXPEDIENT ALARCON I LA
LlEI D'ARRENDAMENTS

GABRIEL ALOMAR

tltuents 1 ex-ambaixador de la Re~Ublica a Roma, donarà d'acl a pocs
es una conferència política en un
iran local de Barcelona.
~ident.ment, la sigm11cació poUtloa 1 t!Spiritual de Gabriel Alomar
COnst.ituelx avw un alt exponent dt.!
~ Voluntat 1 del pensament de la
emocraCia rept.tblicana de Catalunya,
bl de Ja q ual h a <l'ésser insupera·
e Ptlrtantveu la paraula del gran
escrlpt() r • amb
la coH.abOració del
qua.~ s'no
noren
les p1.rrines de LA
H
OMANITAT .

UlbPer be que, com diem. cal encara

te mar detalls d'orgarutzació de l'ac• en Principi podem informar els
nostres 1ec ~~
...... rs que aquest s'ha llxat
:e~ al diumenge, di a 24. d'aq uest

ció actuat.

EL dlt article. defugint 1a tenàdncta general de les més moder ..
nes Constitucions democrlitíques, e:ttgelX que tota retonna constitucionaL, tant si ês parciaL com total, tant si és de detaLL corn de
tons, tingui com a tramit maispensable 1 automatic ta ctissotucíó
cteL Congres Que acordi J.a necessttat ae la reforma. Aixt La Qüestió
resta sotmesa indirectament at vot ctel poble, puix Que ha d'ésser
et nou Congrés, elegit sobre aQuesta plataforma, el que decutirtt
en definitiva.
Es bo. és encertat aquest procediment? Heus act el que ens
·
N
propoSeTIL d'exam.mar.
o tenim cap pre1udtci contrari a la Constitució del 1931. Fora ct'alouns artlCles Que limiten massa les llf ...
bertats dels pobles cte l'Estat espan'JIOl, estem d'acorà amb el gene ...
rós esperit democràtic s soctal Que la inspira. EL QUe passa ts que
l f
l c·ó de'· pri · · · b t t
en a ormu a L
""
nctpt.s l so re o en ¡• es t ablt ment dels pre ...'
t
t
t C
t't ·6
t
cep es concre s. aQues a on.s t uct presen a sovint detectes, con ..
fusions t contradiccions de diversos calibres. Tal és ta convicció
QUe havem tret del nostre estudi objectiu de la llei fonamental
espan110la.

•••

Una co nfer èn- A ¡orna m e nts
c1a de G abriel ï f ó rmu es
A lom ar
Per bé que encara. no estan ultimats els detalls de l'acte, podem
a.nunctar que l'iHustre escriptor Ga~
briPl Al('\llls.r. ex-diputat a !es Cons-

l/ ennmou portqt a Espanya pel problema de la reto r tna cons ..
tttuclonat és degut principalment ats p ropòsits de tes dretes.
Però tambl! te part en aquest enrenou et procedtment esp• c'alt.ssim QUe estableix per a ta reforma l,article 125 de la Constitu ...

Advertiment
important

Comencem per ter La constatació d'un tet indiscutible, QUe ~s
et següent: mentre QUe en el segle passat hi havia la tendència a
exigir, per a la reforma constttuctonal, la dissolució ctel Parlament
i l'elecció d'un Parlament nuu dotat de poder constituent. després
ha guan11at molt de terreny La tendència a prescindir d'aquests
trtimits. assenyaladament per a les reformes parcials o limitades.
Maurice Hauriou. l'eminent tractadista trancés de Dret polttic.
remarcava aQuesta evolució quan escrivia: cEl procediment pri.:
mttiu de revisió per convenc¡ons nacwnals o assemblees constituents elegides especialment pet poble. tendeix a ésser reemplaçat
per ta utl!ttzact6 dels Or¡¡ans ordmarts del pocter legislatiu, et paper constituent dels quals es solament lligat a procediments espe ~
ciats. Almenys és aiXt per a les revisions limitades; però la revisió
limitada tendeix a reemplaçar la revisió total, prectsament perqud
aquesta és mas.sa revolucionària.:.
Les condicions que hom imposa ats Organs legislatius ordinaris
per a retormar ets textos constituctonals, acostumen a ésser el
quorum en. La votació parlamentaria, l'actuació conjw,ta cte tes dues
C.:ambres i eL reJerenctum, popular obligatori o be per petictó ex~
pressa. En les C~nstztuczons aemocràuques cte ta post-guerra predo~
mtna et procednnent del quorwn, combinat amb la possible apeltació referendaria.
Es interessuntzssnn, eL contrast que ofereixen la Constitució espartl/Ota t L'Estatut Lntenor de C:atatunva. Aquest és reformable en
qualsevol moment peL quorum cte le~ dues te1 ceres parts dels dipu ...
tats en e:rerc"Lct deL carrec. J:;n aZJ;ò i en altres cost:s. t'Estatut Interior cataltl resuLta mes modem i més encertat que la Constítu ...
ció espan11ola.

• • •

EL gros det.ec~e del ~rocediment espanyol és que dificulta molt
les retormes lmutades t àdhuc tes simples correccions t~cnique8
deL text con.stitucwnat. La di.Ssoluc:ió deL Parlament pot ésser ade ...
quada qua.n es trac_ta d,una retorma ae gran envergadura. ¿Però, és
natural _n l convement QUe per a tes simples esmenes que l't:xpe ...
nencza z els tets nous poaen aconsellar u e:tlgtt·, s'hug 1 ae posar
en marxa e.l l~ixuc mecanisme reformador creat per l'article 125
de ta Constztu ct6 espanyola!' Amb un taL procedi7nent no és posst ...
ble, com ho és a Suïssa i en tants d'altres Estats, l'introduir am b
freQüència útils estttt:nes en el codt fonamental.
¿Es que amb et procediment espanyoL l't:~lubllitat de la Cons ..
tucions en llurs punts bdsics, no ho és gens o no ho és gaire en els
p~nners Quatre anys, basta et quorwn ae ta majoria absoluta dels
d.tputats per a provocar la reforma. La condició d.e la dissoLució
automàtica del P_arlament pot ésser un tre Quan aquest te encara
molt temps de vida Legal; però quan un Parlament es troba a les
seves darrerte~, ia no hi ha el fre. La garantia d'estabtlttat és més
torta, més sòlida t mes snnple mitjançant un quorum alt.
Per altra banda, si es recomanable la rigidesa de tes Consti•
tucions en llur~ punts bàsics, no és gens o no ho és gaire en els
punts secundans o de aetalt. Les Constitucions massa rígides van a
perill de QUedar incomplides en algunes de llurs parts. Hom no
reJor1na cap precepte: pera n.i ha preceptes que es converteixen en
Zl~tra morta o Que són pràcticament modificats amb interpreta ..
ctons més o menys ~rbttrdries. La rtgtdesa excessiva és un senyal
de mort. 1 prou coneu:em el cas de les Constitucions vigents que , s..
devenen jacents.

A. ROVIRA I VIRGILI

A la Univer sitat

¿Per què no es

El

te m po r al

a

la

Catalunya francesa
causa grans per·
judicis

paga eI persoPerpinyà,
Es reben detalls
na t subaltern ? especl&.lment,
dels danys pro<lu'its pel temporal, 1
pels molts llamps que
13. -

~

Sembla que per als enem1cs del han catgut a la Catalunya. francesa,
Patronat UniveJ.·;;;itari l'ideal fóra el els quals han provocat nombrosos
retorn pur 1 simple de la Universi- incendis. La majoria. d'aquesta tn..
tat a l'orgamtzació antenor, en la cendis no ban pogut ésser apagats
qual s'havia guanyat un prestigi tan a. temps per haver quedat trencaalt. La liquidació del personal agre- des les comunlcaclons, ja que per
gat pel Patronat, que podria. ésser aquest motiu fou impossible d'avisar
un obstacle a aquest recobrament els bombera.
s'imposa. Un eminent professor, po,;
Les pèrdues són de molta. conside-ser el més versat a Espanya en fi- ració.
lologia Indo-europea, sembla que
prerldrà el' tren de retorn cap a Bi:r
l.ln, despres de vendre's, per a pod.er menJar, .s seus diccionaris que
DE LA SUBLEVACIO
la. Universitat amb un gest generós, acaba de comprar-li
VEN IZELISTA
H1 ha però un punt que no esta.
ben clar 1 que és interessant que
s'aclareixi.
No S<hament el decorum cientiflC
hav1a enLrat dlns algunes classes
amb el novell personal docent. Un ¡
per&<>ne.l SUI)alteru, puntual, respectuós i complldor ctel seu deure ha.- 1
via introdi.nt un to correctissim en '
est eres de la casa que abans el desconé1xien. Aque~t ).>ersonal avui no ·
cobra ni sap la sort que li espera.
.1.!:3 diu que no h1 ha .fons per a pagar-los. El senyor Governaaor Lieneral oferia la subvenció consignada 1
per la Generalitat. EH:i que no l'han '
volguda sabran perquè. Segurament,
les seves families no passen gana,
com les dels pobres emp1tat.> als qm
a.lludim i que vénen servint tan
exemp;,arment la Uni·;¿rsitat.

Aquest número ha estat
visat per la censura

_________*_________
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COMERÇ I FINANCES

•

•

I

15 pessetes, que es va donar a comp.
tat, fa un dividend de 75 pessetes
per acció en l'esmentat exercici.
Les Cbade, sostingudes, malgrat
els canvis fluixos de Zuric, la qual
cosa fa que cotitzem uns deu en'1 Els Deutes de l'Estat, en la sessió ters sobre la paritat de Zuric.
peti·
general,
en
assoliren,
¡privada,
!tes millores sobre les cotitzacions
del dia. anterior.
Nord. 53'55, 53'80, 53'70; Alacant,
Les Obligacions Municipals, Dipu·
12'25,
tacions 1 Provincials, quelcom flu1· 39'80, 40'30, 40'20; Andalús,
Ford 208 209 208 cupó ta.
12'35·
~es. i amb menys ne¡ocl que la
Explosius,
42·5o·.
42·65
'eolontal
llat·
11essió anterior; les de la Tresoreria 105'00· Rlf 53'50· éhade' 373 372. ,
'de la Generalitat, Eostingueren el
.·
'
•
•
•
•
canvi de la par. Les ferroviàries, amb

·b~

BORSA
lmpressló

·

Borsí del mati

un
tendència
migrat
negoci
cotltzaIndustrials
i lesi amb
fluixa,
'xtc
'a-en amb canvis sostinguts.
Als rotllos de fl de mes, la tònica
del mercat fou de calma general, ja
·que si bé en la sessió del bors! del
mati es giraren forces titols, al roto d'accions ferroviàries no arribaen a reeixir les cotitzacions. També
e.1 rotllo d'industrials el negoci fou

~

l,!scassisslm.

tbaixant
Les accions Ford, han cotitzat reel cupó de 60 pessetes per

CANVIS DE MONEDES

Lliurea
F'ranca
Dòlars
Llreo
~~~
Belguea
Florins
Esout.s
Cor Praaa
Cor. sueques
cor. norue¡ruea
Uor daneses

.

66
48'36
7'29
61'05
a;~~
2171'75
4'91
81'40
ao;6o
1 78
1'14
1'54
84

~~·.¡~

7'31
61 '25
:¿;¡~~~
112'00
4'98
81'80

Borsa de la tarda
Nord, 53'70, 53'75, 63'50, 53'55; Alacant, 4.0'10, 39'95; Andalús, 12'25; Explosius, 104'75; Ford, 209, 208, 207'60;
Sucres, 32, 31'75; Transversal, 19'00;
Colonial, 4.2'65; Rlf, 63'50; Aigües,
173'65; Tramvies O, 30'85; Chade,
372, 371.

Borsa oficial

And
t
Al
•
N d
aacan • 3 J 95 ;
or • 50 50 ;
!ús. 12'00; Chadt>, 360, paritat; Chade o, 70'80, paritat; Chnde E, 70'80,
paritat; Flllpines, 339, paritat; Ford,
208'50; Indústries Agrícoles, 205'00;
Sevlllana d 'Eiectricltat, 77'00, paritat; Marroc 5 per 100, 90'50, operacions.
n.

MERCATS
DE CATALUNYA
REUS

so;ao

1 80
1'76
l'56

Preus del dia 11 d'aquest mes:
Fruits
Avellana gra la, a 107 pessetes els

cupó, que és el complement de l'e·
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Avellana gra petita, a 98 ptes els
41'600 quilos.
Avellana crosta negreta, a 63 pessetes els 58'400 quilos.
Avellana crosta comuna, a 59 pessetes els 58'400 quilos
Ametlla molla, a 55 'ptes. els 50'400
quilos.
Ametlla gra llarg, a 320 els 100
quilos.
Ametlla gra llarg, propietari, a
300 ptes. els 100 quilos.
Ametlla gra esperança, 1 a. a 265
pessetes els 100 quilos.
Ametlla gra esperança 2a., a 255
pessetes els 100 quilos.
Ametlla gra comú pals. a 250 pessetes els 100 quilos
Ametlla gra comú Aragó, a 250
pessetes els 100 quilos.
Ametlla gra mnrcona, grossa, a
315 ptt-s. els 100 quilos.
VIns
Vi blanc camp, a 8'25 rals.
Vi negre camp, a 8'50 rals.
Vi blanc Conca i Urgell, a 8'25.
Vi rosat, a 8'25.
Vi negre, a 8'25.
Vi negre Prlomt sec, a 10'50.
VI negre Priorat nmlst~lat, a 11.
Vi blanc Ribera Ebre, a 9.
Vi blanc Manxo, a 8'50.
Mistela blanca, a 13.
M istela negra, a 17.
Most blanc ensofrat, a 8'50.
Mots negre ensofrat, a 8'50.
Preus per rau i càrrega 121'6 Utres franc.
Reus:
Alcohol Industrial 96/ 97o, 250 pessetes.
Alcohol Refinat vinlc, 96/97o, 245
pessetes.
Alcohol Destillat 95/96o, 240 ptes.
Preus per hectolltre franc Reus.
Cereals • Farlnos • Despulles
Brats de força, els 100 quilos, a
56 ptes.
Brats comarca, a 52.
Farines de força, a 96.
Farines corrents, a 65'50.
Farlneta, a 41.
Tercerillo, a 31'50.
Trits, a 31.
Segó, a 37.
Favons, a 43.
Moresc (blat de moro), a 45.
Garrofes
Garrofes, a 7'75 ptes el quintar
de 40 quilos.
Olis d'Oliva
Reus superior la., de l'O g. pessetes 170.
R eus superior 2a., 1'5, a lG0-165.
Re-.ls superior fluixos, 5'0, a 157.
Urgell superior, l'O, a 165-170.
Tortosa corrents, 5'6, a 160'165.
Aragó fl. l'O, a 170.
Arrossos, olis de remolta, sabons,
ordi, faves, civada, vesses i guixes,
sense variació.
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De Madrid estant - Ha
estat alliberat l'estudiant
Vilanova

DIJOUS, 14 DE MA RO DliL

ESPECTACLES

•

~

Teatre ~
TEAYR;

CATALA

I r~ CI PAL t'ALA CE
PR
Companyia Y I L A • D A V I
- Avui,
11 les 5'15. Teatre

I
I.

tard~.

d'InfaLts : QUIMET I. REl DE
XAUXA. Nlt, a lt:s 10'15: JUGAR
A CASATS. Exit sorollós de l'In.
triga: MISS • THERY (Nova modalitat t.eatral). l'nom! sorollós
d'autors 1 llltèrprets. - Dellà,
divendres, tarda, a lea 6'16 :
Nit, n les
LILI, VOL VIURE.
10'15: M I S S • T H E R Y.

Teatre Còrnic
PALAU DE LA REVISTA

Avui. tarda, 6 15. Butaauea a

'l ptes.: LOS MARIDOS DE LI·

DIA. Nlt, 10'16:

MUCHO CUIDADO
CON LOLA
creació de Perlita Grooo, Antoni
Murillo i tota la Companyia. •
Art, Lul<e, Riquesa, 50 belloses
en escena - Demà, tarda: LOS
IYIAfHDOS DE LIDIA. • Ntt: MU·
CHO CUIOADO CON LOLA.

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia dol

NOSTRE TEATRE
DE VALENCIA
Avui, dijous, tarda, a lea 5.
Entrada i butaca 1 pta• .Prtmer:
AIXO ES UNA DESGRASIA. Se.
goo: QUINA LLUNA DE MEL! •
Nit, a les 10. Entrada I butaca .
2 ptes. Primer: TAMBE ELS HO·
L'obra
MENS PLOREN. Segon:
del XOFER-AUTOR:

Ratolins de casa rica
L>emè. . divondrea, tarda, a les

5 Entrada i butaca, 1 pta.: TAM·

BE ELS HOMENS PLOREN AIXO ES UNA DESGRASI A. ESde LA VIDA ES AIXINA.
Nit, a les 10: LA VIDA ES Al·
XINA i RATOLINS DE CASA RI·
CA. - Es despatxa a tota ela
Centres de Localitats.

THE..~A

TEATRE

BARCELONA

Companyia de oom~dltt
MORA-ESPANTALEON-BARROSO

rarda a les 6'15 l nit, a les
1015 debut de la Companyia o.mb
l'estrena de la oomédia de Mu·
noz Seca 1 Pérez Fernlndez 1

Ml

VERDA

• •

*

El «Butlletí Oficial»
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El dictamen de la Comissió Jurídica assessora relatiu a la capacitat de la dona casada
catalana
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111

TEATRECompanyia
VICTnRIA
Llrloa
Qran
Tarda, 4'30: LA REVOLTOSA •
LA PRINCESA DEL DOLLAR••
Nft, a les 10: EL POBRE VAL·
BUENA • LA REVOLTOSA 1 EL
MAESTRO CAMPANONE. .Preue
Populars - Demà, nit, EQ1'HE·
NA: CADA OVEdA CON 8U PA·
REdA.

NOVETATS
TEATRE
Cran Companyia d'operetes I Re ·
vistes de CELlA GAMEZ
AvUl, d1joua, tarda l nit, el
Bo!Ollós èxlt.

La ronda de
las brujas

1

•

CURSETS

--......

MARYLA ND

Placa UrQulnaona, 11 - Tel.
21981
Tarda, contloua, 8'30
0 1'
'
les 7'30. Nltt 10.
VIAdE FELIZ
per Muda Schneider • UFU.D.J

¡¡;¡---=

i VAYA

~..:::::.

METRO PaOL
Llúria, 115 -

INAUGURACIO, EL 15 DE MARC
amb el aran IIPeotacle dinàmio I
de propannda excèntrica, a pro·
fit deia HOSPITALS I ASILS:

ESrRENAI ESTRENAt ES'l"RENAI

een.sacton al
Cada nit:

AVui, tard~1 de 4 a 8 i nit
les 10. La l)eHICUla méa hllln • '
tlca de l'any: Ml COMPAfiorf&.
EL REY, per Graole Fietds ~11 0
bOmea comèdia:

18
CANTO DE PECADORES
per Paul Lukaa,

e o 1i

R O MEA
Dos darrers recltala d'ad'u a
Barcelona, de

Berta Singerman
Demà tarda, a les 6: uLa Voz
Humana 1 nova selecció do poeoiea amb el poema atrocuba «La
Comparsa Habaneru, de Balla·
gas - En vista de la cooatant
comanda de !oto¡rafles !eta a la
senyora Berta Singerman, s'obsequiarà a tot assistent a aquesta
audlc.16 nmb un retrat de la In·
11111'Jle artista, autograttat.
Dlumenge, Comiat. .Programa nou
l la versió inte¡¡ra del t>Oema mlllenarl d'amor, • Cantar de Canta•
ren, de 8alomón, traduccló do
Fray Luls de León.

APOL-LO
TEATRE
8eleota Companyia de comèdies
MONTIAN • ROSES
Director: Emili Thulller
Quatre únlca dies d'o.ctuacló.
DEBUT el dissabte, dia 16. La butaoa mlle cara. 4 ptea.
Tarda, a les 6 1 nit, a les 10'15:

GITANO
Y YO GITANA

TU

L'êxit méa sorollós de Ja tem·

porada.

Aaaoolacló de Cultura Musical
solament per als seus assoclat.t.
Dllluos vinent, deu, nit.
PALAU MUSLCA CATALANA
el !amóe
COR DE COSSACS DEL DON
Director: SERGE JAROFF
Oia 27 el 11'1':111 vlolonceWata
ANTONI SALA
Detalla per a les lnscrtoctooa d'a.
IIOCiat: Claria, iS, 1er. 2&. • Tel.
20328

Cinemes
o

Avui, tarda, a les 4 1 nit. a lea
10: PATHE JOURNAL • REVIS·
TA FEMINA - El meravellós di·
bul.Jt cu color de Walt Disoey:
l
PRIMAVERA
LA OIOSA
Marta Eggorth en la seva millor
interpretació:

MAYOR

~

s e um

Avui, tarda a lea f'10 -Nit
,
·
a les 10 10 :
REVISTA PARAMOUNT
ANIMALES AMAE.i>TkADOI
(docwneu tall
RIETE PAYASO \UlbWXOS) 1

ALEGRIA

E:STUDIANTIL

pet daok Oak1e, Bins Crosby 1
R1ohard Arlen
(Són IUIlla l'al·lWJUUOt)

Varietats

-

Frontó Principal Palace
Avui, dijous, tarda: lRlOOYEN

i l l · TEOúOJ:tU couw-a LAlUtus,
CAlN - iliAHLUC.t:.A. Mt: lfUAR,.
Tl!: • GOME.G contra PlSTON

UUART.t:(;tll!OA.

•

B-OXA- OL Y MP iÀ
MILLER
FREDDIE
Campi() del món

AVUI, NIT SENSACIONAL VETLLADA

TORRES

FRONTO NOVETAT S
AvUl, diJous, tarda, a les 4:
CHIQUITO

EXITO

BILBAO - LEJON!

ooutra AZURMJ::Nl>l - URZAY ,
Nlt. a les 10'15: EZAGUIRRE .
JAUREOUI contra QUINTANA IV
CHIQOITO GALLAR'l'A. - Detalls
per cartella.

-

____________,

Espectacles per
a avui
TEA fRES

opereta arrevlstada

SU

--

Telèfon 1222

el nostre tormldable llUltsdor
GENERAL, 4 PESSETES

TEATRE OLYMPIA

Fant as

8

NI~A!

per Thclma Todd • Cln:s.o.
Butaca: 2 '20. A les 1'30· ,
6
A les 7'80, IJOtament VAYÀ 1Nt~A

formidable crt'acló de
CELlA GAMEZ
I Plorre Claret.

~

I ""I ,!'

I

aaaisténcla de l'autor)
Epleodl dramàtic eo pròle¡r. tres
¡., actes l eplleg, en vers, de Josep
Maria Pemàn
Primer nctor: RICARD CALVO •
.Primera o.ctrlu: TARSILA. CRIADO
Demà, a les 3'80: CUANDO LAS
CORTES DE CADIZ... A les 6,
Recital Poètic BERTA SINCER·
MAN «La Voz Humana» I nova
eeleecló de poesles amb el poema afrocubà «La Comparsa Ha•
banera», de Ballasas. A les 10'15:
CUANDO LAS CORTES DE CA·
a lea 11,
Diumenge,
DIZ.~ adéu a Barcelona de BERTA
SINCERMAN, amb programa nou,
1 la versió integra del poema
mltaenarl d'amor • Cantar de Can
taren, c:1o Salomón. A les 8'30,
reposlc1ó de EL DIVINO IMPA·
CIENTE. A les 6 1 10'15 : CUAN·
DO LAS CORTES DE CADIZ...
(Amb

El mundo de la luna

Gratificació a ciutadans que es distingiren
en la persecució d'a·
tracadors

"'"-

CUANDO LAS CORTES
DE CADIZ ...

TEATRE POLIOR MA

GOVERN GENERAL

UUH

Avui, nit, a les 10'15:
Presentació de la Companyia I
estrena de

original de Montero, Xifr' I Mon.
amb mOaica de J. Mestrea.

FRUITA

,_

Telèfon 'l20211

C HI CA

EL BE I EL MAL

:

Teatre ranmea

REVUE • RADIO .. RECLAM

Ahir, al migdta, el rector acciden42tal no va rebre els periodistes. El
81119 5(;
ll850
o ............ lli fil
J
doctor Mur féu comunicar, per mitjà
8118~,A.morttt. t •¡. A ............ ~
del seu secretari particular senyor
5u
liS CI(¡
8·450
lli~ J:i ....... .....
•
G4óU
Argüelles, que havia celebrat una
SlM(J ............. .......
•
94 2J
41 /5
conferència telefònica amb el comist\Jl.HJl'\.1~. ti 'I• A ,,._u••• 102 f¡j
24 60
sari general d'Ensenyament.
19211 ~ ............... 102 ¡O 1t2 60
lt
15
as
d/ o .......... IU2 /f: 1 2 1!0
11
El senyor Alvarez Villamll maniTemporada oflelat de
60 7S
.watuiO·h.ll'UI tl "lo ......
1J ..uuu.u Iu.! 2.>
•
~2festà al r ector accidental que con11.2 ~o
W
liS
TEAl RE CATALA
g.¡A>.IUUII!o<.:~Wt;i t.J l:iU.CU
Ji: ............. ... 1C2 w
,
1.2 6u
tinuava ocupant-se dels afers rela102.1\rJ..c¡U. ltut:.~. Mar. tl I•
B' ........... 1~2 lli 1(2 ~~~
ij$ 60
•
cionats amb la nostra Universitat
A11l~I'Oj,)0111A1llll Ut: (.;O~
,BonB 01 .l.'tesuterla A.. .
Avui, dijous, tiU·da, a les 5'15:
ò¡.41 :.0
~43 / 5
des l'«Oficinall, lnsta.llada al MinisAUU. t'Uw..:..t~ ;:,Uflll I ·¡.
~us or ·nesot erlu H.. .
11.0 75
AIIUI I Canals
248 '~
de
tal
per
lii¿IS
t'U'I:IU
Pública
l'COOUC~Ile
teri d'Instrucció
l)eut.e tenuvturl b •¡, A 101 8>
102 lv
Gas I Etectrlcllat
~· 411).>eut.e L'errlVlarl 6 '/.o li 1111 l~ 1.2 ll.l
despatxar totes les qüestions que
Nlt a les 10, Tertúlia CatalaY;~"·ï..U:::
~~:io~:a
nista:
a~
.s
lJt¡uw terrov~ b 'I• O IOV 5~
afecten a Catalunya amb el seu as51 _
iU&ll~ <1e duelv~;~ " ¡ .
'lo
'I
AloUt:rlUl
leuena
J;JUeute l'ern. 4 1r.a •¡. A 941 5
t5
118
·¡....
6
AlgUes Valeoc1a
pecte docent.
uwo ~,;owucra D 'I• ~· S3J)eut.e fotucv. 4 l/:.1'/• H Ilo Ol.
1111 _
ua.r~.uoue»a .t:lec,. lilll ;
També manifestà. el senyor ArgUe1.1 WO Oàlllllll'à Q LS. 6 ·¡. llUl>eut.e !'ern. 4 11:.1•¡. O VI 75
ll'l'an è.z:l.t de Ml llu . Rau rel!,
1111
UIU't;elOD~ Elec~ . llit;<>
lles que a Madrid hom activa les
Vutén. MlUores Uroaot,
tOoUg. lreiiOl b l/:.1'/•1
b¡¡.cceloutsa k:ie1.c. llll,¿ 1 ili 2b
·~tasques per tal de deixar confeccio(ObU¡¡. Tre&Ol l/~ 'loT'
g¡ 2b
~~OIOOtsa f!ec ' 1111;1
nat el més aviat possible el Regla13a.rceloucsa Elect. lll<o~u 102 b(l
Iii. _
uamu <1 U¡¡~eu ..,........
ment que ha de regular les funcions
A~lona lndu&triale
.2 _
Cu~aluna Oas U ..........
que ha d 'exercir el nou comissa.rl.
118 t.v
Oatuuwa Ua¡¡ 1S ...,.....
Heus ací una qUesttó que fa dies
88 25 l<. u. ora.u~ i'lllllleu~..
s.; _
Ca~I•Alla vw; b • ........ •
118 2 i fUniCUlar MOUtJUII: v
que, des d'aquestes mateixes pàgibAJuntament~.
~~~ 15
OutWWlll U<~.::o U 6 '/..o..
J;, 1:ra1.11V. ~~u·c. pret. 7 ·¡
01
48nes, parlàvem: ¿Quines funcions
Ca~.&.UUUl GllB BclnB ... 1011 2b
J3adtUow. b •¡. ............ 86 w
IV'J- liWUV, ~UIO. ~11et.ll I
o~ 
exercirà el nou comissari?
.till:P. Amer. CflSIC<.:. 6 '/. 10.1 :¿;, 1l8
»arcelooa, setuestre , •• 622
ll..~c. Ut·auada.
lluwv.
b!Jtil5L>. Awer. d 'Elec. oora 11:> Evidentment des del moment que
liiOISA,.... .. 61 60
J
AII!Ue8 V~;~leDCIIl ¡¡rel,. ·~Jt4 _
HCglmt.s Ebre, l:XJU.S ...
&4 7J
a Madrid estan confeccionant el ReliiUtlli
I
tf 15 ewv.
(.)u~.uaua ua.; b. U ~ ..
1•6 _
~
·;...
li
Ele~.:
r.wa
b1 bU
lU06 O,,....,
J
glament que ha de regular l'actuació
(.;uLil•<Ula Ua.> s. t. .u..•· 1h bO
8/ Coup, Mt~utc..aoa I:loer
liiU'l 1> ...... 60I
CaL¡lJaDil UWI 11. 1' ti '/•
1~2102- del comissari, això ens mostra que ja
El Governador General. féu lliu.buerg .Mec. Cutat. 6 ·¡. g2 _
llllO 1) '"""_. ~S!lI
liUi¡¡. Awet. l>lec. AlK. 3Ai bO
s'han trobat les funcions que s'encar- rament ahir al mati, als senyors
IW /5
l!òuerg Elec. Cutal. 6 •,
19l:d ~ ampl.. 601
1J
6,
.t:te<:.
IUllel.
tilSP.
11Euer¡. J:;tec. Cu,, o 'I• o. IUO _
regarà el senyor Alvarez VlllamU.
Francesc Fonellà. i Joan Vlla dels
L8 liH4! !:< ......
1
nu.p. Amer . Jl;lec. o. l! 66l!Outltg l:.lec. C. 6 •¡, 111¿1:1 :o2 51.
62premis de 1.000 1 500 pessetes resun~~ ......
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Al¡¡uea uel Lluure¡at..
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.
¡¡¡,
·¡,
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O.
Elec.
1$UeL'g
uno:s 1..1 ~;~wpt.• 64 50
»
pectivament que se'ls ooncedi en
102 50 Elec. Oati UlbOD s. B ..
•
8025
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1
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liH
Bous
C.
tec.
E
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t4
.,,..,,
11110 l:l
I
premi de l'espef1t cívic de què dona10L tiJ ().• l rau..Wil<ULcne.nliA lll1911 B u•u• 656450 r:uer • .l:.lllc, C. Bou.s11JJ4 1:14 1 ~
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Després de laborioses gestions ha ren prova en perseguir els atracatsa.uc d'.;spauya ......... ;.tCElt:ctnca C.:mca b 'I• ... 1W~:í
11111:1 1..1 ~·
I
.uauc. ,t;x~ a ~Vatlfa.,
:i2estat posat en llibertat l'estudiant dors del passat divendres als em114 611
l:aectnca Tenerlle 6 .,.
111111 !3 .......... ó4 2~
•
81 fO c.;uu!lu~ tAsluua• uca ...
b1de la Facultat de Dret, Eduard Vlla- pleats de la casa «Néta d'Andreu
1111 ~!>
Kl.ec. 1 UllS Leboa 6 ·¡,
lll:dO !3 UAUO
I
o4 W
c.;uueu~ «Al!hwa• preL.
110nova i Ortis, el qual, com és sabut, Gallarda», del carrer Ballèn.
lii:Al IS'/• ... ~~
1t
1u 61.
•• 60 Alwues .uarce1ooa ¡¡ 'I•
CtUleut tl:>lili.oOU» ora .
2;¡Igualment serà. recompensat f1
li3 _
•¡
lil;.ll tl'l• c1o 116J
S6- A1¡¡Ut:b barcetoua
detingut a la sortida de la con- senyor
fou
0 Cba080UI I)!C1. 7 '/
ò0Solanl, quan aquest es pre111 Al&U~ ~arcetUDil 5 '/
111<ló IS •¡. .. .
1
3!>l'ex-ministre
pronuncià.
que
ferència
•
A
o
Crua,
1:111-::.
senti.
180Al.iUea .ba.rcetouu Ci 'I• I. tOS 6J 108 60
1110!1S 6 '/o .. .
J
ó4 ]J
Gran
al
Domingo
MarceR!
~·
senyor
l'erro~larlll
c.;vn.st
100Al¡rues l.lar()(;loua t1 '/.o u 1t 4 2,
811111Jil IS '/• ·~
I
(.;()uenee 1 .leuladea .. . g2Price, el diumenge passat.
_
U1.:uer1U l:te¡¡<\<UUd U ·¡.
111:.1:4 E;~~poe.
1
3816
~puoya lDdUII~n:u .. ..
1~0Publlc:l. entre altres disposicions:
Eduard VIlanova, seguidament d 'és/6
04
t.Jum 1 i''orça Lltlvant...
lW¿o &1We8
I
t4..
65
.._
....
94
MetMllcs
ra
ou
¡;¡u
116_
M...un:..ana Elec. u •¡,,,
Decret autoritzant l'agrupació dels
lw¿ts &J.we.. tS 2;;
1
ser alUberat visità. el r ector acciden1111
to'oweu~ d 'UOtl:l> ........~.
lò5¡ 60
ltl.ltl P. ho. !:3 lo
1
83- Proo. f 'OlCes MOLC IS ¡
tal doctor Mur per tal d'agrair-li Ajuntaments de Porqueres i de ca1
(/ ¡fi l'auu<;a l'Uip~uea ........ J3g i'ra. f 'or M. .1:1ow1 7 ¡,
111~ b 'I• ..,
6~ 26
I
iiJHtSl,)aOu QUlbSa ,._. ...... .
les gestions que realitzà per la seva mós, als efectes de tenir un Secrew:~ ::
Pro. F'or M. 6 'I• 111~
&.la.wpla 11107 61 60
1
tari comú, 1 aprovant els Estatuts
bo~el HI~ IS ·¡, ........ .
llibertat.
ijg.El.nwpla 1111a 6t1
6/ 6. Cau. 1 ~<~¡¡ant~ ~~u'" •
8/ p els quals s'ha de regir.
.•.
A¡riCOlea
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¡
lUUU~UitS
111:47
,b;uawplll
1
b3611
103 5<i
b:l 15 BoWI Regu<\.8 Llevant..
Ordre resolvent el concurs per a
Mo.tqu.uUst.a lene&Lre... :t66, ~o
lloW:I t:tetot ma
1
~5
4
6.>- t:tc¡;adlus Uevant ó •¡.
1
unes vacants d'Enginyers 1 d'AjuNOUJVUII l'e~roiiJ:i ,.,.,. 1l3 50
/ll.Càdtz e; l/:.1 •¡, 111~ ...
~ 2b
~Yil111ua d 'Elec;. 'I Bèl
::.a.t.lutlra (..)atalaua Pte&
dants industrials, convocat per Or8a 'll4alaga 6 'I• IVlla ..~ sa89 _
:.:evtllaua d'Uec. 8 sèl
leteLr>ulca 1 •¡, pret ... H/} Associació de Graduats I Alum• dre del 20 de setembre del 1934, a
11» :Mataaa 6 •¡, ltl:.lb ....... tu 1111 ::;ev Illa ha d Eleo. ll sér
..
ordlutmes
l'eietoulca
1lS 15 104 15 nes Sooials. - L'Associació de Gra- favor dels senyors que s'esmenten.
SevilLa &l~;;tò IS '/.-.. S4Unió Elèct. Catalunya 1111 i ,¡¡ Unlò Salinera Espanya
I~Departament d'Assistència Social
duats 1 Alumnes Socials realitzà. el
11 (0
t1 1C
:Va1èoo1a b 'I· ........ou
diumenge propassat l'anunciada vi- t Banitdria. <Patronat de l'Institut
sita coHectiva primera del cicle d'ex- d'ASSistència Social de Barcelona).-•uutac•on•
Anl•
tensió cultural organitzada per l'en- Anunct (rectificat) de concurs per
l3arcelooa, 11 mlllv~ .....
titat esmPntada, al Palau de la Mu- a l'adquisició d'articles de consum
6 llU UOU.S .,..
I
78 ~o
tualitat (VU:la de Salut L'Aliança). en previsió de les necessitats de la
Bèlh: ~ .. , .....
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14Amatentment rebuts pels directius Casa de Caritat de Barcelona du·
B~Clt V ......
I
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de la Institució visitada, recorreg-.te- rant el mes d'abril propvinent.
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Apol-16. - Tarda 1 nit : cTu glt,ano
yo gltana:t.
Barcelona. - Tarda 1 nit: «M1 Clllcu
CòmiC. - Tarda: «Los UUITtaos de LI
,_ dia». Nit. cMucho cUldado con Lola»
Espanyol. - Tarda: cAixò es una desll'l'àsla• i eQuina lluna de meliJ. Nit
cTamb6 el¡¡ bomeoa ploren• I cru:
toli.rui de casa rlcaJ ,
Poliorama. - Tarda: «El bé 1 et malt
Nit: eLa !ruita vetdnt.
Prinçipal Palace -Tarda: ·~utmet I.
rel de Xauxa». Nit: tJu¡¡ar a casats•
i «Miss • TheryJ,
Novetats. - l'arda 1 nit: «La rond
de las bru.JilB».
NI~ . cCuando tas Cortes d
Romea
Cl\dlz ...J.

Victòria .- i arda : eLa revolt.osa» I
eLa princesa <lel dollarJ. Nit: aEI
pobre Valbueoo.J, eLa revoltosa• I
cEl maeotro Çampanonet.

CINEMES
- «El negto que terna el
a1ma blanca• I cHombres del mada
nat.
Astòria. - «Las cuatro bermanltasl
eLa cucaracbaJ.
Avinguda, - ~Mnrla LUlsa de Aust.na
i «Alleta en el pals de las marav!
llllBJ
Barcelona. - cUuerra de valses•
«Amor y cuartUIIlBt ..
Bosc. - eLa L>oloroo:n 1 cOl vorçlo ell
la 1amlllat.
Bohèmia. - ~Los Ml5erab1esJ I cEl
huésped deseonocldot.
Broadway, - eLa bat.aliaJ, c~uereJilQI
trabajar» 1 t Una cxtra1ia aventura•
Can•tol. - cCasados 'i Lellces».
Coiiseum. - uAic¡rl'la estudlantUt.
Catalunya. - «El tren de las 8'47t.
Còntric Cinema. - •Tlerra de paslon
1 cEl Oanubto ~Uu1».
Comèdia - cE.mm:u, cCara precto:.a
1 cEl asesino dlabOUcoJ.
Comtal, - •Sorreu e bijo», cCIUJ)o
campeon».
peon Narlcest, cEl retadorJ. _, e
cMata-HaryJ l cVI..,e
Diana,
iruu
c(;Q811novaa, c.l!a 1ncorrei'
D1orama.
ble• 1 eLa Oiooa de la selvat.
Entenoa. - «La ¡¡arra del gato», cllllU
ntónt 1 cSoy uo vagabuodo».
Earlai. - eLa hermana San SulplciO
cQu& hay Nellle?».
Excelsror. -· eLa doncella ae pastin
1 eLa última sendat.
Fantàsio. - cSu mayor exlto».
Fèmma. - cOéJame qucrert.eJ. del
Foo Nou . -«Bl Or. X», cHombrcs
Amèr~ca .

maf\ana».

Frèaoli. - cMau.lqules neoyorqulnoo
i cGra.cla y &.I.Wpatla».
Goya. - «Amantes Clgutlvos• l aQue
d)anubl
bay Nellle?J.
lntim. - cwonder Bar»,
bay Nellle?J.
azUlt i •Sal va.d a las mujeres». ue
Iria. - cHombres de euerto» I cQ
•
hay Nellle'/».
Kursaal. - cVotRa en uamas• I cADl
,
tetl tugltiV06J,
Laietana - cEl marido de 1a Alll3
nu i cHombres del llladan&J. &La
MaJèstlo. - •Valses de V1ena1. IIIJS
travl.esll. molinera• 1 eLa herlll
e
San SUlplcloJ.
«Ttea ¡w¡oresJ, «PPr qtl
Mar~na trulJaJar• l «A m~-dla voz».
Maryiand. - cVnya Nlf!.al».
Metropol. - cCantad, pecadUot·es:éucJ
Mlria. - cSorrel e bljOJI I e D

M~~~~

cVol¡a en urunas» 1 ccocl·
er·
Monumental. - eLa uovia de la 50
te». cCaprlcbosJ 1 c<Jtvtsmo». dlvor·
Mundial - eLM sorprese.s ae1
CIOI I tLos úl tlmoe 20 at\Oti»·. ~ df
Nur1a. - cOcsllccst 1 cUna S<:lll~:e '"'
Paris. - - «RaPto» ¡ eLa muerte
Pe~e;¿~~ad!i.os Miserables» 1 c600000
Jl'l"'
Lr8Jlcoe al meu.
Pathe Palace. - eLa doucolm _oo
tln». cEl .tago de las dn.tn11~•·1 eucl·
PrinCIPal. - cUna Stllllllllll. de
Pu~~~·cfn~ d~Ifc~r~~t~:s d acwt·
lallllll•'
lltat.
Rambles. - tUlvotcto en lll
i cPor la vlda dc su rival•· er"'
Ronl. - eLa novia de la s~ )li!'
cCaprlcbooJ 1 cEl bombre dC
de,,.
pano».
«Uoa semaua
8elect Cinema.
llc1dadJ 1 cLos dcsnparecldOS~tléol'
Smart. - cEl crlmen del van
~
«Y'o soy Susnnat.
Talia. - «Or o eu 111. montnlltU l
cPOl' au•
tes l l¡¡.t1vos»
Triomf - «Tres amores».
trabaJar• i cA media voz». ,pesll·
Tetuan. - cVolga en Uam~·ow·
ces• i cSoldados de la t.Octcntro•·
Tlvoli. - cBroadwaY por
Urauinaona. - cVIva V!Uat· auJI"'
Vola. - «Lea cuatro bei'IIl
Jall
eLa cucarachaJ.
Xile. - cVolando bacla Rlo
1 «Amor y cuartllle.s».
tall de besau.

CINEMA PAR I S
Avda. Pta. Anael, 11 I u
Tel•ton 14644
Sempre el proarama mils atractiu
Tarda!...4'30, Nit, 9'451 REVIS·
TES PArHE • FEMENINA • LA
MUERTE DE VACACIONES
Cfrederio March) - Triomf de
Oltta Parlo: RAPTO . - Diu·
mentre. MATINAL 10'30. - Despatx de localitats a taquilla 01 r
a la numerada de diumenRe. t.
da. a les 6. - Dilluns vinent·
MUSICA Y
La. super-revista:
MUJERES • Dlck PowelJ • Ruby
Keeler • J oan Blondell. -Clau·
dette Colber t en SINFON IAS
DEL CORAZ ON,

Pu b li - Ci nema
S.Sió continua. Selent UNA PESSETA: NOTI CIARIS • DOCU MEN·
T ALS, VIATGES, etc.
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LA senyora Opinió Púb lica: -ca-

ttallero ... ¡Soy honrada l ...
(De eLa. Publlcltab)

LOS I R REDUCTI BLES

-Es deol r que uatad, Sr. So telo,
no entra por 11to da la República.
- Lo diré o uated. 81 yo
nlstro de Haclanda •••

ruera

m l·

(De eLa. Va..)

Com fou implantat el segur
nacional, a Anglaterra
El «Blll> del Segur Nacional lmplantat a Anglaterra tou proposat
per Lloyd George i aprovat pel Parlament el 16 de desembre del 1911.
S'implantà el l.er de juliol del 1912
1 començà a regir el 15 del mateix
mes i any. Els pa\'sos que quedaren
compresos per a fruir del.! beneficis
d e <Ut& Llet foren: Anglaterra, ~
còcla, Pals de Galles 1 Irlanda.
El Segur Nacional fou establert
per a auxlllar els obrers en casos de
malalties, invalidesa 1 atur forçós.
En el moment de lo. seva tmplan~
tació constava. de dues parts:
1... Segur contra malalties 1 1n·
validesa.
2.• Segur contra la m anca de treball.
La. primera. part oonstava. de dues
seccions:
1.• Segur obligatori.
2.• Segur voluntart.
El Segur Obligatori comprèn tots
els treballadors d'ambdós .sexes, el
sou setmanal dels quals no excedelxi
de tres lliures esterlines a la setmana (pessetes, 80'28).
En el primer any d'aplicació gaudien els beneficis del segur obl1ga.tort:
9.200.000 homes; 3.900.000 dones, i
800.000 nois i noies que també resta-·
ren dintre els beneficis del segur.
Restaren exclo90S del be-nefici del
Segur Nacional:
1.er Els empleats de l'Esta t i Mu~
nlcipi. que gaudeixin de retir.
2.on Els agents o comlssion1stes
empleats pec m és d'una. persona.
3.er Certs. mena de treballadors
d'empleu accidental.
4.rt Els soldats i mariners, 1
5.è Els mestres d'escola.
Tant els soldats i mariners com
els mestres d 'escola, foren objecte
d'W1a llei espeCiia.l.
Per altra part. el Segur Volunta ri
beneficiava:
l.er Petits eomerc:l.ants 1 persc:r
nes que treballin pel seu compte.
2.on Persones que havent treballat per segona p ersona, passin a
treballar pel seu compte.
Els beneficats pel Segur Voluntari, en el primer any foren 800.000,
els quals augmentaren tins 2.400.000
el segon any.
El capital del Segur Obl!~atort
s'acordà. formar-lo amb les següents
aportacions:
1.• Uns. aportació dels obrers., segons el seu salari.
2.• Una altra aportació del pa,..

tro, I

A LA CAZA DE L aSEtiaOR ESTEVEll

LA LlEBRE. -

Donde menos se

espera aalta un oazador.

(De cEl Bol>)
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GRIT OS DE LA DE R EC HA

El da la lzqulerda. -

bre, olaro.

(De

Clara, hom·

«La Libertad»)

POR EL HUMO SE SA BE ...
- Fijato que anunolo1 «Colchonero

neoa.sita veln te oficia les¡ bueno:J sueldoan.

- IAtlza l 1Entonces es que va a

haber elecclones l
<De «Heraldo de Madrid)

....
LA ORA CI ON DE T O DAS LA.S
MARA NAS
EL LECTOR DE <A B C». - ¡ En

OIE n ombre dol Padre, del alljo y de l
sp 1ritu San to!
<De «El Liberal»)

CUBA , LA BE L LA

le. ~ Oo~iemo cubano ha. suspendido
onst1tuc1ón. ¡Qué delicial
(De «La Tierra»)

ALI~(hH Oltlffl[~ I Uf fi(61M
Casa~
Ei::)l'OM.JH.; 1 1.N l,t;,ti'lli'li::)
DIABETIS- ALBUMINu.
RIA - 1NFANClA - ETC.

ball.

Allí es fan càrrec de la ~va de.
manda i 11 ofereixen ocupació. Sl
l'obrer no l'accepta, passa l'assum.p.
te a un Tribunal arbitral, que serà el
qui deCldeix! sobre el PC.ltl=oent de
la pensió.
No serà. beneficiat amb el socor
l'ob::er que s1gu1 acom:ladat per mals.
conducta Di tampoc ho seran els parats per causa d e vaga o locaut.
NOTES~

Per tal de .facilitar la ràpida compr ensió de les quantitats
que ac1 s'esmenten, cal advertir que
la seva equivalència. en pessetes es
calculada. al canVi de 26'76, que era
el preu de la lliura a la Borsa de
Barcelona, el dl& 15 de juliol de
l'any 1912.
Terme mlg dels jornals B Barce.
lona el 15 de juliols del 1912:
Paletes, 4'50 pessetes. Ja jornada
de 8 bores, i mecànics, de '"15 a
5'50 p essetes, ls. jornada de 10 hores.

NOTICIARI
- VIatja nts I corredora assoclats.La Junta Directiva de V. LC. A., mutualitat de pensiona per & la. Vellesa, ha estat constituida com segueix:
Santiago Aimeric 1 Baró, president;
Jaume Pujol 1 Lautrèc, primer vicepresident; MarceW Anguera. i Vidal,
segan vicepresident; Josep T estagor·
da 1 Marquès, secretari; Gustau Bla,..
da 1 Monforte, vicesecretari; Enric
Duran i Martt, tresorer; Ignasi Al·
mirall 1 Apartcto, comptador; Antoni
Tayedella i Sterllng, bibllotecart, i
Antoni Barrasseta 1 Parés, Angel ou.
tièrrez i Roda, Lluís Jové i Nebot,
Antont Oquendo i B&ldrlcb, Josep
Marta Ribes 1 Pulg, Albert SerratuEell i Farell l Julià Vta. 1 Rich, vocals

3."' una. altra. aportació a càrrec
de l'Estat.
L'escala d'aportacions dels obrers
fou la següent:
1.• Obrers el guany setmanal dels
quals sigui superior s. 15 xellns (pessetes 20'07) . Homes a contribuir amb
4 pènlcs setmana¡_, (0'446 ptes.). i
les dones amb 3 (0'335 ptes.) .
3.• Obrers el guany diari dels
quals sigui entre 2 1 2 1/ 2 xelins
(2'676 1 3'345 ptes., respectlva.ment).
Homes o dones, a contribuir amb 3
pènlc.s setmanals (0'335 ptes.) .
3.• Obrers el guany dels quals sigui menys de 2 xelin.s (2'676 ptes.)
i més d e 1 1 mig (2 ptes.). Homes o
dones, a contribuir runb 2 pènics
(0'223 ptes.).
4.a. Obrers el guany dels quals si·
La C. G. T . francesa, per mitjà.
gu1 menys de 1 xelin 1 mig diaris
(2 ptes.) . Ho:nes o dones, contribuir del seu secretari general Lleó Jou.
amb 1 pènic setma.nal (0'111 ptes.). haux, ha. adreçat una carta. al FreAportació del pat ró al S egur Obll- s!dent del Consell de Ministres de
França que traduïm a contlnuació:
gatori:
«En el curs de la nostra recent
Quota uniforme de 3 pènics set.
ma.nals (0'3345 ptes.), per cada obrer entrevista, us vàrem indicar la necessita.t de donar una solució al pr~
o bé obrera que ocupin.
blem.a de la mà d'obra estra ngera
Aportació de l'Estat:
A més a més dels 12 mllions de que fos alhora eficaç i humana.
Và rem dir-vos que les mesures que
lliures esterlines (347.880.000 pte s.),
que destinava anualment a les pen- s'han de prendre han de respondre
2
sions per a vells. abonà pèn ics per a un triple objectiu: la defensa eftlndividu (0'2230 ples.L
Durant el primer s.ny els obrers caç dels interessos dels treballadors
donaren 11 milions de lliures e,s. francesos , repartiment racional, d'aterlines (223.360.000 ptes.) i els pa- cord amb la nostra economia 1 la
trons 9 milions de lliures esterlines mà d'obra. estrangera; fer que el dret
(240.840.000 p tes.) . Total, 20 milions d'asil no sigut per als nombrosos exi·
(634.200.000 ptes.) I l'Estat tot el lats una vana paraula.
Cada dia que passa es ta més ur.
reste que fou necessari per a cobrir
gent l'aplicació d'una poltttca coheel pagament del Segur Nacional.
Les despeses del SOcors 1 AdminJs. rent i eficient en ls. matèria. Sense
tració, ascendiren al cap d'un any voler criticar el que fins ara e'ha
de la. seva implantació (1912-13) de fet, ens veiem obligats a dtr que
'l milions de lliures esterlines (pes- els resultats no han estat satls!actosetes 187.320.000), a 20 mllions (pes- ris. No ha de seguir·se el canú lni·
setes 535.200.000) el 1915-16, quan els ciat si hom no vol a&istir a greus
socors addicionals començaren d'és· perills.
Un pals com França necessita una
ser repartits. Per a l'exercici 1922-23
la subvenció de l'Estat també fou . politlca de la mà d'obra immigrada.
amb mires a l'avenir, tant com al
augmentada.
sl
t cal
Les aportacions de l'Estat en elS
• això • actuar amb ur·
diversos exercicis, foren les següents: 1 presen ;
1912-13, lliures esterlines 1.742.000 gència. quant a la implantació 1 Ja
1 repartició de l'esmentada mà d 'obra.
(4.6.516.000 ptes.).
1913·14, lliures esterlines 3.359.000 per tal que no sigui monopolitzada
1 per grups d'lnteressoo particulars
(89 886.000 ptes.).
1915--16, lliures esterlines 4.563.000 aliens a l'interès general del pafs».
/ Més endavant, el secr etari general
(122.105.000 ptes.).
El Segur Nacional es recapta per de ls. C. G. T. afegeix:
«Actualment s'ha de seguir una
mitjà de segells: A cada obrer se li
lliura. una tarja, com un document
al portador, 1 cada setmana ls. lliu- assenyada politlca de la mà d'obra
estrangera que s 'ha de definir, unl·
1~
t ó
¡
ra al patró ; e pa r posa e~ 3 da amb una politica general del mer.
pènlc.s (0'334 ptes.) que ll corres¡»nen, més els 4 0 menys pèn1cs cor- ¡ cat del treball i de col:l.ocacló.
responents a l'obrer, desoomptant;.. · Considerem inconcebible que en el
los del sou setmanal a percebre. L'o- 1 precís moment en què .s'acomiaden 1
estranger$,
treballadors
b.rer lliura. la tarja a una oficina de 1expulsen
COrreus, des d 'on l'expedeixen &. la n'entrin d'altres al territori fran.
Central. Atxi es form a el Tresor del i cès.
Essent com és mòbil la. mà d'obra
Segur Nacional.
AVA NTAT GES O EL S O- estr angera, podria, en lloc d'expulBR E AS AMB EL SEGUR sar·la, apllcar·la a les nostres necessitats; és a dir, traslladar~la allà
NAC IONAL
Assistència mèdica lllure, en ca.s on sigui necessària &m.b el ben entés
que ha. de percebre el mateix salari
de malalties.
Pen 5iò de 10 xellns setmanal (13'38 1 Idèntiques condicions do treball
pessetes) als homes, els tres pri~ estatuldes a la indústria 1 a 1& re¡tó
mers mesos de malaltia. Passats els on se1a envit.
tres primers mesos, ls. pensió que·
da redulda a 5 xellns (6'69 ptes.), i
d'ella. poden gaudir-ne tots els lm·
pedits de treballar fins a l'edat de
70 anys, 1 a.leshor~,:; ten en dret a les
pensions de la vellesa.
Les dones en cas de malaltia tenen 7 1 mig xelins (10'03 pessetes)
setmanat., i 6 xel!ns (6'69 ptes.) la
resta del temp.s.
En casos de maternitat, percebran
w1a subvenció de 30 xellns (401.4.
pessetes>, sempre que no ba.1xl. de
quatre setmanes el temps que man~
qui al treball.
També els obrers (homes o dones), tenen ajut especial en ca.s de
tuberculos.l, per als quals s'augmentaren el nombre de 6anatorts.
Els menon de 16 anys no tenen
cap mena de perurtó, però tenen &S·
sistència facultativa 1 dret d'usar els
sanatoris.

Nombroses apor·tacions
La senyoreta. Mercè Car bonell ens
ha tramès ctne volums:
«Mi ma.dre Y yo a través de la. Re·
volución chinaJ, de Cheng.Tcheng;
«<mpresiones espaftolas», de D. M.
Nordau; «El becerro de oro y la vaca
rabiasa.J, d e Francis de Mtoma.ndre;
«Amor que no m uere», de Rafael
Pérez i Pérez, 1 «Nuvolades», de J.
Roig t Raventós.
D'un subscriptor de LA HUMA·
NITAT:
Una coHecció de lts exemplars de
«La Novels. I deal».
De J osep Gallart:
45 exemplars de eLa NoveHa d'A·
ra»; «Poesies», de Vicenç Garcia;
«Poesies h umorfstfques catalanes»;
cA recès dels Tamarius», de Pere
«Boston - Barcelona»,
COromines;
d'Enric Blanco, i «Amor 1 Seguri·
dad~. del Dr . H . W. Bóhnltz.
De J. G., corresponsal de LA HUMANITAT a Sant Adrià del Besós:
«El simpàtico harag!.m, de P. G.
Wodehouse; «Fantasmas», de Benfg.
no Bejarano, 1 eLa Bien Pagada»,
de cEl Caballero AudaZ».
D'Un subscriptor de LA HUMANITAT:

cEl salvP.mento <!e la civ1llzación»,
de H. G. Wells, I «Las últimas b~
ras de una Monarqu.ta.; la Repú.
blica en Espafia.», de l'ex-comte de
Roman ones.
De J osep Puig:
«L'amic FritZ», d 'Erckmann Cha·
triau; uLos SOviets», de Josep Marta Vilà.; «Mahatma Gandhi», de
Romain Rolland» eLa. Pecadora», de
Uuls Capdevlla>; eLa. droga fatal>,
de Francesc Oliva; .:Car tes d'Un vi·
sionari»;, de Pere Coromines; «Perdó», de J. M. Folc 1 Torres, 1 cEl
Mercat de calaf», de I. Sierra.
Del senyor Vergés, subscriptor de
LA HUMANITAT:
cUne premtere année dan.s le mon.
de». de l'abat Th. B; dos exemplars
de «Parciv&l», de Ricard Wagner» ;
cOOlosos antlguos y modernos>t, d'E.
Lesbazcllles; «EvMlones célebres», de
Frederic Bema rd; cAl bum de Poblet,
d'Antoni Massó; «Método intuitivo
de la. lengua francesa hablada», de
O. M. Bruño; cLos sobrlnos del Emperador», de J. F. Shaw; cVolcanes
y Terremotos», de Zurcher i Margollé; «Pinya. de rosa», de Joaquim
Ruyra; «Mirra», de Ventura Gassol, i un àlbum de fotografies dels
grups escolars de Barcelona.

•••
Són nombroses les aportacions que
ens trameten els nostres amics i ·Iee·
tors; per tant, preguem que no s'im·
pacientin els que esperin veure publicat el seu donatiu.
Estem segurs que aquest entusias-me no defallirà 1 que les aportacions
continuaran de manera seguida.

____________*____________

La mà d'obra estrangera, 1
Una de les armes que
a França
amb preferència utilitUna carta de Lleó zen les dretes contra la
premsa d'esquerra, és la
Jouhaux
coacció a l'anunciant.
Per a contrarestar-la,
cal que els lectors de
LA HUMANITAT donin
preferència, en fer les
seves compres, als esta·
bliments i productes que
s'anuncien en aquest
diari

I

I

Per portar a terme això que diem,
és indispensable un òrgan centralitzador dels diferents serveis de la mà
d 'obra, establint els lligams necessaris 1 donant un impuls a una
acció articulada 1 coherent 1 prenent com a exemple els ps.'ísos d 'im·
migració, crear un «Comissariat Qe.
neral de la Immigració».
Aquest organisme podria descongestionar les r egions on l'atur for·
ç6s és considerable, & profit de les
altres r egions que manquin de treba1ladors. D'aquesta manera, les pla·
ces que es produ'írlen a les ciutats,
serien ocupades per obrers frBncesos
amb domicili permanent 1 amb fam.J~
lla a les ciutats on restdelxtn.
Davant ls. situació extremadament
greu que crea l'atur forçós amb reia·
ctó a la mà d'obra estrangera, ens
hem permês suggerir-vos, senyor Pr~
sJdent, aquestes lnicia.ttves amb el
triple interès de :
Vetllar pels interessOs dels treba,...
lladors tra.ncesos. satisfer les necessitats de l'economia nacional 1 a.ss~
gurar humanament el dret d'asil als
exilats polfttes.»
Hem reproduït els fragments més
interessants de ls. carta de IJeó Joubaux. perquè representa. l'opinió de la
C. G. T. de F rança, que, indubtablement, h a d'infiutr en les resolucions
qu e p r engui el Govern francès en relació als trebs.lladors estrangers que re
aideixen a França. l com que a la veïna.
Rep\lbllca b1 ha nombrosoe trebe·
lladors del n ostre pafs l també exl~
lAts pollttcs, amics nostres, hem
pensat que és tnteresunt per al8
catalall8 que tenen a Prança. tamt·
llars.

I GASOLINA
I NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS

El millor servei a

Servi ce Station, S. A.

•••

Oonstitui la segona part d'aquesta U el, 111 Begur contra l'Atur For·
çós: Compr èn únicament 1& sisena
pe.rt de 1& població industrial, o s.lgui la part m és exposada. s. fiuctua<~tre Conaeu d~ Cent 1 AragóJ
c:lons, el r&lll da ConstrucclOZUI MeBALMERON, m
tàll!ques 1 el ram d 'Edl!icacló. El be114
ttso , 1'2 <dava nt del Mercat} n eflc1 oonslstelx amb una oensió set-

CARRER LLURIA, 62

manal. L'aplicació del «BillJ va a
càrrec d e les Borses del Treball 1
de les actua.Ls Soctetats de Segur
contra. la ~nca de treball
L 'obrer paga 2 1 mtg pènica set.
manals (0'278 ptes.); el patró paga
el mateix 1 l'Estat abona l a quarte.
part ~el oost total que rep resen ta,
aproxunada.ment, unes 758.000 lllures
esterl!nes (2Cl.070.000 ptes.).
Als patrons que desitgin pagar
d'un sol oop la contribució anual
dels seus obrers, se'ls fa una 1mpor.
tant bonificació.
El obrers de Construccions Metàl·
Uques percebran 7 xelins (9'36 ptes.)
setmanals, durant 15 set~anes, 1 els
d'Edlflcactó 6 xel!ns (8'028 ptes.)
setmanals, durant igual temps. Es
d'advertir que la primera. setmana
d'atur, els obrers no són beneficiats
amb cap mena de subs1dl.
L'obrer sense treball ha de preo.
senta.r~se a una Oficina de les de la
xarxa n&donal de Borses d el Tr~

Biblioteca per als
obrers en atur forçós

Ar·agó, 270 i 272
1 Passeig de Gràcia, 45
Telèfon 11550 i 11559

•

Els parats

Ara, justícia

La lleialtat catalana

El DiluVio dedica el seu edttorial a la trdgtca Bituació dels pa.
r ats, i a les solucions que pot tro.
bar el Govern per a r emefar..la:
«No puede continuar la pasividad
con que, desde las alturas en Que el
ra.yo se torla., se està mirando el problema. del paro torzoso.
A cerca. del mlllón se hace 8.8Cen·
der el número de loe trnbaj adores, que
en nuestro pafs se hallan en paro In·
volunta.rio.
En cualQ.uler naclón de Europa 7
Cie Amérlca ha.7 tantos o m.A.a.
Y no recordamos esta por lo que
dlco &Quel retràn, que &firma quo
mal de muchoa es consuelo de ton.

Són als mondrqufc.t els que la
demanen. Caldria, però, saber què
entenen els m orntrqutcs p er justf.
cia. Una cosa ben diferent del que
demanen quan ell.! delinqueixen.
L& Tterra publica, amb aquest lama, la nota aeuiJ,ent:
tL& Pren.sa. monàrquica, la Q.ue presentara antan.o como grandee vtct;o..
rtaa 103 mayore.e · desastres n actonales,
stgue mostrl\ndose contraria a todo
sentlmtento de piedad. Les molesta.,
les duele que se conceda. un aolo in·
dulto. Y qutsteran que cada senten.
cia dlctad& por 106 trtbunalee. tuera
seguida 1nmedta.tamente de la ejecu·
clón. Hablan y hablan con voces don·
de br1lla el odio y resalta la mezqutn.
dad. Y Plden qu e se cumplan la.s pe-.
nas. Y atacan a q uienes creemos que
la Repübllca, que es tuerte, puede
tener el gesto noble de perdonar.
Ellos son enemlgos del perdón . con~
trarios al perdón . P era lo son ahora,
cuando las poalbles victlmas son sus
advereartoe. Como lo tueron el 14 de
dtclembre. Como lo b an sida slempre
cuando bBJo el peso de la justlcla
-que muchas veces rué sa.ngrlentn
lnjuettcla- se encontraran sus mn.yores ndvereartos. Pero elloa ptdieron
pel'dón :prtmero Y a.mnistfa, después,
para. Sanjurjo, Pero eUos pldieron
tamblén la amntatfa para Ioa respon.
sables del 10 de agosto, Pero ellos oo
han Dedtdo tod.avía Justlcla para. los
culpables de los deaa.strea atricanos,
de los grandes negoctos dlctatorl.ales
de la rulna nacional 7 de la pérc:uda
d e la nor de las juventudes espafl.o-

Amb aquest tema, t aprofitant
la «glorio8a>> anada a G ir ona del
senyor Gil Rebles, escriu Josep
carner a El SOl:
cHa. enc.arceldo el Sr. OU Robles en
Garona. la conventencla. para Ce.talu·
tia de deaa.rrollar una. pól1t1ca. de
lealtad.. Creo, en etecto, que la. Jeal·
tad honra. y adernàs remunera: y es
eiempre úi.U la propaganda. de Iu vtr.
tudes, a.un de las Pl'Otlcuaa. Tenao
para mi que en Catalut\a el problema.
no constato eu una. opc16n entre leal·
tad. encomla.ble y od.Joea. dealealtaêl,
alno en la venturosa conc111ac1ón de
dos de!erenciaa. .Pero aca.ao mi Idea
St!a panicuJurJ.S1ma e lnesperaaa. POr·
que se lleva mucho por acli. la. oplnlón de que toda. la. politlca cat.auma
suerte
ae cl!ra., preclsa.mente y de
trremedlable, eu dos enga6os, Conste.
o
slmuiactón
Wla
en
primero
el
tlria.
embeleco, por nombre cal;alanlsmo,
por cuyo mecUo algunos picapJeitoe,
tlnterlllos y muftldores electoralea,
dcscon.sidera.ndo el hondo sent1m.1 ento
de obediencia ortodoxa. que late en
l a.s entraf1a.s del pueblo, se ¡ranje&tl
beneflcios y prebenda&. El segundo
engatio eatrlbario. en Ja 81mulaci6u
de un sent1miento de obediencla. or.
tod.oxa, en contraste con el hondo J
enraizado aJ'àn <.:a.te.Ia nlst a. Parece a
primera vista, que haya contradlcclón
entre las dos hlpót.eSJs; pero ésta no
es atno •utllidad de espir1tu exageradamente ló¡ica. h n realldad, ciertoa
coment adores m uy conoctdos insteten, en breve trecho de ooloquio o
sonama, en q ue el pleblsclto por el
Estatuto rué ama6ado, 7 en que bar
que expurgar lncansablemente el EBtatuto, porque los nvlesoe ta.vorecld08
no son de tlar.
La comblnaclón de los dos dobleces,
que hac1a. de todo catalAn un émulo
impaslble de M&Qwavelo, contrasta
alngularmente con ls. lmpreslón de
candor usomadialmo, pDJabrero y m u·
chae veces Intempestiva que el catalAn de veras (no el plntado por el
prejuic1o) da a. cuantos lo mtran r
tra&an. Nada. ea.be celat· el pobrecillo,
ni &us amores, n1 su casera compla,..
cencl&., n1 sus anlmadveralones retór1~
cas: Y ha.sta. 106 cata,lanes prorestonalmente obllgados a. un dllüogo flexJ·
ble y dtplomll.ttco, como los vlaja.ntes
de comercio r los ouclales de tas peluQ.uerlas, busca.n el deaahogo con
descuido de la ventaJa.. Bobrepujan
en mucbo al catallm en el arte exqul~
Slto do medirse y mat l.zarse la céltica
agudeza. Y la ttnura anda.luza..
l)ero. en
Reco n o~co esaa tacbas;
camblo. t al vez Catalufta. no hnya dea..
merecldo tanto que no pueda :va apU.
càrsele el tamoso dlc.ho con que uno
de sus con des reyes mAs preclaros
qutso pregonar lo mà.s aallente de
ella : c'I'ierra. poblada de lealtad». Y
et hay qulen arguya. que esta cuaUdad ae acredita. en aqueuos pechoe
aólo en el orden prlvado lGraciàn, re-corda.ndo o no la. sentencia de un
autor Jatlno, aseaura. de los catalanes Que. guardoaos en el primer en.
cuentro, son luego fldeUsimos amigos)
contestaré Que ae me indique cual~
Quier otra regtón blspane. que en lo
que llevamos de slglo ae haya. moetrado constantemen te leal a los zn1s..
mos ideales 1>01ittcoe: Autonomfa y
República.•

tos.

AsJ. en la cuesttón del paro lnvo-.
Iuntarto, lo que hemos de aprender
de loe pueblos próeeree es el régimen
de substdlos por ellos lnstaurado, y
lo que hemos de estudiar son los me-dloe económl006 habUtt.adoa para aten·
der 7 remedlar cala.mtdad tan a.mcttva.
En ninguna. parte se dela. morir t:e
ha.mbre o revolcarse en la. desespera<:lón a. los parados.
O se votau para. ellos sumas cua.n·
tlosa.s, o se abren grandes trnbajoe
que absorta.n el mayor número po..
slble de brazos en huelga.
Aqul no ee ba hecho lo prtmero,
porque el preeupuesto no permlte eso
gasto o por lo que sea.
Pues hay que aceptar la otra. solu·
clón y acometer las obras públlcas-de rlegos. higiene, via.Uda.d, repobla.
clón arbórea, etc.-que sean necesa·
riaa para. proporclonar traba.jo al que
Jo pide 7 pan al que lo neceslta.
Es un deber social 7 moral de cum.
pllmiento fnexcusable 7 de pràctica
urgen tfslma.
El hrunbre de tantae familias espa.
tiolas, sumldas en espantosa mlserla,
no puede esperar n i un minuto miLs.•

La reforma electoral
La Publicitat !'ocupa de la

re~

torm.a electoral. i dtu:

eLa premsa ha pub!lcél.t el projecte
de Reforma electoral redactat pel m1~
nistre d'Agricultura de conrorm.Jtat
a.mb la. ponència formada pela repre·
sentants dels grups parlamenta.rls go-.
vernamentals. Amb una simple tect..t·
ra del text del projecte n'hi ha. prou
per veure que la reforma. proposada
complica. i en molts aspectes empit.
jora les normes adoptades en les darere& eleccions generala. Es clar que
e.1 projecte ho. estat establert en vta-.
tes a les ru tures 1 probablement pròrlm.es eleccions mun1c1pale, A dreta.
llet, doncs, la rerorma prejectada no
pot afectar Ca.t&J.un:ra, que té una. llet
munlclpal vigent en la qual són rtxa..
des les normes per a l'elecció de con.
sellers municipals tlns que calgut el
termini que la. llet disPOSa amb pre·
ctsló. Aid 1 tot, però, el projecte ena
interessa, perquè no tindria. res d'estrany que un cop aprovat 1 consuma.
da. la. renovació dels Mun1ctvts de rora.
de Cat..'l.lunya, tos aplicada a. unes
eleccions Q'enerals, 1 aleshores ttndril\
vt¡èneta dintre el territori de la. regió
autònoma.•
cAra. bé: ¿qui determinarà. l'agru.
pactó dels districtes en ctrcumscrtp~
cló? S'estableix algun automatisme?
No. Ho determinarà. un decret de Ja
Presidència del Consell de Ministres,
quan ea tracta~ de capitals de provincia 1 de poblaclona de més de SO
mil habitants; en els restants Munt.
clple ho decidiran els serveis provin~
ctale d'estadiettca.. De manera que el
Govern J)Odrè. ter ela aeoblamenta
que creurà més ra.vorables a.la seus
destania electorals; és a dir, les pro-.
bables votaclone adverses d'Un d.iatrlcte electoral determinat les J)OdrA. neu·
tralitzar agrupant.lo amb altres que
11 algut !&vorable. Però com que ell
tindrà la iniciativa, ela p&rtJ.ts d'opo..
alció hauran d'anar a. remolc de les
seves conveniênctes.
L'elecció, segons el projecte, ee r~
per llistes, però tolera que l'elector
se'n conJumini una. pel aeu compte.
&. base de noms que figurin en les
diverses Illetes autoritzades. Aquest
marge a. 1a 1nsplra.cló person&.l de !'&lector originarà una complicació enor·
me a l'hora. del recompte, donada la
fórmula. que el projecte estableix. La.
xifra. electoral de cada llista serà determinada dlv1cUnt la auma. dels vote
obtinguts per tots els candlda.ts que
ht tlgurtn, pel nombre de llocs a elegir en la. clrcumscrtpcló. A cada me-.
ta, per l'apllcació del quocient. 11
seran concedits tants llocs com ve..
gades la. seva xifra electoral contin·
drà el Quocient electoral resUltat de
divldlr el nombre de vota.nte pel de
llocs a elegir Però com que es po..
dran ter llistes a gust de l'elector
amb noms de llistes diverses, ¿Quin
procediment se seguirà per a establir
aquestes xltres reguladores?
Altrament, el projecte deixa sense
representació les llistes que no passin
del vint per cent dels vota.nts de la
clrcumscrtpctó. 1 al bé el projecte estableix Que els candidata seran elegits d'acord amb l'ordre fixat en les
llistes, les múltiples combtna.ctons
Que permet anUHar aquesta disPQ61.
cló, talment que a la pràct ica el nom
que encapÇala una llista pot trobar~
se desbancat per la votació que obtinguin altres companys situats molt
més avall en la Illsta del partit. Una
altra. absurditat él!l el termini de v1Dt·
!..quatre hores fixat per a decidir els
recurSQS tutervosa.ts contra l'elimina.
ctó de candidats de les Utstes per la
Junta Municipal del Cens. No cal in·
elatlr en la critica del projecte, que
no té cap dels avantatges del propor·
ctonallsme 1 perpetua tots els mala
del sistema majoritari.»

Des de Sabadell

Informe sobre l'atur
forçós
Rebem la segUent nota:
Els obrers del ram de la Construcció recorrem s. les Autorttats, Ent1·
tats, Empreses i a l poble en gene.
ral, per tal de cercar una solució a.
l'atur for çós.
Cal tenir p r esent que la Indústria
de ls. Construcció és la m és perjudi·
cada en aquest sentit, pulx que t ravessa una greu crisi, que, en aquests
darr ers temps, ha assolit propor·
clons veritablement alarmants, sen·
se que hom albiri cap perspectiva
per a alleujar la seva s ituació, nt
resoldre un problema cr..1e afecta
tants ciutadans.
No podem constatar, d'Una ma·
nera exacta, el nombre d'obrers par ats que perta.nyen a l'aHudida In·
dústrta.. però el que si podem aftr.
ms.r és que pel que es refereix a la
nostra ciutat, passa d'un 60 per 100
d e la seva. totalitat.
Més d'una vegada h em fet ges~
tions prop les autoritats, per tal de
cercar una solució a aquest problem a, per ò sempre hem sortit detrau·
dats en els nostres propòsits.
Potser no ens hem sabut ms.nt!estar, ensems q.Je, per la nostra bs.n·
da, tampoc no b1 ba hagut l'activi·
tat, zel i energia que aquestes coses
requereixen, 1 per tant també h1 te..
nim la nostra part de responsabilitat
De totes maneres, les coses han arribat a tal extrem, que es fa urgent
una solució, i com que el moment
és verament alannant 1 ja que no
podem alimentar-nos d'esperances,
perquè aquestes no alimenten, ni
tampoc no ens podem creuar de br aços, ens proposem aportar algunes
solucions enca.mioades a resoldre
aquest gra vissim problema, les
quals, com a titol d'informació posem a la consider ació de les Autor itats, Entitats i for ces Vives de la
ciutat d e 5abadell.
Creiem que el que caldria fer és:
P rimer . - T ots els treballs que

lns.

Sólo el desastre de Annual costó
dlez veces miLs vfcttmas que la. revoluc16n de octubre. Del desastre de
Annual conocemoe a. los responsables.
Sa.bemos que tu6 algúu general Que
no cumplió con sus deberes, algún
ministro de la. Guerra, algün monarca. que aaltaba alegremente por enci·
ma de Ja Conetltuclón para da.r órdenee que no POdia. dar legalmente. Sa,..
bemes, tambtén, que el general y et
minist ro y el ex monarca siguen pa~
aeàndose tra.nqu.Uamente por las ca·
lles¡ cuando debieron ser puestos delM e del ptquete de ejecuclón et sus
culpas se bubtera.n juz.gado con la. ~
vertdad que merecian.
En Barcelona, duraute la. etapa
trê.glca de Martioez Anido. durante
la actuo.c16n de esos Slndlcatos libres
que ahora se pretcnde resucitar, ca·
yeron aseatnadoa por la. espalda cen.
tenares de obreros. Y Mn.rtinez Antdo
puede andar Hbremepte por Espa~a.
¿Cuàndo pldló la. Prensa monàrqul·
ca, la que tanto chilla a.h.ora., el castigo de los cUlpables del desastre de
Annual, de la. ma.tanza. de Mont~
Arrult, de la rota de Xauen? ¿Cuando
clamó por que los crimenee de Bar·
cetona. Jueran Juzgados y cast l.gndos?
¿Cuando extgló que con los responsa-bles del 10 de agosto se cumpllera.n
las sen tenctas que dlctaron los tribu·
naies de Juattcla?
Si en todos 66toa casos a.t.ogó tran.
camento por el mAs descarada tmpu.
nJamo, ¿cómo M atreve a.hora a pedtr
màs eangre y mAs vlctlmaa?

Cadascú af seu lloc

La Voz publtca aquesta nota
que creiem certament interessant.! 1-------->1<,_______
cLos republtcanoa, a. un Jado. Los
monàrqutcoe, a1 otro. Cara. a cara y
frente &. !rente. Con au stgntttcaclón
Los dlurloa m onà.rqutcoa asplrc.n &
con au tro.d.tclón, con sus compromt~ que se replta. el espectàculo. Saben
aoe. ¿Hay derechas republicana.s? que la. MOntu'Q.ula tlene en Espatia.
Pues que &e presenten al cuerpo elec- pOQuislmos parttdartos. Y pretenden
toral con au derechl8mo y au repu- que, al amparo de una nueva. un.ión
bUca.ntsrno, que no son 1ncompati· de derechas, obtenga representact~
blea, Que no pueden serio, porQue en nes muntctpales que no consegulria
1& República, y dentro de lo que con eus luerzas solaa.
ldeolòalcamente algnitlca esa pala..
Pero qutenes JO& secunden en eu
bra, caben tod.a.s las tendenctaa.
campada no podn\n ser considerados
Las coallclonea son tnmorales cuan. como lea.les a las tnstltuctones, slno
do ae ba&an en et olvtdo de lo run. como traldores a elias. Mà.s claro: Ioa
damental Y ee sacrlt1ca a. miserables aarartoe Y la Acclón PopUlar. que tte.
clllcUloe de interès inmedlato lo que n en mlnlet ros :r subsecretarios y dl·
debe ser conslderado esenclal 7 per. r ectores generales, no pueden honra·
de
manente. Vlmos en novlembre
te Clgurn.r en Jas mlsmas can..
1933 a republica.n.os y a. monàrqulcos damen
didaturas que 108 alfonsines y los car·
unides en una sola candidatura. A.el llstas.
u ntr;;c con el lerrou.
ocurrtó en Sevilla, Allcante. Granada xlsmo, POdràn
etqutadlsmo , el pro-.
Córdoba, Murcl a, Almeria, Jaén , Ba: greslsmoy :relel m
- esto ülttmo
maurtamo
dajoz, Ciudad Real :r otras poblaclo- lo creemos dliicll , desde 1uego- ; pe.
nee. Aquella. gran vergüenza acabó ro no con parttdos anticonstit uc1ona..
en un desastre republica.no que estu- les. Y si Jo h tcieran dar fan a las nuesvo a punto de herlr al réglm.en en tea repubUcanas un elemento formi·
aus obraa vlvas.
da ble de a gi taclón legal.

Ocasió
Flassades llana grandíssimes
a l preu de

16~so

pessetes

Ven d a d irecta a l vestíbul

HOTEL DE VENTAS
Ca l~at••• Moble>...

etc.
SEMPRE OCASIONS
hagi d'efectuar el Municipi, que bo
siguin per Administració, bo i pres·
cindlnt d'Empreses particulars i que
s'ocupin, prefentment, obrers parats
de la localltat per rigorós torn.
Segon. - '.i'ambé totes les Empre.
aes o Companyies particulars hau.
rlen de col:l.ocar. preferentment, els
obrers en atur forçós de la ciutat,
puix que aquest procediment ja
s'empra. a molts llocs.
Tercer. - COnstituir una Cai.Jta.
Comunal els fona de 1& qual seran
destinats a la urbanització 1 arran.
jament de carrers i altres obr es pti·
bliques, ja que ultra l'alleujar en
gran part la crisi de t r eball, no ens
h auríem d'aver gonyir de veure el la·
mentable estat en què tenim m olts
carrers de la nostra ciutat: el de la.
Riereta, per exemple, que consti·
tueix un perlll per a la salut dels
ciutadans.
Tenen el deure de contribuir al
sosteniment de la Caixa. Comunal
totes les Entitats econòmiques i d'es.
barjo, Empreses d'espectacles ptibllcs, cambra d e la Indústria i del
Comerç; les Companyies d'Aig-ü.a,
Gas i Electricttat, la d'Autoòmnibus;
la Calx& d'Estalvis, la Calx.•. de Pensions per a la vellesa, etc.
També entenem que tenen el deu·
re de contribuir-hi tots els obrers.
La seva constitució ha d'ésser, se-gons els nostres càlculs, tal com se·
guelx:
Els obrers abonaran setmanal·
ment un cinc per cent del seu sa·
lari; els patrons, un quatre per
cent sobre els salaris dels seus
obrers, d'ambdós sexes. Aquest pro-cediment s 'aplicarà a totes les Com·
panyies o Empreses que tinguin
obrers, sense excepció.
Les Empreses d'espectacles públics
1 Entitats en gener al, abonaran,
també setmanalment, un quatre per
cent sobre els ingressos del negoci.
El Municipi haurà. de contribuir-hi
amb un tres per cent d 'ingr essos,
ensems que imposarà un impost a
tot el que slguln articles d e luxe,
amb destlnaeió a la Caixa Comunal.
La seva organització i admints-.
tractó anirà a càrrec d 'uns. Ponència integrada per una. representació
d 'obrers 1 un m em bre de cad ascuna

CARRER PELAI, 8
Te l èfon 14370
de les Entitats esmentades, que con ..
tribuelxin al seu sosteniment.
No_ s'ha d'oblidar que, per al boo.
funcionament de la Caixa Comun al,
serà precls que hi hagi un control,
ja que sense aquest requisit no bl
pot haver organització possible. A
~és, per tal de tenir dret al subsidi, o sta. als benefl.cls d e la Ca ixa
Pro Atiur Forçós, caldrà que tots els
ob!e!S, sense distinció ni edat, exb.t·
beL'<m un certl.tlcat, en el qual es
faci constar el nom del Patró a les
ordres del qual hagin t r eballat darrerament, igual que el seu ofici o
professió.
Per acabar, solament direm que
tots tenim el deur e de contr ib-uir a1
sosteniment de la Caixa Comunal Ja
qu~ tots tenim òret als seus bêneficlS, tots, sense distinció d 'oficl8,
n1 de professions ni de sexe.
¿Serem atesos aquesta vegada?
Per la Comissió de parats del
ram de la Construcció de Saba.dell,
J . DAURAS

Vers la unificació sin·
dical, a Catalunya
Per tal d'examinar la situació del
moviment sindical a CatalWlya i veu.
re les possibilitats d'unificar les di·
verses organitzacions existents, e 1
proppassat diumenge celebraren un
canvi d 'impressions r epresentants
dels Sindlcats d'Oposició a la C.N.T .,
Sindicats Autònoms i Sindicats ex
closos de la C.N.T.
En l'entrevista celebrada., els r e.
presenta.nts sindicals coincidiren a.
reconèi.'<er la necessitat d'anar a uni
licar el moviment sindical s. Cat.1.
lunya. Per alxò es realitzaran ell)
treballs pertinents encaminats n
anar el més aviat possible al r eagru
pameot de tots els sindicats. reagru
pament que ha de posar fi a l'ac
tual estat de divisió en què es trot.
la classe obrera.

la humanitat

.,
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INFORMAC IO DE l'ESTRANG E R
ESCRIPTORS RUSSOS

LA SITUACIO A CUBA

AN·TON TXEJov ·
Txejov - parla l'escriptor Dimltr1 Menxskovskl - és l'heroi directe de la gran literatura russa. Cap
m és dels seus predec~ "CJrs, exceptuat, tal vegada, Pulzk!n, no ha
reeixit a pUrificar la seva obra de
les influències estrangeres.
Gogol solia dir que la natura, a
Rússia, «manca de fogositat». Txe·
3ov ha dut a l'extrem, en les seves
obres, aquesta particu!a-:oíta.t. En
llengua russa, quan hom tracta de
fer literatura autòctona, és Indispensable bandejar convencionalismes i altes tensions. Precisen senZlllesa, naturallte.t, per damunt de
tot. Puchkin I Txejov han exceHlt
a donar aquesta tònica a totes les
pàgines que han deixat escrites.
Turguenew és pompós moltes vegades. La simplicitat no el corprèn
com la bellesa. Dostoiewsky és turm ente.t 1 complica, m estrívolament,
però, les tragèdieS Intimes, Txejov,
per contra, ho simplifica, ho ribo·
teja tot. Tolstoi, quan vol ésser senzlli, de vegades ho és mas3a. Chelov sempre encerta el punt dolç.
Per alguns la cercada senzillesa
de Txejov és excessiva. Per aquest
diuen - anorrearíem l'art;
CQ.lJÚ ens delxar1em anar, sense adonarnos-en. al buit ab30lut. Tanmateix
en aquest. no-res que emana de Chejov una contemplació atenta ens
permet veure-ho tot.
Ell mai no vocifera ni esgaripa.
Empra, en tot moment, la mitja
veu. Tant s1 ens parla d'allò més
alt com d'allò més baix; Igual si
judica coses grans com petites, mai
no abandona el mateix to naturalls3im. El fet mes extraordinari, narrat per ell, devé moneda corrent.
La mort 1 l'amor no el fan sortir
pas de la seva actitud tra::1quiHa.
Dlrleu que Txejov és l'home que
sempre està serè. En ell la. més terrible commoció inten1a es revela
sempre per la més accentuada serenitat. La seva veu s'afina més quau
més punyent és la impressió. Es la
discreció llllmitada.
Aquella manca de fogositat, mes
amunt aHudida, no és altra cosa.
segons Tlnxev, que cel sublim pudor del sentiment•.
El mateix Tim:av confessà en
certa OCasiÓ que havia oonsiderat
insuperable aq..1esta descripció de la
mar, feta per un noi d'escola: «La
mar és grB.n». Txejov, sempre, deiineix aix1. Cerca el canú més curt 1
alhora més suggerent.·
L'home - sempre segons MenxskoV3ky - no «veu» mai aliè que té
sempre davant els ulls. Perquè
«vegi» cal l'imprevist, l'inusitat, el
catastròfic o el sublim. Txejov, per
contra, és mestre a llucar aquest
«invisible ordinari» i a ell ajusta el
ritme de les seves creacions.
D'ençà dels poemes homèrics, la
tempesta ha estat descrita, arreu,
amb les metàfores més ampuHoses o
trepidants. Txejov la descriu alxi:
«A l'esquerra, al cel, com s1 algú
hagués gratat un llunú, va brillar
una ratlla pàl:l.ida, fosforescent, que
va extingir-se. Va olrse un soroll
com de passes llunyanes damunt
una coberta de zinc. Passes de persona descalça, ja que el sostre ressonava d'una manera sorda.»

Ningú no negarà Ja fidelitat de la
descripció, ni podrà negar que
aquesta concissió, tan difícil d'obtetl1r, no deixa, per simple, d'ésser
elevada. Allò que és gran-el llamp
el tro--creix l no minven en comparar-lo a allò que és peti~l llunú,
la teulada de zinc.
Heus ac! ara una descripció d~
l'estepa, ap.uentment prosaica, però
que conté un evident llevat de poesia de la m1Jlor mena:
«L'estepa, a la tarda, s'arrauleix
com els Infant> l~rnf>lites, sota la

roses 1 en gran nombre, perquè alxl
ho exigeix }a salut del pafs per tal
de tallar radicalment per a l 'esdevenidor la repetició de movim ents d'aquesta Indole que arruinen el pals 1
l'assumeixen en una mar de fang
i sang.»
També hom sap d'altres fonts que
hi haurà nombroses penes de mort,
les quals seran executades sense contemplacions.

ANTON tXEdOV
manta.>> A la lluna li diu «provincial» i a les estrelles «que semblen
peces de quinze kopecs, noves de
trinca». En l'oim veu «una esvelta
i jove damiseHa»; acampara els núvols a «tisores». El cant monoritmic 1 isòcron d'un ocell solitari el
tradueix alxi:
«Has vist Nikita?»... «L'he vist».
«L'he vist», «L'he vist». . .
Aquesta hannonla imitativa ens
retorna a l'ambient tebi de la llar,
i sentim la placidesa d'un infantó
al seu lhtet en una nit apacible de
l'estiu rus.
Assistim, en Txejov, a un acostament de la Natura a l'home, com
si s'anés a fondre amb la seva vida
ordinària, senzilla. Txejov, però,
com aquell que no fa res, de la senzíllesa en fa misteri i de l'ordinari,
extraordinari. Perquè no és endebades que es produeixi aquesta fusió
d'mtlmitats entre la Natura i l'homP. En ella radica la força mes
gran de la creació artística. Txejov- que en oponió de Menxskovski és el més gran escriptor de llengua russa- pot dir--se que no ha estat superat per cap més en la des·
cripcló de la vida diària. Es més.
segons el comentarista que hem
anat seguint, si Rússia desaparegués
del mapa, hom -;>rodria reconstrwr
la vida russa del segle dinovè fins
els seus més ínfim3 detalls, només
que amb la lectura de les obres
d'Anton Txejov.

F.

Emili Donato I Prunera. POEMES D'AH IR I D'AVUI

-1935

ECOS
No podem estar-nos de recomanar als nostres amics un llibre que
ens ha caigut als dits per casualitat. El signa Ramon Soto Fernàndez f el seu títol és - ¡agafeu-vos
/OTtl - El libro del saber. ComenQa aixf:
«De las Mltolojias se deriba.ron
las relijiones y los primeros conzep.
tos zientificos y filosóficos; de aqui
que la Clave nos mostre también
el orijen de todo el ¡¡aber: Relijión,
Ziénzia. y Filosofia.
La segunda parte esplica la creaZión y la ley fundamental del univer30. Esta ley se enúnzia asi: «Todos los ediflzios del uní verso, sistemas, astros y moléculas se formaran y se sostenen por la aczión de
radiazione3 confluyentes, y ellas son
las que determinan todas sus zlr.
cunsta.nzias y propiedad\:li.l
A ixi el pròleg f tat el Zlil:n'e. Pasliblement, algun esperit tancat no
voldrà «saben més.
• • o

Donato é3 un poeta viril. La seva
concepció del vers és mascle. No és,
per això, severa com una. columna
dòrica. En ocasions, té una gràcia
suggestiva 1 una agilitat corprenedora. Però no hi ha esllanguiments,
sospirs ni deliqüescèncie3. Més aviat,
fins en les rimes més enjcgassades,
copseu fortitud, entere:;a, seguretat.
Aquest poeta empra la forma moderna i el3 seus versos són revolucionaris quant a rima i consonant.
Fimbra, però, en ells, un autèntic
abrivament poètic, que ens cal situar molt ¡>er damunt de les extravagàncies amb què a~guns amaguen
la buidor.
Es diffcil de remarcar Quines són
les més notables entre les compo3icions que integren el volum. Direm
només que ens han causat exceHentlsslmima impressió la titulada <<Aigua entre pedres», que té una volada verdagueriana, i l'orlginalfssim
«Tic-tac», breu i gràcil. «Llum» és
una bella poesia, volgudament abstracta. Les modemfssimes <<Ales del
port», «Llunall 1 «Antenest, són
també dignes d'elogi.
No és gens aventurat augurar un
bell esdevenldor com a poeta a Emili Donato i Prunera, autor d'aquests
reeixits «Poemes d'ahir 1 d'avui».

¡LI,JHHES!
AUTOGH.AFI:), DIBUIXOS
AQUAREL-LES
1 el mes Important assortiment
de G R A V A T S de Barcelona
Expostc10 1 venda a preus In·
versemblants a
MEIH.üPO LJTANA
Llibreria vella I Nova
C&núda, 31 (baixos Sala Mozart>
LA POESIA CATALANA CONTEM·
PO RAN IA

Cicle de conferències
públiques

LA PRESENCIA AL PORT
D'ALEXANDRIA DEL VAl·
X ELL REBEL «KERKYRAll,
PREOCUPA EL GOVERN
D'EGIFTE
El Ca1ro, 13. - Es cons1dera que
el Govern egipci es troba en dellcada Situació per la presèncJ.a al port
d'Alexandria del vaixell rebel Lrec
«Kerkyra», que comanda el segon
El mmistre plenipotenciari de Grécia reclama que el vaixell 1 la tr1pulació. qu~dm detinguts com a bandits 1 d accedir el Govern eg1pm a
aqu~sta petició, sap que envia els
marmers a presidi o potser al patibul, la qual cosa no li convé d e cap
manera, perquè es dóna el cas que
la nombrosíssima colònia grega d'A·
lexandria simpatitza sense reserves
amb els revolucionaris del seu pals
1 amenaça amb adoptar mesures de
represàlia que podrien ésser greus
donada la potencialitat econòmic~
dels heHens d'Egipte.
Davant aquest dilema, el Govern
ha adoptat per lnd1car al «Kerkyru
que abandoni immediatament les
algUes egipcles, però la tripulació
del vaixell rebel grec s'ha negat a
complir l'ordre.
Existeix expectació per saber quina
serà la decisió final del Govern egipci en aquest problema.

I

VENIZELOS SERA TRAS·
LLADAT A RODAS
Roma, 13. - Segons una informació del Ministeri d'Afers Estrangers, el senyor Venlzelos, la seva senyora i cinc polltlcs grecs, addlstes a
aquell, seran traslladats a Rodas,
des l'illa de Kasos, a Ja qual arribaren ah1r fugint de Creta, a bord del
creuer grec «Giorglos Averoffl~.
Els elements mUitars que acoropanyaren els senyors Venlzelos en
la seva fugida, seran internats a
Scarpanta.

TOTS ELS VAIXELLS RE·
BELS, JA SON A SALAMIS?
Atenes, 13. - Informacions encara sense confirmació, asseguren
que han entrat a la drassana de Salamis tots els vaL'Cells que s'uniren
als rebels venizellStes, àdhuc l'«A veroff».
~anca solament el submarí \.•.;:etz_onlS», que es t r oba en una ma !tallana del Dodecanès.
EL VAIXELL « KETZ ONIS>>
Roma 13 . _ El Govern Italià ha
demanat al Govern d'Atenes que
I amb objecte de recollir el submarÍ
grec «Ketzonis» que es troba a l'ili
li' fi lsa
è
Patma d 1 Dod
ecan s. env o e 1a
. s e
I
1 ~pu~~ló grega.
el Govern !tallà que la
I . eg
tnpulacló del submarl «Ketzonis»,
que es posà de part de Venlzelos durant la r~volucl? de Grècia, desembarcà ahir a 1 illa, abandonant el
navilL
EL COMANDANT O ' UN
SUBMARI REBEL ES SUICIOA
Roma, 13. - L'Agència Stefani ha
rebut aquesta tarda un ràdio de la
illa de P atnos, al Peloponès italià,
que diu que el comandant de navm
de l'armada grega Perdlsa, el qual
comandava el submarl rebel uKatzanis», refugiat a aquelles aigües,
lla intentat suïcidar-se amb un tret
al cap.
Com qu era urgent una delicadlssima operació quirúrgica i a la Ula
de Patnos no hi havia possibilitat
de fer-la, les autoritats Italianes han
ordenat que un avió conduls el ferit a la Illa de Rodas, a l'hospital
de la qual ha Ingressat en estat desesperat. LI ha estat practicada la
intervenció quirúrgica però hom tem
que no pugui sobreviure a la seva
ferida. ··

I

Dr. ROSELL

SIR JOHN SIMON ANIRA A BERLIN EL DIA 24
Londres, 13. - ne ront oficial s'anuncia que Sir John Simon acoropanyat de Mr. Anthoni Eden, sortirà de Londres amb direcció a Berlin el pròxim dia 24, 1 farà. el viatge
de retorn, sols Sir Simon, probablement el 27.
Els polltlcs anglesos, durant la
seva estada a Berlín, s'hostatjaran a
l'Hotel Adlon.

I

Et.. MISSATGE QUE EL
PRESIDENT ZAIMIS HA
AD R EÇAT AL P\>B L. E
GREC
Atenes, 13. - La «Gaceta Oficial»
puiJii;;a el següent missatge del President de la República, senyor Zaimís, dirigit al poble grec:
«HeHèn'cs: Amb motiu de la repressió de la msensata sedició que
ha amenaçat amb destruir per complet Grècia, 1 contra el seu movl~nt s 'ha aixecat, no solament el
poble grec. siAó tota J.'opmtó pública
internacional, vull expressar al GoES CONFIRMA L' ENTRA·
DA DE L'ccAVEROFFl> A
vern ~1 país el reconeixement de la
L...I{RSENA L DE SALAM IS
nació, p,c rquè, gràcies a la seva acti13. - Hom diu oficialment
Atenes,
tud 'ferma, als Sèus eSforços circumspectes I a la seva acció ràp1da ha que aquesta tarda ha entrat a l'arconjurat la insensata sedició 1 senal de Saiamis el cuirassat «Giorprevingut l'efusió de sang lraLtrua, glos Averoff», procedent del Dodecanès, on desembarcà Venlzelos, la
salvant Grccia dels mals d'una divi- seva
muller 1 molts oficials rebels
sió nacional, amb tanta temeritat que fugiren de Creta.
intentada.
En la qualitat de cap de les torces
ES DE'TI NGUT UN PA RENT
de terra, mar i aire, que em confeDE VENIZELOS
reix l'article 81 de la Constitució, deAtenes, 13. - La policia ha detinsitjo que els ministres de la Guer- gut un parent de Venlzelos anomera, Marina i Aviació i Interior es nat Pistolakls, el qual ba Invertit
facin interpreta del agraïment na- grans quantitats de diner per tal
cional i trametin les meves felici- de finançar la revolució.
tacions a tots els oficials I soldats
DESPRES DE LA REVOLU·
de l'Exercit, l'Armada 1 l'Aviació,
CIO S'AN UNCIEN ELEC·
aoo com també la gendarmeria 1 poClONS A BASE D'ANAR A
licia de les ciutats, que per la ~eva
LA REFORMA CONSTITU·
devoció envers el Govern legal del
ClONAL AMB L'ABOLICIO
país, aoo com també per la seva vaDEL S ENAT
lenta contribució al front comu conAtenes, 13.. - S'anuncien per a
tra els rebels, i sota el comandament molt aviat unes eleccions generals
serè dels seus caps, han reprim1t per a l'Assemblea Nacional, un dels
gairebé sense efusió de sang, la rC: primers treballs de la qual serà la
beRla dirigida contra la mateixa reforma constitucional, inclui;•t enexistència de la nació.
tre elles l'abolició del Senat, el preAixl, amb l'ajut de l'Altissim. la sident del qual, general Pomatas.
un dels primers detinguts en
fou
conjuaconseguit
ha
umda,
nació,
rar el terrible perill que, per un mo- començar la revolució.
ment, amenaçà la seva existència
SERAN ACOMIAOATS ELS
per a poder continuar la seva vida
FUNCIONARIS QUE COL·
en el compliment dels seus Ideals.
LABORAREN O SIMPATIT·
HeHènics: La meva qualitat de pr!ZAREN AMB ELS REVO·
LUCIONARIS
mer magistrat de l'Estat 1 el fet que
Atenes, 13. _ Informes governadurant la meva llarga vida pollttca
ha estat testimoni d'una g ran s'rie mentals de darrera hora de la tarda
d 'esdeveniments de la història de a sseguren que l'ordre ha quedat comGrècia. em donen dret a dirigir 11 pletament restablert arreu de Grètot el poble hellènic una crida, per 1 cia. Han estat reparades les avaries
tal que guardi ordre 1 obeeixi amb que hi havia a les llnies ferroviàries
disciplina el Govern I romandre en i telefòniques i les comunicacions
plena confiança en la pàtrJ.a ¡ en el funcionen gairebé normalment.
El Govern ha retirat també la
seu esdevenidor. Alexandre Zaimls
' prohibició dictada per a volar sobre
President de la República »
Grècia a tots els avions de nacio·
EL GOVERN DESMOBI nalitat estrangera.
Els reservistes mobll1tzats han co•
LITZA
mençat a retornar a les seves llars.
El Govern Tsaldaris deicarà ara
Atenes, 13. - · El Govern ha orden~t que es doni començ a la desmo- el seu esforç a reparar els estralls
b1lltzació parcial de les tropes que causats per la revolució, especialforen cridades per a reprimir la re- ~ ment a Macedònia 1 Tràcia, aixl com
a Creta.
volucló.
Ha estat dictada una disposició
S'ha restablert gair ebé totalment
la vida normal d'Ateues Estan oberts que. decreta la suspensió de la llei
tots els comerços 1 cafès. Les noti-¡ d'~amobilitat dels funcionaris púcles que es reben de la resta del bllS a fi de separar de llurs !unpals són també que les poblacions . clons els que hagin collaborat o demostrat la seva simpatia amb els
recobr en el seu aspecte habitual
elements revolucionaris. Han estat
·
TRES· prohibides. ta~bé les activitats de
S'ANUNCIEN
JA
CENTS C 0 NS ELL S DE ~~èci~~gamtzac10ns venizellstes de
Tots els organismes oficials en els
GUERRA
Atenes, 13. - El general Kondylis quals hi hagi majoria venlzelista,
ha manifestat que els rebels detin- seran d issolts i substitults per alguts seran jutjats per Consells de tres formats amb elements adlctes
guerra 1 castigats amb tota seve- al Govern
rita t.
MESURES DEL GOV ERN
S'anuncia la celebració de més de
ROMANES
300 Consells de guerra en molt breu
termini.
Bucarest, 13. - El Govern romanès ha tramès severes instruccions
VENIZELOS DESPOSSETT a les forces m!Utars per tal d'imDE LA CIUTADANIA GRE• pedir l'entrada en territori romanès
de revolucionaris grecs, tant sl preGA
tenen entrar per terra com per mar
Atenes, 13. - El Govern ha acordat desposseir de la ciutadania gre¿DIMITIRA EL GENERAL
ga Euleterl Venizelos, cap de la darMETAXAS'l
rera revolució, el qual, a més, serà
Atenes, 13. - S'assegura que •n
jutjat en rebeHia 1 totes les seves breu dimitirà el seu càrrec el gepropietats dintre del lerntori nacto- neral Metaxas per considerar, desnal, alxl com també les de tots els prés de la derrota de la revolució,
seus segul::lors, seran coufiscades 1 que la seva comesa ha acabat.
venudes a pública subhasta a bene.icl
de 1'Estat.
FUGITIUS CAP A TUR·
QUI A
s·~ disposat que el palau que
Angora, 13. - Una part dels reposseïa Venlzeloe a. Atenes, on hablper les tropes
~va, sl~ul en endavant la residèn- bels grecs perseguits
governamentals, ha cercat refug¡ en
Cia oficial de l'alcalde de la capitaL territori
turc.

El passat dimarts, dia 12, a les
deu en punt de la vetlla, va començar al Casal del Mestre (Urquinaona, 4, pral.) el cicle de conferències que sobre el tema que encapçala aquestes ratlle3 ha organitzat
el Deganat de Mestres de Barcelona.
Tal com s'havia anunciat, la primera va anar a càrrec del senyor
J . V. Foix, el qual féu unes lectu¿Voleu saber l'epitafi que, l'anv res i comentaris sobre la seva pro1794, va ésser escrit damunt la ilom- ducció literària. Fou molt aplaudit
ba de Robespierre? En francès és 1 telici tat.
aixf:
TENIM DAMUNT
«Pa.¡¡sant, ne pleure pas ma mort;
si je vlvals, tu serais mort.»
(Tu que passes, no ploris pas la
LA TAULA ...
meva mort; si jo visqués tu fores
mort.)
Cal reconèixer que hom na pot
A.XEL MUNTHE: La hi8tòria de
fer l:n'oma d'una manera més ?na- Saint Michele. Trad. Wachsmunter
cabra.
d,e Zamora. Revisió, Josep Galardo.
••
Editorial Juventud. 1935.
DOMENEC GUANSE: Una nit
Encara que vella, ta de bon re- <noveHa). Lllbreria Catalònia. 1935. ....... "'!:...'_ ,,.."'!"7
cordar aquesta an,¿cdota de Manola
RICARD PIQUE BATLLE: Revf,.
H ugtd.
sió de Comptabilitats. Barcelona.
1935.
Algú li preguntà:
-Vós parleu l'anglès, Manola?
De totes aquestes obres ens ocuManola, senzillament, féu.:
parem a cont.inuaoió de les que con-No ho sé. No ho he provat mal. signàvem en edicions anterlors..
P. da Gràcia. 106, oral.
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CONVERSES
oIPLO MATI au Es

Desp-·és de. la revolució a Grèei a- LES
(Ve de la pàgina 8)

Un llibre sensacional LLEGINT..•

L'aparició d'aquest llibre del nostre companv Avmamí i Baudina
-vi!ió completament personal dels
fets d'octuère- és cosa d'hores. Ens
consta que és una obra de gran interès, a través de la qual el lector
co11eu:erà tets de gran importància
htstórica ezplicats amb brillant estil periodtstic amb una evident sinceritat.
L'ediciól n'estem segurs, serà esgotada rapidament.

El Pre.sident Mendieta, erigit virtualment en dictador, ha posat
obreres
fora de la llei les organitzacions
0

Especialista dels '·"SPitats
de Paris - Varices . Llagues
a les cames - Malalties de
l'Anus • Recle - Pèrdues de (;. u~r<:lll s~n&e C¡l.. rar
sang · Fisures · Eczemes
SENSE D~ L OR

~Jo r e u o~
•

Festivitat
de
Sant Josep
El millor
present.
Conc•ulonarlst
COMPANYIA MICANOGIAnCA

Guillem Trúniger, S. A.
Balmes, 7 - BARCELONA

De venda a les bones
llibreries I papereries

A VIENA

Ahir continuà la vista
de la causa contra
Von Rintelen
Hom creu que avui serà
dictada sentència
Viena, L. - Avui ha continuat la
vista del procés per alta traïció, contra l'ex-ambaJXador d'Austr1a a Roma, Von R1ntelen, complicat en l"uitim «putsch» nazi d 'Austria.
Ha causat sensació la revelació
dt> I ajuda de cambra de Von Rintelen, l'italià Ripoldi, que havia tramès un telegrama al Tribunal, des
de Milà. En el miSSatge, Ripodi d1u
que Von Rintelen havia estat visitat
diverses vegades a l'Ambaixada
d'Austria a Roma per un Individu
que donava el nom de Rodolf Wl·
lliams, però que es suposava era un
agent nazi anomenat Weidenhammer. Aquestes manifestacions de
Ripoldi, cas d'ésser certes, rebatrien
completament la declaració del processat que mai no havia tingut relació amb elements nazis austrlacs.
Avui ha declarat Rlpoldt davant
el Tribunal, confirmant el dit en
el seu telegrama, que Willlams havia visitat cinc o sis vegades Rtntelen; però no ha pogut presentar cap
prova que Williams sigui en r ealitat
l'agent naz¡ Weidenhammer. Ripoli
diu que Williams portava un gran
bigoti i això no coincideix amb les
declaracions d 'altres testimonis que
manifesten que Weidenhammer va
completament afaitat.
La declaració de Ripoldi, ha perdut, amb tot, molt del seu valor en
conèixer--se el fet que l'Import del
telegrama que trameté al Ttlbw1al
de Viena des de Milà, havia estat
pagat pel banquer jueu, Castigliom,
molt conegut als cfrcols financers
d'Austria, on exercl un important
paper e els anys següents a la
guerra, adquirint després la naciOnalitat italiana i resideix a Milà. En
fer esment del nom de CastlglloU
davant el Tribtmal, causà molt mala
impressió, ja que el banquer jueu
no deixà molt bon record de la seva actuació politlca a Austria.
El processat declarà després dient
que no coneixia ni a Wllllams ni a
Weidenhammer. El processat cllu
també que és molt significatiu el fet
que el testimoni Rípoldi hagi rebut diner de Castiglioni per tal de
cursar el seu telegrama.
La vista del procés està a punt
d'a.ca~ar-se. i és probable que demà,
a ultima hora de la tarda, es dicti
sentència.
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Ha vana, la. - Continuen registrant-se per tota la ciutat actes iso1ats de terrorisme. Quatre persones
resultaren ferides en fer explosió
una bomba llançada contra un autoomnibus al mrg de la ciutat. D1verses bombes de mà petites foren
llançades contra una petita fortalesa n aval prop del pont de Miramar
pels ocupanLs d'un automòbil. En
passar davant la fortalesa a una
gran velocitat. diversos manners
dispararen contra el cotxe, però aquest no es deturà.
Un soldat que conduïa un tramvia al barri d'Al.mendares resultà
fent en fer explosió una bomba
que havia estat collocada sota Ja
plataforma. El vehicle quedà destroçat per l'explosió.
En . Vista de la dtsminució dels
proveimeuts de gasolina, les autoritar.s han donat l'ordre a les Contpanyies de petroli que, o normalitzen els proveïments o acomtadin o
reprengum els vaguistes. S'han donat ordres semblants als F errocarrlls Units J a la Companyia elèctrica que proveeix els tramvies.
EXPLOSIO DE QUATRE
BOMBES A SANTIAGO DE
CUBA
Santiago de Cuba, 13. - Han ret
explosió quatre bombes al mig de
la ciutat, 1 quedà part de la ciutat
a les fosques, causant el consegüent
pànic. Els soldats tancaren tots els
cafès i teatres; però no hi ha hagut cap baixa.
ELS VAGUISTES DIUEN
QUE EL MOVIMENT TENIA PER FINALITAT A·
CONSEGUIR ALLO QUE
ELS HAVIA ESTAT PRO·
MES
Havana, 13. - Pels carrers cèntrics de la població circula Policia
muntada armada amb rifles.
Els delictes següents seran condenuiats amb pena de mort segons
s'ha comunicat avui : atemptàts amb
bombes, atac a mà armada 1 actes
de sabotatge, a conseqUèncla dels
quals quedi tallada l'energia elèctrica o el ~ubministre d'aliments.
Les autontats han manifestat que
el servei postal serà reprès demà
i que les estafet-es de Correus estan
plenes d'empleats que es reintegren
al treball. El Tresor també es tende!x a la normalitat 1 solament han
de1xat de presentar-se els ajudants
dels caixers.
Les botigues estan obertes a tota
la ciutat.
.La Companyia telefònica ha manu estat que solament s'han registrat alguns sabotatges a Cainaguey;
però que a la resta de l'illa el servel funciona normalment
S'ha pogut observar un procediment emprat pels sóldats en tres
casos per tal d'acabar amb la vaga.
Els soldats es dirigCJ.Xen a un autoòmnibus que està aturat 1 pregun.
ten al conductor la causa de la detenció. El conductor contesta que el
motor no funciona. Els soldats disparen aleshores contra el dipòsit
de gasolina 1 l'autoòmnibus es crema. Al xofer següent que li pregunten els soldats perquè no marxa
i'autoòmmbus, contesta que tot segwt continuarà la seva ruta.
El moviment de protesta eXpressa
un gran descontentament; però amb
tot no conté l'odi profund existent
en la lluita contra el general Machado.
Amb tot, en el cas que continuessin les morts podria desenrotllar-se
un m..~viment de reacc1ó popular couu a el president Mendieta. Un delegat. del Conutè de vaga ha declarat
que la vaga no està part.lculannent
dirigida contra Mendieta o BatiSta
smó que té per finalitat establli
a Cuba un règim que no s'ha complit a la caiguda de Machado. Desmenti que el moviment tingui caràcter comunista, l afegf que «la nostra primera base és restablir l'autoritat civil sobre la militar. Volem
posar Ja posissló de la propietat sobre una base jurídica nacional».
Declarà que la vaga dirigida pel
Comitè d'estudiants que COOP.era amb
el front únic d'empleats publics, representa a 50.000 treballadors i 9.000
mestres.
ES REPREN LENTAMENT
EL TREBALL
L'Havana, 13. - Tots els funcionaris han tomat al treball sota la
protecció de les forces del Govern.
S'na anunciat oficialment que els
empleats 1 obrers dels ferrocarrils
reprendran el treball d'un moment
a l'altre i que el servei de Correus
ja. funciona a càrrec dels tmpleats
habituals.
El Govern ha manifestat que té
l'absoluta certesa que la vaga morirà per si sola amb tot els desesperats esforços que fan els seus dirigents per tal de mantenir-la.
La mort de dotze persones durant
els recents esdeveniments vagufstlcs
no ha estat encara confirmada oficialment.
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LeS d"ISCUSSIOns
en•
torn de la prolonga·
•,
• ' d 1
e serVei• mtlltar
CIO
Parls, 13. - La lluita per
1
llongació del servel mUltar ~lll.\!ler.
tot
1 haver-se pronunciat el Go
favor d'aquesta, ha dividit ~ &
•"nça
en dos unmensos bàndols
Es suposa als circols ben inf
que prop d'un quaranta per ce~t't.s
radicals socialistes es mostraran els
sats a la tesi del Govern. A OJlO.
actitud de la minoria radical ~u~
ta és explicable per conslde ~
de tacttca electoral. Terunt enr:oru
te que les eleccions munici rn¡¡.
celebraran el mes de maig ~a;g
els radicals socials s'esforcen per~
de cercar posicions per a la u
electoral Precisament e 0 ns Ulta
1
aquest partit que la qüestió de l'~era
ment de la durada del servei en uft.
les ha de const1tu1r per a ells un ni
jà magnillc de fàcil propaganda
Nombrosos periòdics de dreta·
horten aquest mati els seus lec~l·
quant a la necessitat que sigui urs
fet la perllongació del servei en f~
les, adduint nombroses raons en d~
fensa a les esmentades necessitats,
Ga1rebé tots els periòdics P05en d
relleu que les lleves corrents propor:
clonen un nombre molt més reduil
de reclutes que les lleves d'anys an
tenors, motivat això pel formidab~
1 constant descens de la natalitat ~
gistrat a França.
«Le Matilu qualifica aquest lllatl
de bolxevics els partits d'esquena
que han emprès la campanya contra
l'augment del servei militar al trit
de crFora els dos anys!t 1 els diu
que són els primers de no Cl'eUr1
el que prediuen encara que ho propaguin amb finalitats electot'lili
·
Aquest periòdic afegeix:
«Amics francesos, us demanen¡ 1
preguem que pregunteu als bolxeVi~
quina és la durada del servei llllli·
tar en el seu admirat pafs, la u. R.
S. S. P er sl ells no us ho diuen Il.!
bo diem nosaltres: el servei militar
obligatori a la U. R. S. S. és actualment de cinc anys, des dels 22 ab
27 anys».
4
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SERA PRORROGADA LA
PERMANENCIA EN FI LES
PER DECRET?
Paris, 13. - Als círcols politics s'assegura que el president del Consell,
M. Flandln, amb l'objecte d'evitar la
promulgació d'una nova llei, té el
propòsit de posar en vi~or la perllongació del servei militar per decret.
Si el Parlament presentés algw¡a
protesta pel procediment, M. FZan·
din, sotmetria. la qüestió a la Cambra,
però en forma de qüestió de conflan.
ça.
DESPRES DE TANT REBOMBORI

El banquer lnsull ha estat
absolt
Xlcago, 13. - El financers BP.mual Insul ha estat absolt a última
hora, pel Jurat de l'acusació del delicte de desfalc per la qual havia
estat processat.
Durant la sessió de la tarda Insul
fou acusat «d'amagar-se darrera la
força d'una corporació», mentre que
la defensa presentava tots els seus
arguments per tal de mantenir la
seva inculpab1Utat.

L'ex-inspector Bony, ha des·
aparegut
I TRAMET UNA CARTA ALS
DIARIS
Parfs, 13. - L'ex-inspector de ¡»
lleia senyor Bony, sobre el qual pesa
una ordre de detenció, ha desaparegut. Alxl ho confessa ell mateix en
una carta que ha dirigit a cParisSoir» en la qual declara que procurarà passar a. l'estranger.

La reorganització de l'aero·
nàutica alemanya

A FRANÇA DIUEN QUE A•
QUEST PROJECTE VIOLA
EL TRACTAT DE VERSA·
LLES
París, 13. - Als circols politict
l a la Premsa ha produït ver!tabl•
emoció l'anunci o!iclal que els alemanys van a reorganitzar la se-ra
aeronàutica.
Els periòdics del mati diuen que
aquesta actitud constitueix una !I&·
gant violació del Tractat de versa·
lles.
Al diari «Exculsior», el gene~
Michel fa un detingut estudi delS
el!
per l'aviació alemanya.
«L'Echo de Paris» oplna que
alemanys pretenen que s'accepti ~
a un fet consumat allò que qu ·
fica de «violació de les clàusules ml·
t..A REPRESSIO DE MEN• lltars del Tractat de Versalles»·
DIETA
Avui ha arribat un tren, format
I ELS ALEMANYS HO NE•
Havana, 13. - El Govern Mendieper cinc vagons, a l'estació de UsunGUEN
kuepre, a la frontera greco-turca i ta Informa que ha aconseguit norBerlin, 13. - Als circols orle!~
han ?egociat, els fugitius, amb ies mahtzar e_ls serveis postals, a pesar
autontats turques el permís d 'en- que segueixen en vaga molts fun- es consideren exagerades les iilf~
l'Estat.
de
cionaris
maclons aparegudes a la Pre r·
trada a aquest territori. Altres grups
El Govern ha publicat una alocu- francesa prop de la projectada r~
de rebels grecs han entrat a Turaeronàutica a AleiilaD Ja
ganltzació
mèels
adoptar
amb
amenaçant
cló
quia creuant el riu Maritza 1 han
En dits círcols es declara que
estat desarmats immediatament per todes nordamerlcans de repressió i notificació
feta pel ministre d'~
assenyalar als principals capitostos
les forces turques.
de la rebellió com a enemics públics. nàutica del Reich, Hermann , ••
ring als agregats aeronàutics d~
EL PARTIT LIBERAL DE Aquesta disposició ba atemoritzat
els caps comunlstes, molts dels quals gla terra França 1 Itàlia, no CO al
VENIZELOS, EL COMUNIS· han
desaparegut.
tuelx en cap moment una foJ1ll e·
TA I ALTRES ORGANIT·
denúncia de cap clàusula del ~a
CONTRA LES ORGANIT· trat de Versalles, sinó una ap
ZACIONS POLITIQUES SE·
ZACIONS OBRERES
RAN DISSOLTES PER DEció polltlca de realitats.
L'Ha va ,a , 13. - D'ordre del preCRET
Atenes, 13. - El Goven es proposa sldent Mendieta, erigit virtualment
portar a cap una profunda reorga- en dictador per les facultats que 11
nització de ~a. vida polftica en forma ¡ atorga l'estat de stege, han estat distal q~e fac1 Impossible la repetició soltes totes les organitzacions obre~·un mtent revolucionari. El part1t res que han tingut Intervenció dillberal,_ que acabdilla el senyor Veni- recta o Indirecta en els actuals suc.,
INFORMACIO LOCAL
~los, tgual com el partit comunista cessos.
yo,.
Han estat nomenats els senJ.,SU'
1. altres organitzacions r evoluclonànes, seran dissoltes per decret.
----------~*:------------ R afael Vidiel:a lcarlí) , Manue¡de ¡a
nes (?) 1 Josep Hemànd~ t e 5u·
Serà operada una minuciosa depuLliga), per als càrrecs de JU g pee·
ració dels alts comandants 1 també
celebració
la
durant
Accident
plent, fiscal i fl;cal suple~t: rf
dels_ baixos i es formarà expedient
a diversos centenars de funcionaris
tivament, del Jutjat muruCJPE~eine~·
polític
acte
d'un
- S'ha obert, a l'Institut - ctlf'
de l'Estat, que seran separats dels
seus cossos.
tal de Segona Ensenyança, . ~cuit".:
RES ULTA LLEU MENT FERIT
set de conferències d'extensiO
L'EX-P RESIDENT ALVEAR
EL GEN ERAL PLASTIRAS
~ ec del
ral.
Beunos Aires, 13. - Comuniquen
La primera ha anat a c_rr pera
HA ARRIBAT A CANNES
Canne;;. lJ. - Ptocedent d 'Itàlia ¡ de Patana que durant la celebració director de l'Institut, senY:a. &SJ
.Marsella, ha arribat a Canoes el ge- d'un acte politic a l'aire lliure en Tost Puigbonet, sobre el t aJlç&J·
neral grec Plr.stlras, complicat en el el qual pronunciava un discurs l'ex- proo.emê'. de la Sectona E~enY fe:iCl'
El conferenciant fou m?lt ¡-tadÓrecent mov1ment. Ha tornat a ocu- Pre;.ident de l'Argentina senyor Alvear s'enfonsà la tribuna dels orli- tat pt:r la seva. brlllant èiSS~sidèll""
~ar la seva residència anterior i dors.
resultat
ha
Alvear
senyor
El
- Ha traslladat la seva. ~e Jll'
s h~ negat rodonament a ubre els lleugerament ferit en un braç. Repenodistes.
cia a Barce.ona el nostr~ a
sultaren a lguns ferit,s més.
sep Serres Arbonès i familia.

___________*___________

_____________*___________,_
MORA D'EBRE

R

la humanitat
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RADIO
*

UNIO RADIO, S . A.

. nuacló del Programa. del Radioient .
,19,15: «La Paraul ... _EmissiÓ
d un quart de vult de la tarda. Informació de l'estranger, Barcelona, Madrid 1 províncies. - Conti~
nuació del Programa del Radloient.
19,45: Cotttzaclons de monedes.

T
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EATRE 1· CINEMA

Fordso'l\.-lLliNCOlLJ .Ii

NIT

20: «La Paraula». - Notlclari es.. I
partiu. - Programa de discos selectes.
TEATRE POLIORAMA
pROGRAMA PER A AVUI,
LES ESTRENES
20.30: Resum de premsa. - NotiDIJOUS
ciari comentat, per J. Navarro Cos15 . Primera edició de «La Pa- tabella.
7Utai,
EL TREN DE LES 8'47»,
diari radi~t de RADIO
24,45: Noticiari des de la Redacf1L¡\RCELONA. D1scos.
ció
de
«La
Publicitat».
film nacional, al Sàló
·
• 'B 8 . senYals horaris de la CateCONSELL D'ADMINISTRACIO: President, Sir Perclval Lea Bew20,55. Cotitzacions de mercade-.
J
i _ Lliçó de gimnàs radiat, a ries,
Catalunya
valors l cotons.
hurst Perry, K. B. E.¡ Vice-president, Excm Sr. Comte de Güell, Mar~~rec de ta Federació de Glmnàs21: Senyals horarls. servei
En diem d'aquest un lilm nacio· quès de Comillas; Consellers: Sr Marquès de Hoyos, Rtght Hon, Lord
L'ant:.ec.emnt llterari és sempre deixa els teatres. Per tant, el públic
Meteorològic de la Universitat de d'una importància màxima en cada no està 'tan mancat de
tlc&2o· segona edició de «La Pa- Barcelona
sensibilitat nal perquè ha estat realitzat total- Dlingwortll of Dento11¡ P. C., Mr. Edsel Ford, Mr. C. E. Sorensen; Con·
obra nova d'un autor. Cal que l'obra 1 inteY.igèncla com creuen alguns ment en estudis nacionals. El seu
~·1a;, diari ra~iat de RADIO BA.a21,05: Emissió a càrrec del bari- anterior influeixi en el public que autors 1 alguns empresaris.
tema, en canvi, és adaptació de la sellers suplents : Mr. F. S. T . Cooper. don Geo o. Jenk.ins, don Uuia
f1LEL() NA. - DlSCOS.
ton Eduard Brito.
va a veure l'obra nova. Així hom
t:Fruita verda» és una bona una conegudíssima 1 celebrada obra de Riera i Soler; Director Gerent. don Geo D. Jenklns; secretari, don
e 9. senyals horaris.
2130 : Orquestra de RADIO BAR- crea una atmosfera de respecte, exceHent comèdia. En un anlbient Georges courteline, del mateix ti¡i· Senyals horarls. - 8erve1 CELONA.
- Programa Albèniz: Se- sempre necessària en el teatre. Res- teatral menys mesqui, menys rart- tol. Obra aquesta que a França ha lJuis Riera 1 Soler.
.. )1etforològic de la Universitat de renata,
Interludl de «Peplta Olmé- pecte que. naturalment, no exclou ficat, més civilitzat que el nostre,
conegut gran succés 1 que ha estat EXTRACTE DE LA MEMORIA PRESENTADA A L'APROVACIO DE
nez», «Torre Bermeja».
Barcelona.
MIGDIA
l'entusiasme, nl el fervor, n1 la pas- «Fruita. verd&», el tema d.e cFrulta també traslladada al llenç I Inter- LA JUNTA GENERAL ORDINARIA D'ACCIONISTES CELEBRJIDA EL
22:
«La
Paraula».
Emissió
de
pretada per grans actors còmics,
12 ' Senyals horaris. Secció les deu de Ja nit. - Directament sió. Cal que en el teatre, per part
DIA 12 DE MARÇ DEL 1935
dels "actors 1 del públic, i per part
entre ells el famós Fernandel.
Femfmma - Müstca selecta en dis- des
de Madrid. - Resum de les in· de l'autor1 sobretot, hl hagi passió.
El benefici net obtingut en els dotze mesos de l'any 1934 és de ptes.
L'adaptació
c1nematog:ràf1ca.
espaformacions radiades durant el dia. Però cal també que hi hagi respecte.
COS·
nyola ha estat realitzada als Estu- 4.469.772'14, amb tot 1 les repetides baixes en els preus de les unitats
EMISSIO DE SOBRETAULA
22,15: Concert simfònic, a càrrec
De Millàs-Raurell el públic sap
d.Ls Lepanto, construïts per la casa acordades durant l'exercici.
13 : Senyals horaris. - Programa de l'orquestra de RADIO BARCE- que és autor de «La llotja». MillàsE. Huet. Cal 'remarcar d'aquest film
L'eloqüència d'aquesta xifra fa. innecessaries consideracions que tal
de discos variats.
LOna, sota la direcció del mestre Raurell, però, és a més a més, autor
el seu so força net 1 clar, a la qual vegada podrien creure's supèrfl ues. en vista de la claredat del detall que
13,50: Secció CtnematogrB.tica. - Josep Cumellas Ribó: «Euryante» de «Tela de somnis» 1 «Entre els
cosa no estàvem acostumats en la
o 0 n v e r s a ctnematogràftca, per (obertura), C. M. Weber; «Invita· issards i la boira», novelles que acuproducció sortida d'e3tud:is barcelo- apareix en el «Compte de Pèrdues 1 Ollanys», també inserit en les darJ cuesta. Ridaura.
ció al vals», C. M. Weber; introduc· sen una forta 1 singular personalinins. A més té une. fotorrrafia. clara reres pàgines d'aquesta Memòria com a complement necessari dC'! Ba·u· «Ln Paraula». - Emissió o.e cló a «La Fira de Sorotchintzi», tat; «La caravanB>l, un volum de
1 matisada, amb exceHents contras- lanç o.l qual aquesta es refereix
· les dues de la tarda.. - Informació M. Moussorgsky; «Dansa de bu· contes que, sense exagerar, poden
tos.
de Barcelona. - Actualitats teatrals fons», N. Rlmsky Korsakow; Simfo- qualificar-se de dignes de l'AntoloCreu, amb tot, útil el Consell donar unes Heugeres explicacions aclar&Calia per a la interp:: -tacló d'a1 musicnts. - Actuació de la Com- nia núm. 40 en Sol menor, W. A. Mo- gia. I és autor d'unes comèd.les
tòrles
sobre a lgunes de les partides d'aquest.
questa
obra,
de
cert
caire
vodevianyla de Margarida Carvajal
zart. a) Allegro molta; b) Andante; -aLa mare de Hamlet», «L'aventura
Com es recordarà per allò exposat en anys anteriors, en l'Actiu, «Valora
lesc, trobar intèrprets adequats. InP 14,30: «Butllcti Oficial» de la Ge- c) Allegretto (Minuet); d) Allegro d'Eva», «El fills» ...- en Ics quals
tèrprets que unissin a la gràcia de en Dipòsit», resumeix els constituïts com a garantia en poder de la Duaneralitat de Ca~aluny:\. - Sumari assai; «Els mestres cantaires» <ober. sempre hi ha el que, llastimosadel número publicat avul. - «El tet tura), R. Wagner. - Programa de ment, no hi ha en la majoria de
les situacions la seva gràcia per.so- na de Barcelona.
del dia» per Joan. Alavedra. - Con- discos.
nal. I cal convenir que s'ha encercomèdies d'altres autors: dignitat.
o:Valors de l'Estat en cartera» xlft'8. les inversions en efectes pública
. ttnuactó' de Jes Actualitats. - Borsa
tat escollint Alady, Acuaviva, SantI dignitat hi ha en l'obra darre24: «La Paraula». - Emissió de
:: de Treball de «E A J-1».
pere, Nona, Lepe, etc., per als res- d'una part del diner tlotant.
les dotze de la nit. - Darreres infor- rament estrenada per aquest autor
. 15 ' «La Paraula». - Emissió de macions.
pectius papers d'aquest film.
tan estimable. «Fruita verda» és.
«Velúcles en dipòsit» compendia le3 unitats lliurades amb l'esmentat
- }es t'res de Ja tarda. - Directament
per damunt de tot, una obra digna.
El seu argument és força senzill. carReter als nostres Concessionaris Ford per a la seva exhibició i venda.
- des de Madrid. - Ministeris. - ReCom ho és «L'huracà», de Carme
Mancaria àdhuc en certs moments
Ràdio Badalona Montoriol. «L'huracà» i «Fruita versum de la cGaceta». - Sessió Ra- EAJ-39
d'interès i d'humor si no fos preci- 1 convé recordar que solament quan s'na efectuat aquesta es registra el
Avui, dijous. - A les 12: Obertu- da» són les dues obres més dignes
diobenèfica. - Discos escollits.
sament pel joc dels intèrprets. La benefici, sense que mentrestant s'estabilitzi altra cosa que el valor de
ra; senyals horaris; música variada que ha estrenat fins ara la comTARDA
grisor de la majoria de moments és cost de la unitat dipositada.
precisament salvada rer HnA inter16 : «La Paraula». - Emissió de en discos. A les 2: Música selecta. panyia del Poliorama.
«Efectes a cobrar» resumeix el mllnt.ant dels documents de canvi lliuNo sabem sl cFruilia verda» «do.,. les quatre de la tarda. - Informa- A les 2,30: Fi de l'Emissió. A les
pretació, força còmica d' Alady 1
Acuaviva, especialment. El primer rats en garantia del compliment de les obligacions contretes pels com·
ció general. - Programa de discos. 7: Obertura; senyals horaris; Músi- narà diners»; no sabem si s'aguanta.18 : Senyals horaris. - Progra- ca simfònica. A les 8: Cotitzacions. rà molt temps al cartell; no sabem
no fa pas un bon actor cinema- pradors a terminis i que són descomptats pel nostre Departament de
togràfic, però cal reconèixer que Crèdit.
ma del Radioicnt. - Discos a peti- A tes 9: Noticies locals. A les 9,15: si serà «obra de públic». Sl no és
aixi,
pitjor
per
al
públlc.
Concert
selecte,
pel
«Quartet
Badació de senyors subscriptors de RAverda» 1 la manera com Millàs-Rau- les seves intervencions són mo.lt
Durant l'any que estem examinant. el nombre d'empleats t obrers
lona»,
el
qual
interpretarà:
«La
PrinCal
tenir
el
noble gest de despreo- rell fa vlure'l, s'acceptaria tranqUil- celebrades 1 causen força gràcia.
DIO BARCELONA.
18,15: Impressions d'una dona a cesa del Circ, Kalman ; «Teut a cupar-se un xic del públic, que, quan lament. Aqui temem que certa me- Per la seva part Acuaviva, que en tallers osctHà entre 376 el mes de gener i 386 el mes de desembre.
través del món. - «Missa a Ouada- · veus» (valsos), Walteufeul; «Las car- és sensible i inte~Hgent, no vol que na de gent s'escandalitzi i faci molts suposem que fa el seu debut S'ha arribat en el periOde àlgid de producció corresponent al mes d'oclup», conferència per l'escriptora celeras» (fantasia), Peiró; «Guitarra autors 1 empresaris pensin tant en escarafalls. En el fons, l'esca:ndalit- cinematogrl:l.fic en aquest film, no tubre, a l número de 564.
Española»
(fantasia),
Alemany; ell: vol que pensin més en l'obra, zar-se 1 els escarafalls no són més que es mostre. tan exagerat, és més soAurora Bertrana.
Els jornals satisfets asceudeixen a pte.s. 2.400.345'16, als quals cal
18,30: Suplement de «La Parau- «Lohengrin», Wagner. A les 10,15: en la bellesa i l'originalitat de l'o- incomprensió i hipocresia. El crític, bri de gest i la seva comicitat resila», dedicat a la Secció Infan tU de Notícies de Premsa des de Madrid. bra.. Avui hom fa un teatre de pú~ però, presclndeix de l'opinió del pú- deix més en l'expressió. Per això afegir ptes. 923.356'35 que importen els sous devengats pel personal d'ofiRADIO BARCELONA. - Rondalles, A les 10,30: o:JaZZ». A les 10,45: Fi blic que no interessa el públic: s1 blic per W1a raó poderosissima: s1 creiem que ha d'adaptar-3e més n- cines, donant a.ix1 un total de ptes. 3.323.701'51.
l'interessés no deixaria buits com no en prescindia, les sev~s funcions cilment al cinema..
contes, consells útils, etc. - Conti- de l'emissió.
Com a síntesi de tot el que hom deixa exposat i en conformitat amb
critiques foren inútils. Quan el oriEl film, repetim, no és pas una
les
prescripcions
estatutàries, el Consell d'Administració d 'aquesta SOcietic és sincer i lleial 1 està d'acord producció amb grans pretensions.
amb el públic, millor per al públic, No tenia tampoc motiu per e. ésser- tat té l'honor de proposar-vos l'adopció dels següents acords:
sl no hi està d'acord, pitjor per al ho amb el tema sobre el qual es
ler. Aprovació d'aquesta Mem'òria, del Balanç general de la Sociepúblic.
basa. Es exclusivament un passa- tat tancat en data 31 de desembre del 1934 1 del Compte de Pèrdues I
Altrament la moral la interpreta temps. Una peHicula que persegueix
la majoria, hipòcritament, segons fer passar una bona estona i acon- Guanys que formen part d'aquesta.
les seves conveniències. En art tan segueix això plenament. El públic
2on.
D istribució dels beneficis de l'exercici actual en la forma.
sols és bnmoral el que és lleig. La rigué torça durant la projecció, la següent:
lletgesa és l'única immoralitat que qual cosa. demostrà el plaer amb
PESSETES
hi ha en art. I heus aci perquè la què veia el film.
«Salomé» de Wilde i el t:Despertar
Aquest.
cinemato"T· \..-.;,..~ mE>nt .
no
a)
Un rècord del món, batut de Primavera», de Wedekind, són acusa grans valors. Més aviat conté
ATLETISME
Ratlflcacló del pagament d'un dividend a compte de 15
obres morals, i són Immorals lea
pessetes per acció efectuat en 1er. d'octubre del 1934
Peter Fick, del New-York Athlètic comèdies de Mufioz seca J les del defectes que esperem que seran ell·
minats en noves PdicioPs. Quant al
lllure de tot impost contra Hiurament del número 5 .. .
L'homenatge pop u I a r als Club, ha batut el rècord del món senyor Pemà.n.
450.000'100 metres lliures que ell macFrulta. veda» no és la comedleta diàleg .no és pas tot l'esoontanl, nt b) Pagament d'un dividend complementari de pt.es 60 per
a m pions d' Espanya lle dels
teix detentava en 56" 8·10, 1 l'ba dei- grisa i mesquina de sempre; no és el graciós que calia, ni el que podia.
acció sobre les 30.000 d'aquesta 80cietat, lHure de tot
establert en 56" 6-10. Aquesta una comedieta per a «matar unes Pstah1ir-se en un film ò'armesta
Cross i llur preparador xat
impost o gravamen, contra lliurament del Cupó nú~
extraordinària marca ha estat lo. hores», per a «passar l'estona»; no mena.
Sembla que les negociacions per
El diumenge vinent es celebrarà grada en el transcurs d'un festival és la comèdia vulgar 1 burgesa
EL DE LA FILA 12
mero 6 d'aquestes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.800.000'a pcrtar a ca:. . el matx Catalunya· el vermut popular que la F. C. d'At- a Newhaven
-burgesa en el sentit pejoratiu del
o) Pagament d'impostos sobre el dividend total I timbre de
Castella van per bon carni, i és se- letisme ofereix als components de
mot- de sempre. Es una obra forta,
negociació . . . . . . . .. . . . . .. •o• • •• • • • • .. ... ••• ... ... • ..
502.502'90
gur que si no sorgeixen dificultas l'equip català de cross, campió espa~
aspra. digna, valenta, que fa pen- UN DIVERTIMENT GRANDIOS dl
a darrera hora, serà un fet a dar- nyol i el seu preparador Jaume ADA compte nou . .. . .. ... ..• ••o • . . . . . • •• ••• ••• ••• •• • .. • • . .
CICLISME
1.717.269'24
sar 1 que fa sentir. Millà.s-Raurell
SALO
CATALUNYA
rers del mes que correm. S'han anat gel al qual acte es de creure que s'hi
no vol «épater le bourgeols:t, no vol
concretant els punts que es creien sumaran
cercar moments massa pujats de to;
nombrosos companys i adTotal pessetes ... ... ... ... .. .
4.469.772'14
més dlflclls, però sempre hi ha diperò quan es troba davant d'una siXXIII Festa del Pe~al,
~er. Aprovació dels actes i gestió del Consell d'Administració i Ja.
ficultats per superar, i voldríem que miradqrs dels homenatjats.
tuació
perlllosa,
que
altres
autors
Aquest~:~.
simpà.tlca festa t-indrà
en aquest eis méswque en cap 'alGerència durant l'exercici social del 1934 i alliberament dels Consellers
eHudlrlen hipòcritament, ell l'afrona Sabadell
tiê l'èxf~ més complet. acompanyés lloc. accedint a. reiterades demandes
ta amb valentia 1 la resol amb digde
tota reSponsabUttat en relació amb aquest o per conseqüència d'eU.
fetes
en
aquest
sentit,
al
Prat
de
Ha
quedat
consUturt
e.
Sabadell el nitat.
els organitzadors d'aque~tP manifes4art. Reelecció dels Cor.seUers als quals correspondria cessar d 'acord
Llobregnt, després de la celebració Comitè !<ICai que tindrà cura de tol
tació.. esportiva.
.
Per a ..molts . espectadors, àdhtJc
a les normes establertes en l'article 24 dels Estatuts Socials.
La. Federació Catalana. de Ba.squet- dels ca·mpionats de Cross que s'hi el que faci referència a l'esmentada per algun critic, acostumf'.ta . a la
bol vol que el seu equip represen- disputaran.
manifestadó ciclista del dia 26 de comèdia de patró, sense suc n1 bruc,
BALANÇ ÈÑ 3í DE DESEMBRE DEL 1934
tatiu es prepari degudament, tenint
maig proper a Se.badell. El compo- que sempre sembla repetida perquè
Aotiu
en comp:e la importància d'aquest
nen els senyors següents: Francesc recorda ela tipus i les escenes d 'alesdevémment. A aquest fi ha nome- Diumenge, al Prat de Llobre- Gisbert, Ferran Calatayud, Valenti tres comèdies, el tipus de disc, la
Pessetes
Pessetes
nat seleccionador-entrenador per al gat, els campionats de Cross Ma.s, Melcior Caselles 1 Josep M.• protagonista de cFruita verda» els
Caixa l Bancs ..• oo• _o o• • •••
U7!.869.9è
seu equip un home ben conegut en
Valors de l' Estat
Solà. Els esmentats elements< tots desconcertarà.. I els serà dlficil comel basquetbol, el nostre amic Marià
masculins i femenins
ells ben coneguts pel seu entusias- prendre com una noia soltera que
En Dipòsit ... . ••••• •oo •oo •• o
186.616.65
Manent, la capacitat tècnica del
s'ha
donat
a
un
home
casat
pot
seTal com ba estat anunciat, el diu- :::ne en pro del ciclisme, són plena guir essent una. noia. pura, innocent,
En Cartera •• o . . . . . . . . . . . . . . . . . . •oo
qual en aquest esport és sobrera1.986.956.77
2.173.573.42
garantia
que
la
seva
tasca
serà
promenge vinent es disputaran els Carn· ductiva.
ment coneguda de tothom.
honestissima. Es clar, per aquesta
envers
la
gran
diada
del
Trobem el n.C"menament molt en- pionats de Catalunya de Cross de
mena de gent no existeix altra pu1nversló en uford Lusitanall, Lisboa
1 la caritat.
certat, 1 ja era hora que els qui di- Seniors i el de Neòfits, aixi com tam· ciclisme
A Barcelona. també ha quedat resa que la fisica, la de la cara.
1.000 accions de 500 escuts cada una, al
El dibuixant Sunyol,
rigeixen el basquetbol a Catalunya bé el de Catalunya i Espanya Fe- formn.t el Comitè Executiu de la Fes- Són els que diuen d'una noia que
dirigissin l'esguard cap als elements meni.
preu de cost .......... ................. •o o • • _
ha
perdut
la
virginitat
sense
pas185.250,00
ta del Pedal que presidirà en Joa València
capacitats que es v e! ~. l arreconats
D1versos Deutors
Ha estat concedida a la F. C. d'A. sep Marro, i actuarà. de secretari sar pel matrimon1 que ena és una
per la inconsciència dels que només autorització per tal de disposar la
dona honrada». Són els que ignoren,
Ani~ sort.i cap a la ciutat del TúComptes Corrents. Clients .. . ... .. •.. •o•
Joan Sureda; tresorer, Josep Ame363.077,85
es sentien atrets per l'espectacula- sortida 1 arribada
les curses al nos; comptador, Artur Montfort, 1 per mala intenció, per mala fe, per ria el notabte dibuixant de teatres
»
Altres Cnyies. Ford ... 3.226.114,08
ritat i la !arrana i encimbellaven camp d'aterratge dedel'Aeròdrom
un
fals
concepte
de
la
moral,
que
Sunyol,
el qual sembla que ha reCide
delegat
del
Sindicet
de
Periodishomes que tt ..• om diu qu~ hi entel'honradesa no té, tant a veure amb but proposicions per a collaborar en
Diverses ... ... ...
238.875,31
3.828.067,04
nen perquè ells han tingut cura de vil, per les immediacions del qual i tes Esportius, Francesc Canto Arro- l'himen com ells suposen. Per a ells, un important rotatiu de la ciutat
en
el
tros
comprès
fins
a
la
pineda
yo.
A
més,
són
membres
del
susdit
pensant en ells, digUé Beaumar- germana.
menar amb èxit la campanya del
Efectes a cobrar ................. . ........ .
de la platja ha estat fixat el recorre- Comitè tots els delegats de les en- chais: «En quin lloc s'ha anat a po10.268.202,70
se-u elogi.
titats ciclistes que feren acte de pre- sar l'honor !»
Existènc ia d'Autos, Peces 1 Subministraments
Era hora que es dan t~ ocasió a gut.
8.946.550,24
Per a traslladar-se amb comoditat sència a la reunió constitutiva del
I també és fàcU que s'escandalitManent de demostrar la seva caVehicles en Dipòsit, al preu de cost ........ .
4.388.216,01
zin de les nostres paraules. Res més
pacitat 1 en donar-li ocasió fer-ho i en h ora hàbil al camp d 'aviació, Comitè.
Maquinària, lnstaHacions i Mobiliari
809.519,3~
De:nà, divendres, e. dos quarts de grotesc, però, que aquests prejudisense desitjar-li el fracàs. Nosaltres que dista a peu vint minuts, sortiTerreny i Edifici a Lisboa ... . ....... .
2.132.641,07
tenim cOnfiança en ell 1 li desitgem, ran de la plaça del Prat. a les 9'30, deu en punt, es reunirà el Comitè cis, que aquest fals concepte de !a
SoLo
PARA
Concessió Comercial ... ... ••o •• • ••• .. .
organitzador amb assistència de de- moral Amb un xic de cultura i un
pel bé del basquetbol català, que serveis d'autobusos.
4.000.000,00
ADULTOS
~ rèxit l'acompanyi en la seva colegats de Sabadell a l'estatge del xic d'higiene desapareixerien.
Total amortitzat ••o
••o
~000 .000,00
Nosaltres,
en
escriure
aquestes
no,mesa . i tenim la certesa que sabrà
Sport Ciclista Català. Consell de
NATACIO
~sco1hr els homes qué deixaran en
Cent, 263, per tal de proseguir els tes crítiques, voldriem que el públic
bon lloc el nostre esport.
treba.lls inherents a la Festa del Pe- sense prejudicis, el veritablement
dal 1 es prega a les entitats que per tnteHigent 1 sensible que. cansat de
El
programa
de
proves
dels
qualsevol motiu no haguessin rebut tanta fadesa, de tanta poca solta,
BOXA
Passiu
desertat del teatre català, anés
Campionats Universitaris i la convocatòria. per e. la reunió cons- aha veure
capl1al
aquesta obra de Mlllàstitutiva,
tinguin
a
bé
enviAr
el
deEL GRAN ESDEVENIMENT D'A•
30.000 acclons de ptes 300-c/una
Raurell que, sl bé és cert que té 1\lEscolars
D.OOO.OOO'OO
legat corresponent.
QUESTA NIT A L'OLYMPIA
gunes falles, té també molts encerts
Accionistes
En la darrera reunió celebrada a
i moltes belleses. I té, sobretot, -rePer devolució de capital .. o • oo . . .
l'estatge del C. N. Barcelona per la
1.694.600'00
petim-ho- dignitat.
El sensacional combat entre comissió
organitzadora dels Campio- Els actuals inscrits per a la
Per dividends
Entre les falles volem assenya838.6!5'00
2.553..215.00
nats de Catalunya Escolars t Unilar-ne una: el final que l'autor dóna
I Volta a Espanya
·el campió mundial Freddie versitaris va quedar aprovat el rea la seva obra. Un temperament
Diversos creditors
glament que regirà en aquestes comEl periòdic de Madrid crlnforma- com el de Fina -que vol tenir un
Miller i Xavier Torres
peticions. El ~rograma de les pro- ciones» ha publicat la segUent llis- fill, que creu que els homes només
Comptes Corrents, Diversos ... o•• •o•
3.263.498'60
Pocs, potser cap, dels combats de ves és el segi.tent:
ta dels onze corredors que f~guren serveixen per a donar un fill, 1 que,
Id., Id. Altres Companyies Ford ... ...
8.229. 719'20
boxa et:lebrats a Barcelona ,ha proPrimera jon. ada: 200 metres bra~ ja oficialment inscrits per a la Vol~ quan el té, el defensa amb tan coClients per descomptes saure con'· mogut des del seu anunci, tants 1 ça (homes); 100 metres braça (do- ta a Espanya:
re,tge-, no pot sentlr~se vençuda per
sum. saldos creditors i altres diversos
tan diversos comentaris, com el sen- nes); 100 metres lliure <homes); 100
1.236.103'13 I? 7'29.320'93
1. Marlà Cafiardo (Barcelona).
la vilesa d'Una gent inferior a ella
sacional combat Miller-Torres que metres lliure (dones); 800 metres
1 a la qual ella menysprea. L'anhel
2. Francesc C.:peda CSopuerta).
aque.;;ta nit tindrà per marc el coli- lliure (homes> ; 66 metres lliure de·
més bell que hi ha en la seva vida
3. Emntà Alvarez <Renteria).
Reserves i Provisions Diverses
2.922.512,40
seu Olimp1a.
butants (eliminatòries) ; 4xl00 (do4. Isidre Figueres (Lleida).
és el d'ésser mare. Quan ho és, no
Comptes de Dipòsit d'Empleats
462.633'15
Què farà Torre3 davant Miller? nes), t 3x100 rhomes).
pot matar-se i matar el fUl que por5. Francesc Mula (Madrid).
Pèrdues I Guanys
Segona jornada: 400 metres ma~La joventut 1 fortalesa del boxata en ella 1 que ha d'ésser la seva
6. Ramon R. Trillo <Madrid) .
re
(homes);
400
metres
lllure
PENYA
{doVICENÇ
SIMON
or català podrà donar una sorpreSaldo compte anterior ...
llum 1 la seva força.
7. David Pérez <Madrid).
9.667.456'37
sa al ,campió del món? El que és in- nes); 100 metres dors (homes); 100
La interpretació digna d'elogi , en8. Amèrlco Tuero <Madrid).
L'entusiaste quadre escènic d'aBenertcl d'aquest exercici
5.344.628'81
dubtaule és que Torres sortirà dis- metres dors (dones); 4 x 200 lliure
cara que s'oia un xic massa l'apun- questa Penya ha organitzat una
9. Francesc De Blas (Madrid).
posat a Jugar-se el tot per tot. i (homes); 66 metres lliure debutants 10. Rafael Pou (Mallorca).
tador. Els actors no cridaven, com gran vetllada. teatral per al proper
tracU>.nL-se d'un boxador de la seva (final) ; ax100 estUs (dones), i Il . Agusti Oonzàlez (Oljon) .
passa altres vegades, que criden per dissabte, dia 26 de l'actual, a les
!5.Gl2.085'18
n aturalesa, és molt aventurat pro- 5 x 50 <homes).
També anuncia com a segures les un t res 1 no res 1 encara que esti- deu de la vetlla, a l'estatge social A deduir: Impost s. utilitats per be11osticar que Mi:ler tindrà amb Tor·
participacions dels francesos Leducq guin en una escena de normal pla- del Foment Republicà Autonomist-a
ne!lcl del present any .• • ... ... ... ··o
EL CONCURS D'HIVERN
874.856 '67
cidesa. Parlaven més aviat en veu (Ronda de Sant Pau, 77). en ta quAl
res un fàcil adversari.
i Vietto.
DEL C. N. BARCELONA
baixa, com convé a.l to de l'obra es posaran en escena les aplaudides
Que la llUita serà de gran interès
-perquè així la revelació del tercer obretes
no en tenen cap mena de dubte
14.137.228'51
«Los baturros» i «La marEXCURSIONISME
acte esclati com una tempesta- cha de Càdiz».
quants coneixen les qualitats de x a- Amb la jornada de diumenActe seguit hi haurà Menys: Dividend a compte pagat en
aconseguint
que
el
diàleg
no
perdÍ
-!ier Torres i han provat encar a que ge fineJ'X aquesta COm t' .Ó
481.020 20 13.656.208'31
intensitat, al contrari: subratllant- un selecte acte de concert i finaltt- 1er. octubre 1934 i impost sobre aquest
i'reument, el personal!ssim estil del
'
pe ICI
zarà. tan agradable vetllada amb un
la
Serveis
per a les properes 'Maccentuant-la.
antà.3t1c campió del món.
El proper diumenge, al mati, i a
lluYt
ball
de
societat
a
càrrec
de
l'a·
olt bé, molt justa, molt expresLa boxa nacional tindrà. aquesta la piscina de l'Escullera, es celebra41.303 .889.79
siva, la senyora Bové, sobretot en plaudida orquestra «Stambul». Ha
Festes
~t una oportun itat mao:nífica en la rà la darrera jornada del Concurs
CARRE.C
DATA
les escenes finals entre ella. 1 el seu promès la seva assistència a la vetPad~ Torres-Miller, per a demos- d'Hivern del C .. N. Barcelona. CorA Núria 1 La Molina: El dissabte padrl, entre ella 1 Joan Antoni, que llada el prou conegut i president ho- Despeses generals ...
3.736.032'42 Benefici per Vendes 8.806.111'05
trJur la. seva classe, representada pel respon actuar als equips B i e dels 1 el dimarts sortirà el tren especial són
del millor que s'ha escrit en Pl norari de l'esmentada P enya, En Pèrdues en can vt .. . . ..
272.666'88 lngressos
Diversos,
a.:1t vencedor de tants boxadors dos g-rups, la composició dels quals que arribarà fins a La Molina. Al teatre
català. d'alguns anys ençà; Vicenç Slmon.
:rr~peus, i posar en evidència que és la següent:
Interessos Bancalocal de la Federació continuen des- molt entonada, molt aplomada -BOPer a invitacions, (;al .drf:'C'8r·V·>S Interessos sobre Oipbsits
d · o. de Girn'lès, no fou sinó fruit
Prin·er grup. - Equtp B : Alei- p~txant-se els hostalatges per a Nú- bretot en l'escena entre ella 1 Martí al Cafè Tivoll, Casp, 6; al conserge
dels empleats ... ......... .
26.U95'76
ris 1 altres ... ...
574.212'82
e 1a casualitat.
xandrc, Bona casa (capità), Burcet, rla.
del
Foment
Republicà
Autonomista
en
el
segon
actela
senyora
NicoPreddy Miller arribat ahir a la Garcm, Hombravella, Lecha, Lape,..
Als Rasos de Peguera: Havent-hi lau; molt disCreta la senyora Font; <Ronda de Sant Pau, 77 ), i al se4.035.695'06
9.380-323"87
~~ra ciutat, després de la seva vic- ge, Martí II, Mangu illot, Nabiola U inscripcions per al servei ordinari la senyora. Frement, en la seva breu cretari de la Penya, senyor Gómez
Importa la Da ta .. . ... . .. .. . . .. .. o
<l'Ala! sobre Edwards, el vencedor i Ruiz.
o•• .• •
9.380.323 87
que surt cada dissabte del carrer de intervenció, dJgna d'aplaudiment.
(Claris,
96,
telèfon
72194).
· Brown, manifestà trobar-se
Equip C: Balanzó, Brau, Cabre- Muntaner, 8, d'altres que voldrien
Importa el Càrrec . .. o• o o o• o .. .. . • ••
Molt bé els senyors Lluelles 1 Mar4 035 695'06
~ la !arma en ell habitual, 1 dis- jas I, Co.lero, Jiménez n, Mansllla, sortir el dissabte per a tornar el tort en dos tipus no gens fàcils,
an"tt
e.
honorar
el
titol
que
amb
N~varro
I
,
Ollé
II,
J
.
M.
Pul&,
J
.
M.
dimarts 1 uns altres que voldrien Correctes, els senyors Sunyer, Teit
Benefici brut de l'Any ... .. ... •oo •••
6.344.62.8 81
a brillantor ostento..
Fr~eto, Ribas, Sabata (capità) i Tor- tornar també el dimarts, però sor- xidor i Capdevila. El senyor Estivill
lll~'ha completat el cartell de la rents.
A deduir: Impost sobre Utilitats ....... ..
874 856'67
tir el diumenge, la Federació pre- ens semblà menys afectat, menys
gna vetllada amb combats dels
Segon grup. - Equip B: Aldomè., ga a tota aquella que vulguin anar rígld que altres vegades.
~~ip a_graden al veritable aficionat. Ausió, Campo, Casamajó, Casàs, 01- als Rasos que s'lnscr1guln com més
Benefici net de l'Any
4.469.772.'14
quatrres de dos bons preliminars a 11, Jiménez, Llàcer, Olivé, Pardo, aviat mUlar a f1 de conèixer ela
Lluls CAPDEVILA
Compte Anter ior ......... .. .. .. ... .... .. ••o . . . . ..
9 667 4!:6'37
tan e rounds en els quals actua- Peyron, E. Per, Ramera, Rosés, J . serveis que poden organitzar-se sel es n els més destacats segons de M. Torres 1 VUianueva.
gons lea lnscr1pclom.
oves promocions, un interessauEquip C: Aguilar, Aynó, V. Bon&A Envallra (Andorra): Per anar
Total .. .......... .. .
14137.228' 51
tlssilll VUlt
ds
casa, Bernat, Costa, Castella, Fart, al xalet-Refugi d'En valira sortirà
Menys : Dividend a compte pagat eu 1er. octucatnp!ó
roun • el del jove ex- Imaz, Manylk I. Monteslnos (ca~lun autocar el propvinent dissabte
illns 1 amateur Vàzquez, inviote tà) M lm
" · -da
bre 1934, i imposto<> sobre f\QI1CSt ...
481 .02.) "lO
notab'a data, contra Feno.Y n el
, ar on, ~a. Manca , u- per a retornar el dimarts. Al xalet
.c P€3 gall de Terrassa
•
biola ml.. R. Per, J . Ros, O. Torres, regiran preus reduita.
Seguirà d
·
Vllalta, ..-adrós l Longàs.
Al Montseny: Per al proper d.lu~ AVUI, AL C. E. DE CATALUNYA
Total
13.656.208'3 1
tanured · esprés el matx SanLa nota destacada d 'aquesta. renl!tc.s c·IRiera. Heus aci dos mag- untó la constituirà. la lluita q;ae so.s- menge s'organitzen autocars per a
Avui,
dijous,
tindrà.
lloc
al
Centre
0 Pejadors acarats
anar a Sant& Pe del Montseny 1 a
A. continuac·ó Vin
•
tindran ela equipa del prtmer grup El Brull, a preua reduïts.
Excursionista de Catalunya la proll.al combat ~.'ll
drà el sensacto- que actualment ee troben en igual!
Per a lnscrture'a a qualsevol d'ak Tancara la v~u~r d.Torres. b
tat de puntuació 1 que lndubtabh~ queate:J excursions cal dirigir-se al jecció çlel fllm amateur «De Ba rcete1 e els més destad!.t!' e ~~ at en- ment diumenge decldlra.n qui señ domtem de la Federació (Rambla lona. al Port de la Selva», del Dr. P iel Pes gall Tu t Fcco...u..~.ugmang el vencedor d'aquest campionat en de canaletes, 9, telèfon 22310 de 7 nós. Es de remarcar que aquest tllm
·
se - enoy L
. llur categoria.
a 9 d~ vespre.
'
és. l'llnlc
,,..,1ecta en rolvrs
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PUBLIC

- La Secció d'Esports de Munta-nya d21 Centre Excursionista de CatalunYt\ ha organitzat un cicle de
oonferències sobre temes muntanyencs.
Les conferències seran les e&gUent.s: «Noves escalades des de
Sant Maurici», pel senyor Albert
o:iveres; «El Tirol. Excursions amb
esquls per les galeres d'Obergurgb.
pel senyor Josep M.• Gullera.; «Excur~ions d'hivern al massis dels Montarto», pel senyor J<>Sep Torent;
«L'uipini<me comentat I definit pels
e; criptor.; estrangers» pel senyor
Albert Oliveres. l cEl Pedraforca,
Escn::1dcs de la Paret de Grasoiet».
pel senyor Lluis Estasen.
La primera d'aquestes conferències tindrà lloc demà, divendres, a.
les deu de la vetlla.
- L'Agrupament Cecília. Gubert
ba organitzat per al proper diumenge dia 17. una excursió matinal a
La. Floresta Pcarson.
Lloc de reunió: Plaça de Catalunya, daVtUlt els Ferrocarrils de Sarrià., a. les vuit del mati.
Per al dia. 19, fes li vitat de l:>ant
Josep, s'anuncia un «Te dansant»
al Wonder Bar Monm"1ental (Sa.lmeron, 25-27), a càrrec de la Forward Orchestra.
- La Federació Comarcal de Catalunya, recentment lnstallada al
Passeig de Gràcia, 35, entresol i baixos, en un estatge esplèndid, confortable l amb dependències adients l
suficients per a. les seves activitats,
compta avui amb onze entitats constltuïdel;: Igualada, Camp, Vic, Vallès, Berguedà, Segarra., Ripollès,
Olot lLa Carrotxa, Vall d'Aran, Pallars l Cerdanya i quatre en període
de constitució: Pla de Bages, Maresme, Urgell i Penedès.
El Consell Central ha. tramés w1a.
cordial salutació al Centre Comarcal
lJelda.tà. I a l'Ateneu Empordanès,
i els ha. invitat a la unificació de
tots els elements de caire comarcallsta per a. una acció conjunta per
tal de treballar eficientment per l'enlairament de la personalitat de les
seves comarques, en els ordres cultural, econòmic, artistic, etc., ensems
que per a la creació a ciutat d'un
fogar intim, ple de sell2illesa, generositat l companyonia, on es mar¡.
t1ngu1 viu el grat record de la. volsguda terra nadiua.

~---------*:-----------

... NOTES POLITIQUES
La conferència d'avui a un Ió Democràtlca de Catalunya, - Aquesta
nit, a. dos quarts de vult en punt,
es celebrarà a. l'estatge central d'Unió Democràtica de Catalunya, l'aJnunclada conferència de l'ex-diputat
a les Corts Constituents de la. República, senyor Manuel Carrasca I
Formlguera.
El tema escollit per a aquesta dis•ertació és «L'esdevenidor del catalanisme».
conferència d'Angel Pestaña. _

El proper dissabte, dia 16, a. les deu
de la. nit, el senyor Angel Pestaña
donarà una. conferència pública sobre cPoUtlca 1 Economia», al Centre
Obre_rista cFrança Xica», carrer RIc:art, S, baixos (Poble Sec).

*

L'HOSPI•
DEFUNCIO A
TAL CLINIC
Ahir, a la tarda, fou comunicat
al JutJat que havia mort, a l'Hospital Clfutc, Albert Cohers, de 23 anys,
que fou trobat esvanit dins 1a banyera, al seu domtem del carrer
d'Ur¡el, 252.
Hom ignora, de moment, les causes de 1a mort.
TROBALLA DE CARNETS
DE LA C. N. T.
En un solar del carrer d'Entença
!oren trobats wu dos-cents carnets
de la C. N. T., completament nous.
UNS ESCORCOLLS
Uns agents afectes a la. Brigada
d'Investigació Social practicaren, en
la matinada d'ahir, un registre al
domicili d'un dels més destacats
elements del Comitè Pro Presos de
la C. N. T.
La policia s'incautà de nombrosos
fascicles anarquistes impresos l de
lletres d'altres documents de molta
importància, entre els quals figuren
les còpies de dllgències efectuades
per la policia, amb motiu de la detenció d'elements extremistes l atracadors. En els dits documents també figura el nom l domlcUi de diversos agents de policia.
UN MATRIMONI INTEN•
TA SUTCIDAR·SE
Al seu domicili del carre. de Provença, 73, cinquè, tercera, el matrimoni estranger, compost per Max
Rosentau l Rutb de Rosentau intentà, ahir, de suicidar-se, per la
qual cosas els a!'udits esposos ingirircn una forta quantitat de veronal.
Traslladats al Dispensari municipal del districte, els facultatius
constaren que ambdós esposos sofrien una intoxicació de caràcter
greu.
A l'Hospital ClJnic mori, més tard,
Ruth Rosentau.
L'espòs segueix a l'Hospital en
greu estat.
EL QUE DIU EL CAP SU·
PERIOR DE POLICIA
Ahir al migdia, en rebre el cap
superior de :?olicia els periodistes,
els manifestà que havia rebut la visita. d'un dels secretaris de l'AgrJ.pació organitzadora del sorteig dels
automòbUs lnstallats a l'exposició
del passeig de Gràcia i dels quals
férem referèncta ahir.
L'esmentat senyor manifestà al
cap de policia que sl no s'havien
efectuat els sorteigs havia estat per
causes contra la seva voluntat, però que donaven un termini de cinc
dies per a tornar l'import dels bitllets als que no vulguin participar
en el sorteig.
També els manifestà que els organltzadors de la ctòmbola» lliuraren una nota a la Premsa. explicant
els motius de l'ajornament de la
rifa.
DETENCIO D'UN NATU·
RISTA
Ahir la. policia detingué, a les
Rambles, el súbdit estranger Castor
Freiher, el q-J.al havia estat vist
acompanyat d'clements extremistes.
L'aHudit individu ostenta una cabellera rossa I una llarga barba, l
porta sandàlies.

DI.IOU8, U

CATALANA

TERRES DE LLE\IGUA
GRANOLLERS

GIRONA

TARRAGONA

El Gove~·nador Genert\1 de Catalunya, senyor Portela ha nomenat
delegat de la GeneraÍltat al Patronat de l'Hospital-Asil el senyor snvari Boteyft que substituirà el senyor Esteve Sarroca. el qual ocupava aquesta representació, que havia dimitit des de l'octubre passat.
- La temporada teatral de quaresma ha. estat inaugurada. A la
Unió Liberal, diumenge passat, el
quadre escènic de la societat interpretà, amb notable èxit, «L'hostal
de la Glòria» de Segarra, l els eSavis de Vllatrista», de Santiago Rualñol
- Dilluns novament varen ingressar a la presó model de Barcelona
els vint sometenlstes de La Roca
que foren jutjats i condemnats per
un Consell de guerra.
En donar la noticia hem de lamentar molt sincerament aquesta
nova contrarietat que sofreixen aquests exceHents ('Ompanys del poble ve1.
- Fa uns dies que vivim preocupats per aquella gàbia que el nostre
eufòric alcalde interí ha fet construir al parc l que no sabem per a
quin fl serà utllitzada.
C or ren diverses versions, però,
amb franquesa, declarem Ignorar la
!inalltat ~ r a la. qucü ha estat construfd.'\.
Ara que el que sl podem dir és
que la gent no s'està de censurar
ben durament l'autor de la. pensada d'aquesta lnstallacló que és un
mal gust ben remarcable.

NOTES DE LA CJ" 7AT
S'ha celebrat l'enterrament civil
d'una filleta del conseqüent mUltant del Centre Federal J . Mentoli. Al condol testimoniat pels innombrables companys que concorregueren a l'enterrament. hl afegim
el nostre més sincer.
- El matl del dimarts va celebrar-se a.l Govern Mllltar el Consell de guerra contra Agusti ForcadeU l quatre ve'ins més d'Ulldecona,
pel suposat delicte d'auxili a la rebellló.
El tribnal . fou presidit pel coronel
Jull Ribera, l actuà de flscal el senyor Corbella, el qual demanava per
als acusats la. pena de sis arcys de
presó. La modlflcà en el transcurs
de la causa fins a demanar vult
anys.
El defensor, senyor Andreu, demanà l'absolució.
Es creu que Agusti Forcadell serà. condemnat a quatre anys de presó! els altres companys seus a peones que osclllaran entre un any 1
sls mesos.
- Va donar una conferència a
l'Ateneu, davant de nombrosa concurrència, el destacat membre del
Centre Excursionista de Catalunya.
senyor N. Blasi Vallesplnosn, el qual
desenrotllà el tema cUn viatge a
Turquia».
La seva dissertació fou acollida
amb una. franca ovació en flnlr la
seva amena tasca.
- Ha estat jubllat el conegut
mestre director de les Escoles naclonals de la Plaça. de Prim, senyor
Ha manifestat que és un propa- Pau Delclós, el qual feta 44 anys
gandista entusiasta del naturisme. que actuava.
En ésser portat per la policia a la
Direcció, manifestà que desconeixia.
les idees deis individus que tractava.
El detingut tractà de fer un <llir
curs als agents l repartir-los uns
fulls de propaganda que portava.
INFORMACIO LOCAL
El proper dissabte, dia 16, tindrà
EL SENYOR MUAOZ lloc,
a les 7 del vespre, l'obertura.
GRANDE ARRIBA A BAR• del nou
casal que la Unió de CoopeCELO NA
ratives ha fet construir a la magAhir al mati arribà a la nostra ni!ica Avinguda de Ferrer 1 G'J.àrciutat l'inspector del Cos de Segu- dia. A les 9, concert al salò cafè 1
ball al saló d'actes, amenitzats per
retat, senyor Muñoz Orande.
Els periodistes que fan Informa- l'orquestrina cSlmfònlc Je.zzJt.
El diumenge, dia 17, a les 11 del
cló a la Direcció de Policia. intentaren entrevistar-se amb el susdit mati, selecte concert. A les 12, versenyor, el qual no els rebé, bo l aRc.- mut a honor dels associats, amb asgant les moltes ocupacions que te- sistèncla de destacades personalltats cooperatistes. Tarda, a les •·
nla l la fatiga del viatge.
El senyor Muñoz Grande confe- magnífica vetllda llteràrio-vocal-murenclà amb els caps l oficials de Se- slcal l de propaganda. cooperatlsta,
al saló d'actes. Hi prendran part
guretat l amb el senyor Rlvas.
UN CAPTAIRE ES MOR 1 els solistes de l'Agrupació de Cantalres, dirigits pel mestre Antoni Diaz.
LI ES TROBADA AL DA• A continuació el Quadre Artfstlc del
MUNT UNA REGULAR Casal presentarà recitadors de poesies. Parlament a càrrec d'elements
QUANTITAT
A dos quarts de nou del mati d'a- de la Secció de Propaganda 1 Seshlr, fou trobat mort, en un bar del cló Femenin&, de la. Federació Recarrer Arc del Teatre, 49, propietat glonal de Cooperatives. L'Agrupació
d'Assumpció Matues, un hol'l\e d'uns Filharmònica d'U. de C., sota la dl70 anys d'edat, el qual no pog-..¡é és- recció del mestre s. Sancell, execuser Identificat, perquè no portava al tarà. un escollit concert.
El dia. 19, a les onze del mati, als
damunt cap mena de documentació.
El forense dictaminà. la mort com jardins del casal, tindrà lloc una
selecta audició de sardanes per la
a. natural.
Malgrat que la propietària del bar cobla «La Lira», de Sant Celoni.
- En més d'una ocasió han esdigué que !ela tres dies que el tenia
recollit per caritat, a les butxaques tat violentades les portes de les cadel mort li foren trobades 768 pes- setes de bany del Club de Natació
Mataró. Fa pocs dies bo ha.n torsetes i un aneU d'or.
El cadàver per ordre del Jutjat, nat a ésser 1 ba desaparegut la cafou traslladat al Dipòsit Judicial de nonada de condüccló d'aigua 1 al·
tres objectes.
l'Hospital Clinlc.

-----------*:-----------
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NOTICIES DIVERSES
Girona, 13. - Ha arirbat a Madrid el senyor Francesa Tomàs, per
a treballar per tal d'aconseguir la
construcció d'edificis per a casernes.
Escola Normal i Institut.
Els senyors Santaló, Serra l Moret, Mascort i Marial s'han posat
incondicionalment al seu costat per
a reiterar les gestions que ja tenien
fetes per a portar-les a cap de l'any
1931.
- Demà, divendres, al saló d'actes
de la Junta de Revisió 1 Classt!lcació, es reunirà en Consell de guerra
ordinari de plaça. per a veure i fallar la causa seguida. contra els palsans Ramon Casas I Camós 1 Francesc Godoy 1 .Torres, veïns de Palamós, pel suposat delicte d'insult a.
la força pública.
- Ha estat detingut el vei d'Auguavlva Josep Puig l Brugué, per
haver-U trobat una. escopeta per a
l'ús de la qual no tenia pernús.
- El proper diumenge, a. les deu
del maU, tindrà lloc, al camp de Les
Pedreres, l'anunciat matx d'atletisme entre el Junlor F. c.. de Barcelona, i el G. E. I E. a.

Rellotges
O. Sales Balmes
Portaferrissa, 4
ELS MILLORS RELLOTGES
ALS MILLORS PREUS

SABADELL
ACCIDENT FERROVIARI 1 UNA
BROMA PESADA
Ens diuen de Sabadell que, en la
matinada d'ahir, es varen desprendre
dels seus enganxes dos vagons que
estaven situats en un dels molls de
l'estació del Nord l que, por sort,
en desprendre's foren a. encarrilar-se
en \llU\ via morta, de la. qual, a la.
fi, saltaren i anaren a. precipitar-se
fóra dels murs del recinte de l'estació, on quedaren enfonçats i destroçats.
En produir-se el !et causà certà
alarma per l'enorme soroll i per baver estat fets senyals d'auxili pels
viglla.nts.
- En l'estació dels Ferrocarrils de
Catalunya, a l'arribada del tren de
les vult, l'ascensor per a passatgers
so!ri Ufla avaria a la meitat del seu
recorregut, per la qual causa varen
romandre els passatgers per espai de
més d'una hora a les fosques al forat
d'elevació.

~~-~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~
· ~~~~~~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.
Agraïm als nostres lectors aquesta actitud, que
recomanem que sigui lml·
tada.

~CASIO. NS
en Joies i Rellotges a la

JOIERIA LICEU
RAMBLA

(con1onodo

Sant Pou}

DESPERTADORS des de 5'95

CAMISERIA

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

Es¡x.>cialltats - CamiSes a
mida - Adam 1 model RAGLAN (patentada)
MITGES «FERRO»
(de garantia)

P REUS B ARA Tl SSI M S

CLIN ICA GALLEGO
18, Nou de la Rambla,

APARELLS
FOTOGRAFICS

i

VIES URINARIES
Avariosi. · Matriu. - Blenorràgia. · Tractament.<J moderns. Impotència. · Diatèrmia. -Alta
freqtièncla.. - Raigs X. • Anàll·
sls cllnios <sang, orina)
Consulta de 10 a 1 1 de 4 a 9
Diumenge, de 10 a 1

MADRID: Pnseeltr de la Castellana. 14. - BAHCELONA: VIa Laietana. :¡
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · CADIZ ·CANARI ES
Sortides setmanals els dissabtes. a les 12 Efectuaran el &ervel lea motonaus
cCIU~AO DE SEVILLA» I cV ILLA DE MADRID»
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA ·PAUlA DE MALLORCA
Sortides cada dla lllevat <la diUmenges¡ de Barcelona 1 Palma, a lea
19 nores. per 1-. motcnaua
«CIUDAD DE BARCELONA• 1 •CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA· MAO I BARCELONA · EIVISSA
UNIA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELB PORTS OE LA MEU!·
'l'ERRANIA. NORD D'AFRICA 1 CANAR.!ES. - Sortides QuinZenals da Bar•
celona ela diJous. UNIA COMERCIAL BILBAO. CADIZ ·CAN ARlES. AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEl NORD D'ESPANYA. - SOr~ldea QUID•
Ullals de SUbao ela dijous. LI.NIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
1 TERRI'l'ORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANDO POO). - Sor·
tldea el dla 17 de cada mea, amb escales a. València, Alacant (facultattva),
Cartagena (facultativa). Càdlz, Las Palmas. Santa Cruz de Tener1te, Río
de Oro (facultativa), Monròvla o Freetown (facultatJval, Banta .I.Babel de
Fernando Poo. Bata (facultativa) , Ko¡o l Rio Benlta (facultativa) pela vapore
«PLUS ULTRA» 1 «LEGAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
8ortldee de Barcelona els dlllW14 1 diJous. a Iee :¡o bores
«CIUDAD DE VALENCIA»
Preu a coberta: 9' 00 pessetes. Bitllets d'anada I tornada a Prtua radultl
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA • CANTABRICA
amb escala a tots ela ports de la Penlnsula.. Sortides de Barcelona ela dimecres
LlNIA REGULAR ENTRE BARCELONA · ALACANT • ORAN · MEI,II,t,A
VILLA ALHUCEMAS • CEOTA 1 VICE-VERSA
Sortides de Barcelona cada diumen~re. a lea 8 bores; d'Alacant ela dlmarta,
d 'Oran ela dimecres. d 'Oran cap a Alacant ela dlmarta, 1 d'Alacant cap a
Barcelona, ela dlmecree

MERCAT D'OCASIONS

PRISMATICS • BIN<JCLES • CINEMES
PATHE • BABY · MAQUINES
PEL·LICULES
FONO GRAFS DE TOTES MENES· DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

JOIES- BRILLANTS

Pisos a 80 ptes.

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

nous, compostos de ó ¡rans 1 luxoses
habitacions, water, lavabo, dutxa. cuina econòmica, 11afareig, ~nsor 1
telèfon, al carrer Paris, números 20,
22 l 24 <entre el de Tarragona 1
plaça d'Ernest Ventós. autobús de la
lletra E)

A ovo

CASA BAGUES

cat (divorcia, qüestiona clvlla I ori•
mlnala, afera admlnlstratlua 1 meroantlls, oonsult81, etc.) a la Ronda
Sant Pere, 44, pral. 1,o Ta ..ton 13908
(da 4 a 1 da la tarda)

VIES URINARI ES
DEFE<:IES SEXUAlS

etJUAN

Metae Mpeolallata
.RAMBLA CANALETES, 11, 1er.

COMPRA 1 VENDA 1 CANVI
DE MOBLES, PIANOS, RADlOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE CQ..
SIR. MALETES, DISCOS, etc.

HOSTES
I PENSIONS
O A I A PARTICULAR.
DeattJa 1 o 2 Jovee a tot
estar; lnútU tenae bonea
refer. El.l.aabete, 6, 8er~
primera.
C/1

o 2

layo

PART. D. MAT.
ca, tot eat. P•
.... Ser.

BONA FAMILIA. dea1~
ja Jove tot 81tar, prop
de la Plaça d'Espanya.
Tracte tamUlar. J:ao LA
BU14ANITAT, núm.' 711.
HAB. 16 PTE8. SOllfor
Avinyó, 8'- aon.. la.

4J4
VENDA l CLINICA

BARCELONA

Telèfon 30422

D'ENt.~EDOR8

CASA SUBIROS

Llegiu cada dia

LA

HUMANITAT

Hospital, 42 • Tel. 13651
11

B AR C E L O NA

Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
))
Cada ratlla de més •••••• 0'30
CASA PARTICULAR,
a'oferel&
VIAT.JANT
deaitja. hoste. Roger de per a Catalunya.. ram
l"lor, 1M1 pral. 2a., peu de te1:11ts 1 ¡¡ènerea de
tramvia ~ 1 60.
punt. Amb bones rela.
cions cllentela. EacrluLAIETANA. 61, 2on. re a LA HUMANITAT
4ta. per a 1 o 2 persones núm. 150.
tot eatar, maa. hr.b1tacló
cal. ban,-, asc. S8 dr8.
MODES, conrecc10 acu.
mea. Tel. 22952.
rada c1e vestlta 1 abrlca
per a. aenyora 1 nena. Preua moderata. RocaDIVERSOS
fort, 154, pral., la.
DESPATX complet venc
COMPRO màQuJ.na foa preu molt redu!t per
traelladar-me a tora. Es- to!rràf1ce. per a placa 6 l
orture a LA HUMANI- 1/2 per 9 1 acceasorta. Es
cr1ure preu 1 marca a LA
TAT núm. 636.
HUMANITAT núm. 79.
XALET modern, espaPER POCS DINERS
lóB Jard.i 1 tlorta, a :¡a
mlnute Plaça Catalunya. nnc o traspaaso tenda
Quev1ures per no pode
Venc lmmutora.blea oondlc1ons. Dlrl¡lr-ae a LA der atendre-1a. Eso. LA
HUMANITAT núm. 16S. HUMANITAT núm. 168.

l'OFEREIX l;>oll1ca hr.c1o6 pisos OFERTES
bltaeló carrer VUe.domat, enLLOGARIA
una. matel.xa eaaa, moderna. 1 c6ntrtca t1D.a a i DEMANDES
IlO ptea. Eacrlure a LA
MOSSO O COBRADOR,
PENSIO FAMILIAR. • BUl4ANITAT núm. 169. desitJa
cococactó U anys
JCaplend. hab1tao~ o. bany
bones referénciee. ~
1
d'oca.s16
AUTO
VENC
1 M16t. Consell de Oent.
10 HP. bon eatat 1 con- crture a LA BUMANI·
239. pral., 2L
dlc1ons 1mmlliora.bles. - TAT núm. 534.
Jtacr1ure a LA HUl4ANI~
HABITAOIO p. matri- TAT núm. 161.
MODISTA a·oterel.x a
moni o 2 amlca. Roca.tort,
ANGEL MARTI. Taller eaaa 1 a c1om1CW. Preua
U., Ser. 2a.
d'enQuadernació I:Martl- econOmies Roca!ort. lM
nez de la Rosa, 17. T~ pral. l.a
CASA PARTICULAR, 16ton 75302 • Barcelona.) - - - - - - - - - - dMltJa hostee a tot eaw o aols donnlr caaa oJOVE valenca vol te- ce!~aREJn\ ~~::
nova. Parfll, 126, ler. Sa. nlr correspondència amb ments d'o!lelna. dominant
PENSIO: Pela1, 111 Ser. lellJ'Oreta catalana. Dtrt- català 1 castellà, a'o!eretx.
2a. Gran oontort, oanv. lfl.r.... a Guzmàn, Ouart. Escriure a LA .HUMANI&eeel\Mr Telèfon.
1 TAT núm. 1112.
24 - Valèncla.
'78, ser.. la.

CORTS CATALANES,

(prop Rambles) Tel. 14237

e A r ANUNCIS PER PARAULES

D. Pallerola (Dom•neo de Bellmunt)
ha traslladat el aou deapatx d'advo-

FAR RE

Carrer de Sant Pau, 6

L'HOSPITALET
NOTICIARI
Dels cavallets instaHats al carrer
de Munts calgué el nen Ismael Bou
l Pérez, de quatre anys, domlclllat
al carrer d 'Angel Guimerà. 42, baixos. Conduit al Dispensari muniCipal fou curat de primera intenció
pel senyor Merlo. El doctor Sobrevies diagnosticà que sofria una contusió abdominal i hemorràgia interna. Passà acte seguit a l'Hospital
Clinlc.
- t .a tormosa tasca realitz¡,¡u ,Jcr
les nostres dones, desvetUant-st 1
multiplicant les seves activitats per
tal de recaptar cabals pels presos
que ban sofert i sofreixen reclusió
arran del moviment del 6 d'octubre,
ha. assolit un èxit Insospitat. Amb
la seva actitud, les nostres dones,
han palesat, una vegada més, que
a l'hora de la veritat saben complir
amb el seu deUie sense feblesa, El
que demostra que l'expressió «sexe
dèbil», amb la qual se les aHudelX,
no té altre valor que el d'una figura
retòrica Altrament, la seva bella.
gesta ha evidenciat amb tots els ets
I uts que fisicament i pslquicament
tenen ben guanyat el titol de «bell
sexe». malgrat els tabarres esdevinguts des d'Eurlpside fins a Scbopenha.üer.
Encoratgem les nostres dones a
fer cas omis dels bescantadors de
llur sexe l continuar amb 1gual fermesa la seva meritòria obra, digna
d'un homenatge al temps degut.
- El nostre confident «Bona Tmta» vol una veritable República laica Ens acaba d'informar que el senyor Ducb, cap de la guàrdia urbana d'acl, el proppassat diumenge,
d'amagatotis, sortí d'aqul amb l'auto
del senyor Freixes, destacat membre de la Ceda, envers Girona, amb
el propòsit d'oir el discurs pronunciat pel prodigi de la Ceda. senyor
Gil Rebles.
Com a bons demòcrates no volem
pas cnticar els gustos del retrògrada
senyor Duch, però si que hem de ferli avinent que aquell refrà que dlu
«qui lloga el cul no seu quan vol»
no ha. d'ésser aplicat sense compassió
contra els ~eus subordinat.s, que tenen el bon gust de no voler combregar, com ell amb rodes de mol1,
fins a rect1minar-los l'abandonament
del serve¡ per a satisfer una necessitat fisiològlra quan ell el detxa tan
fàcilment per a. satisfer un caprici.
El que hauria de tenir present, però,
és que també hi ha un altre refrà
que diu : «primer és l'obligació que
la devoció» 1 en això sf que el senyor Duch convindria que hi tingués
punt, per tal de predicar amb l'exemple En els seu lleures, cremi, el
senyor Duch, tanta cera com vulgui
al sant de la seva devoció, però, deixar els serveis durant dos dies per
a satisfer un gust. ja '>6n o:uaules
majortl.

TERRASSA
NOTICIES DIVERSES
A la. carretera de Montcada ha
estat trobat un automòbil abandonat, de la matricula. de Barcelona..
El seu aspecte és d'haver sofert una
topada, car està de;troçat, però no
ha estat presentada cap denúncia
a aquest respecte. La guàrdia municipal efectua diligències.
- Ha ingressat a la presó VIctorià Moya Ballester, de dinou anys,
acusat pel gerent de «Hilaturas Matari, S. A.» d'ésser l'autor dels trets
que, com és sabut, li foren disparats el divendres passat, a la nit.
Diumenge proppassat la Banda Municipal d'aque3ta ciutat donà
un concert al local del Centre Aragonès terrassenc, i lnterpretà un exceHent programa, sota la batuta. del
seu director, el mestre Ramon Serrat. Obtingué un formidable èxit.
El mestre director de l'Escola
Municipal de Música. senyor Ramon Serrat. treballa en la composició musiNI.l d'una obra. teatral.
_Ens hem assabentat que hi ha
numeres de gran vàlua i que crida
ran fortament l'atenció del públic
- S'ba presentat a l'autoritat judicial militar el reclamat Miquel
Sabé Dl. processat com a suposat
complicat en els fets del 6 d'octubre. Innessà a la presó.
- Dimarts, a les deu del mati ,
s'efectuà l'enterrament civil de la
senyora Eulàlia Puie;dollod's 1\lunné mare del regidor del suspès
Ajuntament, Vicenç Rius, d'Esquerra Republicana.
Malgrat la cruesa de Ja temperatura, un nombroslssim e.st~l d'amics
B.:S5istiren a l'acte, palesant aixi les
Slmpaties amb què compta la família Rius.
Rebin els familiars de la difunta
el nostro més sentit condol 1 particularment l'amic Vicenç Rius.
-Ha. ingressat novament a la presó del Partit judicial terrassenc el
jove amic nostre Samuel Morera
Blanco, que fou absolt pel Tribw1al
d'Urgèncie. del delicte de coaccions
del qual se l'acusava; acusació que
retirà el fiscal en el judici que se
celebrà el dllluns passat.
~ta detingut, a dispo>ició del
JutJat militar, pel S\lPQsat delicte
de rebellió.

REUS
NOTES DIVERSES
Demà passat, dissabte, a un quart
de vuit de la tarda, ocuparà. 1a tribuna de l'Associació de la Premsa el
diputat senyor Rubió I Tuduri el
qual dissertarà sobre el tema «Estatut de Premsa».
L'esmentat acte tindrà lloc a..t Centre de Lectura i serà públic.
- A vu1, a la nit, es celebrarà al
teatre Bartrlna. una. festa teatral a.
profit de l'Asil dels Pobres.
-Abans d'ahir, a la matinada, entre les estacions de Riudecanyes 1
Pradell descarrilaren els últims vagons d'un tren de mercaderies. Fins
a les dues de la tarda no quedà normalitzat el servei. L'exprés de Madrid QUedà. detingut a Pradell. Amb
aquest motiu els trens funcionaren
amb retard. Sortosament no hi hagué
que lamentar cap desgràcia personal.
- L'arquitecte municipal s ha viSt
obligat a participar a l'alcalde gestor que es vest1bu1 del Teatre Mtmlclpal està en perill imminent re ruïna l que per tant ban d'ésser traslladades a altre lloc les Escoles Qfl.
cials alli instaHades.
- A Gandesa ha mort, a la respectable edat de 110 anys el vel de
més edat d 'aquella comar~a. el qual
era conegut per cCoco Marcàs».
- Els guàrdies d'assalt efectuaren
un escorcoll al Bar Paris 1 a l'Edén
Concert 1 obligaren als concurrents
a posar les mans enlaire. Es practicaren dues detencions. Sembla que
aquests escorcolls responen a l'haver
estat repartits fulls subversius 1 baver aparegut coxocats Pasquins extremistes.
- El ministre de Justicla ha. declarat Inhàbils els dies que calgut per
tal d'arranjar els desperfectes 'ocasionats pel vent al Registre de 1a.
Propietat d'aquesta ciutat.

DE MARC D"'
o::.l

lila

La Música
*

ASOCIACION CUL
IBE RO AMERICAN lUR4'
A (FIIIil'
lltat I dirigents)
Existeix ja .m organisJ:n
donar -per la seva impe~ue vo¡
clal I dinamisme artistlo- Cia 8().
l valerós impuls a l'interca un ~
nv¡ cu¡.
tural tbero-americà.
La nova entitat A e LA
ta els més alts fins de· coni~0tlsu¡.
ció de totes les reparticions ~et4
raça. lbènca en ambdós 00 t e l4
umó fervorosa dins d'un n lnenra;
conetae:
ment mutu.
Tindrà la seva preferència ,
sonor 1 estendrà la seva. acció 11lr\
Pro.
gre&S1va a totes les manlf
artístiques, inclós el teatre ~~c~_ona
ma, Ja. ràdio 1 totes tes altl Cine.
es bell~
inclinactons esp~r~tuals.
Aquest cercle, promotor de
a~t1v1tats mternaClonals, orga~
.._
ra reumons . periòdiques en
privat. 1 pubhc, concerts vocals ~ef~
trumentals, audiciOns corals .._
sentactó de diScos, coruerèncles
sertac1ons, expos1clons 1 rece¡¡C¡
destinades a fomentar els vln~
artistics i culturals de 1a raça h•·
""
pana a Amèrica 1 Europa.
Un motiu d'especial preoc
serà l'intercanvi postal 1 de uJ:~
rial imprès l tota mena de com
cacions 1 edicions d'ordre ernin\UU.en•
· "'
ment cultural.
Actua. com a director et sen
Carles Lavin 1 com a secretartYOt
senyor Lluls Gaspar. Són membrel
del Comitè els senyats Vicenç
ria de Gibert; Antoni Alberdi Pran.
cesc Costa i Joan Gibert.Ca.mtft.
La A C. I. A. tindrà el seu 1QCàï'
la. Sala Alberdi IPasscig de Gràc~
numero 126¡ Barcelona) 1 accepta,;
rà. l"hosplta 1tat dels centres CU!tu
rals i ot!clals per al compliment d.
e
la seva alta missió.
Nombrosos delegats i corresllOn
sals mantindran, a cada pafs e~
serveis informatiilS 1 cooperaran
racció conjunta de propaganda d~
fms d'aquesta entitat.

t:

-J:.

M.~S & ROC!
CAMISERS
GRANS REBAIXES
EN ELS

ARTICLES D'HIVERN

La Justícia
*

AUDIENCIA
PRIMERA SECCIO
Suspensió. - El JUdici per jurats
que s'havia de celebrar contra tres
processats per abusos deshonestos,
a porta tancada, fou suspès per Jll&o
laltla d'un d'ells.
SEGONA SECCJO
Sis mesos • un dia per unes mtssM.
-Maria F ranclsco 1 José, proce.ssa•
per estafa pel procediment de les
misses, es conformà amb la pena
de sis mesos i un dia Que 11 demanà
el fiscal.
TERCERA SECCIO
Baralla. - Manuel Vlla i Vidal es
barallà amb Joan Pardo i 11 causà
lesi0ns, per la qual causa fou processat i ahir, en el moment de la
vista, el fiscal 11 demanà tres mesos
i un dla d 'arrest. Coincidia amb la
pena demanada per l'acusador prl·
vat senyor Joaniquet.
En canvi, l'advocat defensor nl bl
aprecià delicte I demanà l'absoiU·
cló.
QUARTA SECCIO
Atropellament. - A l'Hospitalet,
Miquel Estupinya, que menava un
automòbil, atropellà un individu que
passava 1 li causà lesions a cons&
qüèncles de les quals va morir.
El fiscal li demanà la pena de
set meso.<: dc> presó.

NOTICIARI
Càrrecs vacants. - A la Secretaria de l'Audiència. s'admeten ln.Stàn·
cies per a ool ar als c.-\rrecs de fiscal
I suplent de jutjats municipals de
tot Catalunya en poblacions de mé.!
de 12.000 habitants.
Nous magistrats. - Avui prendrall
possessió el magistrats senyors EnjU·
to l Fournier, que han estat nomenats recentment.

Galeries Laietanes
Corts, 613
Senyora Ba!mas
.rosep Mana Monner
Antoni de Ferrater
Agudo-Ctarà
Alexandre Cretxams
Elisi Moifren
Fms el dia 22

Pintij¡j

»

»
•
»

•

SYRA
Telé!on 18710
Diputació, 262
ART 1 ORNAMENTACIO
OBJECTES PER A PRESENTS
Bodegons
Pldelaserra
Pintures i dibuiJoS
A. Optsso
Fins el 22 de març

*

-

ANUNCIS OFICIALS

*

ASSOCIACIO DE VIATJANTS D~i
COMERÇ I DE LA INDUSTRIA
IS
BARCELONA
En compllmcnt de l'article 59 d~
Estatuts, la Junta Directiva cog~e
a sessió ordinària dc Junta ~
ral que es celebrarà el diU!Il del
dia 24 del corrent mes a les n~u 00'
mati als salons de la Cambra e •ot-mcrç 1 Navegnció de Barcelonad(l.JéS:
ja, p!s principal). L'ordre del !&delS
Lectura. de les prescripcions ~
Estatuts, referents a la Junta
essiorJ
neral.
Lectura de les actes de les s ter!O~
ordinària 1 extraordinària an o\-aó6
Lectura de la Memòria. Apr
bles I
de comptes.
Tipus d'amortització dels !Il~-! Tllllmmobles de l'Entitat <article '
. ,ctJ\"1mero 12).
Renovació de Junta 0 li•
1935
Precs l preguntes.
Barcelona, 4 de març de¿m:ct11fo
Per acord de la Junta
El secretari,

JOAN ARNAU

piJ Ous •

ld humanitat

,_ DE MARÇ DEL 1935

7

AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA

El moment polític i la llei
• a 1a 11 e1•
·, d' un d. ·1ctamen re1at1u
la causaSper hla La d"1scuss1o
Ahir es· ,veié
d'arrendaments
d 1f"
15r. a nc o b
• •na, un d e bat aCCI·d enta 1
1co ho 1s Origi
1sca
e
detenc1o
a
re
so
'ó d I t¡'
La seSSI e ma
JRIBUNAL D'URGENCI.A

.(Ve do Ja t.• pàgina)

r ament fou cridada. declarar la sen yora Lllbertat Oarela, advocat.
Dll!"d6 que asststl a la vista de la
LA SEN TEN CIA FOU ABcausa contra l'advocat senyor Xam·
SOLU TO R IA
nt el Tribunal d'Urgència mar 1 que presencià bona part dels
blDatfngllé noc la vista de la. cau- incidents que es produïren en el mo..
fnstrukla amb motiu de la deten- ment d'ésser llegida la sentència

t!CH""ó. .

~

del fiscal senyor Sancho¡ que condemnatòria
arran d"ans lnc dents lletrat.

' é uoc

contra

l'esmentat

cal s'ha acordat no votar la llei
aquesta t ard& 1 reunir-se a bans pep
tal d.e veure que és el que s'ha de
fer.
- Doncs jo lnststelxo -<llgué el
senyor Emlllano I glesias- que la
mlnoJ:ia radical no s'oposa i que votarà la llei.

Continuà la discussió de la nova llei municipal i va
ésser denegat el suplicatori contra el director de «lnformaciones», després d'una especial informació del
senyor Martínez Barrio

Repeteixo que no h1 h a motiu pq
a aquests rumors. La llei es votàri_
però en tot cas sl no s'hagués ....,
ribot a aquesta solucló, tampoo no
bl h ~urla hagut motiu de crlal tQo
tal, ja que Ics dlscrepànc1tlll d'~
sol ministre sola poden ocasionar una
crisi parcial.
Hom 11 preguntà. sobre els mati~
de la óeva vlslta al senyor Alba, I
dlgué:
-Ha obe!t al fet que el president
de la Cambra tingué l'atenció d'avisar-me per tal de donar-me comp.
te que l'havia vtsltat. el senyor Matk
ra, per a ind1car-me que el debal
sobre el contraban d'armes s'ajornés fins el d.lmarts, fundant-se en el
fet que com que no podria acabar-se
la discussió en la sessió del divendres quedarla. ta.llat durant les vacances parlamentàries. Un debat dt
tant interès. IJ he contestat que pet
la meva 1 art no hi havia cap tncon·
venient sempre que estiguessin d'acord amb això els altres grups governamentals. Consultat el senyat
OU Robles ha donat també la sevà
confomútat.

Afegf que també pogué presenciar
in~guts 'a.l Palau de Justlcia, el
El Sr. Lerroux diu que
or 10 de Fetembre de l'any passat. com es practicà la. detenció del fls..
\ 1 tribunal estava format pels se- cal senror Sancho, que havia actuat
ors Pérez Martfnez, Brueyer 1 Zú· en la vista de referència.. & donà
no hi ha res de crisi
Madrid, 13. - S'obre la sessió a les es recolll 1 es comentA. EI senyor minlsLre de Finances, ela quals semcompte de la discussió que sostinIDY
uren com a processats els ex- gué el senyor Sancho amb un altre quatre 1 deu minuts de la tarda, sota. Martinez Barrio no s'ha querellat bla van arribar a les mans. DiverMadrid, 13. - Quan el senyor Lercontra «El Debatet 1 manté la qu&- sos diputats que es troben a la b~
gts de policia de lJ. Generalitat senyor que no coneixia, el qual, se- la presidència del senyor Alba.
roux ee retirava de la Cambra fou
Al banc blau 6la ministres d'Estat, rella contra «ln!ormacionest.
~ge~atalunya, senyors Gregori Ro- gons pogué saber posteriorment, era
rana s'interposen per tal d'evitar voltat pels perlod.lstes, els quals 11
Recorda que el senyor Araqutstaln una agressió.
~gUez Perezagua 1 Fellp Parrot el cap dels serveis d'Ordre Públic, Hisenda 1 Marina.
parlaren dela nunors de crisi que
Als escons només hl ha divuit dl- publicà un escrit contra el senyor
senyor Badia
noves.
El senyor GUERRA DEL RIO diu
A continaacl6. comparegué el se- putats i estan gairebé buides lea trt- March 1 aquest considerà injuriós que eaJ la seva intervenció per tal havien circulat a primera hora de
ca~ cte començà a dos quarts d'U·
l'escrit. Vingué la petició de supU· de dir que tots han de contenlr~se, la tarda per lea dificultats sorgtdes
&Moments abans bavieu entrat nyor Llufa Bursell, advocat, que vi- bunes.
per a l'aprovació definitiva de la
~aia sala de la tercera secció, que via a la mateixa dispesa que el se- Es llegeix i aprova l'acta de la ses- catort a la Cambra i el senyor Mar- àdhuc els diputats del partit radical Llei
d'Arrendaments.
tinez Barrlo votà en contra de la Això ho dic per encàrrec del senyor
és on es celebrà, els processats, els nyor Se.ncho. Olgué que aquell dia, sió anterior.
-No hi h a res de cr1sl -contestà
El senyor MIRONES, d'Onló Repu. concessió, a pesar de venir a tnstàn· Lerroux, el qual atxi m'ho ha dlt ex~
ls anaven emmanillats 1 vigilats en veure que no hl anava a dinar,
~~ una parella. de la guàrdia cl· se'n va anar a assabentar de si li bllcana, pregunta al Govern per què cia. de parts.
pressament. Sense minva de la lli- el cap del Govern- ja que les di!i~
El senyor DE PABLO BLANCO bertat dels d iputats per a defensar cuitats cle la Llei d 'Arrendaments
havia. ocorregut alguna cosa, i 11 la Direcció General de Seguretat no
U
v in a.ssistl nombrós públic, entre digueren que havia estat detingut. ba. autoritzat la celebració d'una as- recorda altres casos en què la Cam~ els interessos de les seves r egions estan arranjades 1 tot està. resolt.
qua.l eren de remarcar molts lle- Amb aq-:Jest motiu es traslladà a la semblea nacional de periodistes. D~ bra. Constituent sustentà el mateix respectives, han de tenir cura de n o
criteri. Acaba sostenint el dictamen produir-se en forma que pugui enComissaria General d'Ordre Públic,
ta, vestits amb la toga.
i pogué comprovar que era tractat mana al Govern Q.Ue exposi el seu de la ComisSió de suplicatori. (Aplau- tendre's que van contra. les propostes
RE L ACI O DELS FETS amb tota mena de consideracions. criteri respecte la lntormactó que dlments a la majoria).
del Govern.
El senyor PUJÓL intervé. Diu que
Seguidament, declarà el senyor s'ha demanat per a la Llei de
La vista comença amb la relació
El senyor MANGRANE dlu que
la. noticia que motivà la querella del en aquests assumptes en què es vendels rets que són ja coneguts dels Josep Tarragona, cap de la Briga- Premsa.
El ministre d'ESTAT, 11 contesta senyor Martínez Barrio, fou presa de
nost.res lectors i que han donat mo- da SOCial en aquells moments.
A preguntes del fiscal i de les que no coneix els motius de l'as- cEl Oebate». A més ell es cregué tllen interessos particulars han de
tiu al processament del! esmentats
defenses digué que ell, com a Comis- sumpte. A pesar d'això, confessa que obligat a comentar·la per creure-la tenir-se preseats les orientacions del
x-pollcies.
e El fiscal, en les seves conclusions sari de la Brigada Social, no havia es resoldrà favorablement per als certa, 1 perquè a més en la nota pu~ Govern. Defensa un vot particular
blicada pel partit que acabdilla el que té presentat al projecte.
ovlstonals, demana per als pro-. donat cap ordre perquè fos dettn- periodistes.
pr
(Ocupa la Presidènc.ia el senyor
senyor Martínez Barrto, en consticessats 1a pena de qua tre anys, dos gut el senyor Sancho. No solament
MU NI· tuir-S& el govern el 4 d 'octubre, es Alba) .
LA NO VA LLEI
IDCSOS 1 un dia de presó, a més d'u- -digué - no valg donar cap ordre,
deia poc més o menys que es sollCIPAL
El senyor GUERRA DEL RIO d&na indemnització conjunta de 500 slnó que ignorava que s'hagués por~
S'entra a l'Ordre del dia, i es re- darl.tza.ven amb els que es coHoca- mana. la lectura d'un article del R&o
tat a cav aquella detenció. Les or~tes.
glament. A J'empa.r d'aquest, dlu que
En acabar-se la lectura de l'apun- dres havten vingut de la Superlori- prèn el debat sobre el Projecte de ven davant l'esmentat Govern.
Madrid, 13. - En acabar la sess1ó, cussió per a defensar la seva gest16
Parla del cas de l'escrit del senyor s'ba presentat una proposició per
Bases per a la. nova llei municipal.
tament el fiscal demanà a la pre- tat.
Araquistain, al qual s'ha referit el tal de recollir la petició del minis- el senyor Alba di¡ué als lnforma.- t rebutjar els cArrecs que se 11 forAlegi que quan es redacta va l'a- Es discuteix la BMe 27 .
tdènci& que 11 tosstn admesos, per a
dient
acaba
i
Blanco
senyor De Pablo
~a prova testl.fical, els testimonis testat, el senyor Sancho romantué
tre d'Hisenda per tal que es suspen- dors:
mulin. t no intervindrà mes. No obs-Ja veieu que el programa per a tant, creu el senyor Barcia QUe el
Jacmt Torbyo 1 Antoni del Cerro, detingut, 1 que una vegada aca at fe:a s : re:O~~NO SURER, de- ~~~~alt;:~t;"~r ~Jt%~r B~rr~~ gui la discussió unes hores.
alteració.
Els pocs diputats que h1 ha al sa- clntormaclones ea llmitA a recollir
alguna
sofert
ha
demà
ambdós professionals del perlodis- li va ésser demanada la clau del
El senyor ALBA: Es suspèn la
nomenament de la Comissió d ictaúl.
ad
Ió f
seu despatx, on tou signat.
me
Alxò ha estat motivat perqué el se-- minadora és un tràmit ineHudible.
armen anim es tert tes sense uoa noticia publicada per un altre sió per 15 minuts.
El periodista senyor Antoni del
La presidència acced.i.
diverfet
ha
m
Maura
Miquel
nyor
Prela
<En l'espai comprès entre
Cerro digué que asslst1 a la vistà fer cas de l'orador, que pronuncia el periòdic.
Ht haurà que nomenar la Comissió
El senyor MARTINEZ BARRIO slldència 1 la part esquerra. de sor- ses reUexions que he considerat aLi- de 21 dlp~tats per tal d estudiar el
DECL ARA EL PRO CESSAT contra el senyor Xammar, en com~ seu discurs enmig de la indiferència.
que
_com,enlèncla
la
a.
respecte
nades,
jubllosos
que
els
que
Diu
intervé.
que
tida es forma un nodrit grup de dl~
SEN YO R G REG O R I RO· pliment d'un deure professional, 1 general. Tant soroll formen ela
cas 1 formular el corresponent dlo-que presencià els incidents que es parlen, que el senyor Alba ea veu s'assabenten de les coses que ta el putats. De sobte, es veu que el se- el debat sobre el contraban d "armes tament.
DRI GUEZ PEREZ A GUA
senyor Pujol, estan animats per una nyor Ruiz Valdepeñas és sostingut no sofrfs l..nLerntpció tn acabar el
El fiscal, a continuació, començà produïren. Mentre tenia lloc l'aida- obligat a cridar-los l'atenció.
E.. senyor VEGA DE LA IGLFSIA, passió r.m.corosa contra els que no per diversos diputat$. S'ha produït divendres la setmana parlament.aria.
11nterrogator1 de Gregori Rodrigu.ez. rull ell era prop la Presidència., i
ELS EX-M INISTR ES SOAquest digué que era agent de po- pogué presenciar la discussió entre eu nom de la COlnlSSió, contesta al es mouen de l'òrbita politlea que un nou incident amb el senyor Mar· He parlat sobre el cas amb les miEll
TAMBE
CIA LISTES
cia de l'Estat, en fw1c1ons de con- els senyors Sancbo 1 Badia, però no senyor Serrana Suñer 1 11 indica que ells seauetxen. Diu Que ha estat sem· raco. A tot l'hemicicle queden grups nories per t.al de complir aquesta
S OLID ARI T ZEN AMB EL
ductor t. després, agent de vtgilàn- po¡ué sentir més que una frase del aquesta no pot acceptar les seves pre al front de1 moviment de la Ge- de diputats que discuteixen. Són les formalitat. Per tant, he fet les gesSEN YOR Al ANA
a les dretes).
ela de la Generalitat de Catalunya. llavors cap dels serveis d'Ordre Pú- esmenes perquè dervirtuen l'esperit neralitat. (Rumors
Madrid, 13. - L'oficina parlamen.
tions necessàries I totes elles s'han
Aquell que s'atreveixi a afirmar el vult 1 Vint minuts).
Sempre a instàncies del fiscal. ex- bllc. Aquesta !rase és: cEls meus del projecte.
mostrat conforme amb la proposta tàrla socialista ba lliurat una not;a
sessió.
la
reprèn
es
nou
les
A
valg
ho
Aixf
s'aixequi
que
contrari,
El
botxl
ó
h
als periodistes, la qual diu que 'èl
senyor VAZQUEZ OUNDIN de- fer constar el vuit d'octubre al diari
ns».
omes no s n
Ucà que e1 dia d e referè ncia. es t roEl senyor CANO LOPEZ demana del senyor Maura.
cA B C• que acolll generós unes
A preguntes del fiscal 1 de la de- tensa una esmena.
ava a l'edifticl del Palau de Jus011 Rabies, encara senyor Ferran de los Rios havia vl.sisenyor
el
Quant
Redel
101
l'article
de
lectura
la
El senyor. VEGA DE LA IOLESIA, Unies meves. Era l'únic procediment
n o.
cia. sense, però, ent rar a la Sala tensa digué que havia. sentit a dir
el fons de l'as- tat el senyor Azafia, per tali de
pUix que no sortia cap òrgan repu~ glAment. Llegit aquest, diu que d~ que no ha examinat
ti.ficar-li que, en nom propi del secm eS celebrava el judici contra l'ad- que el senyor Badia havia donat per la Comissió, 11 contesta.
Y
difiposat
ha
no
tampoc
sumpte,
recorde
ha
donat,
l'espectacle
vant
soes
nyor Largo Caballero i Prteto
La Comissió accepta l'esperit de blicà i no cabia altre mitjà per anar
1yocat senyor Xammar. En finalitzar
les ordres per a la detenció del fis¡l'acte, digué hl h agueren alguns tn- cal senyor Sancho. No presencià la l'esmena del senyor Vàzquez Bund.in a. reCtificar la calúmnia. de clnfor- dar el discurs del senyor Cambó quan cultats per a l'ajornament. Per atxò lidaritzaven amb tots els acolds del
maclones» que publicà arans tttu~ digué que es lamentava que el cap el debat ba quedat ajornat fins el Govern i que, per tant, sl les acusa..cldents 1 vaig veure com el senyor detenció, perquè en aquells moments i aquest es dóna per satisfet.
El senyor mUJO presenta una es- 1lars en els quals es deia: cMartinez del Govern estigués absent de la dimarts vment. La minoria del se.. cions contra els senyors Azafia 1
Wquel ' Badia sostenia -ana acalora· estava portant a cap una 1nformaBarrlo i Azafia, al front de la. suble- Cambra. El que estl.gui absent no nyor Golcoeehea. també està confor- Casares Q".Jil:oga es formalitzaven,
da discussió amb un altre senyor, ció dels incidents ocorreguts, que mena que la Comissió accepta.
tal
mln 1 d Uruó
tl ·ó d
A
eil qual no conei:da 1 em vaig in· anaven, encara, desenvolupant-se a
és el cap del Govern, sinó tot el me, Ja que encara que l'esmentat s'haurien de fer extensives vers ell§,
Re- vació de Ca unyat.
or a '
pe CI e 1a
,terposa.r ent~mig Per tal d'evitar l'exterior del Palau de Justfcia, on
senyor DO es trobava a la Cambra, putx que es consideren solidariS am,b
Govern.
l'honor
1
cosa.
una
és
polftica
La
nomi·
votació
demana
es
publlcana,
pedres
tiraren
d'individus
grup
un
proporcions.
grans
més
agafés
ue
q
El senyor CANO LOPEZ: Quan he parlat amb el comte de Rodezno, els acords 1 gestions del Govern.
n'és una altra. Admeto tots els atacs
na1 per a la Base 9 de la llei.
Afegl, a preguntes del ministeri contra les finestres.
La. carta acaba dient que, sortuft
El PRESIDENT DE LA CAMBRA, de l'adversari, mentre no toquin el un ministre es troba desasststtt dels el qual, en nom de la minoria., ha al pas de qualsevol sospita reia~
Seguidament declara el periodista
cal que pogué sentir com l'interde l'honor.
a proposta del senyor Da.za 1 dela patrimoni
gntps que composen la majoria han contestat ta vorablement a la pro- nada amb qut es troba allunyat e
M ¡ Xl t Exp:ll
J
'
·
res
tenir
va
no
que
nou
de
Afirma
co a. . els ca, senyor Vidal 1 Guardiola, indica
posta.
ocutor del senyor Badia li pregun~ s enyor osep ar a
tot perUI per a respondre dels acr
in- la Cambra que les Bases 28 al 33, pa.. a veure amb el moviment, com es de tenir present el gest elegant de
.tava qui era ell, l que aquest U res- a petició d'un dels defensors,
On periOdista 11 preguntà :
del Govern, que la persona indi •
pongué que era el cnp dels serveis cidents, tal com ell els havia vist. sen a la COmissió d'Hisenda que les veurà. en el seu dia per tots, i pela dimitir 1 resoldre alxl els dos probl ..
-I la votació del quòrum?
plantejats.
polltics
mes
da està decidida a acudir a qualseadversaris polftics que segueixen
El públic, digué, arribà. a increpar dic•--•--~ abans del dtma-..
d'Ordre Pübltc.
-Naturalment, això serà demà.
tal d ••t r1 p
el t 1
.. ....,.
w:u.~.UJ..uu~
El senyor GIT.. ROBLES intervé 1
Digué que complint ordres reb".J~ els components del TribunaL
vol requeriment que se U faci en redata
la
sobre
preguntà
li
se
També
~
:l
~fnt-se
mantfes.
a
r~
e~
convingut
a~b
s'ha
~~~
que
diu
Sansenyor
fiscal
el
que
lació amb aquest afer.
Afirmà
Púd'Ordre
sies del cap dels serveis
1
DI S CUSS IO D' UN SUPLI· nyor de Pablo Blanco- s'ha de tar que d'aquest assumpte dels al- que es celebra.ria l'elecció de vicebUc es situà.· al carrer de Pallars, cho donava mostres d 'estar posseït
fer-ho amb la major altura moral. cohols no se n'ha de fer pollt.ica i, president de la Cambra, I el senyor
C ATOR I
per tal de detenir aquell senyor que d'una gran excitació nerviosa. El
LA CONFORM ITAT A L'AJO RNAMEN T
Es suspèn onuesta .u .. - .... -~ó i es (Aplaudiments a les esquerres i ru- per tant, totes les fraccions de la Alba contestA que tindria lloc en un
hca bava de dlscuUr amb el senyor senyor Badia - afirmà. el declarant
-- • Cambra queden en llibertat d'acció.
t
dr tes ) Q
\.UO\#w:o;:).l
.......
13adia. Afirmà, categòricament. que - es posà a les ordres del Presidies de la setmana vinent, ja
Madrid, 13. - El senyor Barcta
uan a vo~- Però el senyor Guerra del Rio ha dels
e ·
la detenció fou practicada al carrer dent de la Sala. per tal de procedir posa a debat una proposició de la mors a les
a més, a ell l'interessa, ja que ha declarat que en l'assumpte del
i no a l'interior del Palau de Jus- a contenir el públic, 1 el senyor Comissió de suplicatoris, en la qual tres -dirigint-se a la Ceda.- ni ~a plantejat una qüestió abans que e- que,
d 'armes no tenien opció
Sancho va pronunciar, lla vors, una . es demana es denegui el demanat paraula, perquè ens separa un m n. quival a la qüestió de confiança per- el senyor Rahola es troba absent 1 contraban
tfcia.
el senyor Suàrez de Tangll encara per a opinar. Per tant, sense ni tan
Ampliant detalls sobre la deten- frase ofensiva per a la policia de la per a processar, a instància de Part:.s.
om
n
en
criteri
un
sostingut
ha
què
que ha arribat no es troba. en per- sols consultar el senyor Azaña havia
UNA RE. 8 POSTA O PORal diputat senyor Joan PuJol Mart1ció, digué que el senyor Badia. u va Generalitat
de la minoria radical 1 jo pregunta fecte estat de salut.
dit que esta va en tot moment' a cUsT UN A
segui dient que després dels incl· nez.
dir: «Jo ho ordeno. Sóc el cap supesl és el Govern el que planteja aposició de la Cambra per tal d'acu1
Govern
del
cap
el
blau
banc
(Al
alamb
junt
ell,
Sala,
la
a
dents
Cola
a
porteu-lo
i
rior de Policia,
El senyor MARCH intervé. Diu questa qüestió de confiança o si
a aquesta decisió, sempre que
EL SENY OR BAR CIA DIU dir
missarla, sota la meva responsabl- tres periodistes, anà cap a la Fisca- els ministres de Treball, Marina 1 que el senyor Martínez Barrto coac- solament és un prec formulat per la
l'ajornament no fos molt llarg.
lia, on parla ren amb el senyor Bo- Governació.
Utat.»
A
AN
Al
YOR
SEN
EL
QUE
cionà el Tribunal Suprem des del pe.rsona del senyor Guerra. del Rio.
El senyor OU Rebles tornA a en~
El senyor LARA 1ntervé, en nom Govern perquè no se 11 acceptés
Puntua.11tzà que no foil personal- nllla.
INT ERVIND RA PE R A DE- trevtstar-se amb el senyor Alba, 1 en
m senyor oUERnA DEL RIO : La
El senyor Xicota aca bà la seva de la minoria d'Unió Republicana. l'acta de vocal del Tribunal de Ga- meva proposició tenia per únic ob,ment ell el qui practlcà la detenció,
FENSAR-SE DELS CAR- sortir digué que 11 ba via parlat de
'1 que el senyor que parlà amb ell a declaració afirmant que els agents Diu que per primera vegada s 'oposa ranties. Diu que també la Cambra jecte enfortir la posició del Govern,
RECS QUE SE LI FA N I l'ajornament del debat sobre el con~
ta porta. de la .fiscalia ignorava que de policia que procediren a la de- a un dictamen de la Comissió de :u- refusà el suplicatori contra el se- ja que tal com s'havia plantejat la
I NT ERVINDR A MES
NO
tra.ban d 'armes 1 com que ell no voconcesno
la
a
favorable
el senyor BonUla, fiscal de l'Au· tenció del senyor Sancho obraren plicatoris
nyor Araqulstaln que el calumniava. qüestió no s 'enfortia ni molt menys,
- On altre dels as- lia crear dificultats al Govern i a
13.
Madrid,
processar
a
per
suplicatori
d'un
sió
amb tota correcció 1 que feren consdièncla.
¿Què podia. fer en aquestes concU- sinó que es volia coHocar en evila Presidència, haVia accedit, Ja qQe
Acabà dient que signà la primera tar que ho feien obeint ordres fiU· un diputat.
clons, un home que es trobava a Ja dència un ministre fent, precisa- sumptes obJei;te de comentar is als el senyor Alba 11 manifestà que !contraal
referent
el
tou
passadissos
successoe
els
quan
que
Recorda
perlors.
llegir·la.
sense
declaració
presó? (Una Veu;. Fugar-se) . (Gra ns merlt, poUtica d'aquesta proposició.
quest era el desig del Govern 1 que
Un altre periodista, el senyor En- d'octubre, el periòdic «<nformaci" rialles.)
EL MINISTRE D'ESTAT Intervé ban d'armes 1 l'acta. acusatòria. pre- la causa de l'ajornament era perquè
ELS PROCESSATS SON ric Palau, com els companys que nes» no solament parlà de certes
I el senyor Marc Miranda vol1a per tal de dir que no es tracti de sentada.
no restés tallat el debat. El senyor
DESEr.tMANlLLATS
havien declarat anteriorment, digué actituds del senyor Martinez Barrio intervenir i la Presidència no el dei- cap qüesttó polltica, perquè ha. estat
El senyor Barcta ha negat que el Gil Rabies a1eg1 que, conforme baL'advocat defensor, senyor Vilal- que es trobava fent informació per sinó que arribà!-. dir que aquest ..' xa: Comença la. votació nominal per plantejada.
interseva
la
ajorni
Azaña
senyor
senyor
pel
principi
en
via. dit, acceptava !"ajornament però
5 ...~
ta, pregà a l3 presidència que dis- ai seu diari.
si es concedeix o no Moraita, que pertany a la minoria venció, ja que intervindrà en la dis- exigia que no passés del dimarts.
nyor es trobava a Barcelona en con- tal de decidir per
d 1
A ti "ó d
posés que els processats fossin destal de processar radical.
el suplicatori
conLa
revolucionaris.
els
amb
tacte
el
explicà.
ensa,
e
la
e
Cl
pe
emmanillats, car com que a na ven desenvolupament dels fets, 1 aflnnà
el diputat senyor Joan Pujol.
El senyor ALBA: Demà es reprenemmanillats tots dos Junts. en aiXe- que veié els agents de vigilància. 1 sura que. sens dubte, va veure amb
S'aprova el dlctamen de la Co- drà la sessió a les quatre de la t arcar-se un d'ells a declarar era com- els guàrdies com Intent aven conte- complaença l'escrit, impedí que la rà- missió per 179 vots contra 22.
da.
INTERESSANT LA PRE•
pletament incòmode per a tots dos. nir el públic. per tal d'evitar que dlo rectifiqués aquesta informació
El senyor ROYO VILLANOV A
S'aixeca la d'avui a les nou i vint
SENTACI O O' UNS EX -A·
que a. més d'ésser en el tons calum- expllca el seu vot. Diu que si aquesEl President preguntà al guàrdia es cometessin estralls.
GEN TS DE LA GENERA•
civil de l'escorta si hi tenia cap in~
Parlà • de la discussió que tingué niosa, era del tot inexacte. Aleshores tes Corts haguessin estat les de Ca- minuts.
LI 'TAT
C!lnvenient, 1 aquest respongué que lloc entre els senyors Badia 1 San~ es se¡rui el canú le¡¡al que queda va. nalejas del 1919, hauria votat en
S'interessa la presentació al jutjat
61 la presidència l'hi ho imposava cho, i dlgué que aquest havia pro- S'ba de tenir en compte que aquest contra d'aquest dictamen. perquè en
número 5, del qual és jutge el capiels desemmanlllarla.
nunclat an a frase ofensiva per a la es un delicte que es perse¡-ueix ún1- ella s'acordà que les Corts no havien
tà senyor Aguada, qualsevol dia 1~
- La presidència - digué el pre- policla. catalana.
cament a instànica de parts, perquè d'interposar-se en les demandes de
borable, dels ex-age:1ts de policia de
sident - no ho imposa, però ho veuEl senyor Palau també digué que afecta l'honro d'Una persona, a qui particulars, formulades contra els
Generalitat senyors Pere Cortés,
la
ria amb satisfacció.
havia sentir a dir, entre el públic se'l prohibeix detensar-.se. Segons el diputats per injúries. En aquestes
Llorenç Vila Lo.pera, Ermengol Ca-Finalment, la guàrdia civU proce- que el senyor Badia havia donat or: dictamen de la Comissió es rebutja la corts és diferent 1 per aJxò he v"
df a desemmanillar els processats.
SOBRESEIMEN TS rulla, Modest Pra ts, Ramon Sebinat.
dres per tal que el senyor 5ancho proposta 1 sembla que es deixa sen- tat per la no concessió del suplica·
Josep Pont., Josep Bover, Antoni
fos detingut 1 QUe presencià com el se sanció el que es pugui calumniar tori .
Han estat sobresegudes, per no re- Ouandingo, Josep Olnestà, Agustl
DE CLAR A L'ALT RE PRO- cap dels serveis d'Ordre Públic orde- impunement els ciutadans. Aqui sem~
ferit
Un
accidentat
Robatori
processats,
els
sultar càrrec~ contra
Vega, Joan AblaneU, Francesc D~
CESSAT, S R. FELIP PAR- nava la detenció d'un uixer.
UN DICTAM EN SOBR E
bla que es segueixen dos camins dlPel voltants de les vult d'ahir al les causes 1nstruides contra Sabi niel, J oan . Fontana 1 Fèlix Morgué.
ROT
ELS ALCOHOLS
Fent referència a la detenció del ferents : un amb el director de «<nRàfols,
Pere
Solé,
Basili
Montardé,
vespre, en una botiga del carrer BasFelip Parrot Cnsanoves declarà senyor Sancho, declarà que, en assa- formaciones» al qual es permet lmEl senyor MORENO HER.RERA cònia., número 53, entraren tres in- AtUà Agudo López, J osep Borràs,
que la detenció es practicà al car- bentar-se que s 'havia donat l'ordre punement calumniar, 1 l'altre contra
LA CAUSA PELS FETS DE
dicta·
un
llegit
sigui
que
solllcita
rer, tal com ja ha via dit el seu de detenció, s'adreçà al jutjat de
SABADELL
amb la cara tapada, 1 ar- Benet Subarroca, Joan Colomer 1
dlvidus
d. tat
a qui se'l prohibeix defen- rnen .sep relatiu a la proposició de mats de pistoles. Exlgire'1 de l'amo Antoni Chaparro. Tan:bé ha estat
èompany, 1 que fou per ordre del guàrdia, perquè, instintivament, va un 1pu
Ha estat unit a la causa núme.
senyor Badia.
Llei sobre els alcohols. Al dictamen que es posés de cara n. la paret, sobreseguda la causa numero 162 per ro 222, pels !ets succeïts a Sabadell
suposar qïJe quan fos al carrer es ea.r la seva honorabilitat,
El senyor DE PABLO BLANCO es demana el projecte sigui retirat mans a l'aire. un dels lladr~s es dlri- 1 desconeixement dels autors que mo- el passat mes d'octubre el suma.r1 de
haSegut declarant el mateix que ja porta r ¡a a cap l'ordr e de referència. president
'
1a
que
diu
Comissió,
la
de
El senyor MORENO HERRERA gt al taulell i s'apoderà de més de 1 tiva.ren la instrucció del corresponent la causo. que. instrueiX el jutge cavia declarat el seu company, peEl testimoni va veure com un
rò féu remarcar que ell eu el mo- guàrdia indicava als agents el se- minoria. d'Unió Republicana que s'ha el defensa i és constantment inter· dues-centes pessetes que h1 havia.
pità senyor Aguada contra el paisà
sumari.
ment de signar l'atestat, ja va fer nyor Sa.ncho, per tal que el detm- o c t sempre a la concessió de su- romput pels viticultors partidaris
Ramon Gonzàlcz Fusldo.
Amb iguals procediments es preconstar que no hl estava conforme. guessin. Com els ~ue l'havien pre- P icatoris, quan aquests es demana- de la discussió del dictamen.
SENTENCIA APROVADA
ven _per fets greus, ara s'oposen a
El senyor PEREZ MADRIGAL sentaren a la botiga del costat, o sia
cedit a firmà que e senyor Sancho la
LA CAUSA PE LS FETS DE
dene¡-ació d"un. En l'aute de con- demana que es doni lectura a un la casa número 51 del mateix carrer,
Ha estat aprovada la sentència re.
EL SEN YOR SAN CHD DE- fou ,tractat
VILANOVA I LA GELTRU
·ó
rua
pels agenta de pollcia
ceguerra
de
consell
el
en
caiguda
diverses
1
pessetes
25
s'emportaren
i
CLA RA
amb tota correcció, sense cap mena e Cl el representant del P~ Jdic article del Reglament que es refeEl jutge comandant. senyor Urruha
hi
no
de
Roproposicions
Josep
les
a
contra
reix
era
lebrat darrerament
clnformaclones» reconegué que
llonganisses.
A continuació declara el .fiscal se- de violència.
tta, acompanyat del seu secretari, el
Mestrestant, ~ls veïns demanaren ses, Pau Villafaclla, Angel Sobrtno brigada senyor Aleix Sàiz, anirà aSeguidament rou cridat a decla- inexacta la informació QUe suposava lloo a deliberar.
nyor Sancho. S 'estengué en nombroMaPérez
senyor
el
con.taren
l'article,
quals
I.Jeglt
els
Castro,
Raquel
veu
la
a
barri
el
movilltzà
es
1
estl~
auxili
Barrio
Ma.rtfnez
senyor
el
que
e;tlAngel
senyor
periodista
el
Sfssims detalls de com es practicà. Ja ra. r
questa tarda a Sitges i a Vllanova
gués a Barcelona, 1 digué també que drigal diu que a cap article del Re- d 'alarma, davant del qual els lladres 1 demna.ts a vult anys, i Ramon ~ per tal de realitzar diverses d.lllgèn~eva detenció, i digué que a les sis vili· Aques t a firmà que es produïren aquesta
noticia es prengué de cEl De-- glament es diu que pugui ésser reti- sortiren al caner i es disposaren a saubon a nou mesos pels fets conee la tarda va ésser alliberat, des- els incidents en donar, un advocat, bate» per
cies aclaratòries amb motiu de la
creure-la certa, 1 per això rat un dictamen, a menys que no desa.parèixer, per la qual cosa enge- guts per l'Hostal de D'Arengada..
tés d_e passar a la Comissaria d'Or- un crit de «Visca Catal;.mya!», que
causa que s'instrueix pels tets ocorsigui per la fórmula d? no dóna lloc garen un t ret per a espaordir els
Segurament demà, el jutge coman. reguts el passat mes d'octubre a Vi·
e Public unes quantes hore:; sem- fou contestat rel públic que emplePre amb guà rdies de vista. Él seu nava la sala
a deliberar.
dant senyor Urrutla. els farà la no- lanova.
persegUidora.
llavors aquest envaf
El P RESIDENT 4 c:~nt·Q r Casanue:lllberament fou gestionat pel ne- l'estr ada, i es promogué un fort alAmb els crits i sorolls de trets, acu- tiftcació de la sentència a la Presó
EL DIPUTAT SR. RUI~
corepresa,
de
seguidament
1,
nuts,
raL senyor V1lalta.
darull.
va.): S'admet la proposició d'acord dlren a l'esmentat carrer agents de ceHula r, on estan reclosos.
PONS ETI, EN LLIBERTAT
informe el fiscal, se- amb l'artiole 101 del Reglament. i vigilància i guàrdies de Seguretat a
El senyor VelUla preguntà al ftsEl testimoni assegurà que quan el mençà el seuDurà.
L'Auditor de la Divisió ba dicta~
set quarts.
~1 senyor Sancho sl era cert que senyor Badia parlava amb el Pr esi- nyor Solana.
per tant continua en el ús de la. peu I amb automòbil que les emprenPROPOSTA DE LLIBERTAT aute deixant sense efecte el procesDefensà la seva tesi consistent en paraula el senyor Moreno Herrera. gueren a trets contra els fugitius
es¡rés de la convru·sa. que sostin· dent, s'hi apropà el senyor Sancho
del diputat al Parlament cagu • trobant--se ja detingut amb els la qual cosa fou l'inici de la violent& el fet que es tractava d'un fet d'aEl 3enyor MORENO HERRERA a conseqüència dels quals va caure
El comandant jutge senyor Cap- sament
senyor Estanislau Ruiz Ponsett...
temptat a. l'autot1ta.t 1 de detenció continua el seu discurs.
::ents de policia, hs.vta tiñgut mol- discussió que es produí.
ferit un dels lladres. Els altres pogue- devila ha proposat la llibertat de italà
!Bega!.
diligències instruïsobreseint
on llapor 1 que senti completament
Digué, a preguntes de les defenPere Soler i Manuel Garcia, detln~ des en relacióles
Acaba. insistint que el seu desig és ren fer1se escàpols.
amb l'esmentada cauAfegf que el CoeU penal diu, trac-- que
u da la seva voluntat.
ses, que els agents ea portaren corcer1
nlngú
a.
perhtdlqui
co-autors
es
no
presumptes
a
com
guts
dispenal
portat
i.
ferit
el
Recollit
et:tltlsenyor Sancho respongué que, rectament a.rnb el senyor Sancho en tant d'afers d'aquesta naturalesa, car una solució harmònica al pro- sari de Sant Andreu, digué anome- de l'atemptat comès per un individu sa.
ec vrunent, havia tingut molta efectuar la seva detenció, 1 ategf que «l'obediència deguda», la <r.JBJ cosa
RE VOCAC IO DE PROCESnar-se David Sariego, de vtnt-1--sls anomenat Zambudlo a l'Hospitalet el
rnr, 1 que la qual cosa no era d 'e&- les ordres per a portar a cap aques- vol dir que no ba d'ésser fet mal blema.
SA ME NT
El senyor CHAPAPRIE'l'A 1nterdia 23 del passat febrer, el qual fou
d~Yar, car el taxi en el qual el ta ha vien estat donades personal- cap acte fora. de llei per obedièncfa vé i diu que no té inconvenient que anys. solter i d'ofici marbrista, amb mort per la guàrdia civil en ter-se
Ha. esta revocat per l'Auditor el
domicUl al Grup de Cases Barates de
a un superior.
-lngut, al començament, no ment pel senyor Badia.
P~~ ~etla
Acabà demanant que el Tribunal es discuteixi immediatament el pro- santa Coloma. Portava al damunt 75 escàpol quan aquesta l'Intimidà per processament del senyor Miquel Vidirecció de la Comlasaria •gu
Un altre periodista, el senyor
jecte del mtm.stre. El que no es pot
tal que es lllurés. De les actuacions nyes, secretari que era del conseller
Gcneral d'Ordre Públic.
Francesc Oiraldós, fúu cridat, a con- condemnés els processats, a més del fer és que el dictamen tomi a ls Co· pessetes en bitllets del Banc l una pracUca.des pel jutge, no es despre- municipal senyor Altaba, el qual esquantitat en plata 1 xavalla. Va ésser
pel que ha.via dit, pel prestigi de
tinuació per a declarar .
missió, perquè això seria dilatar la traslladat a l'Hospital de Sant Pau, nen càrrecs contra Soler i Garcia. tava processat en el sumari de la
EL FISCAL SENYOR DIAl
A preguntes que se 11 feren, digué la Justlcla.
causa. de l'Ajuntrunent de Barcelona.
A continuació intonnà el lletrat solució del problema 1 f'Qltlvaldria on tngressà amb poques esperances
ME RR Y NO RECONEIX que els agents de policia obraren
nna bu rla del Parlament.
ELS PROC ESSATS
LA CAUSA PELS FETS DE
dc vida, degut a l'estat gravfsslm que
durant la detenció del senyor San~ senyor Vilalta. Cità gran nombre a El
MO VIM ENT DE CAUSE&
MINISTRE DE FINANCES es troba. Té una ferida d'arma de
SANT CUGAT
el~ contmuació, fou cridat a de- cho, amb tota correcció i explicà ela de sentències del Tribunat Suprem,
Ahir a la nit, l'Auditor va r ebra
a r, com a testt.mont el fiscal se- incidents tal com ja ho ha vten fet que demostren que no és delicte l'o- agraeix que es reconeix1 per fi la balh que li travessa el ptt, amb heEl comandant jutge senyor Galàn, els informadors, els quals el salubediència a un superior.
priontat del pro1ecte del Govern La morràgia interna.
~: Diaz Merry. Aquest testimoni els seus companys.
El lletrat senyor Abel Velllla de- Comissió ha elaborat el dictamen 1
La policia donà una batuda 1 féu després de la lectura de càrrecs, pels daren després dels molts dies que
Ban Cld1 en absolut amb el senyor
Abelard Ca.bello, guàrdia d'assalt
que no l'havien vist.
de~h?ó en el que fa referènciA a la afirmà que havia Vist un grup dé fensor de l'altre processat, abàndà c-reu que en la. seva discussió no s'ha escorcoll a la. barriada on tingué lloc quals dema.na el fiscal presó correc- feia
El coronel senyor Ferrer els conetx¡ e 1s però declarà que no reco- senyors qae discutien. un d'ells en en els mateixos arguments, i cità di~ de perdre temps. Es mostra. partida-I el succés per tal de descobrir els cional aolament per als encarta.ts municà
que passava. a senyalament
pels fets ocorreguts el passat octu~
l>ract~ e processats com els qui la termes de gran excitació. No pogué, versos casos de detencions per obe- rt que la Comissió examini det.ineu- altres na.dregots.
earen.
bre a Sant CUgat del Vallès, ha de- la causa instruïda contra J oan Ba·
però, assegurar que aquest fos el fis- diència o. un superior, sense que el dament els vota particulars presen cretat la llibertat proVisional sota lada; que ha.n estat elevades a plecal senyor Sancho, però si que pro- que la practiqués ha~ués estat cas- tats per tal de veure d'aconseguir un
fiança personal de l'alcalde, cap<r n a ri les causes instn üdes contra JoMatrimoni suïcida
EFS SUSPEN LA VISTA nuncià frases despectives per e~ tigat. Eñtre altres, Cità la detenció punt de coincidència. Acaba dient
ral del sometent i diversos veïns d'~ sep Maria Sellès 1 Sere.fl Casada i
del diputat senyor Trabal, per una que amb això no es trecte. ~ · un pro. INS A LA TARDA
talunya i per a. la pollcia.
Provencarrer
del
domicili
seup
Al
quella localitat, els quals es troben altres. També els manl!e:;tà que h~
parella de la guàrdia civU, la qual blema. de sansa, sinó de vtns.
tao\ntoru del Cerro 1 l'altre perlOd!sestranger
matrimoni
el
73,
núm.
ça,
rno~e dhan de declarar com a testiEl senyor MORENO HERRERA Max Rosentau i Ruth de Rosentau, a. la. Presó Model, excepció feta de via. estat sobreseguda la causa insLES CONCLUSIONS DEFI- cosa motivà el processament de l'ad.
Josep COlom , el qual està detingut truïda contra Bartomeu Ponsà, t. fi.
vacat senyor Xammar, mentre que rectifica.
a POd em.anaren a la Sala que, per
NITIVES
va intentar ahir suïcidar-se prenent
nalment, que s'arxivava la causa nú·
r a cap Jes seves tasques
llror~o!uls
Acaba. retirant la proposició p re- una substància tòxica. T raslladats al a l'cUrugua.y».
Acabada la prova testifical, el fis-. els guàrdies civils no taren molestats
D'acord amb les instruccions del mero 382 de l'nny passat.
d 'aquesta a • fos suspesa la vista cal introduf una lleugera modifica- en el més minim.
sentada.
dispensari muruclpal del districte, <IB jutge, ahlr sortiren de la Presó MoEls dos defensors demanaren l'abtl · causa fins _avui, a les deu ció en les seves conclusions, i les
det
facultatius apreciaren a ambdós una del els velns de Sant Cuga t del VaELS INCIDENTS DEL DIIJo
di am:!_ • P;Crò el Tnbunal no a cee- defenses mantingueren les seves, pe- solució de llurs patrocinats.
UN INCIDENT lntox.lcacló
de pronòstic veu.
MENGE
llèo Roc COdó serra, J aume Orau
a dos petwló, 1 acordà que seguts rò modi.flcaren el r edactat en la seDesprés d'assistits passaren en una Marcé, Pèl1x Llunell Tondó, J aume
A preguntes dels lnforma.dors, el
1!!1 senyor CASANUEVA: Es posa
LA SENTENCIA
Quarts de cinc de la tarda.
gona.
Acabats els informes, el Trltr..mal a discussió el dictamen de ls Co- ambulància a l'Hospital Clfnlc, on a Cusó, Junyent. Joan Crehueraa Ga- senyor Ferrer manifestà. que havia
El President suggereix una !ór~
va morir la limany, Tomàs Pla Comelles 1 Vi- decretat la llibertat proVisional dt
mula, la qual conslBteix a conside- es retirà a deliberar . Eren dos quarts missió de Finances sobre el oro1ecte darrera hora de la tarda,
la sessió de la tarda
de deu de la nit. A un qu art d 'on~ de llei modificant les cuotes tribu- senyora Rosentau.. El marit segue!% cenç Oul.ferrer 1 Rtb&, i de l'«Uru~ l'estudiant Edua rd Vilanova i deli
detenció
una
a
com
l'ocorreg-.Jt
rar
STEGUEIX LA PROVA TES- !Regal, en lloc d 'un delicte d'atem.p.. ze !ou notificada als processats 1 tàrles d'alcohols. (Ocupen el ba nc en estat greu.
altres detinguts amb motiu dels iDo
gua~ Josep COlom canyelles.
IFICAL
Del fet se'n donà compte al jutjat.
A la presó i al vaixell, els presos cldents del passat diumenge a la
d'aquesdioutats
els
Comt-ssió
la
de
Aques-¡
sentència.
la
defensors
llurs
tat.
t!e~ ses.stó de la tarda comença prop
eDmoment es desconeixen els m~ foren rebuts per molts famllia.ra 1 sortida del mltlng del Gran Prlce,
ta és absolutòria. Immediatament de ta.). Quan es va posar a dlsoussló
El flscal s'hi oposà.
COln ~ ctne. El públic era també.
coneguda taren donades les ordres el dictamen es produeix un aldarull tlu.s que van Lnduir a prendre aquea-. velna da sant CUgat. t es canviaren excepte uo d 'eJJ.s. el qual fou det.lnoo
'
nombróS.
molt
matt,
ELS INFORMES oportunes per tal que ela processats 1 es veu que discuteixen acalorada- ta. determinació, tota vegada. que ela lea salutacions i abraçades de rtgor gut per fixar pasquins 1 al qual .,.
8
egu¡ 1• prova testl11<1J, 1 prtm&li seguirà procediment a part.
Es suspengué la vtsta per 10 ml- fossin alliberat&
en aquests casos.
ment el senyor R uiz Valdepef'ias i el suicldes no pogueren declarar.
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L'interès polític de l'expedient Al arc on

l ' a nun ciat d ebat s'aiorna
fins e~ d imarts vinent
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Sota l'estat
Ultima hora de guerra

_________*,_________

*

*

••
•••

jt

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

Dijous, 14 de març del 1935
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DESPRES DE LA REVOLUCIO
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El Govern Tsaldaris anunc1a
PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra subscripció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Pte&.
Suma anterior ... .... 47.840'60

A la memòria de Layret ...
Idem ld. eNol del Sucre» •
Fermi Pagés (fill) •..•. . •• •
MarcelH Br11les .. . .. . .. . .. •
Joan Iscrn ... ............ . ..
Rosal!L\ Blaal .. . .. , .. . .. • .. ,
Baptista. lsern ... .. . . ..

R C................ ..

Josep Qlntà .. . ... ... .. . .. ,
Coral ...... ..... , ........ .
Ma _luel Costa ........... .
J . B ................ ..... .

Miquel Figuerola 1 tres de
Figueres ................ ..
Joan u. PUjol .. . .. . . .. .. . ...
A la memorla de Macià (W.
O. 1 E. B.) ........... . .. .
Ducs ca1a1anes 1 un andalús

1' 1' l 'l'1'1' l '-

30'6' -

2'l'-

6'6'2'2' -

d'esquerra, segona vegada
Una tumU!a de Cam:u-assa
(oegona l'egada) ... ... .. .
Recordant ............... .. .
~eta 1 Anneta .. . .. . .. .. ..
Angela Batlle. a la memòria de J. Compte ....... ..
El nen Josep Frlgola, de
Girona ................. .
:i.1 uen Josep Misvacas, a la
memòria de Macià . .. . ..
Jot·d! 1 Marta Teresa PUJol
de Premià de Mar . .. . ..
~nuel Parés ............ .. .
Pare 1 !111 d'esquerra . .. ......
Bnrlc Molina... ... ... ... ...
Familia Sanxo .. . , .. . .. ....
Familia Cu ret •.. .. . , .. .. •
Antoni Tondo •.. ... ,.. ...
Agustl Abós .. . ... ... ... ~
Isabel Fossas ...... ... ..... ,
Amàlla Escoda ... . .. ... •·•
M&um¡¡cló Barrios .. • .. . .. e
Antoni Ventura ... ... .. . ...
Antoni Escoda ... ... ...
Un grup d'admiradors de
Companys:
:&llquel Prats ... ... .. . .. ....
Rosa Agulló ...... , ....... #
ll.I:l.rla Padró ... , ...........
Anna Domingo ........... .
J011ep Domingo ........... .

16'-

A . B .••.•.•••• , ........... -.

2 ._
l'-

J . Q..................... ,

P. R .......... ......... , ••

Concepció Jullàn... .. . .. . .. .
Teresa Vlnalxa .. • .. . . ..
Josefa Plana . .. , .. ... . ..
Carme Alberdl ... ... ... .. .
Concepció Vilà .. . ... ... .. .
EmU! Llabaria ........... .
J . Fltò .................... ,
Camll Hortolà... .. . .. . .. . .. •
Grup empleats Metropolltà
Transversal (tercera vegada):
N. AguUà ................. ,
C. Trast! ... , ............ ..
D. Ramos ...... , .......... .
M. Arrufat .............. ,
Una catalana ............. ..

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

3 . Reverter ... ......... •·<

J . Llort ...... ...... ......
;¡, Espona ................. .
J . Güell ................. ,
M:.. Cadlzares . .. .. . .. . ... .. .
J. Garcia ................. .
J . Rull ...... .............. .
l"'l'ancesc Dw·an . .. . .. .. . .. .
J. Caslmlro ... ,........ .. .
J . Rlbó .............. ...... .
]1:. Andreu ... , .......... .
l4. Sansà .............. .
a. Aguadé ........ .
W. Plsonero .. . .. . . .. . ..
IJlbert Català ... ... ... ..,
J Cars! ................. .
R. Dleste ............ ..... .
l!l. Alba ...... ...... , ..
F. Pnscualena ... .. . ... ...
lPrancesc Rou ra. .. . . .. . ..

:a:. x .......................

PORT DE LA SELVA:
Antoni Mallol .............. .
Celesti Costa . .. ... ... .. . •.-,
Pere Vallés . .. ... ... .. .
Pere Cervera ... .. . . .. . .. .. .
Josep Nadal .. . .. . ... ... .. .
Salvador Costa. ............
Fer!ol Nadal ... ,.. ,.. . .. •..
Jaume Costa .. . ... ... ... . ..
Jacint Mallol .............. .
Rosend Pagès . .. .. . .. . .. . .. •
Pere GoCré ................. .
Llorenç Palomeras ... ... .. .
Manuel Solé ... . .. ... . .. ...
Feliu Rubles .. . ... . .. .. ....
Josep Costa N. .. . .. . ... .. .
Sigtrld Grau .. . .. . . .. . .. .. .
Una. que és esquerrana ... .. .
Jaume Nadal Ba.rneda. ... . ..
Joaquim Cervera ... ... .. .
Esteve Ros.. . .. . .. . .. . .. . .._.
Pere Rubles ... .. . .. . ... .. .
Pere VIlanova ...... , ....... .
Pere Paltré ... ... ... ... ..,
J oan Mallol V. .. . .. . ... ...
Josep Cervera ... ... .. .
Albert Vilanova. ... ... .. .
Jo~ ep Camps . .. ... . .. .. .
Joan Morell .......... ..
Florenci Roca . .. .. . .. .
J oan Mallol c. .. . .. . . ..
Joaquim Marés .. . ... •..
Lluis Vergés .. . ... , .. .. .
Joaquim Nadal B. . .. .. .
Ramon Cairo ......... .. .
Joaquim Aymar ...... ..... ,
Conrad Fornia .. . .. . •..
Pere Masot ........... .
Arnald Cané . .. . .. . .. .. .
llUquet Pulg . .. ... ... ... ...
J aume saguer .. . ... ... . .•
Joan Duran . .. . .. . .. .. .
Miquel Barneda... .... ..
Pere Farré .. . ... ... ... ..,
Florenci Ramoda ........... .
Josep Cervera. ............. ..
Dolors Gros .. . . .. ... .. . .. .
Magdalena Bonet ... .. . .. •
Joan Bonet .............. .
Concepció Cervera . .. .. . .. •
Mat·! a Bonet . .. .. . .. . .. . . ..
Dolors Dalmau . .. .. . .. . . ..
CENTH.,; l{EPUBLICA D'IGUALADA, segona vegada;
Joan Ollé ............. ..
Miquel Solà .. . .. . . ..
Josefa .Puig .. . .. . ... ... •..
Jaume Claramunt ... ... ..,
Jaume Ollé ... .. . ... ... ...
Pere Bertràn . .. .. . .. . .. . .. .
R.amon Busqué .. . .. . .. . .. .
Celestí Graells ... .. . ... .. .
Mtquel Valls . .. .. . .. . ... .. •.
Carles Roca ................. .
Salvador Cuatrecasas ... , .•
Francesc Bemadas . .. . .. .. •
Josep Pla _., ............ .. .
Joan Farré ................ ..
J osep Sardà .. . ... ... ... , ..
J osep Pascual .............. .
Joan Rabat ............. ..
Francesc Pol . .. .. . . .. . .. .. .
Josep Bisbal .............. .
Manuel Salin as ........... .
Francesc Escura ... . .. .. . .. •
Pere VIlalta .. . . .. ... ... .. .
J oan Fabrcgat ... ... ... .. .
Juli Maestre ...... ... ... .. .
J osefa Serlola... ... .. . ... .. .
J aume Font .............. .
Pere Bergadà .. . ... .. . .. . .. •
J . R ............. ........ .

Antonl Cendra. ... ... ... .. .
Ramon Ballellas ......... , .,
Ventura Coma.s ... , .. , .. .. .
Agustí Prat . .. ... .. . ... .. .
Mateu Serra . .. .. . ... ... .. .
Amadeu Bosch . .. ... ... ,.,
F rancesc Jorba Motlló ... ,..
Pere Fitó ................. .
Ramon Altarrlba ........... .
J osep Bas ............ .... ..
Sebastià Cal:i:ada ........... .
Joaquim Senserrlch ........ .
J , Vlch Tardà .. . ... .. . •..
Montserrat Escala • .. ... .. .
Joaquim Olivé ... ... ... .. .
Ramon Torras .. . .. . .. . . ..
AlfOns Segura ... ... . .. , ..
J Ot.eP Ml.serachs ...... ..... .
Ramon Casal ......... , ... ..
Amadeu Valldaura ... ... , ..
Francesc Morros . .. .. • ... . _..
J oan Prat... .. . .. .. . ••• u •
3. Roca pullf .. · ..... ~ -

4'6'2'2'-
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6'S'0'60
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Anicet Gracus . .. .. . .. • .. .

1'1'1'0'60

Ma.rti Ferran .. • ... .. . •.. .. •

Antoni Farrés ............... .
Salvador Planell ........... ,
R. Solé Vllardosa. .. . ... ...
Eusebi Noguera .. , ... . _... ...
I¡naai Gras ... ... .._.... ~
Isidre Pu!ggr66 .. . ... ... , ...
Josep Solé ... ... .., ... ..
Col'ne11 Mart1 ... ..~ ... .....
Ramon Vllanova ... , .. , ....
Ramon Roca .. . . .. u . . . . •••
Jaume Dalmases ........ .....
Francesc Casajuana .........
Salvador Maa ...... ... ....,.
Joan Ventura ... ... ... .,_,
Josep Casal .. . ... ... . .. ...
Isidre Miquel ............ '""
Pere Roig ............ , .. .. .
Antoni l'erré ... ...... , .. · ~
S. RLba Claramunt ,.. .. . •..
Joaquim Seuba ... ........ .
César Mot·era. .. . . ..... , .... .
Josep Bu.rrieraa ...... , .. ..... ,
Fraucesc Jorba Mil ... , .....
Josep Fabiegat ......... ,.,
l:ILUdlrl Sala . .. . .. .. . .. , .. ,
Domènec l:lenalgea . .. . .. . ..
Damtà Mart! . .. ... .. . . .. ...
Un admirador de Companys
Isidre Albareda .. . ... .. .
Joan Tapiolaa . .. . .. .. .
Josep J:o'ontanella.s .. . . ..
Magt Mu.rlmón . . .. , .. ....
Josep Calzada ... ... , ..
Un esquenista ... ._., .. • .....
Sebastià OraeUs... ......, .._.. .. .
Roc Mestres ......... , .. ......
Bartomeu Gabarró '" ... ._.,
Josep Fusté ... ...... , .. ,...
Marcelh Mussons .._.. ... •..
Joaquim Solé ....... .......... .
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Marcial bLSQ.uella........... .

Joa.n Solé ................... ..

Ramon Zenon ... •..•.. , .. ,.,

Josep Pons ... •.• .... ,.. ..,
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-------------*:----------A LLEIDA

Consell de guerra contra
uns veïns d'Artesa de Segre
Lleida, ·13 (per telèfon). - Aquesta tarda, al Saló d'Actes de les Dependències Militars, s'ha vist el
Consell de Guerra contra uns veïns
d'Artesa de Segre.
Presidi el Tribunal, el coronel López Plña l actuaren d'adjunts els
capitans Mejon, Caus, Martínez 1
Canoja, i de fiscal, el capità Ribelles
Barratxina, el qual demanà les penes següents: A Josep Somà, 14
anys; Miquel Prim, 13; Francesc
Monner, 14; Lluls Massip, 14, 1 Joan
Folguera, 16.
Els defensors. capità Alvarez Ferrer, 1 l'advocat dc l'Estat Ainse, demanRren l'absolució.

Efeotes del bOmbardeig a la regió macedbnloa
(Foto Keystone)

Una disposició del Govern
mexicà

La propaganda religiosa i el servei de
Correus
El Govern mexicà per tal d'evi-

tar que el servei de correus slgui
aprofitat per a. fer propaganda <\e
doctrines religioses, ha dictat una
disposició de la qual és interessant
de reproduir el fragment que segueix:
«Considerando. - Que una de las
tendencias ldeológicas del Goblerno actual es combatir, por todos los
medios legitimos, el !anatlsmo y los
prejuicios religiosos, con el firme
propóslto de conselruir la liberación
espiritual del puebio;
Considerando. - Que para rea.llzar ese objeto conviene dictor todas
aquellas medidas de caràcter legal,
que tiendan a facilitar la llbre acción gubemamental. Con ese !in,
deben refonnarse aquellos ordenamientos legales que no respondan
a las necesldades y tendencias ideológicas que se perseguen;
Considerando. Que por estas
razc>nes, es preciso reformar las disposiciones relativas de la ley de Vtas
Generales de Comunicación, a fin
de evitar que en el correo se registren o circulen publlcaclones, Impresos y correspondencia en general que
impliquen propaganda o di!usión de

algún credo religioso. Siend.o el Correo uno de los mà.s poderosos auxlllares en la obra de dlfuslón de
la cultura, resulta inadecuado permitlr el empleo de este servicio públlco, para el tràflco de 1deas contrarias al desenvolvimlento cultural
que se anhela.
Slgue el texto de los articulos reformados, que son, prtnclpa.lmente,
el 541 y el 643 de la mencionada. ley
de Vlas Generales de Comunicación,
los cuales vienen a quedar redacta-dos en la. siguiente forma:
"Articulo 541. - Queda. prohibida
la circulación, por Correo:
VI. - De las correspondenclas que
sean ofensivas o denigrantes para
la. nación o su Gobiemo.
X. - De las correspondenclas que
impliquen propaganda o dlfusión de
alguna doctrina religiosa."
"Articulo 543. - Sl ya. en curso
los envíos se advierte la. presencia
de algún obfeto de los menclonados
en el articulo 541 de esta ley, se procederà en la. slguiente forma:
IV. - Si se trata de los comprendidos en las fracciones vn y X, se
devolveran a su origen, s1 procediesen del extrangero, si son del servicio interior, se enviaràn a. la Dirección General de Correos y Telégra-fos, para que ésta les dé el tra.ta-miento que corresponda.."»

___________*___________
Telèfons de

LA HUMANITAT
Impremta : 1444(;
Redacció : 22122

LA SETMANA FALLERA, A VALENCIA
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Pel que es desprèn d'un comen-tari de El Siglo Futuro, e.ttd molt
bé que al món ht luzqi pobres.
Con~ que ;a n'hi havia en els
temps bíblics, t ha de oontinua.r
havent-n'hi, precisa que perduri
aquest arbitrari destriament escleròtic dels éssers humans. Segons
tan estrènua teoria en.s fóra obztgat de respectar la lepra oom a
cosa sagrada, per la seva ascendència blblica, i qui diu lepra diu
pesta o qual!evulla altra malura
de l'antigor. Tanmateix la Ciència
combat per tots els mitjans aque.tts
flagells anacrònics t ja molt ben
jet. I ningú, ni El Slglo Fut uro
no serà gosat de dir el contrari. '
Doncs bé. Si la. lepra bíblica és
bandejable, ¿per què no ho ha
d'ésser la també bíblica pobresa?
El mal és que la. Ciència que es
.tent positiva i devé ejic(zç quan
vesteix bata blanca i branda un
bisturf o un microscopi, es converteix en una olla de grflls tngooez-nable bon punt S'ha calçat Ze1
ulleres de banya i ha re<¡uerit els
gràfics dels economistes. Els economistes eminents - a raó d'un
ststemct per cap - àe tantes coses que volen resoldre no en resolen cap. I, entretant, perdura
idtotament, la pobresa tal i
demana El Siglo Futuro.
Jo tinc un sistema personal que
;a he explanat altres vegades en
aquesta secció. I éa: Accepto
l'existència de pobres i rics peró
establint un torn rigorós. Mig anJI,
per ciutadd, de cada cosa. El que
.terd pobre del gener al ;unti !erd
ric del juliol al desembre. ¡' viceversa. z;.•actua.l inamobflitat ls in-justa ' entorpeix la circulació
Tractí's de diner, de sang o dé
vehicles, la circulació no pot ni
ha d'obstruir-se ...
D~lluns, a la nit, vaig escoltar,
radtats, alguns conce1)tes del Pare
L.aburu, emesos davant un audito" benestant. I ahir, dimarts, de
bon mati, al carrer de Rocafort
xamfrà al de València, ha vtst eÍ
cadàve; d'un home, d'un pobre
autèntt~•. mort de fam, de fred i
de mtsena. El seu cos, dgid, jeia
damunt el fang d'un solar, ran de
la tanca, xop de l'aigua menuda
de tota una nit turmentosa ... Si
hagues dut la Kodak n'hauria
tret un ciixé perquè el publiqués

com

El Slglo Futuro.
Durant la nit, mentre l'horrible

1'1'1 '0'50
1'0'50
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EL senyor Santiago Nadal
manca al respecte.
Si no fossin aquests disgusto! la
vida seria massa /à.cil.

O tO
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S'ha reunit la Cambra de la Propietat en assemblea. I ha acordat
«que s'exprese al alcalde los anheles de Ja Propiedad urbana» sobre
l'impo.st de solars.
La qüestió és ter brometa.

o 80

A la. JUsta publicada. ahir anotà.
vem el donant J. G. S. (segona ve·
gada)
en lloc <l.e J. c. S.
0'\!5
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0'10
0'25
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0'40

finances municipals.

Quines ganes de cercar-se feina!
MILITARS REBELS QUE Amb demanar hura a l'alcalde n'hi
VOL EN REFUOIAR·SE A hauria prou.
TURQUIA
Estàmbul, 13. - El periòd.lc IStam¿Què s'ha jet d'aquella oonjerèn.bul» publica. una in!ormacló del seu cia que havia de donar el senyor
enviat especial a Grècia l diu que Cambó a. Madrid.?
¿Què s'han jet aquells atacs viruParis, 13. - Segons una entrevis- gran nombre de militars hel:lènies r&ta que el cParis-Soln anuncia haver bels es troben a la frontera. greca- lents de La Veu a Gil Robles?
¿Serd veritat que la md esquerra
tingut amb Venlzelos, el cap de la. turca en espera de l'oportuna. autofracassada revolució a. Grècia, l'es- ritmció per a guanyar el territori ja .Amiracles?
~barà tot amb una cartera?
de Turquia.
mentat cap revolucionari
UN REDACTOR DE «PA•
RIS-SOIR ll, QUE HA PAR·
LAT AMB VENIZELOS, ASSEGURA
QUE
AQUEST
ABANDONA PER SEMPRE
LA POLITICA

o 50
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El senyor Culilla, advocat destacat de la Cambra de la Propietat,
donar{¡ una conferència sobre Les

0'50

M. O .......... "' "' ... " '

J A.......... "' "' "' '"
J. Duran ...... ...... "' .. .
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Josep Janer ...•.. ,, ....... ..
Joan Oompte... ... , .. ... .. .
Martl Caus ... , .. , .. ..... .
Leandre Solé ...... , ....... ~
Josep Colet ... ... ... .. . ....
Pere Mestre ...... , .. ... .. .
Cristòfor Badia ... .. , ... ~..
Ramir Solé ... ... ... ,., ••<
Josep Solé Farré , .. ........ ,

Josep 1:3alcells ... ... ... .. .
Josep Massana...... , .. ... ·••
Antoni Borràs .. . ... .. · .. .
Jaume Bisb~<l .............. .
S. Riba Gumà ... ... .. .
Josep Rlbaudl ... ... ... ...
Un grup d'admiradores <1e
Companys ........... · ...

•••

La Lliga, com a oonclustó de l'assemblea que celebrarA dissabte, ha
organitzat un banquet al Ritz.
Podem vaticinar que l'entusiasme
serà esclatant.

o·w

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

..... .

Hem llegit sis vegades el projecte
de Llei Municipal.
I hi trobem a mancar, com a virolla, una cosa.
Una taula de loqaritmel.
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Josep Mir ... . .. , ... •..• , ...
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m~ ~~f mufn...
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Jaume Solé .............. .
IJorenç .1-'arrés .. . , , . , .. •.•
Ramon Farrés ... , .. , ....... ,
Josep Alemany ... ... ... •••
Antoni Freixaa ... . .. •.. ..,
Antoni Costa .............. ,
Antoni Solé .. . ... ... .. • .. •
Ramon Solé Brufau ... .. .
Joan vuaseca ...............
Celestl Tarés ......... , .. •·•
Antoni IJscuna ... ... .. . ....
Francesc Bisbal .. . ... .. . .. .
F . T . . . . . . . . . . . . ........ ,
Angel Orobitg .............. .
Joan Vallbona ... ... ,.. .. .
Daniel cauao .... ... ... ..,
Joan Vllanova ... ... ... ...
Josep Sublrana ... ... ... ~~
Francesc Vendrell . .. . .. ,.,
Joan Torras Aribau ... , ·~
3aume Escura .. . .. . . .. - ,
Lluis Verdés .............. .
Josep Caaanova.s Oum.à .. .
3oan Turull ... ... ... ... ..
Antoni Farreraa .. . .. . . .. ..

Martl Barruera. , ........ >•(
Ramon Mercader .. . .. . ...
Josep Solé Pujal ...
Albert Sabat ... , .......... .
Josep VIC VIla ... ... ,.. ,.,
Joaquim F'arré ,...........
F·rancesc Solé ...... , .. ..... .
Antoni Roca .............. .
Joan Panadés .. , ... ... ...

ho féu el creuer cGlorgos Averoff»,
ha estat per haver sorglt discrepàncies entre els oflclals l els mariners.
En desembarcar els prlmers, els mariners es veuen incapaços de portar
el vaixell al seu pals l han decldit
esperar que el Govern d'Atenes enviïen oficialitat capacitada per a dirlglr el viatge del sumerglble.

. .·-

Jaume Bernadas .......... ..
Joan Sudé ............ .. .
,_
Marlan
Andrés .. . ... ... .. •
1 ,_ Cels Torrents
...... , ........
1 ._
Joaquim
Miró............. ..
1._ Antonia Folch
... ... ... .. .
1
0'60 J. s ..................... .
._
Joan
Allbau
..............
1,_ Bonifaci Tort ...... , .. ..... ..
1._
Tlrado ........ .
1 ._ Miquel
A¡ustl Caus ........... .
1

2._

Atenes, 13. - Un comunicat oficial anuncia. que les tropes governamentals han ocupat les illes Mitylenas, Chios l Samos, que havlen
abandonat els caps rebels. Han estat
restablertes, en els seus llocs, les autoritats Jegltlmes que estaven empresonades pels revolucionaris.

ha manifestat que es retlra. per complet de
HAN
COMENÇAT
ELS
la politlca i que ha dccldlt que mal
CONSELLS DE GUERRA
més no tomarà al seu pais. Venlzelos,
Atenes, 13. - El Govern a.nuncla
1'- ha desembarcat
de l'cAveroff» a l'lila que aquest mati han començat a.
11'- italiana.
celebrar-se Consells de guerra a tot
1 'el pals per tal de depurar les res2'LA
TRIPULAOIO
D'
UN
2·ponsabilitats pels successos revoluSUBMARI REBEL NO ES·
l 'cionaris.
1' TA D'ACORD SOBRE L'AC·
De font oficlal s'ha declarat aquest
1'TITUD A ADOPTAR
mati que eles penes seran molt rigo2'Roma, 13. - L'agència Stefanl co1'1'·munica que el submarf rebel trrec
(Passa a la pllglna 4)
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LES , ORCES DEL GO• «Katzonis» c.ontinua al port de Pat;..
VERN
OC UP EN TRES mos al Peloponès.
Sembla. que si no ha. salpat per a la
ILLES AB A NO ON A O E S
base naval grega de Salamina, com
PELS REBELS

2'2'-

a·- Ramon Lladó .•. .,,
s•- Josep Piqué .. . .. • .._,, .. • .. .
Ut

Diu que seran convocades eleccions per a
anar a una reforma de la Constitució
Venizelos, refugiat a l'illa de Kasos, ha
estat desposseït de la ciutadania grega

Un detall de I'Upoeloll lle c NinOta de Falla», que han •tat .xpotatl al pelbllo I que en votació popular
eerl lndultatdtl foo 11 que resulti amb mfs nombre da vots
<Express Foto)

agoma del captaire l'acaba~:a poc
a poc, el P. Laburu ha degut dormtr el son dels justos, en un llit
Cf!nfortabie, esperançat amb l'eficacra dels seus sermons damunt
la sordidesa dels rics. Però abans
que els rics no es donin, moriran
enca~a molts pobres com aquest
que 10 he !Jisl. I moriran per manca de... czrculactó.
J. M . FRANGES

Ahir, al Govern General

L'herència del Sr. Kaiser

El SENYOR PORTEtA CREU
QUE NO HI HA NOTICIES
EN CANVI DIU QUE El DIA
QUE PUGUI PARLAR, QUE
JA EN TE GANES, HO FARA
EXTENSAMENT

Un Ver e di et e
a n ò ma I?

Ahir al migdia, el Governador General de Catalunya, va rebre els
periodistes al despatx de secretaria.
-He llegit algun diarl -digué '!l
senyor Portela de bon començament- que diu que el Governador
està sempre molt ocupat l no els
pot rebre. Consti que sl no ens
veiem més sovint, no és per això,
sl no per falta de notícies.
S'ha ordenat -afegi- que Slguin
retornats els drets d'examen 1 els
documents als concursants a. unes
oposicions de la Conselleria de Treball 1 de la Comissaria General
d'Ordre Públic. Per a recollir-los no
es demanarà cap altre requisit que
el de justificar la personalitat. També he signat avui un Decret establint que no es fa necessària l'autorització marital perquè puguin ob·
t~r passaport les senyores casades, sempre, naturalment, que acreditin la seva condició de catalanes.
L'informe de la Comissió Jurídica
Assessora, molt enraonat, va arribar al meu poder el dia 9 l avui he
slgnat el Decret.
-¿Sabeu quelcom d'una protesta de tres mecanògrafes de la. Delegació del Treball, que com a temporeres varen ésser acomiadades arbi
tràriament 1 han estat després substituïdes per altres?
-No és veritat. S'ha acomiadat
els temporers, pero en canvi no
s'ha admès ningú.
-Però la protesta que han formulat, ha arribat fins a vós?
-Tal vegada. A les meves mans,
però, no encara. Els papers es van
amuntegant al meu despatx...
Una pawsa en la conversa. Tots
els periodistes han pensat la mateixa pregunta.
No és gents di!lcll, però en canvi
és angoixosa. i és molt gastada, però
es fa. preclsa. S'endevina. que el senyor Portela la pressent 1 farta per
evitar-la.
-La pregunta. de sempre -dlcldi
un perlodista-inf~odeu dir-nos quelcom de les Co
ons Gestores?
-Es una cosa que necessita meditació l no de la meva banda, sinó
c1e qui té la veu més alta. que jo. No
m'atreveixo a donar les meves lmpressions, per por que després no
es confinnln. Ja vaig dir-vos l'altre
dia que h1 ha un començament de
comunicació d'idees, però no va passar d'aqui.
-¿Però és possible, doncs_, formar
la Comissió Gt:stora de l'Ajunta,.
ment, sense abans tenir enllestida
la. de la Generalitat? Dela el senyor Pic...
-Es aquest un punt transcendental sobre el qual no puc donar la
meva op1nló. En canvi, però, puc
d1r que he escoltat opinions molt
estimables de caps de partits poUtics, que creuen que ha de formarse primer la de la ~neralltat.
-Parlant de partits poUtics...
¿Llegireu la conferència del senyor
Ventosa i Calvell? ¿Què va semblarvos?
-Quina conferència, ¿la. de Barcelona? preguntà el senyor Portela.
--51 la del divendres passat al
Palau de la Música Catalana. Des
d'aquell dia vós 1 nosaltres no ens
havíem vist.
-Doncs si; vaig llegir-la 1 no valg
trobar-hi res penable, que és el que
a mi "'Ot interessar-me.
-¿També haureu llegit les declaracions fetes a Madrid pel mateix senyor Ventosa en les quals
us dedica elogis per la vostra actuació en matèria d'Ordre Públlc?
--51. I ll estic molt agraït de les
frases boniques i elogis que em dedica. He llegit també en un altre
dlarl les manifestacions d'una personaÍitat regionalista que diu que
es fan precises a Catalunya grans
zones de convivència a f1 de donar una major estabilltat a la. politica, i laborar en proflt de la. regió. I res més senyors. El dia que
pugui parlar, que ja tinc ganes d'explicar el que ha passat, ho taré
llarg l estenent-me. Compensarà sobradament el meu sllenci d'aquest
últlm temps.
Amb aquesta frase el senyor Portela. s'acomiadà dels periodistes.

Interessant-se per la
llibertat de presos
Ahir al migdia, visitaren el Go·
vemador General, l'advocat senyor
Rubió 1 Tuduri acompanyat d'una
Comissió de lletrats, a n d'interessar~e per l'alliberament de presos
politics.

__.._..__*:----------
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Un cas vergonyós

A quin extrem
hem
arribat

UN LLECàAT ORIG

El «Butlletl Oficial de la G INAL
lltat» del 5 de maig del 1934 ;ier&blicar un advertiment stgn'at PU·
l'alcalde senvor Carles Pi i Sun ller
que de la aixf:
Yer,
«El senyor Joan Kalser 1 Guas h
en el testament l en el COdiciU a~'
gat.s davant el notari senyor Miq
Mart! 1 Beya, el 10 de juny del ~[
1 el 15 de juliol del 1929, respecti1 5
ment, crida com a futur hereu V&a designar per les persones que a~eu,
nyala en aquelles disposicions· se«A la persona que essent fill baró
de vídua pobra, catalans i residents
a. Cataluny.., sense més elements qu
el seu treball, hagi aconsegu¡t ~
més iHustració, moralitat 1 honrad
sa i bagt contr1buït millor al soS:
nunent de la seva mare l germ
e~sent prefe.rít el que en !gualta~
cucumstànc1es no hagi pogut reautzar el seu matrimom per haver
tat rebutjat per manca de fortun~
Per això, . totes aquelles J>ersones
que es conSlderm amb dret a é
nomenat hereu del senyor
hauran de presentar, dintre el ter'
mini de dos mesos, a comptar de ¡~
data de la publicació d'aquest av_!s.
tots aquells documents que considerin pertinents al cas, al Registre general de l'Ajuntament de BarceJo.
na, durant les hores de despa tx de
deu a una de la tarda.»
·

i

Ka.i:;

ELS CAP ELLA NS
VILE N

S ' ES PA·

Aquest anunci, que tenia un cert
regust americà., fou objecte de molts
comentaris. Al seu dia els repòrters
volgueren esbrinar quelcom sobre la
personalitat del testador 1 adqUirir
més detalls de la deixa, però els seus
esforQOS !oren debades. El notari senyor Martí Beya ja havia mort 1
sol~ment restava el testament que
calla complir amb la. inflexibilitat
de la seva clàusula..
No cal dir que !oren molts els aspirants a l'herència del senyor Ka!ser. Al Registre de Casa la Ciutat
hi acudiren nombrosos ciutadans
amb dret a. ésser designats hereus. I
entre aquests aspirants h1 figuren
dos capellans.
Això va donar lloc a molts comentaris. Es evident que el testador no
l'havia admesa ni en hipòtesi la pos.
slbl11tat que fos un sacerdot el seu
hereu. En el testament no en parla
i l'extrem que fa referència al ma·
trimoni frustrat per manca de fortuna del que slgui designat, palesa
que no volia pas, per heredar-lo un
capellà.. Una altra consideració Posa
en evidència el propòsit del testador
a aquest respecte. Quan va ésser redactat el testament, «els capellans
cobraven un sou de l'Estat sense que
aquest controlés el seu treball», extrem que també palesa qt¡e el senyor
Kalser no pensava. fer hereu seu a.
un sacerdot.
Malgrat això, els dos capellans
presentaren 1 defensaren la seva
candidatura. Entre els membres del
Tribunal nomenat per a. fallar t:l
concurs el r remi del qual era una
herència, començaren els dubtes I
les discussions. Composaven aquest
Jurat els senyors Ple i Pon Enric
Femàndez, Moles Narcis 1' Salvi
Masollver, Brugada, Xirau, Fontseré
1 Carrasco, junt amb la vídua del
testador senyora Kaiser.
UN CAPELLA, HEREU

El passat dilluns, a les sis de la
tarda, al despatx de l'Alcaldia, es
va reunir l'esmentat Tribunal. Hi
assistiren tots els membres del ma·
teix, exceptuant els senyors Xirau i
Fernàndez. Per majoria els seus
components varen designar hereu
del llegat del senyor Ka.lser a un
dels dos capellans concursants. L'a·
graclat fou mossèn Pau Roldan, de
la parròquia de Santa. Anna.
El fall donà lloc a interessants
discussions. El senyor Carrasco, registrador de la Propietat del districte d'Occident, membre del Tribunal,
va. mostrar la seva disconformitat
amb la proposta de la. ponència que
havia estat designada, alegant fer·
mes raons de interpretació de la voluntat del testador, demanant qae
l'afer tou sotmès a un nou examen.
Recolzà. aquesta petlció, abundan~
en els mateixos arguments, el senyor
Moles, representant del CoRegi d'Ad·
vocats.
El Tribunal, també per majoria l
sense que el seu acord es !onamen·
tés en cap disposició del testador, va
nomenar un altre concursant per a
substituir Mossèn Roldan, cas que
aquest moris
E L FALL SERA IMPUGNAT

Tot fa preveure que el tall serà
recorregut. Molts membres del Tri·
bunal no s'avenen al que creu equi·
vocada interpretació de la voluntat
del senyor Kalser. Aquest, és evident
que no volia ésser heredat per un
clergue 1 un simple examen del tes·
tament ho palesa. Podia referlr·se
a un capellà el testador en dir que
seria preferit el que hagués estat
rebutjat en les seves aspiracions ma·
trtmonlals per manca de fortuna?
Des del primer moment, els cape·
llans concursants foren objecte de
la preferència d'alguns membres del
Jurat 1 majorment, d'un d'ells. el
clerlcallsme del qual és a bastament
conegut. I davant l'argument de15
impugnadors de la. proposta que
no poden tenir un capellA successors directes, en morir el designat
s'esvaïa. jl. el propòsit del senyor
Kalser, trobaren la fórmula de .de·
signar un sots-hereu, extrem no fiXat •
pel testador l'adopció del qual. }~t
sl sola, constitueix un vici de OUJ>'.
tat del fall.

Reproduïm de clnformaclones»
-dlarl que no semblarà sospitós als
nostres enemics- aquest comentari
sobre la. vista de la causa de la sublevació monàrquica del 10 d'agost:
«Nl interés en el publico, ni emoción en los procesados, ni inquietud
espiritual en sus defensores. Nos- Preguem als nostres lectors,
otros no hemos vísto a la administraclón de justlcia en trance mà.s que, en fer llurs compre~,
amargo que el de boy, al verla actuar sin respeto ni temor y sin inti- donin preferència als establi·
midaclón, ambientes. Mucha solemnidad, mucho aparato; pero todo ments anunciats en aquestes
pura broma y trapantojo. Por ello,
planes
hemos pre~enclado el caso estupendo de que a los process.dos para los
que se piden penas de muerte y de ---------------------*----------------reclusión perpetua se les autorice
inmedlatamente después de habersé
Diu Goicoechea
confesado y proclamada autores del
delito de que se les acusa, para salir a los pasillos o marcharse a sus
ocupaciones màs interesantes que la
de estar en el banqUillo.
Nuestro amor a la justícia, nuestra veneración a sus instituciones,
Ha dit Goicoechea en un ~te
nuestro . respeto, hondo y sincero,
. er•
a sus tnbunales, hubteran preferido públic:
«La derecha espaÏlola, cuaJ~ 110
no presenciar el espectàculo de esta
que
sea
el
bando
en
que
llll
qtJca.J
manana »
es màs que una cosa: monar
:Per la nostra banda no hi afegim
"',1
res més.
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LES DRETESESPANYOLES
SON MONARQUIQUES

