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C O M P A N Y S

AL FRONT DE G ~NE B R A

El Dr. · Benes, President d e la S. de N., dóna

del Co mit e dels Sis
~

com a aprovat

L'ARTICLt 16 Dt:l PACfE GINE: BRI

ES NOIV,ENA UN COMITE
PER ESTUDIAR LA FORMA
D'APLICAR LES SANCIONS
Ginebra, 10. - A dos quarts d'onze
d'aquest matí s'ba. reunit, en sessió,
l'Assemblea de la Societat de Naclons, l'ordre del dia qe la. qual ês el
secüent:
Discurs del baró Aloisi¡ declara·
clons dels membres de l'Assemblea
que desitgin fer manifestacions.

sures, d'acord amb la marxa dels

Com calia esperar, ets delegats d'Austria • ct.'Hongria. a la. Soct~tat
de Nacions han formulat reserves respecte a La partic.:Lpuc.:io ae tturs peusos en les sancions econòmiques que h.un d ~~se1 aplicades a 1tàtia. Aque.sts
dru E:stats són, temps ha, una mena de protectorats potitics de ta Jtalia Jei:tista, t ningU no podia creure que es declaressin c:mtra l'Estat protector.
De totes maneres. s'ha de tenir en compte que la posició d'Austria
í d'Hondrta no és la de dissentir dels acords ginebrins que cauen, amb
plena raó, damunt La l tdlia jeixUta. Es la de voter r estar al marge de
L'aplicació de les sancions L au:ó per m.otnu especiats.
Aquesta actitud està n~cOtzada, no en el text litewl de l'articLe lò,
ans en el d'una de tes seves mterpretacions actoptacte., per l'Assemblea
de la Societat de Nacions l'an¡¡ 1921 . Per ara, doncs, ets Governs austriac
t hongarès resten, baldament sigui en posició incómoda, dins eL marc
ginebri.

I

Declarada obert&. la sessio pel doc- raula cap altre delegat, l'informe que
tor Benes, el baró Alotsi pronuncià. uo condemna Itàlia queda aprovat amb
discurs en el qual diguê que itàlia el dissentiment d'Austrta J Hongria.
El baró AJoisi protesta del procedi·
necessitava expansionar-se. Diu després que Itàlia solament demana ' J.S- ment emprat per a la. votació; però
tícia i que el no reconeixement de-les no fou pres en consideració.
raons do.nades per Jiàlia per a ta
Discurs del senyor Laval
aeva. acció, havien ferit els sentiments
Continua. en l'ús de la paraula el
de tot el poble italià, al mateix temps
que havien accentuat l'esperit agres- cap del Govern francès, Alr. Laval,
el qual manifesta que França farta
siu d'Etiof.ia i la seva audàcia.
A cont nuació ha condemnat la front a Ics seves obligacions.
Mr. La,·al diu: c<.t.! Pacte és la
conducta. adoptada per ia Societat
de Nacions, i ha declarat. que ni el nostra Llei internacional. No podem
Consell ni cap altre dels seus Co- deixar-la a un Uoc ni t'er que es de·
mitès havien pres en consideració el bilitl En aquest moment, en el qual
cadascú ha de prendre la seva resmemoràndum del 4 de setembre.
El baró Alolsi continua dient que ponsabillt.a.1., és amb emoció, com ja
en 15 anys, Italia ha eoHaborat tan ho sabeu, de la manera que jo assu·
estretament. com qualsevol altre mem· meUo el meu deure. El meu pa1s
bre en tots els assumptes plantejat.& obsenara i complira. el Pacte. L'adavant la Societat de Nacions per a m.is\at Dl'imposa també uns altres
assegurar el manteniment de la pau deures. No és negar la meva fe en
a. Europa. ~~geix que Itàlia ha fet l l'autori_tat de Ja Institució internaciu-l'rans sacrificis a fa_vor de la causa nal mes important, sl prossegueixo,
de la pau l de la Soctetat de Naclons. al mateix temps que l'aplicació de
Es refereix després a la situació la Llei, les g-estions per a una solu-

HI.Lft.r

en ~~~ m~~un~ ~e

~reni~ ~unòmi[a

es-I

deveniments.
Acaba. dte.nt que no hi ba. cap
pals tan capacitat. com Itàlia per .l
expressar-se i conformar-se amb
BfJUest prwcipi, per ésser un imperatiu de Ja seva pròpia vida.
A continuació, el President. de l'Assemblea, doctor Benes, deelara que,
pel fet de no haver demanat la pa-

Discurs del baró Aloisi

le~ eue~[l~n~

• • •

Si l'article 16 no tingués l'aJeyit de la interpretació ailudida, i ha,.
guês d'ésser interpretat literatment. no seria fàcil d'admetre que hi haqi
Estats exceptuats, totalment ú parcial, d'aplicar Les mesures de pressió

.
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· · - I L'artiCle
1

Tropes ablsslnles disparen un canó antiaeri antlqu at al front sud

(Foto Keystone.

Do s a rt,·e e s fo- '
na m en t a Is de I
pa et e

Z6 aiu, en e¡ecte, que quan un membre de la Societat retat han de contribuir, respectiva- corre a la guerra vulnerant et Pac;te, tots ets altres membres «es comI
nostre deure és adoptar l'a.cclò, aques.
.
ment a les forces armades destll1a·
ta ha d'ésser ràpida. Es Ja responsades a !er respectar els compromtsos prume Len a rompre unmf"d.taLam~nt amo eU t<J~es Les re¿;J.Cluns cunlt::rbHitat de la Societat de Nacions, res·
nac1omll.s 1
llurs
entre
relacions
les
LOt.es
prohibir
a
tmanceres,
o
cials
Societat.
la
de
ponsabllitat basada sobre ta huma.ni1
Tercer. Els membres de la Sacie- els de l'Estat en ruptura d.e pacte 1 a ter cessar totes les comwlicacions
tat, la que està actualment en mar.
tat convenen, demes, a prestar-se financeres, comercmls o per.OOnals entra el3 nacion&J..s d'aquest Estat 1
xa. Per tot l'nposat, hem de per!ii,s..
,
.
uns a altres mutu a.1ut per a J'aUr en l'acció, que les nostres obliK"a·
plicació de les mesures econòmiques els de tot aJt.re E..stat. membre o no de la :SOClet.a.t.»
cions del Pacte ens ordena assumir;
Aquesta disposició, tal com uparei.ll en l'articie 16, é1 rígida, absotui fina:nceres que hagin de prendre's l
però, en fer-ho, no perdo el meu desig
en virtut del present artlcle, per ta t de caràcter automàtic Le& interpretacions oficials però l'ha.n teta.
que s'arribi en un acord pacific en
•
~
·
.
.
.
tal dt redwr al nummum les pérla disputa. que ens ocupa, d'acord amb
dues o els moonvement.s que pugum elà3tzca, rclatwa t controlada.
.
.
,
els principis de la Societat de Na.•
• • •
cions. E!ilem preparats, en qualsevol I L actualt.tat intemamonal ha po- resultar-ne. Es prestaran tambe mu- ¡
Pel que ja a tel excepcions negativeB d'aplicació, hom le1 troba en
moment, per. a coopenu:......de tot cor . sat en pruner pla ~~!s aruclcs 12 i tu ajut per resiStir qualsevol me·
.
.
1 1~ del Pacte de lll. l:ioctetat de Na- ~ sura espetftl:t-"!!dreçaàa. contra qualen tal labor.n
A continuació parlà. el senyor 1\fot- ÇIOns. El tex:t d'aque~t..s dos art1~~es, sevol d 'ells per un Estat que hagi unes mterpretae10n1 adoptadeJ per l'Assetnbl~a d dia 4 d'octubre del
ta. dele,at de SulSia, el qual manUes- lD'lportantlsstm per les conseqüen. inflin~i~ el Pacte, 1_ adoptara~ _les 1921. Heu-vcM act. el :¡eu text:
cSi hom reconeix que es oportll d 'ajornar per a certs Estats en tot
tà que la seva participació a les san- ct~s t~ue poden portar, és el se- dlspostclons n~essànes per facilitar
•
.
el pas a. traves del seu terntori de
cions econòmiques 1 financeres ha de güen ·
les fo~ces de qualsevol membre de o en part, l'ap1icac1ó efectiva de tes sanc1ons econòmiques previstes A.
tenir els Límits naturals que imposa.
la ~octetat que prengui part en w1a l'article 16, aquest ajqrnament només podrà esser ad.mes en Ja mesura
el manteniment del principi de neu. cPrimer. S1 un r.~c.n'~·tf de la so- ~~~~r~~~~~drfa r~~f:~rect.ar els , desitJable des del punt de vista d'asbCgurar l'èxit del pla d'acc1o concer.
.
tralitat.
Quart. Tot membre que s;ha¡l fet t.at en comu. o de reduir aJ min1mum, per a certs men~bres de la SocleEl seny~r Lltvmof, de Russta, diu Cletat recorre a la guerra, a pesar
··
'
·
·
i 1 t al
¡ bl d 'h
que la SO<aetat de Nacions, en aquest 11 dels compromisos coutre~ en els ara . guns de~ l tat, les perdues l els lnCOUVelllelltS que poden resultar de 1 apllCRClO de
moment, pot ~escarregar els seus 1 ticles 12, 13 o 15, serà considerat ~l~a ro~isOS a~r
deures amb o_bJe~te de sa.lvaguardar ~ «ipso facto» com sl hagués comès ésse~-ne exclòs. eL':xc~~¿e~~à P~r~ les sancions.»
La parta resta. oberta, doncs, a les e.xcepcton1 en te& mesures d~ pres1~ ~eva exist.enc~a. AfegeiX que el.s un acte de guerra contra . tots els dada pel vot de tots els altres mem~
:sovtets faran ho.lor a lea seves obh· altres membres de la Soctetat. A~ bres de la Societat representats aJ sió económica contra L'Estat agressor. Ara cal veure quina amplitua
quests es comprometen a trencar· ht Consell»
gaclons.
tindrà, de jet, aquesta porta. Si gaire ample tos, 1notts estats, Iu a.nirten
·
A continuació parlen els represen~ immediatament tota relació cornerpassant, l'un d.arrE>ra t'altre A.lxó ta creure QUe ht haurà un criteri rescia.l o financera, a prohibir tota. re·
tants d'Haití I !\lèxic.
trictiu.
El doctor Benes aixeca la sessió, la lació de llurs respectius nacionals
«Primer. Tots e~ mtu: ures de la
amb els de l'Estat Que haa:i crebanqual l!ierà. represa aquesta tarda.
A. ROVIRA l VIRGlLI
tat el Pacte, i a fer que cessin t~ Societat convenen que, si sorgeix
Aloisi recorda el cas tes les comunicacions financeres, e~ entre ells algun desacord capaç d 'o..
mercials o personals entre els na· canonar una ruutura el sotmetran
de Manxúria
clonals d'aquell Estat 1 els de qual· · al procediment cf"arbtt'ratge a un de
Segon. En tots els casos previSGinebra, 10. - Ampliem el discurs sevol altre Estat, sigui o no mem- I judicial o bé a l'examen de'l consell. tos en aquest article, la se!ltét)cia
del delegat d'Itàlia, baró Alol&l, pro- bre de la Societat.
Convenen, encara. que en cap cas ha.ura d'esser dictada dins d'w1 ternunciat a la sessió d'aquest mati.
Segon. En aquest cas, el Consell no hauran de recórrer a. Ja. guerra mim raonable i el d1ctamen del ConUn dels arguments emprats pel de- tindrà el deure de recomanar als abans que hagi transcorregut un sell haura d"esser redactat dins dels
lerat italià tou el que a'ha\'ia pri- diversos Governs interessats els e- termini _de tres mesos despres de ¡6 sts mesos següents a la data en Que
fectius miUtars, na.vals o aeris amb senténc1a dels à.rbttres C) judicial o se 11 ha¡i encarregat de resoldre el
els quals els membres de la Sacie- ' del dictamen del Consell.
(Segurb.: lnlormació a Ja pàr. 6.)
desacord.»

I

ARTICLE 16

rO

a

ARTICLE l 2

La gran batalla da la guerra d'E·
tlopla. que oficialment, com és mo·
da en l'actualitat, no és guerra encara, s'està lliurant a Ginebra. Però
mentre aquesta batalla dlplom~tlca

seu

•

El Daro a AIOIII, repres•m~ant d' Itàlia a ta 80c1etat de Nacions, que
ahir pronuncll el discurs JUStificant la pos ició Italiana davant. l'acord
pres per l'Assemblea, conversant amb M. Tltulesco
(Foto Keystone.)
Per correu aeri a Londres.)
d'f:tlopia, I diu que constitueix una cló per conciliació. El Govern fran·
amenaça. per a la pau a l'Africa e~ prendra aquesta labor de pau
Oriental, eiipecialmeoi per als .tstats ~p~onadameut, i espero que a tal
veins, i mes que per a ningu, per a obJecte no mancara cap assistència.
Itàlia. Continua dltnt que t:..dop.a no d'aquesta Assembtea.n
ha complit les obligacions interna·
cionats contretes. no solament amb
Discurs de Sir Eden
UaJia, sino amb la Societat de .r-taA c:ontinuacio parla el ministre auelons, i que 111 aquesta 51 \uaciO ha
estat exammada, la Societat de Na- glès, i'lr. Anthony J::den, eJ quaJ dtu
clons bauna d'haver retirat ta con· que la polltica. del Voveru Drit.auic
fiança. que dona a l::tiopia el 1923, continua. term..ruen\ basada sobre la
en virtut de l a seva adnu.ssao com a seva quaiJtat de membre do ta Societat de l\acions per creure que somembre.
El delegat JtaJiil. continuà el &eu l~ment sostenint aqu~sta ?rgawtzadiscurs manifestant que Etiopia no CIO podra. es.ser. mantm¡uda ta pau.
ntr. Eden d1u. _ul:.l mau_ten~menc. de
és un país uultarl, sl uo que es composa de dues regions les qu~ls geo- la llau es el . prlDle~ obJecb_u de la
craflumeut i pol!t.c~ment son, com- polJ\.ca. extc.raor brJlaJ.Uca 1 l'adeal
constant de.l poule a~¡Jes. La gu~rra
pleta.ment diluents.
es un anacrolliJme 1 Ja humanuat.
Prerunta despres a l'Assemblea si 00 sera. feliç fins que ba¡i renunci.:u
l'a~t1 C1e ~.! del l,acte, qut: Lr.t.cta .. cl a tea M:\f.S enganyoses I.Husions. SJ la.
~~dpa ue !D-a~dat.s i control de co- I civuit.za.cio ba de sobreviure, oosa.itres
tomes l t.err1torJS, no ba\'18. esta\. re-¡ hem d ' abollr praeticame.nt el que
da.ctat .pres.sa.meot per als pa.l501 hem conde.m.nat e.n principi. La so..
de.tat. de .1\aclooa te duea tasques
com Ctiopta.
Es refereix, a continuaci.ó, a les pr1.11clpa1S: Pnmera, la d'evitar la
allu!Slons teles al Pacte KellOCK" · guerra. per ntJtja u'cqu1taUus 1 pactBrtand, l diu que aquest document tiCS act.~rds .!tUbre tot!; els confb.ctes.,
no pot bser apbcat a la colo01b.a- i secoua, sl !r.acaasa en eJ seu primer oojec\1u. deturar la ¡-uerra. Amb
clo.
Oespret el baró A1oisi diu qu.e la segona o'aquestes labors es amb
Itàlia esta fermament ~onvençuda la gua.J eiS membres d'aquesLa Assem·
que tenia dret a interpretar el veri- blea s'enfronten i per l'electavltat
t.able esperi( de ia Societat de .Na- que assoleixi en U. se,•a re<~.Utució
clons, 1. en aquest cas, ba açe.uturat, se.ra. jutjada. la Societat de 1\acions.
no st~lament ta seva prop 1a l.hlita. ~o podem uecupr els nostra deures
sinò Uruue la dc la soc 1etat de Na.· J re:-sponsabiULau. lla d'e~er empresa
clons. degut al tet. que necessitava l':'-cc1o J iOD eJs memores d.e Ja _soe.xa]lar l '~pent ue la Societat de c.tekll. de Na.clons els qw, coHectava~acions. que en. sinoo1m de vida, ment. h~ d~ _ determwar QUlJla .h;.~.ura
am~ perjilt&.tcl de Ja Uc¡.ra del .raete, , d'~ I a~to. En nom d~ üo,-ern
que es o;inònim de mort. Afegeix que de S4 !U. 1 del Regue U.t;Ut, declaro
U&..:.la L.::nla 1orgull d.assat.)a.la.r a el nostre des.i.g de parUCJpar plena·
1· ~u;:k •.u to.e , ...c.on!t la m..:.Ut:lol de
ment a tal acc:o. rots nosaltres hem
fer l"iu 1 uectiu el ~u poüer 1 que contemplat.. awb protund 5CnllDlent..
Lea ans 4e 1or¡awLz.acao gwebrwa eJ deure que se· ns enfronta; pero
t ~ 5eu mecau.Ule concernents a l'e- aquest sentime.nt. no ens relle~ dd
""cló, haurien d'es¡.er harmonluats deo.re n1 ens excusa del complimeol
,; els concc.rnents al pro,-rés, amb de les obligacions en les quals bem
ob~te de permetre radopció de mo- posat dJ .n01t.ret noma. Ja que
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va fent el seu curs, els Italians van
fent ta penetració del territori etioplc 1 no s'aturaran, diuen, fins que
els sembli qua tenen les seves coloIlles en seguretat. L'argument es ben
casulstlc, puix que, tins acceptant
que tinguin raó quant a la Inseguretat de llurs colbmes per temor als
ataca c:sels etiòpics, no per haver portat les fronteres una m1ca mes enlla hauran aconsegUit torna r els na·
turals menys bel·llcosos nl mes observadors del respecte als vesns. Sl
per aquest oaml ltàHa. arr~bava a
convèncer algü, no li costaria gaire
de convèncer-lo també de la nece~
sitat de l'ocupació total del territori
etiòpic. Es l'ünlca manera de no t•
nir-h l fronteres que poden córrer
perill.
Els comumcats Italians no ens anuncien avui grans victòries. No ens
donen altra cosa que la not1c1a de
la presa Ual mont Edaghamus, al
sud CI 'Adlgrat. La manera com ve
redactada la not1c1a podrJa confirmar la donada ahtr per conducta
francès 1 etlop1c, d'un fort atac noc·
turn de les torces del Sayum contra les posicions Italianes ocupades
diumenge,
Una atlrmac1o cunosa contenen
les informacions Italianes. La de la
comprovació que en el duel sostln~
gut entre les tropes aeries Italianes
I lea terrestres etiòpiques, la vlcto..
Costa de
ria ha estat d'aquelles.
creure que mal no haguessin es.,.
cosa..
altra
una
rat
Els etiòpics. per la seva banda,
inSisteixen en el gran nombre d'ascaris qua dels rengles Italians passen. amb armes 1 municions, als
seus. En aquest aspeote es confirmen els temors dels Italians que,
per precaució, procuren no deixar
maniobrar els lndlgenes en punts on
perdin massa el contacte amb Its
tropes peninsulars I Hnse tem r·tes
perfectament enquadrades. 1, amb
tot, sembla que tes dese rcions sovln~
tegen.
En aquesta ll uita és dillcil esp•
rar altra cosa r¡ue victò ries ltalia·
ne¡. Encara que no es t ractés smo
de les da l'aviació ita lia na conl ra
poblacions Indefenses, però e ls ita·
lians no poden oblida r que en una
guerra semblant es poden gua nya r
totes les batalles I perdre la guerra.
Si no perdre-la a l front. perdre- la
a casa. que é.s la derro ta ntês gran
que podria solrir Mussolini, 1 la mes
dasitJada pe r la humanitat, en des·
acord amb els seus procediments, 1
nns pe.r '- ma jor gran par t del po..
ble ltall•. que hi trobaria l'al libeI raol6,

I

AHIR SORTIRENGAP Al PE·
NAl DE PAMPLONA, PER A
COMPLIR lA CONDEMNA QUE
ElS HA ESTAT IMPOSADA 1
ElSPROCtSSATSPELSFETS
DE l' AERONAUTICA

Anit passada, amb rexpres de Bllbao, que surt a dos quaft6 de deu
de: vebpr., ....n .. ..... a en duecc1ó cap
a Pa.a.plona, Ramon LluCL 1 Marta
1 el seu ¡erma Manuel, Josep Uil
Balles .-.er, Jaume i' errl8 1 Solauo, LOts
ells d "HObplUet. deJ. Llobre¡a.t· Joa·
qwm S&ssot, de Sants, 1 V1c.enÇ Fo ut
1 lt'ores~er. de tiant Vlcenç dels Horts,
els qua.Js van al penal de !& d.it.a.
poolacto per Lai de compl.lr la con·
de.mua de vrnt. any-s que eis ha estat
unpusa.c:.a pels tet.s d octabre que es
desenrotllaren als hangu.rs de l'.A.e·
ronaut1ca.
A 1a so.rtida del u-en es trobav~n
a l'anaana, per tal d 'licunuadar-Jos,
llurs esposes, mares 1 promeses d aJ·
gun d 'ells i algun que altre tanu·
uar i am.1c.
Tambe hi ve1érem els senyors
Francesc Monttort 1 Josep M. üasia,
ex·regtdors popUlars d'hosptta.let. 1
els senyors Josep Sort 1 Manuel Ferre, de la COmarcal del .Barcelones,

entre altres.
Els presos, emmBlllllats de dos en
dos, arribaren a l'estació a les nuu
menys deu mmuts 1 t<Jren lmmecUa·
t.a.ru.ent condu.ít..c; al darrer vagó del
convu1, que es de tercera.
AJ matelX t.reu marxava el coman·
dam senyor Reclo, del Cos de a
Ouardla ClVll. al qual nom leu m
ind.lcactO que els presos no podien
aconuadar-se de llurs 1amiliars. A·
qaest senyor i.n~posa w.t prec prop
de la gutirdla dels presos per tal que
bo permel.esSin, cosa que aleshores
!Oi.l tact.tble 1 alx1 llurs ramihes po.
gueren acumidar·se dels seus.
Un quan d'nura aoans de ta sortida. del convot es penne:te que vugessin al va¡;ò les mares, esposes 1
promeses dels presos, i es desenrotllaren Jes escenes próp1es a aquests
casos que hom pot tlgu.rar.se.
J:::n començar a sort U" eJ con vot. !!IS
prt:a.u&, &buc&.lS M JE!.:) UDt:SU""eli.C.S.
u~eu el dlll"'rer a.ae~u a llurs 1a·
nuu~. Wt 1 demostrant una gran
fermesa. d 'espe.nt. per a. s-Jpo.n.ar 1"8.1>
sènci& que represente. VlUre a.Uuny&ta
da lea ae;·es e.3timade.s llarL

*
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fEATRI:S

DIVENDRES, 11 D'OCTUBRE DEL

PALAU OE LA REVISTA

------

AVU! tarc..la, 5 . tHJl A(o! UES. 1
PTA. ; EL RESBALON DE LA
RE1NA . .-IL, 10 lÍl. L'oora. del dia.

--AVUI,

23 d'octubre 1935

W..!PANHA

Hom ha preguntat a l'autor ue
cEl seilor de Pygmal!on»:
-¿.t.S ventat que aVJat us estrena.
.
ran «La señora guapa»?
-Ho espero. Almenys aix.t ho dm
«El Soll>. Jo, personalment gairebc

De molt temps ença que Catalu- amant sempre de tot el que signinya te cont.·e. un Cleute amb Mar-¡ h.::a cultura, art, beHesa- en <lll'
.t.l nc.s~re pc.ble ha que è:. arrmada 1 ho1a a aquest l:l:>ganda X1rgu.
111anllescao ll1anoa vc~oaua el . des.g 1 l)lenatge t.m merc.,cut. que es un
de p.t1êsar , aw.urac10 qt.e sem en- . deure 1 un go1g.
ver" aqliesta ¡;.an .lrt..:;¡,a c<u&.lana 1 Barceloua vo¡ fer ofrena de l'fs- 1
quc hv11ora e1 teatre espan.l'oL Ac- tiu.a 1 1 ;.au.tr.l<;lO q ...c .!.~nt enH.::;
t•lll a U11 mc......:t. .. c.e Plhn<.:r pla, el la ¡,¡l'ull ac~.r.u, 1 aruJ a"',;c~~a u. a- Dimarts, 15: Debut de la Companyia
teacre l,C.clvl1u.l a.noa lltlS a 1/tilL'· 1w:t. u ...n1 t 1a u• .;!illhu<i" Uila 1Ulh...O
i •·
t
"'i
u Ovllll.lla¡,~e Q<Lt: c<.hu·a. lloc el wa
g..;.¡ _a Alrgu..
.,t
v•
•,) A,·,¡, COlll a¡,ans, c:<Jlll SC!n!Jl'C, na <:.1 a<'• t·ur..~nt ,.. ~s u ..J~••IOlt!, al 1 a· úat Jf. . •1\ I .
tnumtat ú Ul•a maneta ttt:•IDlLtva tte u.1mpl<L. <.;..,n.,l.;.ll'a en w1a reen ;!.l¡uesta mo~::.::.a u.eu telli¡J. ..J«tul:l p1tst: 11,aclO dc «• tt.:•lceoveJuUa», <a
que uuu a Lerme al .t.eaue o~rce- cvn 1crua 1amosa a.: Lope ue Vt.,.L, no en se res. Es estrany, verita•l
mtetp•.:tac.a !Jt'r .th:u¡;a ..da Alrg ' L
loua.
1\.L.,rganda .h.u¡¡u na leL ~en1p1.: la ::.<!va compan~ ,a, ~oaa nu ..tolt: 1 J. es que el que em passa a nu 110 •. - ......... "" 11 _ .. ,, color 1 ambient. Una escena d'aq~o~s.a ruera.. elillsa
tea~o1e llOD1e, U•;,ue, wutre d an eu Ulgua u ew~;1. hauud ~;:;,~;¡t de;.1g cte pas:;a a umgu mes.
obra que actualment es r ep resen ta al Teatre Barcelona
(Foto cemelles)
el rues alt .,enol• ue Ja par.. tua. roto 1 la gra 11 ~tc.nu, 1 ae Lu~o;., que 1 a~;ve
-¿.b:> cen que Mana Guerrero e~·
::.abtm Sl ara, duu.. <J.c::. 1t:S cu¡;um¡;. ae1 cua :..s na¡¡u~.;., pvguL ~.;s"er te- tum...... <u..a ~c::uora ~uapa»?
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--.IU Uu en LWC la Ct:HL•Ud. La co- ¡ -=
tanctes qut: úo.J.:u a1 ntumeut una pte.;e,1..auc uu .. uura \..ac::::Jr.:ut. AbO,
au~n~taa u lllquLeL1.40 1 u ah~ Ulna. l¡, pt:ro 00 .11a c::,:,Lat ¡.¡~,;~.smw, pet ell·
va anar au..: b.qlle.st.<l IJlUllliV~la rica a base de la neva comedia «Ca· PELS ESCLNARJS
sa
gran ..ctriU pv<.u:d ~mprcLu•e e1 seu tenare qut: e1s u.¡;.tt;; a r t1sces <¡ .. t: 11 va1g wurar J oora, car ~StlC con· ballero varona». Vtvlffi en una at~;..
proJeC~oat v1aoge a .t.Ldna; no sauem avlit mt~.: .. ! on 1a :.e.a Cv...1¡}3..1> ta "" vtllÇ.t• qlie es unli actnu nua I ::;eu· m~.~~>tera
d'mcomprenstó, d'mjustlSl restara a1 CtlSt.at ll~.~~>tre u be Sl patirien col'laborar en la repre.seuw ::,1..,,~. u..:..at:ud.re 111. wmed.l~», em >a cia...
TEAl HI:: VICTORIA. - El vinent
partira vert> nove:; te•rt;::; per por- c1ò.
dijous. d1a l'I, debutara en aquest
-Tanmateix potser teniu raó.
au, uespres ue llegll'-la. tie que "u
-car-tu el seu art magmuc.
teatre una gran companyta unca
'
.t>enseu, catalans, que és un guig era una trase ae cortesul.. Arrtbd.
SigUI COIU :!li:Ul, Clelt:ill QUe no
touuada a ba:;e de la prm1era estreUNA ESTRENA
1 e.,.m 1 des ae M.aliorca vare1g t'S·
hem d ajoruar 1n.:s 1 acte a aCU•e"lO i un aeure numt:natJa.l una artdca cr.t.re a .lltJ.ana una liet.·a aemauanvna «El abanico japones».
1 de 1ervor que mereix J\.larg..a"lda com ~.a.-gartda X1rgu!
u noves st:ves. ::>eves, eh?, no de ,·oXtr¡¡u, cretem que aquesta es !hoEls autors d'aquesta ja tamosa
a esperar -i a «Bohemia>>, d' Armand OliveApelle" Mestres, Enric Mo- ora. .l!.Stic Ja tanveretaaes
ra que <.;atatunya lla ue ¡·e~1e-h noupt:.reta, senyors Neyra, ::>andoval I
oeru;e obtee::;pe1a.r mo1..es
6
au
l
Alarma,
;:;a,~adol'
lera,
seu
al
grac1e.s
1
ella,
Amo
menatge.
dC E:l mestre Baylac, u.'acord amb 1 em(fill) Í ,
nu cap beneuc1-, que els meus nerüas~tls. J u,.:p <.;!ara, t'. f:.Js:::
art s111gular, hàll trwmtat Ja esp1·
presa ael 1 eaLre Vwtòna, nan selUb
acostumats a no esser
vun¡.¡,;.a, oJvSCp t\~.& bClu I VIS ja estan!'<o
ntuallt.at 1 la sens1b111tat de ul nusleCClUllat entre els prestig10SUS eier ezo
valg le.Jr.! contesta·
u~lp:.c.eJt.,:,.
.r ranct:sc ~~a.u..:U, del <.;to .li- CÍO
tra tena.
a Ja meva He:.t ... roc temps fie~· 1 El pròxim u .... "~· •&.:, ú!a lJ, a j meut,:., teatrals tots aquells artistes
te u rtuJoor - ulUb Ca¡;d~v.Cre1~m ésser interprets lldels del
pres vaig t,Jrnar a escnure-li 1 tan1- tres quarts de cmc ., es trenam la que reuuetxen les qualitats artlStlJa, ael t;ol111Lv ""Xt,utlu
sent1r 1 voler dei nostre poble -tan
poc aqut.>la se~o,¡a vegada no se·m tarsa cum.ca e11 p.osa 1 v~:r~. Ul'l!,Hla• 4ues 1W1ents a la tmerpretacio dels
~.:onte.;ca. J. ara, ae so.Jte, quan m~.;n.s dels JOVl!S escutms Ar111ana Ul1Vl!l'O~ mverso.s personatges de «El abamllu e~ptrava, m ·assaoento per Ja (1110 1 V. Mateo ae uwew I«'Vtma co Japoues».
l"liJ~"lU"~tJA <<1'eat!'e l!.~ola». Assoctactó Amtc::. del p¡·emsa que a Ja u se;;creuac&. «La deu.-»), LtLuh..da {(J:)onetwa». la qual
H.e;;ultat d'aquesta selecció és la
[. UH P. ,j I Teatl'l!. !:>vta Ja 01rec~1o c.le oa....v- senora guapa». L:S estrany, tot atxò, .,e.a. r.:ptescm.aaa p;::r 1 exce1a~m t •l·nc ¡¡,.,La
l'lA
lJ
de companyia que segue1x:
mer .Lu1.e. ts po.:ac<l. en escen.... 1.-is ventat?
an1st1c de Ja Penya «Sue!ICIO>>, a la
UU'ecctó arustica: Mestre Baylac.
1J:o<lrü.zeU::.l!. Ac.e CIC co•• cert 1 ret.•.;tl
:::;a,a. ~wtural- Esbarjo tCorts, 496J,
-En efecte; molt estrany.
de po;::s.t:s oe 1 nomena~Jat.
..
•
f'nruer actor conuc: VIcenç Apanct.
han l,la)>sat co:::t:s A. u. ~. E. .
-A m se.uprt:
Qub.. "" l'C.,, CoU Q 'lipv< •· .•l.I'JII~ p1' 1' !\ es.rau~e:s1 en <.. 111
Aquesca pr1m~ra obra dels es:nen· Actors de caracter: 1\(LOdest Cid i
te:.:Lre . .R.ecor<.lo l>t
Segona r~l&ció dels cilversos &etes l'otn:ha al ¡·.• u~;eu oe t;a.-.JWI,)'Il t.cJ
que es celebr~:~ran a Oatalw1ya amb .JUSc-ú:Lro..t u .J l1101ll~nacJal., con: e::; 1r<:va ··•·uue.a est1ç,¡a a PariS. '-'u,u 1 taLS au.o;·s, seca dtng.oa_ pt:J uotaOlP .¡o;.u M.enno. Tenors co.rncs: Antota ~:. ta m Garndo 1 Julla Gadea. Tenors
t te11 t ra1 senyor
1
""
..
motiu de 1homenacge:
.lie r •e · • ~J. t~>Lateu vu 1tart 1 Amom tlir.rnes. Ba
.
àe rygmal!om>. Charks e ::men
senor
I.", t...:E:CL.vt•t p~r VICLOI' .:VLO.c!. -U· I.Ll
Dt.lliu -el gran «me.eur en scene» . el seguent repar.tment. «Marta .nnD1a 12 d'octubre. a la rut. A Bar- SUC
ma 1 seguc1;;: lO·ii '7:>. J:o'utbol L ,o as:;a
i ava la meva oora a l'Ateliet geles», E. Unceta; «Oolasa», J. de ntons, Jaume Mll'et, Jesus Menent·.
ce!ena (Gracia¡. Copoerara va «La .t..a:·ce.oua, ¡¡u p:::,;;~ tèS, Cen.le c.~.;Un Üon dta va1g rebre una carta 1 t:ozar; <.~osano», E. _Doceta; «Sllve· deli 1 Dnnas A1onso. Batx cantan
pur...s ::;abadell l''. C., 10; Compan,:a un xec. La carta,
poc mts o men.• >, l'JO», A. Unceta! «Hellodmo;;, E. til!r· Anselm Làzaro. Actors: Marcial DeuellUg'""'t"'• .....,; ...... ~..;.L',_(;¡U l,.".q,U.Ac.tUb d~
Rodrl.:.OC•v•als ae Teucre AmaL(;Ul', • J; deia aquestes paraules: «Manquen Ja rera; «Pedro», H._Nery; <<Adolfo», A. ga, Jaume March 1 Assenst
per a la «premiere» d'«..;t Anenlo; «l:lolommo», P. Pedraza, J guez. Pnmere;; ttples: P~::;.¡eta Porset,
E'1·ancesc <;uret, J; ;\m¡c.s oe i'A .• 1 pocs dles
i
Vecino
Carme
Antomm,
<.;arme
_
¿Voleu ve1¡. 1 «.1!.1' .ttabo», f' . .r ernandez.
u- senar de r·ygülUlitJn».
tie 1es ..,•.;;tr ..s, u.: cio..nt r eut d.:
<.;mta Llore;.. '1'1ples cotmques: Ma. En aquesta estrene, la «Pena Sllen
i.
Tuta
ass.:ug.;'?
v.;.;·¡:trs
els
veure
a
Exitàs de MARGARIDA XIACU
11·
...
de
.t.uU<llCll-:,
e
el
ven
lo;
o¡·ega~.
que un Cv¡J cob.a. el mea xec va,, CIO» ina.ugth·a Ja pr~sent temporada ria feresa Klein, Enriqueta Conti 1
.a .l!.uialia de v uap;sc..na, "; AJu~.~a agalar el tren. Pans 1 tot seg'u t aÍ tUltral, actuant cada diumenge de: Carme Sole. Altres tJples: Lluísa
1
meDI. de vlrOlullla, ll>; casmo de teatre. Charles Dulhn sortt al «ha!l))
I cada mes a l'esmemat local. Tots eh, 'i'etuà, Caritat S1erra, Soledat Mll'aLealtad». Presentació de «La Presen- Sants, 10; Agcupaclo D.·amat1ca b .. nseus feStlvals fmalltzaran amb un lles Júlia Garrida, Lluïsa Valle, AnmerwlQuelle
...
«MúllSieur
crtdant:
talla». Cançons de l'homenatjat, per tlago Rossinyol, de Rubi, lO; Ate .•eu lle!» Després so•·t¡ M10mandre -el lluït
• geleta Almuzara i P ilar Gonzàlez.
ball.
la senyoreta J. Garcia, acompanyada Igualadí d'Igualada, 12; Casino ReMestres directors 1 concertadors: Ratr..ductor- i em va besar dues \ ea l plano pel mestre R1us.
mon Gorgé, Delfl Mulé i Manuel OrCONSERVATORI DEL LICEU
gades. Jo, .una mica sutocat, va1g
Dia 12 d'octubre. A Manresa. J otiz de Zarate. Trentra-tres protessors
«Per
ventut Carlina Manresana. So¡,a la Avui divendres, demà dissabte I diu- insinuar amb certa timtdesa:
ja podeu seguir. Precisament tl Classes gratuïtes de decla- del Smdlcat Musical de Catal.unya.
dil·ecció de Joan Ambrós 1 Comaso- menge, úmcs dies en els q.Jals es !Dl
Representant: Ramon P . Espmosa
que vull es veure algun assa1g.>> Llallves, es representara cNiu d'àlirepresentarà
1 A despit de l'enorme. pressupost
maCiÓ Catalana
vors Dulli~ va portar-ne a un recó
gues».
La Junta del Conservatori, amb el que aquesta tormactó lírica suposa
del <<hali». «No: Serà ~illor que lJO
D1a 13 d'octubre. A Manresa. Ate~egeu r e:¡. Tenun 1 ja 1 obra a punt fi d~ tlortar lli; faGIII.t:dts· màximes als 1 Empresa del Teatre V1ctòr1a no ha
neu Obrer Manresà. Sota la direcctó
a. t;sser estre¡¡Jda quaisevol indic~~o- qui desitgin cursar la Declamació escatimat despeses ni sacrülc1S per
de ,Pere Roca, es represe.ltarà. «Els
ci~ vo~tra ens perjudlcana. Be, catelan• ad}fiet scHicituds per assis· tal de donar a conèixer «El abamco
Faritzeu.s».
vaig rest~ar-me a no veure res. TU:· ~\r & actifest 1 ehserlyaments, que <>e- japones» al públi~ de Barce~çma amb
Dia 20 d'octubre. A Mataro. So- publicà Català, de Mollerusa, 5; R. gue lloc I estrena sense assistir jo a ran gratuits per als pr~mers soli!- tota. garantia d 'mterpretaclo 1 a.curopietat
d
cietat Iris. Sota la direcció de Lean- Surinyach Senties, 15; Lola Angla- cap assa1g.
'ta ts
·
ra a P
-Es molt estrany tot això que heu Cl n ·
dre VUaret l Paderm es P<.>Snra en da, 5, i Centre Comarcal Lleidatà,
escena «Els sense cor». Rec1tal de 10. Suma 1 segueix: 1.277'75 pesse•es. contat.
El vinent diumenM.
U
DI
STU
.ilrecordat
He
-Indudablement.
Les aportacions, adhesiOns I propoestes de l'homenatjat.
ge, dta. 13, la Companyia Galligó,
t rametre's a l'A3So- xò per què ara, amb «La sel1ora guu.
Dia 27 d'octubre. A Barcelvna. «Or- gramtS nan de
StudJUm, posaal Teatre
actua
que en
la comedi.a sentimenescena
rà
feó El Roser». Tertúlia Manelic. Sota ciació de Teatre Selecte, Borrell, 111, pa» em passarà el mateix. J o, la
tal en tres actes «El refugio».
1 veritat, no ho comprenc. L'autor d'ula direcció de Salvador vupell!l. 1 principal, pnmera.
L'ORFEO «EL ROSER ,>
Amil!, es posarà en escena •<La P r e- - - - - - - - - - - - - - - - · na obra sempre és un factor lmporAquesta obra ha estat acollida per
El quadre escènic de l'Orteo «El
tant en el moment de la «mise en
sentalla». RecJLal de poes1~s !Jer Sal- scène». ¿Qui millor que el propi au- Roser» inaugur a la temporada de a la presentació de la primera a~Dillu.lS, dia 14: Comiat de
vador Capella i cançons de l'homenatJat, per les senyoretes Enriqueta M A R .; A R I O A X I A G U tor pot aconsellar una que altra sug- mà, dissabte, a les l .u de la vetlla,· triu Emilia Baró, en la qual corneBayes, Merce Montrós 1 el senyor Funclor.s d 'homenatge a M. XI R b U gerència? Jo no comprenc aquestes posarà. en escena la coneguda obra dia podrà posar de relleu, una veArmand Delahija, acompanyats pel 1 J . GA:iCIA LO HC A amb les dar- coses, per ò tampoc no em sorpre- ue Gaston A. Mantua, «La veïna del gada mes, les seves grans facultats,
rerre: representacions de Y ER M A. l nen. Escolteu: «La señora guapa» no terrat», sota un exceHent repartí- junt amb el primer actor Josep G~
mestre Josep M.• Imón.
Poesies per MARGARIDA XIR GU ha volgut representar-la una actr;u ment. Per a inv1tacions, dtrtgm-vos lligó 1 els altres elements d 'aquesta
A Barcelona.
Dia 27 d 'octubre.
q\'e ha. guanyat molts diners a Ame- a l'estatge social, Cabanyes, 60.
I GARCIA LORCA
1 companyia.

rJJCOLAll - MARTORI
AVUI divendres. a les 5. L'obra
en tres actes d Angel Guimerà:

SAi NET I RIST

l

Nit, a un quart d'or.ze. Represa
de Ja maguillca cumedi.a. en tre,¡
o.otes, u e 11osep Ma na !!e Sagarra:
Dema, dlbi>.<bte, a. ICS 4. PltOGlCA.MA UU.dL!!:. Sl;:; AQ'j:.l!:S.
Dul!.b O.B.i.tl!;"' lJ.I!: ü;:tAN Elu·r:
SAifi<E.T 1 RIS r

GRANJA ROYAL-

-

Av ui, tarda, reobertura dtl

GRAN SALO DE TE

i
M A O A M E

amb els seua tan celtbrat1

Tes i sortides de teatre

I

I

amenitzats per la formidable

Crazy Boys
Pre~oen~aclo

I

Nit, a l.ul uu ..n u onu, el gran
éXIt dt: LIUIS l;hes: MALIA1VIE,
Creaclo per::;onal ae MEttCB Hl~.,;OLAI.J

TEATRE BARCElONA
CONTiNUA ~El'.UVACIO D AIRE
CompanYia de
MARGARIDA XIRGU
Avui, tarda, a les 5 15 I nit.
a les 10 15, l'oora a.: Lope de Ve&a. adapt~da per Ri vas Chentt:

rOS

~UtN I tUVtJUNA
Dilluns. 14, glUns tunclons d'ho.
menatge 1 comiat de MAitGARIDA XltiGU 1 fH,.IJoo¡{l~ GAihHA
LORCA

V Mt
a e0

MA!'HA

MENOCJZA
---- ---------Avul, tarda, a les 5'15:

LA MALQUERIDA
Nit, a les 10'15, .8El\EHC1 de
MARIA GUERRERO . ::unb

Maria

certs per l'ai)Jaudlt senet qu~
CUrl¡el.x el ¡ran vlollnlsta 1 compositor

EDUARD TOLDRA

ESPECTACLES PER

A AVUI
T EATRE S
Novetats. - Tarda: «Sainet Trist1
!'ht: •La Rambla de les !lorlste~•
- laraa 1 mt: úuenteove.
juna».
Còmic. - Tarda: cEl resbalón de la
reina» Nit: cEl hombre lnvls!bJe1
rarda: c.l!;ls fills del
Espanyol. veUb» 1 «Pare vos-e la ourra, amic»
r.t1': cC heu~ del ahu i «L'as d orost
Romea. - 'l arda: eLa dama del an
túaz». Nit: cbuetlo de prunaveru
Poliorama. - Turda: eLa malquen
da». Nit: «La dama de Jas camellas» .
B ar~dlona..

Nol'fa;,~~r~t~ e~o~~~l.es~it~~u~e
ml& màs» 1 eLa del Ull4noJo de r~

sas».
G; ,w t>r1ce. - Tarda: «La rema ho r
tot». N1t: e.l!:l serreu de ta cocott.
Prmc1pal Palace. - .N1t: eLa Doloro.
sa» 1 «Katiuska».

eI

I

TEATRE NOU
GRAN COMPANYIA LIRICA
Divo bar! ton: PAU HERTOGS

FUENTE;UVEJUNA

AVUI, tarda, 4'30. Butaques, 2
ptu.: LOS CLAVELES - LOS DE
ARAGON • LA DOLOROSA. Nit,
10'15. UNA MISS MAS. U ¡ran
èxit:

La del manojo de rosas

pel divo PAU HERTOGS I t.ota
la Companyia

I
GRAN TEATRE ESPANYOl
Com pa nyia de comèdies valen·
ola nes d lrh;1da per PiPE ALbA
Avui, tarda, a les 5. Entra·
da 1 butaca. 1 pta.:
ELS FILLS DELS VELLS
I

PARE VOSTE LA BURRA, AMIC !
Nit. a les 10'1:>. Entrada 1
butaca, 2 ptes.:
L'AS D'OROS

Ac¿l~~taltsia -8lmp~~,~~~0f=:

pte en una deliCiosa com èdl&.
Arn•u. - 108 present.o a ml espoeu.
cOeJada en p renda» 1 «Genoveva~
As~!~~~~!:»ti3anda de P&sO» 1 «La aJe.
gre divorCiada».
Avmg uda. - eSe .neceslta un protec·
ton 1 «<.aa hlJas de Ja portera».
Barcelona. - cMúslca Y muJeres».
«Amblclon» 1 «La pequetla DorrltJ
U"ll.lllU'-m~.
Boneme. - eJuv.:ntuu
ae1 mar» 1 d.o que los Dw·
cvasmo
des~ruyen».
ses
Bosc. - lllbUIX08, cEl a¡resor 1nv161·
ble» 1 n ahora qué?».
Bohtm =a. - «Una muJer para don
«l!a dictador» 1 «Rebucrecclón».
Broauway. - «Genoveva de Bravan~us presento a mi esposa» 1
te»,
en prenda».
«U~Jaaa
Ca talunya. - «.Nob1eza. baturra».
\ia,utlll. - cCouoce a ~u lll.Jo», lLa
noVIa de 1-'I'Wlk~teln».
Centrlc - cCampeon Harlceu. «Leo
PI t:tia del r¡a.t.O» 1 eLa 01·uz 1 la espada».
Collhvon - cEscuela de campeones•
«W uoi>le alarma» 1 cEl ltrlo do
rad O•
Comtal - el!:! brindis de la muerte»
«1:.1 I)Oderoso &rnwn» 1 cDeuda de
honon.
Dtana. - cEl dlctadon. cOick Tur·
PIU» 1 cE1 'entollno».
«JJIPWmanias» 1 eMUJe
Entença
1 e, l)eh¡rosa&».
n-:, vresento a m1 esposa•
Esp1a1.
• v•das ro~ru.•.
«.t:l brlndls ae Ja mue1
Exce ls.ur.
te» •1!.1 COl'leO ae tiOWbay» 1 CvUBD
av llit <IOUlOie es WJ hombre»
Fantasio. - cüotgota». Nlt: cEl ca.
Oaüt:.u del .to·oues ~r¡ere».
Foc ••ou - c.tiuy~:nao ue la. quema).
«l!.l 1¡,molino» 1 «::>o la con s u amon
•amnlc¡on» 1 cOro eu ~<>
Gu!lct.

I

TEATRE YICTORIA

Recordeu aquest titol:
ELS ESTUDIANTS
obra que ha ba~ut el rècord de
com1cltat.

DISSABTE I DIUJ\1ENGE. Gran.
dloses !uncions d'òpera I sarsuela

Tel 14644. Avda. Pta An&el . 11-1,¡

Tosca • Marina • Dolores
Pagliacci-Cavalleria Rus· I
ticana - Luisa Fernanda I·

Palace

Carme Bonaplata, Carme Carbonell , Carme Palazon, Maria Pla,
tenor;; Miquel Mulleras. Antoni
Marquès. Actuarà en aquesL
gnm elenc Elena Fons. unlc lmotat del sexe mru.oull, en potent
veu de tenoL Setmana entrant.
ESTRENA:

----- -----·Avui, divendres, a les 10'1[l.
Debut de la gran Ccmpany!a de
sarsuela I operetes, en la qual !1¡uren Tmo fol&ar I Emllia Aliaga
amb

DOLOROSA

LA

EL ABANICO JAPONES

per Ja ¡ran tlple Paloma Escamilla 1 el divo tenor Antoni Gaton .

KATIUSKA

CINEMES

creaclo elm del bartton Enric Zabarte, Em11ia Aliaga, Pll~r Navarro 1 el divo tenor Fehp San
A&ustm. LA BU'rACA MES CAdA.
4 PE::iSETES.

TEATRE
A les [l'30:

UA~.1A

DEl ANTIFAZ

obra en Ja c¡ual culmina l'an
a Irene Lopez Heredta. Elegant~&>unes tollhtes. :...¡,giUJ:Jca p¡·escm.•do e;;c~n,ca. A 1es 10'15, ~s
Trli!.•'iA de la comeu1a en tred
aç,e¡, tol !er. dlv1c.1t eu dos quadro:>' a' Emt ll Hernandez Pmo:

SUtH~

UE

Avul, divendres, t.u-da, a les 4
I llit, a les 11'45 TE QUIERO Y
NO SE UUIEN ERES , per Jean
Murat: TODU CORAZON, per
uean Parker;

PHI~AVERA

¡

u ...

t'i\1• •AV.,RA.-

'~"

-

PATHE PALACf:

Tres lanceros bengali es
per Gary Cooper
PREU L~lC. 1'50 ptu.

AVUI. contmua t'tarda a 12'30
nit
CANCION DE PRIMAVERA
(OPt;rcl.. per Cla~re t- uchs. 4 I
820 .
BAJO PRESION
( Edmund Lowe 1 V1ctor M. La·
¡Ien. ¡,¡¡, l 11 J, FOX •
TODO CORAZON
(Jean Parker 1 .lames u unn. 6'3S
1 ME.l'ROI I DibUIXOS
1
Demà. d ~sable. ~!ArtNAL, a
Jc.s lO'aO.

u.urut."·

a JO : LA DI.MA DEL
1 iU lÍl:_
SU~ NO Ut P HI ~AV ~RA

,

A,.IIFAZ.

GRA

¡\ ¡e:; tí

r~

PR ICE

VO DEV IL CAl ALA
Ytslt.l ló ~ ez · J m1éno~ Sales

- ---

CONTl.NLA, A LES 3 ao.
PARAI'•10UNT NEWS • DIB I.'IXOS
(betty); l>l YO fUviEfiA UN MlLLU•~ : VI OAf) RUT AS, en cspa·
n¡ol

AVUI t..tdll a les 515.

La rema ho ta tot
, 1r

...

¡e.,

10 P

r..ltn.

tt St?tï~EU Dt lA G~G01

______

Tuda. 8u ta11un. t 11ta. C•·
neral 0'40. Nit. ButaQues, t '50.
Cene~al, 0'50.

PUB LI

Os presento a mi esposa

El ¡;ra-ldlo.>

,

TIVOLI

.,y ,v ta Sid' u • Ctne humona
t.k.na. u..,..oloC, 1\lAL.•A..,, .o
IP-. " " " ' 'fi llAS liU tA~ I 0:>
~ri~cr41 O A Ml E.lPOSA.

::.e&tr.
;:o.:. lA.

Avul, divendres, tarda, a les 4.
Darreres de:

del cinema nacional

AVUI, aesst6 contmua de 4 tar.
da a 12'30 Olt. ~xlt soroll08 de ¡,.
super-producció nacional CJlo.t:.S.I\
NOBLEZA BATURRA
Hores dc proJecció. 4, 6'20, 8'25
1 a. Per lmperto Arltn\llla, Ml·
quel Li&ero, .roan d 'Ordulia, Car·
me de Lucío, eto.: l>ANA'l OtU O
MIJSh;AL tl>ketoll) I 018UiXOS .
Pl.tl!.u~ .L'At:<.J.JA, :.! I l ptes.
NIT. a partir de les 8'30, 2'50 1
1'25. - Darrera volta completa
del pro~rrama, a les 10. - Demà,
dissabte. Matinal, a les 11. EspeCial numerada, tarda, a les 8 Es despatxen localitats per a la
sesslo numerada. de D~TE I
OlUMEHUE.

METRO POL

, ,.o " s• ··ncla de l'aut.Or Uecor... e..vrv•• .s, ue R;;;.non Batlle
uema ...el> J ;¡1), da.1er .. ll'.e!D.l!>:,, . ,,~n •. c.oe t..~ MUlli!!{ UUi.. SE
..,,.,'f u lll. A tus 6 1 10-1.> ;;ue.
~. u

Fo~rar

HO RA I MITJA de pr0i'l'1lllla. Interessants lnlOJmaClOilll se¡¡ons el
DOLICiarl PATiiE JOURNAL I l'I
pro¡¡rama de eo:;~wn. tormll.t per
UibUIXOS. Documentals. Varlt·
tats, etc 1 la sunpà~lca SHIHLt;Y
TEMPLE en un.1 aellClosa comedla. - .t:.Nl'~AUA UNA PESSETA

ROMEA

Tarda, continua: 3'30, 6'30, 7'15.
DIBUIXOS
NOTICIARI FRANCE ACTUALITE.
VIOLINES DE HUNGRIA
Butaca, 2 a ll. A lea l'tE•. 1 Dta.
NIT, A LES 10, ESTRENA:
E.tERCICIOS ESCOLARES (Di·
buixos>: NOTICIARI FRANCE
I NSTANTANEAS
ACTUALITES :
DE HOLLYWOOD : UNA NOCHE
DE AMOR.- Numerada, 5'50 p t es.
Solemne sess.ló de r¡ala. Pel caràcter excepcional de veritable
superproducció clnemato&;àfloa
regiran els dles reiners els següents preus: Tarda I nit : 3'30
ptes. A les 7't6: 2'50.

Tarda. a Iu 4. Nit, 9'45:
Louise Ullrich en REGINA : lvan
Petrovich en
FIESTA EN PALACIO
amo Cam il a Horn: Ronald Col·
man en el oeu tr¡olil.l:
UN kVENTURERO AUDAZ
arul> Loretta Youn& I Warner
Oland. - Demà, dtsao.bte 1 diuDlmenge, matinal. 10'30. LLU.NS. E~Trl.ENA DE LA DIVER.'lWA l'ftOUuCCLO N.l\üiUNAL:
60 HORAS EN EL CIELO
amo Alady, Lepe, Conesa r Nolla 1
el rum de King Vidor :
EL PAN NUES f HO DE CADA DIA

CINEMA CATALUNYA

ACTUALIDADES

h'*lon . 2'lO'l6
CompanY II Heredla - Asquer1no

lA

MARYLAND

CINEMA PARI S

CINEMA

coououa ~e1eot uNA PE:>
OOLUMI:H•
f~ Ur 1~IAHIS

ORO

Y PLATA

I de la ¡¡Tandlosa superproducció

AMOR DE MADRE
Nit, a les 10. Sensacional ES...
TRENA.

RUSIA REVISTA 1940
La meravella de la clnematogra!1a

I

1
1

FANTASIO
Tarda, a les 4. Darreres projeccions de.
GOLGOTA
Nit, a les 10. ~l ~ENA de 111
dl\ ert1da pelllcula.

EL CABALLERO
DEL FOLIES BtRGERE
per Maunce Chevaller

URQUINAONA
- --- ------A\'ul, divendres. turd&. a les 4:

La Loteria del Amor
per Pat Patcrson 1 Lew Ayru
Nlt. a Ics 10 ESTRENA de l.t
Cl·eac1o cun de Catalana Bar etna .

Julieta compra un hijo
Demà o...,_,,.b e. :\lAI'lNAL. a
leo. 11. Thrdu, a les 3'30 1 numerada, - E:. de<p&txen localitats
per a a\UI, dema 1 d1ume••11•

fALS VIATGE:. t!G.

ANUNCIEU A
LA HUMANI TAT Llegiu LA HUMANITAT LA HUMANITAT
1 Llegiu

I

COLISEUM
A~w. tarda, a les 4 . .Nit, a 1e1o
10. ESCUELA DE CAMPEUNt:S
(Esporliva): J>AkAM\IúNl' NE'fl:>
No. 6 (Revista): LA DOBLE
ALARMA (DibUix de ... open) i
Claudette Colbert en

EL LIRIO
amo Fred Mac Murray I Ray Ml·
lland - (Es un oroarama PARA.
MOUNT>.
Es despatxen localitats nume·
rades per a les sessions especials
de demA, dissabte 1 diumenge.

EM PRESA CAPITOL
C A P I T O L:
Avui, sessió continua de 4 a
12'aO: LA NOVIA DE FRANKESTEIN, per Borla Kar1oa; CONU·
CE A TU HIJO. per Jack liolt.
E X C E LS I O R:
Avw, sessió contmua ae 4 a
12 ~O: EL BRINDI~ DE LA MUER·
TE. en espanyo1, ¡¡er wat·uer .o..,.,.
EL
ter 1 Coilll:lta Montene¡¡ro;
CORREO DE BOMBAY, per .Eu
.
HOM
UN
muna Lowe; CUANUO
BRE ES UN HOMBRE. per Oeor¡¡e Olmen 1 DIBUIXOS.
C O M TAL:
Avul, sessl6 contiJ:Iua de 3'45 a
12':SO: EL BRINDIS DE LA MUf.RTE, en espanyol, per warner baxEL
ter 1 Coruúta Montenegro;
PODEROSO BARNUM , per Wa..
llace Béery I Adolphe MenJou
DEUDA DE HONOR, per KeÓ
,\.eynard J DIBUIXOS.
W AL K Y R I A:
Avui. sessió contmua de 4 a
12'JO: EL PODEROSO BARNUM,
per Wowdce &ery 1 Auolpue !..leoJOU, BAllO I'RE;,10N, ~r Edmu.ua
Lowe 1 'VIctor Mc. La¡len: LA
LEGION BLANCA, en esp."W1ol.
per John bo1c.s 1 Loretta ïoun¡
I OIBUIXOS.

BRAUS

FEMI NA
Avili, tarda,
clons de:

darreres

proJec-

EL VELO PINTADO
per Greta Garbo
NI~. solemne estrena en sessio
de ¡ala sense au¡.¡ment de p~u
de:

Cuando el diablo asoma
per .Joan Crawford, Clark Cable 1
Robert Montgomery, Produccionl!
~lEl'.ftO GOLDW'{J.'j MAVER. Es despatxen localitats amo tres
dies d'anticipació.

ct~.lte•.

OLYMPIA
DEMA, INAUGURACIO ... I!
..DE LA TEMt'tiH KUA 0.- ICIAL
DE CIRC EQUESTRE
TARDA, a les 4. NIT, a les 10
Alo!Ut..:>.L

i::>.:..~oa..... u.~Al.

PROGRAMA: WILLY • JO, CHES
TER KINGSTON , ASTON S TRIO

RAM PER
l'Inesgotable font de Ja grAcia
I TOKAY , CHHI~TIAN FLtRET·
TE LOS OSOS COMEDIANTES.
de BERG

POW ELL
11nsuper~o.ble

dent del

trapezista, pruce.
CIRC BARNUM de
NOVA YORK

Beby

Maiss

and

W.:St

Par'"· - clC.egiJ:Ia», d'testa en plllC•->» 1 cuo ..~eu.urero auda¿;t.
Patlle Palace. - c<.anc1on de prun~
verat, «.bB.JO pre.$10n» 1 c"!oao CQI"

C.

ELS REIS DE LA RIALLA LI
TSHAN CAN. Els tradlc!Ónlls
AUCUSTUS DE SOIREE ~e,;J.s..
seur de plst~o WlLLYAM'S PADespatx d e localitats a
RISH.
les taquilles ofictals d' OLYMPIA
i als Centres de Locahta.s. DE~tA. l.NAUGl.JRACIO ..
TARDA, A LES 4. NIT, A LES 10

MONUMENTAL

ZOOII.

1

PtiiiClllal. - lllbuuos. c.l!:l a¡¡resor 11&
VU.ltJIBI 1 e 'i llllOI'Il QUtitt,
PUb il l.i memil. -- ,,o.t...l.U·"· J..n.101'llllo
ClOtu., l'Wpu. L4tit:o, etc.
ROYill. - «UJOS cai.IU.):.OSI, tOro t.
U<>l.tlll.::i»
Ha. .. u•~•· - cueaeoo, 'I'l".IWI.Hi Y t-"'
l>DoeOQIQ, - U.! 11.41UaCII úe la U'~""
ra» t.vlana y n..more» 1 cWOllCit•
Ban.
Snuorc. - D1bulxos. eLa Cll1stera ae •
aue.-te» 1 •.ue, •iillcltl·Ob oea.;a!les>
Talla. - eL;. ~"uu.s ruUl4t. cr.v Il.> Iol'

' plata». ~ 1
•ru...ur a~ w~ú•t» ¡ reclt<~l I)Oé>IC
«LHu. uoutuo~& uUJ awo.
Truonlt.
I>J\Ulvles uc uo Uh•» 1 «La ue.;.u.
Dlumense, 13• Tarda, a Iu 3, 45 :
D1uabte, 12. _''('arda, a les 3'30 :
le,u ~u · ,..,.. •t:) ,.,,u...uu» • •~'""
Presentac10 oel fenomen
'
roLol.>t,
GRANDIOSA CORREGUDA DE
RAFAELILLO
Ur>lu.l!;aona. -· eLa lOteria del il_D1001
BRAUS
com a m alador de braus
Vrctona.- «Uru eo I& cal.e». coe '
DE6
6 · braus deS Ola L VlDUA
braus del CONDE DE LA
cu,ll14 un p.-ute-:Wt•.
E R
.,
CORTE
c10uu co.a~u• oirei llll
Volca
, h · • 'Jtl~'t:~~~~; ae vnm ..•eru ~
Niño de la Palma
Lalanda • Armilhta
&16m . uel IUE. O» I cflefl .. de
Cagancho • Armiliita
Bienvenida • Rafaelíllo
•El poderosa ~D~,
•
l"AN1ASTIC CARTELL!
CAHTELL :::. PRE~I
caa·
~•Ju pculon» I eLa iealóO blalll
,.
ENTRADA, 2,60
ENTRADA, 3 PTES.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' XIle. - c.El aml.¡o de Pana.:IIb
cUo patrulla.:..
FESTA DE LA RACA. - DUES GRANDIOSES CORREGUDES Dl::
BkAUS. UUES I'I:.H AL~ DIE& 1'2 I 13 D'OCTUBRE Dt:.L 1935

-l

lnom. - eSeamos optlmlstast, cDa
LU<> por uu CUA», c:.lO uuhones de ena·
mOI'aUaS.II.
..,, eteroo ensueno», cats!> nu
lns.
enes eo Nueva :tork» 1 cDloses».
Kuriaal. - «Anl v1ene el noVlO», cB&
JO ¡li"'>l001t 1 CUJOS Cli.l'tn0606t.
Lale,ana. - eUua mu,¡er p.l.l'8. dos».
,..,a OIJa de nadle» 1 cLos desap6·
rccldOS».
41lJna muJer que sabe Jo c¡ue
M•raa.
qu1ere», c.•eu uwyln», eta amor de
vlll'lUb U».
Mar.tl<lllú. - cVIollnes de Hungna»
... ~. t.vna noco.e de amar».
M1u 101, - 41L.u. lroucei'.J. <.~el amau
«A.wores ae un dll:l» 1 «La tlecwu
•.o4.10 1:1 Clelo 1.1e vuoa•
Mi1;~~u,_
.. v ut:tan m¡¡, Cllnc,one:.» 1 cJ!.I ene·
uu•v l)úbuco num. 1».
Murupo1, - 41J.e qwero 1 no se c¡we•·
t>,.,,,. cToav ~;Ulll.GOU» 1 cue~> ¡ane~:
l'o.>~> benaallt:S».
Mlilral. - cus presenLo a ml esposa
1 cv1d118 ro"..u,"
Monumental. - ú'ascmaclon», cQuie••
maw a1 ur. Ct·O>!oY~» 1 cOn br<~vv
eu ore bravO>!».
Muna1a1. - .LJ&oulxos, cEsta.ladores oe
ltl. uocne» 1 e v1a..,. roLus».
Nuna. - cJ:;J eu...wLo ut: una no.,;h<1•
.,..,.. paLrWia. l)erQIC1a» 1 eV¡allll ro

JARIETATS

AMtl

s

I

AMATEUR

Chent del dia
o Mil duros i automòvil

N (. M 1:.

a;
a;
Amèrica. _ cHuyendo de la. QU&!IW,
c};t a¡¡resor lnvlslble» 1 cldentldad
desconoclda».
Arenes. - «Doy ml amon, «8eamos
opt1mlstan 1 cMatando en la &OIIl·
Re
bra•:

TEATRE

I

-J
el

De 10 a 12 nit: lradlCIOnaJ¡¡ Can

FUENTEOVEJU,'JA

LA DAMA OE LAS.
CAMELIAS

Orchestra

de ¡·aplaudida Vedette
de tantasla

DORA DELMONTE

l 'H nMEli•TGE Ot
TEAIRt: PUliUhAUA
AAPEl ·lES MESTRf=S
flòt:nAf..; DIAZ DE

f A

~--------·------------~Llegiu LA HUMANI TAT

G • l• ••LA

La rambla de les floristes

Principal

ao

-

TEAT RE CATALA

Sublim tnterpreLació de
Guerrero.

FRONTO NOYETAft

"u•

Avui, divendres, tarda, a I• fo·
P artit a paia. AZURMEND¡ _ ¡¿
JONA contra PASTOR - URZA,y
Nit, a les 10'15: Partit a cistella'
ERDOZA MENOR - LlZARRIBAà
contra URRUTlA - BLENER
· Detalls per cartells.

TEATRE tiOVE TAfS

dramàtica

111

1.' 1ERREZ.

tnuml ae MaPY Cortes, Tereseta
Moreno, Rosota Hernan Isabel
lis .orch, Santpere, Leon . Alares
Cortes. ~o bellt.s!nmes g1r1s U1·ao
presentit.CIO.

GU EA~t:H O

divendres, tarda.· Goa.
NAOA li · EGOZCUE 1' COntra,
LUCIO • SARASOLA. Nit · ~
d'cAsos». GURUCEAGA •.
TECHEA contra JUARlSTl I ,.,,,

UG¿

EL HOMBRt lr~I/ISI~Lt:

Com panyia

------

Frontó Principal Pala;

El TEATR E

TEATRE COMIC

1135

T i~~~~~» __: •;~~~~":úro

M.

'

-

. la humanitat

DIVENDRES, 11 D'OCTUBRE DEL 1935

•
c..LIIStRIAI

ttecuwclo

1

A

«La Nacióm) està
trista

1Jl; or&a:~ ta

JAI.I. .. ft¡;
reliton

HUM.
14441>

saroelona un mea
foti . un trimestre

Sí, sen¡¡ors: La Nac16n estd trts-

1 1a ho veureu St llegiu els
Jrag 71•ents d'un seu eleglac ed¡'to-

.
•
nal. I veureu per què; perque ht
ha dt.ans.-: els qu.e 111~1 no han estut .Stmpattcs a l ex-director de Ell
V!eJo Verde- que no .can tel} .les
exce!lènetes de la poltttca ¡ez:z:tsta
de Mussolmt.
,

4'68 "'-'
10' 60 •

Portu &al

,,._

Idi Hi al Ritz

J

• 11 res oa1sos un trimestre il'- •

*!!E- -

«No hemos de oca.tar nuestra sorpresa a.nte lo 9ue sucede en to~o
al contucto lta.o-ablSmlo. Ya, ayer,
~ nuestro ecUtonal de pnmera pagma, hac!amos referencl& a la guerra del bu!o mlcJada. por los perlód.lcos revo.ucionarlo3 Y etiopes de
t?d0 el mundo. Hoy hemos de IOSLS·
tl.r para afirmar que esta guerra,
por sus consecuene~as, puede ser la
que mayores desastre ocasione.
Se ha lDICiado Y de.sl,llegado con
febnl act1v1dad una. gran ~:ruzada
contra Ital:la. Qwza. lucra el .rua de
ABISINIA-BAR
ayer el senalado para comenzar esta
ofensiVa contr:a el tasclSlllo. As1,
-Bueno, ¿y ahora qué va a tomar
la:; notiCias que J.egaron durame wel señor?
do el dia, de toda s las Agenc1as. de
<De "El Slglo Futuro".>
t?ctos los corresponsales, eran ablsmwttla.u

Cal aguantar
callar

El corre&ponsal a Madrid de La.
PubliCitat comenta amb ttna íronia les paraules id!Ui3ues que, a
l'HoteL Ritz, entr e P at t plat,
s'han dedicat els sen¡¡ors Gil Robles t Lerroux.

ta,

PUU8 DE 8U88CRIPCIO

un tri 'Tlntn

El DiluVio publica un didleg entre un lector i la Direcció, del qual
. ter
t
ens semblen m essan s e1s segtlents paràgrafs:
e-¿ ... ?

«Uns cent vuitanta diputats pertanyents a la majoria. ¡overnamental han segellat a.mb la. !orqullla. 1
el ggnivet el cpacte del Rltz», com
a rèplica a allò que la llegenda va
batejar amb el nom de cpacte del
frontó», amb la cU!erènc1a que el del
frontó va .oSSer, com de1xem dit,
un> pura llegenda, mentre que el
del Rltz ha estat un acte politic
d'intenció bu:;cada. Ha fallat l'efecte que s'intentava de reunir la
me1tat més un dels diputats en el
banquet; la .laJoria actual no dóna quòrum ni tan sols davant la
suggestiva realitat d 'un suculent
menu. uns vint diputats, ultra els
":nstent3, s'han adhent a la testa,
entre ells el senyor Cambó, al qual
el ~enyor Lerroux ha dedicat unes
frases d'elogi recordant la seva ant..ga rivalitat ja desapareguda.
Aquesta nota no ha estat la. menys
Important de la !esta. El senyor
Le,rvux, en donar compte de l'. dhes16 que personalment U ha manitesta& el senyor Cambó - «breu es-

Doncs
què es creien? ~;~a t~~~e: =:n;m _:; h~e~o~~i
Llegiu aquests pardgrajs.

a. tes seves parauies accents de re«Al caoo de doce me.':;es, el muer- conCI.Ilaclo. El senyor Lerroux terua
to na re3uc1tado completamente. Es· per a tothom una mirada paternal
ta es Ja pura realidad.
1 un gest prote-tor; s'havia reconCIVuelve a orrecer :;us gestos pecu- bat no solament amb el terlt d'Ho3' liares a la adrruraclóc. del pub!ICO, tatrancs, sinó tambe amb tots els
I posee penódloos mcondlc10nales - seus vells detractors 1 amb totes les
•¡ acaso demas1ado - y vuelve a te- forces del pas..<>at, amb les quals
uer gentes esperanzadas.»
s'havia barallat: l'E3glèsla, la banEs r e¡erez:z:en a Manuel Azaña. ca, les oaga.rqu1es pol1t1ques, etc.
es publiquen a lnformaclone3, el
A part de les tendreses que ha dediari adm irador de Joan March, i dicat al vell patriarca del radicales signa l'ex-poeta Emilw Car- lisme, el cap de la Ceda ha vorejat
rere.
de front el pro'.lcma politic que
J es clar, home! Doncs, ¿què es més podia lnterc~~ar l'auditori: el
creien? No e1t Manuel Azana: en de la continuació de les Corts. La.
ALEGRIA EN LA POLITICA
la Republica ès amb la qual hom qt.iestió ha estat tocada. en el punt
NACIONAL
te esperances. 1 les esperances més viu; eLs dubte3 que alguns han
-¡Oie con ole! La. Prensa no se
aviat seran realitats.
pogut fon.tmentar sobre s1 l'evenocupa màs que de la. guerra. ¿Te patual dissolució de les actuals Corts
rece que nos dcdiquemos a reformar
esgotaria la facultat presidencial
la Constitución?
han quedat esvaïts. El cap del grup
(De " El Sol".)
més nombrós de la Cambra, el veritable lider :! la majoria- titular,
a. més, del ministeri que regenta le3
¿per què estan, ja la U11 any t forces armades del pals-, ha emès
dies, suspeses tes garanties COllS- el seu dictamen, sembla que •nVioLitucionals?
lab!e, que té el caràcter d'advertíHo pregunta El Liberal. I nos- ment. La dissolució esgotaria •.1. faaltres. 1 tothom.
cuitat presidencial de dissoldre les
«¿Cómo se justifica que subslstan Corts. Per això s'ha volgut ratificar
la prev1a censura, el estado de alar-¡ el pacte de le3 actuals forces gover·
ma, el regimen de exccpc16n en tudos los órdenes de la VIda puullca?
La Constituc16n, sm embargo, e3tà por encima del Goblerno y de las .. •
Cortes. D1manan de la Constltuctón
todos los poderes, Y cuando la. Constitución està suspendlda, no h11.y
ninguno de ellos que no esté detentado.
·
Ya sabemos que la su3penslón de
garantias
es constitucional.
tiene que exphcarlo
nadle. Eso no
cLos oorecnos Y garant1as oonslgLAS SANCIONES
nados en los artlculos 29. 31. 34, 38
·
-¿La castipremos?
Y 39, podràn ser suspendldos total
-Si; a pan y Adua.
o parc1almente en todo el terrltor1o
(De "El Debate".)
nacional, o en parte de él, por deCap notl'cl'a .•. not'lciable
creto del Goblerno, CUANDO ASI
LO EXIJA LA bEGURIDAD DEL
ESTADO o EN CASOS DE NOTOAhir al mati, el senyor Ple no comRIA E INMINENTE GRAVEDAD», :~~~éo~h~e~&~i~sld~~~~~~~~t
cUce el articulo 42 de la. Constitu- rebé totaL El governador, interl, desción.
Se pudo entender que asi lo exi- pres de fer diligències pels centres·
gia la seguridad del Estado en oc- oficlals, anà. a. l'acte d'lnau~uracló de
tubre de 1934, porc¡ue los .sucesos de l'edifici del Departament dEconomia
aquella fecha eran de notori& gra- 1 Agricultura, projectat 1 construït
Govern
la Generalitat.
vedad; pero en octubre de l93ó no pelEndarrer
el Palau
es de
feien
comentaris,
h ay nada, que !losotros sepamos, , com sempre, entorn del conflicte inque ponga en pe.1gro la seguridad , ternacional però la conversa ~s desdel Estado; no hay absolutamente I vià ahir preferentment envers la. dlnada. que deba conslderarse como ferèncla de tracte que s'observa. en
caso de «notorla e mmmcnte gra- l'exercici de la censura entre els dia__ _
vedad». Y a. falta de estas cacuns- n s de Barcelona 1 els de Madrid
LOS VERDADEROS A.GRARlOS
tancias, no c.; constitUCIOnal la sus- 1 províncies en tractar d'aquest afer.
pensión de los derechos y garantlas
La diferència de tracte que es vol- Desenràftate, Basillo; n o es lo conslgnados en los citados artlculos. gué justificar en parlar de temes
mlsmo declr "La. Càmara. slgue ocuLa. suspens1ón de garantias no politic.> nacionals, no és just que
PJndose de los tr lros" que "La.s eà.- puede ser mmca lndefmida. El mis- vulgui fer-se prevaldre, menys enll!aras siguen oeupada.s por los tri- mo precepto dlce en su pàrrafo cara, després de les manifestacions
ros" "'
quinto:
fetes darrerament pel senyor Ple,
(De "La Voz".)
«El plazo de suspenslón de garan- amb intenció francament liberal I
tlas constltucionales NO PODRA equitativa.
EXCEDER DE TREINTA DIAS »
Hem de creure encara que no hi
Al Gobierno y a las Cortes del ha preferències?...
conglomerada no les bastó un mes
para garantir la segun~ad . del EsInauguració del nou de·
tado. Y como la Constituc1ón cUce
t
t d'E
. i
también:
par amen
conom1a
«Cualquler prórroga - de la susA . lt
"
pensión - necesltarà acuerdo pregrJCU Ura
Vio de las Cortes o de la Dlputac1ón
.
.
,
permanente» y los del conglomeraAhlr al mlgdla va celebrar -se 1 acdo acucUeron a las Cortl's y a la Dl- te oficial d'1nauguracló dels locals
putación durante uno y otro mes. y on nan quedat lnsta.Hats el Deparlas garanlias, que no se pueden sus- • tament I Serveis d'Economia 1 Agrl' pender slno por TREINTA DIAS, cultura, ~ la casa propietat de la
llevan suspendida.s UN Af.IO. »
«Caixa d EstalVls de la Generalitat»,
al carrer de Fontanella.
El nou "<ilftci consta de quatre
plantes 1 fou projectat 1 realitzat pel
d arrer Oo
Heus acl unes 1tts• ·s paraules de
vern d,e 1a o eneralltat·
Heraldo de Madrid:
ASSIStir
e. 1acte el . Governador
cNo somos nosotros. Ha Sldo el general mterl. senyor Ple, i els ~esJUGAR CON FUEGO
Comejo
de
la
SoCledad
de
las
Nators
de
Cultura,
de Governacl t
1 .
d'Assistencm Social, a part, naturalL~val-Culda.do! ¡Sl me muevo de c•ones ~1 que ~a ca1If~cado a ltalia ment,
del d·Economla, senyor Sedó.
aq11.1 nos vamos todos al hoyo!
de nae1ón agrcsora. Se ha mcumTambé hi havia. tots els Caps pre(De "Informacio:1es".)
plido, el Pacto Y lóglco es que la. sldents, secretaris, en¡inyers 't E:l
justlCl~ n~ surra menna ru dcspres- personal del departament.
t1g10. c.QLie seria entonccs de la paz
El gestor del departament senyor
futura, del Indispensable soslego en Sedó, després de ter els honors als
que han de vlv1r los pue!llos para Visitants, els féu un discurs destacumpllr Ja mis10n que a cada uno cant l'obra que havia vingut realitcompete? ¿O es que va a prevale- za.nt el departament que regeix. No
cer el crlteno de la regre3u;m a. la digué, però, qui ho havia realitzat.
barba~ie, del derecno del mas fuer-¡ Acabà fent un elogi del senyor Ple.
te o ael màs audaz?
A continuació parlà. el president
Los hombres. como las naclones. del Consell Superior d'Economia, sehan de resolver sus problemas mteligentemente. dentro de los estnctos posï.ulados de la razón. Y a eso
,
habrà que 1r, qUJerase o no se quleïi
· ra, aunque. a juzgar por el espmtu
J
l general
del Mundo, son todos los
~~...;:::;;;;;,;;;;,.:::;,._ _ _ _ _ _- J
paiseli los que en esta ocllSlón fortalecen sn creenc1a en la paz y conULTThlA HORA
denan todo mtento de agreSIOn.
?reus r Jbentats
Es oo suponer que la Asamolea
~àpoles.-Se toman precauciones
fil esta ciudad en pre,·Wón de un de la ::iOCiedad de m.. Nac10nes, en t
Transformacions
cuyo seno. según Jas mformaciones
Potlble ataque abWnlo.
telegràflcas,
se
na
>1sto
con des(De "El L'beral".)
agrado el emplf'O de gases por las 1
'otes les
fuena.s mvasoras, abordara. el pro-I
b;ema con serenldad y con verdadera esplr1tu de Just:cla. No ha de 1
pesar poco el contraste que supone
el hecho de que los alll'!lnlos, para
defender :.u terntono con coraJe, .:>e
ha.yan hmitado a emplrar. como en
el sector de Harrar. utenslllos de
guerra primar1os, segun aseguran
los despachos de las A¡endas.
Sl condenable es la ¡uerra por
pnnClplo, mucho lilàS na de serio.
mucbo mà.3 indignaC1ón ~ dolOr ha
de produc:r en las conctenc:as noP.\I:..\ P..\ .\R EL RATO
b:es y j~t1c:eras ta 1ucha tratncla&
i~·' USted te da pena que uyan en que se ape:a a los mas horr.pl_,Illa .l~¡ mon&rqulcos?
lante:> med.:os de\'a.St~dores para lm·
~ ~1i.là • A au lo que me da pena es ponerse a una.s gentes que delien--van!
den su pedazo de tierra a toda
me "Heraldo de Madrid".)
costa :t

Si hi ha
tranquillitat. ..

le

~

~·
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EL TREBALL •
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Els tècnics de la indústria tè~til de C~- VELLS DOCUMENTS QUE TORtalunya s'adrecen al gest.or d Econo~ta NEN A TENIR ACTUAliTAT
de la Generalitat -·- RemeiS per a evitar Com a conseqüència dels acords
• •
presos amb motiu del VII Congres
la CriSI
Mundial de la Internacional Comunista suara celebrat a Moscou, s'ha

cap cens ni estadística no pot dir entf!.ulat una discussió entre els ~
uns on arriba la desorgarutczacló que ClallStes espanyols. Uns són partt~a.
en la vida matenal i moral de la riS d'adherir-se a la Ill Internac!otndústrla 1 els element-s que la In- nal,mentre que uns altres pugnen per
t~gren hi mtrodueix el malestar con- ¡ restar fidels als postulats de la. II Intinuat 1 la manca de treball fix.
ternacional.
.
Durant llarg temps hem vist els
Amb tal motiu creiem oportu .reestorços que mdiv1dualment i col- produir un document QUe es va llegir
lectivament han fet l fan els ele- i que fou aprovat, en el Congrés del
ments patronals de la. indústria per Partit Sociallsta Espanyol, el cUa 12
a assohr l'acaoament d'aquesta èpo- de desembre del 1919, 1 que diu:
ca de depress16 1 coneiXem com
«La lmport:mcla que la masa trarungu les 1111muês batalles ae cada. bajadora concede a la. revoluc16n rusa
rua que han lliurat 1 han de lllu- y el en~us.lllsmo que manlhesta P?r
rar per tal d'arribar a mantenir su- la Republica de los Soviets estan
rant les seves empreses amb el au- «plenamente justiticados».
mm de pérdues, però ningt.i com
Desde. el comienzo tte la era revonosa.ltres que couv1vlm amb Ja mas- luclonana iniciada. en 1914 con la
sa. obrera que treballa en aques~es ruptura de Jas hostilldades entre Jas
mdústrles, no pot estar e.ssaoentat prmc1pales nac10nes europeas, nin·
de llos on arriba la necessitat de gun acontecliniento ha tenldo tiUlta
posar remei urgent a la s1tuac16 Slgnihcación para. el prog¡eso de los
actual per a ente.r-ne de pitjors.
icteales de la d~mocrac~a proletarm
1
como la r
uc1on tnuurame en RuPROTESTA CONTRA LES sia. en octubre de 1917.
tat actual 1 els remeis que, al no¡,.
namentals, pacte entre cavallers.
Sean las que qweran las deficienTRAVI:.S QUE IMPOSSISI·
tre JUdiCI, poaen apllcar-se amb ehLITEN EL DES I:.NVOLUPA· cias del Goblern? de los Sov1ets, el
Aquest aspecte del Ptob.ema no és càcia per a arnoar a. moderar, s1 no
el que na tractat el senyor Lerroux a. curiU' del tot, el malestar caoa
MENT DE LA INDUSTRIA Partido Soc1allsta. Español no puede
en el seu discurs, de major finura., dia mes gran existent entre tots els
Són umomorables les representa.- hacer otra cosa. «slno aprobar la
però, i amb mes agudesa d'Intenció elements que v1uen la vida de la clons que les entitats patron~ls de conducta» de las orgnruzacwnes proque altres que recentment ha. fet el industria tèxtil.
la industria textll han 1et als po- letar¡as que desde la revo1uc1ón de
mateix oractor. El vell lleó s'na senoers puolics soll.lcltant un ajut o be oc~ubre v1enen ocupando el Poder en
tlt avui una. mica serpent. El «lelt
LA INDUSTRIA TEXTIL un a.lleugerlment de traves per a Rusla..
Los defectos que se atrlbuyen al
motiv» del seu discurs ha estat la
l:S LA t'kiMt;HA INuu:,· 1mpulsar les exportacions dels noscontmuació de l'aliança Cie les forTHIA DE CA'l'ALUNYA
tres productes manutac~t.rat,s; lor- Gob1erno de loo Soviets de obreros
ces governamentals, afeg¡nt-hi les
No és cap secret que la nostra men un munt considerable els do- y aldeanos no son debldOS a su proreticències 1 les Insinuacions que industrul es la pnmera de CaLalu- cuments de tota mena que estudien pia actuac16n, smo al estaao de desconvenen a les seves tunc1ons poll- nya en tots els ordres, tant pel to- les pos~ibil!tats de resoldre la ,ltua- compos!Ción completa en Que dejó al
tlques 1 a lc\ !unc1ó paternal que tal dels capitals emprats com pel ció creada, a. la. indústna despres pats el régunen ztmsta.
Conoc1aos los princ1p1os que rlgen
s atribueix respecte el republicams- valor de 'Ja seva proaucció com pell de l'eufólia dels anys 1914 al 1920;
me. Ha tingut veritables frases nombre d'obrers que te ocupats, ja les dJscuss1ons sobre la m1llor ma- la conducta del Gob1erno revoluclod'1diH1, a base d'imatges sobre el directament, ja. mdirectament, per nem d'actuar per part dels elements narlO de Rusia, el Partldo S<xaa!Jsta
cor, p...r e.l &enyor Gil Robles.
les Innombrables lndústries auxU1ars patronals 1 del poder püblic són m- Español declara que estos prmc¡p¡os
La significaCió de l'acte es reflec- a les quals dóna vida en el seu des- fimtcs, però llevat de l'esforç que «son exactamente los 101smos prmtia a la tarda, a. l'hora de la diges- cnvolupament constant.
1epresenta el treball portat a cap ctpios soc1al!stas» en los cuales debe
tió, als passadissos del Congres, on
La criSI endemica que pateix la pel benemèrit Comitè Industrial Co- uuormarse la actuaclón de todos los
els diputats de la majoria posaven lndt.istrla textll i sobretot la coto-¡ toner 1 pel seu s1milar de la m- uulitantes de la Internacional.
«Como los max1malistas rusos, el
de marufest llur satlsfacc16 i llur ne ra, s'ha convertit Ja en un tòptc, dústria sedera, cap més esforç m
esperança.
sobre tls orígens de la qual 1 els tasca de conjunt no ha estat por- Part1do Socialista Espanol considera
que la dictadura del proletar1ado es
Optimisme exagerat, eufòria irre- possibles remeis a aplicar, hi ha tada a cap.
flexiva, de .a qual no restarà. res hagut tota mena d'opmions, mes o I Aquesta situació esdevé lnsosteni- una condición indispensable para el
dintre poc.~ dies, quan les cucums- menys ben meditades 1 eficaces, mes ble 1 tots els slmptomes 1ndiquen un tnun!o del ~ociallsmo.
No debe creerse, sln embargo, que
tàncies poiltiques els despertin a la o menys documentades, però que. en ' agreuJament. I per això nosaltres
realitat; però avui tots confiaven general, no han Mngut, malaurada- creiem arribat el moment que l'in- la dictadura del proletanado ha de
revestir
necesarlamente la misma toren els efecte:. prodigiosos del pacte ment, el ressò que calia. entre els que terès suprem de la coHectivita.t exldel Rltz.»
podien 1 haVIen d'aplicar-les, 1 la m-, ge1x la presa de mesures que fins ma en todos los paises. Antes al con- - - - - ctustria tèxtil ha anat passant els dies ara han pogut anar-se evitant però trario, esta forma tiene que variar,
I els anys sense obtemr un millora.- que l'estat actual de Ja indústria les necesaria.mente, según el grado de
desarrollo y el perfecclonarruento inment en la. seva vida, sinó al con- fa ja imprescindibles.
dustrial de las cUstintas naclones o
tran, ha empitjorat més cada temLes entitats que sotscrluen s'adh e- grupos
de nacionalldades.
1,1orada. amb poques alternatives.
reïxen en absolut a totes les maniLa imltación servil de los procecUI a.vu1, honorable senyor, nosa!- festaclons fetes per les entitats patres ens velem obligats a ajuntar tronals sobre la. necessitat d lnten- mientos empleados en una nación deIn. nostra veu a les moltes que han slficar la tasca dels esmentats Co- terminada. para hacer valer la tuerza
del proletariado y conseguir la. vicu~·l'i acudit
als poders públics pel mateix mites Industrials en pro de l'expor- torla sobre el cap1talismo la coiiSlden:otiU pe.rque avui veiem aquesta
tació dels articles produïts per les ra el r artldo Socialista
Espaï1o1 como
que es ladebase
de la prospenostres manufactures
I, com
a concon- un error que expone a. los més senn dustna
ritat ecpnom1ca
Catalunya
1 ele- seqüència,
a llur demanda
d'una
ment prmcipal de vtda de gran part tlnuïtat en les relacions de comerç sibles fracasos.»
As!, pues, la linea de conducta que
~
de la seva població. amenliçada per exterior 1 amb' la necessitat de con- el Coauté Ejecutivo desearla ver
perills gra.vissims que en portar-la cloure els tracta.ts comercials pena la rui.na deixarien en la miseria dents de trarrutac1ó durant molts me- adoptada por el Partido Soc1allsta
Español, conslste en hacer todos los
nyor Torres, el qual féu un elogi 1 tant els que hi han esmerçat llurs sos. Ens adherim a. llurs protestes esfuerzos
poslbles para que Ja orgafeliciti. el senyor Sedó, 1 aclamà Ja capitals com els que hi tenen la contra els règrms de contingents i
niza~ión socialista. y obrera mterna.gestió del senyor Pic.
font del seu t reball 1 de la seva vida. ¡ de represàlies que unes vegades lm- clonal
se constituya. en la salvaguarClogué l'acte el Governador geneposslblllten l'exportació I altres lmdis. mé.s eflcaz posible de la eXIstenral, inter1, senyor Pic, amb càlids
NO HI HA CAP ESTADIS· mobtlitzen partides importants de cla
y desarrollo de la Republ!ca rusa.
elogis per al gestor senyor Sedó ¡
TICA QUE EXPLIQU I LA , numerari I, finalment, per no caure de los
Soviets, al m1smo tiempo que
restants gestors, Caps, secretaris, etc.
VERITABLE CRISI
1 en prolixitats amoïnoses, direm que
La. festa acabà amb un aperitiu.
La. nostra posició dins la lndús- · la nostra adhesió és absoluta en reallce las acciones necesar1as para.
El gestor d'Economia. lliu.r à al se- tria tèxtll ens permet conèixer prou referència a totes les gestions por- consegUlr el triun!o general del pronyor Pic un volum que porta per a fons les seves lntertorltats per a tades a cap per tal de millorar la letariado y Ja transformación ecotítol «Iniciació per l'estudi de la ri- saber, fins a quin J:unt arriba la flrotecció a la nostra lndústna 1 nòmica mecUante la. socia.lizaclón de
· i avui ex1st
producctón, atemperé.ndose en cada
q11esa agricola. de Catalunya».
cr1s
ent, e la qual cap 1urs der 1va t s 1 aux lliars per part la.
pais o grupo de nacionalidades a. Ja
estadlstlca. ni cens oficial ni oficiós de l'Estat a. fi d'obtenir un maJor adopclón
de los procedimientos ade,
• •
no en pot donar idea; perquè si bé ajut de tots els seus representants
a las condiciones especlales
El «Butlletl OfiCial» seria poss¡ble obtenir W1 c...ns dels 1 una major eficàcia. per part dels cuados
politicas y económicas en ellos ex.is[dements de producció en atur total seus organismes.
tentes.
En la seva edició d 'ahir, publica, o parcial, si seria potser possible
Però ens cre1em en el deure de dir
Como mecUo mejor para obtener
entre altres, les següents disposi-~ establir unes estadlstlques. com¡:.ara- quelcom més 1 de posar a. la. cansiresultados y mantener constanclons:
tives de les hores i màqumes en 1 deració dels poders públics a1guns estos
temente un vinculo internacional que
«Governació
treball durant un lapse de diversos fets que fins ra poc temps han pas- cada
vez es mas necesario, y en los
Ordre en virtut de la qual són rec- anys; cap cens ni estadistJca no ens sat per alt als elements patronals
tl!icats uns noms de la relac16 de l'a- 1 diria la quantitat de producció que 1 que, no obstant, constitueixen una momentos actuales Imprescindible, la.
Comisión
Ejecutlva propone al Con1
nex A de l'Ordre del 28 d'agost ;ie es perd en el conjunt de la industna pertorbació constant que s'agreuja
l'any 1935.
quan les màquines que nommalment cada dill. 1 que el poder públic cre- gresa que, lejos de contribuu a. debilitar los organlsmos internaclouales
Cultura
treballen una certa quant1tat d ho- iem que pot 1 ha d·evitar.
ex.istentes, procure nuestro Partido
Decret declarant oficial el Segon res setmanals no ho fan a. ple renfortalecerlos e infiuenciarlos en el
Congrés d'Arquitectes de Llengua d1ment ni poden fer-ho; m tampoc
(Continuarà)
sentido anteriormente incUcado, y, por
catalana, que s'ha de celebrar a Tarlo tanto, qUe acuerde mantener su
ragona, 1 autoritzant els arquitectes
a.dhesión a la Se¡unda Internacional,
funcionaris de la. Generalitat per a
que constltuye Ja organización soassistir als actes que, amb aquest
cialista mé.s poderosa hoy eXIstente,
motiu, tindran lloc al Monestir de
cuyas
dccisiones, si su potenctalldad
Poblet.
no es imprudentemente deb!l1lada,
Treball
pueden cjercer una influencia. eficaz
Ordre en virtut de la qual és
sobre el desarrollo de los aconteciconstituïda la Comissió Inspectora
Ahir va arribar a Barcelona. el priLES OBR ES DEL PINTOR mientos mundiales en este momento
Interina del Registr e local de Col- mer dels grans automotors consGIMENO A SYRA
critico de la Historia. - Francisco
locació de Roses, 1 designant els vo- truits a Beasain per a la. Companyia
L'admiraciJ 1 reconeixement que Núñez Tomés, Jullé.n Bestelro y Ancals que l'hauran d'Integrar.
do.! M. S. A.
in;;plra
avui
l'obra
del
gran
Gimeno
drés Saborit.»
Ordre constituint la Comissió lnsEs tracta d'un vehicle de 23 metres
fins fa. poc oblidat- és conpectora. interina del Registre local dt longitud. capaç per a. 80 places -pintor
testada
eloqüentment
per
una
condt: CoHocacló, de Santa. Coloma de assegudes, accionat per motors Die- currència inteH!gent i devota que
NOTICIARI
1.
1.
Queralt, i designant e ... voca.., que sel Haybach de 410 H. P. 1 transmis- visita tots els dies l'exposició d'oSINDICATS
DE L'OPOSICIO
sió elèctrica de la Brown-Boven. La bres del gran artiSta tortosl, les quals
l'hauran d'integrar.
Amb el propòsit de reorgamtzar
Companyia
de
.M.
S.
A.
ha
conceocupen actualment les sales de Syra. els Sindicats d'oposició a Barcelona,
Ordre laenComisSió
virtut de Inspectora
la qual és constltuïda
inte- dil pnmordlal JJDportància al conPROP ERES EXPOSICIONS q..Je per causes anormals foren disrma del Registre local de CoHoca- fort del cotxe, tant pel que fa reJ. Navarro Ramon I Ernest Curie! solts, el Slncticat d'OfiCis diversos 1a
cló de La. Cellera de Ter, 1 desig- ferència al traçat dels seients, com ompliran
a.mb llurs obres la quin- una crida a tots els simpatitzants
.... n't e'· vocals que fhauran d'mte- al movJJDcnL del vehicle a. altes vezena que ve les sales de Syra. La d'ara i abans perquè passin a. Ins....
..,
locitats de 120 quilòmetres a l'hora, producció d'aquests artistes és prou criure's a l'estatge
grau
social, Portafer1 als serveis aUXiliars d'esplèndid en- coneguda del nostre public.
rissa., 7 i 9, primer, tots els dies feillumenat, calefacció automàtica, aiDURAN CAMPS ners, de sis a vult de la vetlla. - ~
gua potable tiltrada, etc.
Està. acabant uns retrats, en una Secció de la Fusta.
L'equip motor, respon a un deis
MENJARS ECONOMIOS
francesa, i tot seguit es destipus mundials mès perfeccionats en capital
plaçarà cap a Barcelona per a. ultl- 1••
CAFE I LICORS
aquests moments; s'ba previst el co- mar els detalls de la seva exposició.
mandament mültlple i la posslbih·
SISQU ELLA
ANGLADA CAMARASA
tat de portar remolc per a 100 pasL'exposició de les 20 pintures de
El pintor Anglada ha marxat a
satgers.
Slsquella de la coHecció Barbey ha Mallorca per tal d'acabar unes teles
Aquest automotor ha establert el fet qutl la inauguració de la tempo- de paiSatge destinades a rexposició
olivo 47 1 orases, 1 I 3 - Tel. 31053 crècord» d'Espanya i d'Europa en re- rada a la Sala Parés tingués un que farà aquesta temporada. a la
córrer
els 672 quilòmetres de Ma- atractiu especíalissim.
'
A R C E L O N A
Sala Parés.
drid a Sevllla, sense parada de cap
mena, en 6 112 hores, a un promed1
de a prop de 90 quilòmetres bora, en
una lin1a de perfilE durs I diticlls. Al
retorn. a Despeñaperros, en un recorregut d'uns 67 quilòmetres on la
rampa aconsegueiX una pendent accentuacUsslma. va vèncer sense cUhcultat 1 conservà la. \'elocltat de 90
quilòmetres com Sl circulés sobre
recta I horitzontaL
En el transcurs dels dos cUes que
va permanèlxer el cotxe a SeVilla,
efectull un viatge a Huelva 1 un altrt' a Carmona. Va cobrir la diStànmarques
cia de Guadajoz a Carmona, 14 quilòmetres, en 8 minuts, en un recorregut, tot ell amb pendent, que
te una rampa mitjana de 18 mm. 1
amb 1ma. rampa màxtma al seu fina I de a prop de 26 mm.
L'automotor s'ha comportat esplèndidament. en els assaigs efectuats 1 pot dir-se. per tant. que està
francament aconseguit 1 que constitueix un dels ttpus més interessants
d ·Europa.
Aragó,
t
Felicitem de debò a la Companyia.
deM. s. A.
1 Passeig de Gràcia. 45
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Les discu.ss~ons entre
soCialistes

IMPORTANT DOCUMENT

- ¿No sabe que, ademàs de las
disposiciones geoerales de la censura, rigen unas normas complementanas del Ministeno de la GobernaLa. Untó Industrial, Cambra de
ción y que por vu'tud de el:as los Directors, Majordoms i encarregats,
acoos de las autoridades son sustrai- Smd1cat de l'element directiu de
dos a los at.aques de los penódicos? Teoots Sindicat de l'element cUrec- ¿ ... ?
tJ.u deÍ genere de Punt, .i''eder<tcló
-81, ciudadano. As! es. Tanto en de S111d1cats de Contramestres «El
Madrid como en Barcelona Y en to- Ràdium», de Barcelona, 1 la Cambra
da Espa!la. el que ahora t1ene la sar- ¡ de Directors 1 Auxtllars, 1 .l'Ass0Cl~
tén por el mango puede ¡mponer su cló Tecnica de la lndustna Textil
voluntad s1n temor a reproches ru de Sabadell, han adreçat el seguent
censuras de la Prensa. Los penódi- 1mportant aocumenc a1 gestor a .l!.w·
cos no pueden chlstar...
¡¡o1rua de la Generalitat de Cata-¿ ... ?
lunya:
-sea usted aqul Presldente de la
«J..oes entitats que sotscrluen, In·
Qeueralldad y a!calde, consejero, tegrades per la gairebe totalitat dels
edil y hasta funcionano de menor tll:mt:ms tecmcs 1 d1rcctlus de la locategoria y ya vera cómo puede ha- dusma Text!l de l;ata.aunya en tocer lo que se le antoje sln que nadle tes llurs liUU111ebtaCions, na cregut
¡0 cUscuta... Las autoridades de to- nece¡,¿an ter arnoar a la V. s. el
do orden son in!a.ibles, mv101ables, prest:nt document per a contnou1r
sagradas. El Gov1eroo lo tiene orde- en la mesura de les nostres torces
nado 11o31 a los censores de la. Prensa.:t 1 amo ll:xper1encm que ens dóna la
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Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 8?

Es la veritable rematada d'oca·
si ons en tota mena d'articles,
al preu que en valgueu pagar

Station, S. A.
270 272

Telèfons J1550 i J1559

-PAPERS PINrATS
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ARCS, 6

- Tots els dies a les quatre de la tarda
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Nota. - Hores
de• projecció:
.
.
.~.,
a 1es 4, 6 20, 8 20 I 10 ""·

tagraph la contractà per interpretar el pnnc1pal paper femeni en una.
pel:l.icula titulada «Cardinal Woolse:v».
Clara pujà rapidament i segons
asseguren els que estan al corrent
d'aques t s 1et s, t ou 1a p~~
·
.....era ac t nu
que encapçala la seva prop1a companyia productora de pel:hcules.
En el perJOde aigld de la seva
populantat reb¡a més de deu mil
lletres per d1a dels seus admiradors 1 encara despres d'haver desaparegut de la pantalla continuà rebent centenars de lletres dels seus
admiradors, en les quals expressaven el desig de tomar a veure-la en
aquells papers que la feren famosa.
Clara ha rebut amb filosòfica r esignació el canvi de fortuna que la
relegà a una obscuritat immerescuda.
«Es lògic que cedim el lloc als
que acaben d'arribar», diu la simpil.tica actriu. «En tota empresa els
exploradors moren víctimes del propi progres que han iniciat. Però no
sense abans haver rebut el que per
dret els correspon .»
Moltes de les celebritats de la
pantalla dels nostre& dies deuen el
seu ascens a l'ajut que K1ara Klmball Young els prestà en . altres
temps. Entre elles podriem c1tar Al
Green, direetor, i Milton Sills, Conway Tearle i Edmund Lowe, actors.

. -nos dos Chevaliers. Aquell que
GHEVALIERJ El GRAN GHEVALIER J VA AL FANTASIO IIsentar
ja conelxlem, aquell que ens es tan
familiar, aquell de gràcia tan inten-

comèdia

Tan alegre com l'esclat del tap
d'una. ampolla de XlDlpany i en un
an:blent tan francès, tan parisenc
com la Torre Eiffel, és cEl cavaller
del Follies Bergère», en el qual apateix un nou Chevaller, més artista,
mét grac1ós, més oportú que mai.
Cal que ens apressem a comunlcar a aqaells als quals potser els
alarmi l'expressió d'·'un nou Chevalier», que aquest Maurice no suplanta en absolut el «chansonler» parisenc del barret de palla i smoking,
sinó que es limita exclusivament a
complementar-lo, puix que el film
també ens presenta el Chevalier del
llavi a la Habsburg, 1 barret de palla,
cantant noves i alegres cançons.
El caràcter espectacular i l'ambient de la famosa revista parisenca
a què es refereiX el titol d'aquesta
pel:licula és fidelment conservat en
els esplèndids núr.eros musicals «El
barret de palla» i «Ritme de la música», tot el qual dóna com a resultat una producció suggestiva en extrem i més divertida que moltes comèdies musicals recordades pels l'inefilms.
La bella rossa Ann Sothern balla
i canta, i encarna la furiosament parella de Charlier <Chevalier, naturalment), l'estrella del Follies Bergère l'especialitat del qual consisteix
en Ja. caracterització del mundà Baró Cassini. L'acció es complica quan
el baró ha de partir en missió secreta per a negociar un prèstec de
vital importància per a les seves activitats financeres, i Charlier és cridat a reemplaçar-Jo.
Merle Oberon, d 'exòtica bellesa, na
fet el seu debut a Hollywood amb €1
rol de Genevieve, la seductora però
poc atesa esposa de Cassin!.
La trama va desenvolupant-se seguint l'estil de farsa francesa amb
pinzellades de vodevil; però les sitt cior:s són tan noves com gracioses.
Hom popularitzarà tot seguit les

de l'any

Quelcom nou al cinema

UNA ESTRELLAD'AHTANY ENI
UN FILM DE DEMILLE
Fa dinou anys, Clara Kimball
Young, l'actriu cinematogràfica més
famosa dels Estats Uruts, ganya.va al voltant de 200.000 dòlars per
any. Avui dia ha de guanyar-se la
vida actuant de comparsa perquè
ha perdut la fortuna i la popularitat.
La famosa estrella apareix junt
amb altres tres-cents cinquanta com- j
parses en una de les escenes de
l'espectacular producció de Cecíl B.
de Mille «Las Cruzadas», agraYda
d'haver pogut obtenir aquest ínsig- ,
nif1cant paper.
Clara Kimball Young nasqué a
Chicago i féu el seu debut a l'edat
de tres anys. Els seus pares i lai
majoria dels seus parents eren gent
de teatre. El 1912 la. companyia Vi-

I

I

Dilluns, ·nit f." c iU Jrttllflffi/IT
La

be~simes cançons

«< was lucky&,
«R1tme de la pluja», cYou took the
words right out of my mouth»,
«Cantant una cançó feliç» i «Au revotr l'amour» 1 recordarà les escalturals «giriS» del Follies Bergère,
dirigides en els fantàstics números
de conjunt per Dave Gould, que dirigí la «Carioca» i «El Continental».
«El cavaller del F ollies Bergère»
té, doncs, el doble aHicient de pre-

clonada i incisives expressions, i ,,m
nou Chevalier sobr i, simpàtic, elegant... ¿Quin dels .os ens plaurà
més? Es difícil de dtr-ho, perquè
ambdós porten a terme una interpretac1ó magnifica en el caràcter
respectiu.
Admiren en aquest film els seus
quadres de revistes, que no tenen
res a envejar als més impressionants,
als més originals. als m<' fantàstics

I

que s'h~gin vist.. Am~ ells, acoi?pa.nyats duna mUSica JO~anera, duna
mus1ca penetrable, el film «El cavalle del Folhes Bergere esdeve una
obra d'extraordmana espectaculantat 1 insospitada bellesa. .
No tardara gaue el pub~c a confirmar les nostres apreciaciOns sobre
ac·uest film. Aquesta nit s'estrena ,.d
Fantasio 1, per tant, el termm1 es
prou breu per saber s_i ens eqUivoquem en afirmar q;.te es la peH1cula
que proporcionarà a l'espectador els
mc1ments méc; ?.IPp:rec; · c'hvertits.
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Conoce a tu . hi¡o
per JACK HOLT
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Fins al present, al sol anunci
se ~ sió c .. ntíu ua
d'un film que les gasetilles anomena- !
.····•·. ven «rus», el primer comentari que
:.· ··· Jns suggeria era: «Una pellicula q;.te MERLE OBERON 1 d 11 •
~
•ns oferirà, millor o pitjor o bé amb
• a e Closa Anna Bolena de "La. Vida privada d'Enric VIII", i MAURICE CHEVALIER,
·. .
nat!s més o menys accentuat, un I l'animador de tantes I tantes produccions, en "El ca ballero del Folies Bergère ", film que s'estrena avui
x1c de propaganda del règim dels so-j
viets, dintre un ar gument simple,
..
que ens el pugui fer passar més agradablement.»
I no és això el que aquesta «nova
cinta russa» ens ofereix. «Rússia ReEl comte Gulberg, primer consevista 1940» no és el Cf..!e .fins fa poc
ller de la reina mare de Dinamarse'ns ha mostrat en peHícules de 1a
ca, exercí decisiva influènc1a en la
U 'LI.#tCIJ.!I.IR- 3eva nacionalitat, sinó ben al conv1da del dictador Struensee 1 per
trar i; més aviat podríem dtr que és
conseguent,
en la pròpia història de
..1n film que marca una nova etapa
Dmamarca.
//Y. . .................
en la producció russa; una peHícula
lA MA! lifer~nt _de totes, all'_lb quelcom. de
Home de ment tortuosa, amblc\ós
:1ou i otJgmal, com )a queda d1t.
i audaç, veritablement cortisà, doGRA N DE Aquesta producció té un dinamisnat a l'adulació 1 a ia. intrJga, menysc 'Tle que emana de la seva acció, apreat per Struen;;ee en exercu
DE LA .J ..raent i senzilla, tota ella plena
de
aquest el Poder, es converti en el
EST REL LAS DE H 0" ;omposícíons de to modern i ritme
seu més perillós e11emic. GU!berg
•
'
alegre,
entonat
i
graciós,
amb
«un
dedica tots els senys afanys a fer
OISTRIBUIDO POR lOS ARTISTAS ASOCIAD04' v,"'- ~la. Cicad.em1a,
CWte.- si és o no és» irònic, com si fos ana
irreconciliables la reina ma. re i el
47hPNm.n-<Ú :""fDhJ.hDf,./:;{.,.¡I)JlCritica per a d'altres pelUeules del
dictador 1 Ja. metzma de l'enveja
· r-··~~
•'"""'ï vlo'<A""""'"""'( ·seu gènere, i juntament amb això,
que gota a gota ana dipos1tant en
I "'~'
·
en concebír la seva realització, es
el cor d'aquella dona que 1ins a'es·
hores hav1a tmgut a les seves mans
la governac10 del pa1s pel seu do•..:l.a.!íU..il-1.1.•.1-ll.l.l.lllld-•._.,;.i~W.
.
• .I.A'.....
,j¡ _.. totes elles desenrotllant la trama de
mini sobre el seu fill el rei, foren
..,.. ouo ...... unu .... , ""''""o
manera força agradable, que conprmcipal causa de la fatal caiguda
c A UUIY fMIT H • I OW U D CU VI N
junta amb tot el SeU desenVOlUpade Strucnsee que despres de breu
ment graciós i perfecte.
reclusJO ana a acabar els seus dies
En fi, «Rússia Revista 1940» és un
al cadais.
film que ens ofereixen les Exclusives
I fou il propí Gulberg qui, amb
Febrer i Blai, en la confiança que
sarcàstic somr1s, portant a cap els
mereixerà el més fervent aplaudisens tenebro:;os p1atiS concebuts a
ment de la critica i públic, per éstr:..vés de llargues mts en les qua!s
se. una prodacció en Ja qual se'ns
l'odi 11 roba.va la son \'isttà Strue:mostra un sens fi de facetes artístisec,
en el castell qÚe li serVia de
ques, desconegudes pel gran públic,
presó per intentar obtemr d'ell UJl
del que és la nova era del cinema.
document en el (&Ual el dictador
a la U. R. s. s.
contesés que asp1ra•a al tron 1 que
era amant de la reina Carolina Ma.
tilde.
Però Struensee s'ergUl amb enteresa, amb digmtat davant !insult.
I comprenent clarament la situac!O,
s'o1er1 a s1guar un altre documen~
capaç de portar-Jo al cadals a condició que es deixes en lilbertat Ja
de tot el que s'ha vist
rema çarolma Matilde 1 se li per·
Maur.ce Chevalier les "giris" en una escena de la divertidissima producció "El caballero del Folies Bergere" metés tornar a Anglaterra.
Struensee sacti11Cava la seva vida
1 els seus honors per quant; en el
document es confessava reu de pretance Talmadge, Florence Vidor i varicació per la dona que havta e:;Pola Negn. Quan vingué el cinema tat la seva fidel companya en elS
Un film de Catalina Bàrcena I ~i~o~e p~~a s~~ =~~~
L'ANIMA DEL NOSTRE POBLE EN UNA PEL.LICULA NOSTRA
parlat torna a l'escena i treballà amargs dies de la governaclO d~
.
j
atrevit. Però tots els admltadors de
en «The Comand to Lope» 1 «Strict- palS i 11 haVla otert el millor ae
Catalina. . Barcena. en la . seva a Catalina Bàrceua saben perfecta1 ly DIShonorable», que li val . ueren la seva VIda: el seu amor.
llarga i tnomfal carrera cmemato- ment que el seu art és sempre fi
noves ofertes de les companyies ciAquests
mwnents de
gràf¡_ca, ha creat un gene~e del qual i ponderat.
nematogràques. Tomà a HollywOOd la hiStonaapassiOnants
de la lJinamarca VlllLel cmema parlat espan:¡;ol estava
«Julleta compra un hijo1 , el seu
el 1932.
centLSta son retratats magLSt.raJment
molt mancat. U? pert~cte expone~t últim film, marca la superació a.
en la gran producció de Víctor Sa·
d'aquest nou genere es el seu .. úl- la pantalla de l'art de catalina BàrvUle U:l consejero del rey» que distun f1lm «~ullets. com~ra ~ hiJO», cena. Gilbert Roland (Luis AlonsoJ,
:~--------*:---------- litlbU!da
per SelecciOns CapitOli, es
que supera. totes les superproduccions internacionals
que avui s estrena. a 1Urqumaona. Luana. Alcañlz i la resta dels intèrinterpretada de manera sublim per
Si analitzem els films de CataU- prets mostren una compenetraCIÓ
PRODUCCIO FILMOFONO NUM. 1
l'admirat actor Chve Broock 1 Ja
Llegiu
na Barcena d'una manera superfi- perfecta amb la protagomsta I en!ormosissuna Madeleme CarrolL
cia! i més concretament si ens ba-¡ tre tots aconsegu~lXe';l aq~esta. persem únicament pel titol de les se- recció tan d1f.t:il d assolir en el
anys fugi de les oposicio.ns de la home de títoL
amb Eleoves més recents produccions, el gè- bon cinema.
Grace Moore, l'estrella que canta s~va familia a. la carrera teatral. nora. Duse i per Treballà
f1 fou director teael paper de «Mary Barrett», nas- S aj~tà
Estrena en SESSIO DE GALA
a una. companyia. a An- tral. Invitat per Joe Schenk anà
qué a J ellico, Tennessee. Cantà en cona i fou desheredat pel seu pare, 1a Hollywood,
Sense augm ant de preu
1
1 treballà amb 'consel cor d'església de Jellico 1 anà a
Washoington D. C., per estudiar el
cant. Els seus pares no volgueren
que treb&llés en el teatre, però anà
l a Nova. York, cantà en un restaurant per a guanyar-se el pa i conELS ASOS DE LA RIALLA
tmuà estudiant mú.s1ca. Feu el seu
debut de comèdia musical a cHltchy-KooJ, en 1921. En 1925 anà a
AVtJI DIVE!I."DRES
Italia. per perfecciOnar la veu, amb
a les deu de la. nit, en
Mary Garden, Gatti-Cazazza la senSESSIO de GRAN GALA
ti cantar a Milà i l'ajudà. de ma- 1
ESDEVE!><DIENT
nera que pogué cantar eLa BohèCL'iDIATOGRAFIC
me al cMetropolitan Opera Hou.\mb legítim orgull, FOX
se,, el 7 de febrer de 1928. Féu el
.1esenta. l'únic film per a
seu debut ctnematogràfic el 1930,
1935-1936, de l'e:rin11a
en el lilm «A Lady's Morals». El
.: A TERINA
1932 torna. a la pantalla amb el
wlm eL& DubarryJ. Signà, per úlBARCENA
film eLa Dubarry&. Signà, per ülSecundada per:
noche de amor•.
Lyle Talbot, el dinàmic ¡alan Bill
~
ILB ERT
Huston nasqué a Pittsbur¡h, el 8
de tebrer del 1902. La seva carrera
Ja esta va planejada per a\'a.nçat pels
seus pare;;, gent de teatre, que te( Luis Alonso)
nien una. petita companyia. Talbot
començà. als setze anys. Passà un
laptació de la faany fent vodevil. El deixà per anar
mosa obra de
a. la Umversitat de Nebraska. Als
Honorio Maura
vint anys féu e¡ seu debat al teatre. El seu debut ai Broadway, fa
I
s1s nays, fou en cAmerican Tempo»
Gregorio
Martínez
1 el seu debut. cmematogràfic, amb
~..t»
Sierra
Douglas F&ll'banks, junior, en «Love lS a R=ketJ, fa dos anys.
despatxen localitats
1
UNA COMEDIA PLENA DE BON HUMOR
Tu1110 Ca.rmtnau. A l'apassionat ·
per a les sessions
I DE GRACIA INEDITA
protessor de cant ~1onteverdi.J li
~ avui, nit, dissabte
enC&lXa naturalment aquest paper.
diumenge.
Es un ltaliA nascut a Zara, Dalmà.cl&, posseasió 1t.&lia.o.a. Ala q\WliO

El COMTE GULBERG I El OlC·
TADOR DE DINAMARCA
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Powell i la. Lombard no
ni tan sols promesos. De manera que això aHegat per ~osaltres.
sl prova quelcom, és que no hi ha
com treballar junts dos artistes en
una. mateixa cinta ,-erquè s'enamorin 1 es casin.

treuran el final del matr~oni de
Douglas Fairbanks I Mary !"lckford.
No fou sinó presentar-se JUnts en
«La. fierecilla domada» perquè comencessin les dificultats que els portaren al divorci. I afe¡uan. encara,
el cas de Ruth Chatterton 1 George Brent, que s'enamoraren qua_n
treballaven en la. mateixa. produCCIÓ
1 es casaren... ¡ despres de presentar-se ¡unts en altres produc~ions,
avui cada. u va. pel seu costa~.
Bing crosby, el feliç mant de
Dixie Lee. no creu en aquest mal
averany, però tampoc no el despre-

I , aleshores, els del mal averany
diran, per exemple, que Claudette
Colbert 1 Norman Foster es presentaren junts en «Young Man of Manhattan» (Joves de Nova York), que
treballaren junts en una obra. teatral representada al Broadway 1
que, «encara que és ventat que no
s'han divorciat, no és menys cert
que des de fa. algun temps que corre el rumor que es divorclaram>.
Contràriament a això, els de la
part oposada. allegaran que George
Bums i Grac1e Alien ..s presenten
sempre junts a. la pantalla, com aca.
ben de fer-ho en •Love In Bloom»
1Capullos de a.zaharl, i això no mflueix gens en la seva felicitat conjugaL
I encara. que l'argument sembli
contundent, els altres tot se¡uit re-

ela... per sl ha&:ués alguna cosa de
veritat. Alxi, quan la. Paramount
determma mcloure Dl.'(ie Lee en el
repartiment de «Cazadores de estrellas», el despreocup~>t Crosby declarà terminantment que si la. seva
muller treballa va en aquest pellicula., no calia. comptar amb ell.
La veritat és que, d'acord amb
el que queda dit, és que l'estad1stica. dels divorcl8 a Hollywood tant
dóna la raó als uns com als altres.
Cecll B de Mllle 1 Constance Adams
que fa molts anys que són casats,
presenten el cas afirmatiu que l'esposa renuncià la carrera art! ~ica
poc després d'haver-se casat. En canvi, George Arliss 1 la E~nyora. d'Arliss, la felic1tat conjugal data aixi
mateix de molts anys, apareixen
junts en la mateixa cinta semp•e
que poden.

~~============::;¡ I ¿Pot un actor casar-se amb una actriu
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sense que cap dels dos reunciï al cinema?

I llarHi 1 ha.les tncompat
ib!lltat entre la ta cinta
ambicions professionals ' eren
d'una dona casada? La pregunta és
de les que susciten, a Hollywood, el
mateix que a qualsevol altre lloc,
fermes discussions.
Molts creuen que presentar-se ma-

per LLUIS ALONSO

Estrena

TllH. l1% b

Presentació de la primeríssima sopran
del Metropolit an Opera House,
de Nova York

.,

I
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.lSarcena I Lh¡,, A.oru.o en la v• .......~.c.., · " ......., ....
hljo", que s'estrena avui a l'Urqulnaona

Els comparses tenen millors oportunitats

«Cada comparsa ha d'ésser un actor».
declaren els directors de les peHícules
actuals

-
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~h 1 te~~;~eri ~nm~1 t~ie~af·~~e m:~

arribi a la setmana, serà senyal Int a!Hble que el matrirnom esta a.
punt de tenir ¡ reus disgustos. els
•
quals acabaran en d1vorcí si la. coIncidència. de la. presentació en un
LA PEL.LICULA QUE CREA UN NOU ÇaENERE
mateiX llenç es deu, no a. ca.suaur:-NOMENADA CAN fATRIU
tats de la programació, sinó a. La.
VEGEU LA MES Re.
cu cumstància. que els cònjuges treD'OPERAEEN
ballin
en passa
la. mateiXa.
N
segons
¡airebepeHicula..
sempre en
A R M
qUestions d'aquesta mdole, tant els
M A D A M E B U T T E R F L Y
sostenidors del mal E..verany com els
que el combaten, acuden a l'estaL A T R A V I A T A
d1stlca, la qual resulta. en extrem
. la d eliciosa cançó C H I R I B I R I B l
acomodatícia per a demostrar el
1
que els que la. consultin hi vulguin
SUPERPRODUCCIO
llegir.
Mueu, diuen els uns: quina prova voleu mes ¡ran que la. de Carole
l<cserveu les vostres localitats amb
Lombard 1 William Powell? T rebaantelació per a les funciona d 'aquesta
llaren junts en «Un caballero de
compafua»... 1 aci els teniu ja dl·
nit, dissabte i diumenge
vorciats!
l.k===================:;::=:::;::::;:====~l la. Però,
responen
elsen
altres,
queaquesquan
Paramount
posà
escena

· n~¡¡:

JAl

Els compnrses de Hollywood han xer enmig d 'una multitu d ertdanera
vist augmentar recentment les pro- I desordtmada, cada comparsa te I obab1htats de tug1r dc la gran massa portumtat Cie llUir les seves habilitat~>
anòruma 1 arnbar algun dia a 1a htstnòniques.
. . .
categoria. d'es.rclles.
j Jo~.ef von Stemberg ding1 personalSegumt el cam1 traçat per Cecil B. ment els nombrosos assa1gs als quals
df' f.1ille els directors s hnn tornat foren ~otmesos els «extres» en la r;;mes eXlg~nts amb els comparses, ptro cent proauc~ió amb Marlene D1etr1ch
¡;¡1 mateix temps han fet cré1xer l'es-~· «Camavalesca». Cadascun dels parperança que tots ells tenen d'arribar ticípants en les. seves escenes de conalgun dia a les regions estelars.
junt fou selecciOnat amb gran cu1·a
«Cada comparsa lla. d'Interpretar i sotmès a. proves abans d'ésser adun paper maividual», foren les or- mes.
ctres que de ll;lille donà als seus aju- 1 El_ sistema. de von Stemberg condants
comencar
el film «Las Cru· I sJste1x
a fer selecciOnant
assaJar els «extres»
en
zadas:o,enper
a la Paramount.
pet1ts grups,
els que deEl sistema emprat per de Mille con-¡ mostrm mlllors dispoSICIOns.
1
slsteix a. ass1gnar cent comparses a
El resultat d'aquest sistema és an11 r diatament papers d'algun relleu. Per
c.adascun dels seus ajudants. Aquests extre1ent de les files els que ho me- aquest mot1u les escoles de dt>cladivide¡xen els seus respectms grups reixen per les seves facultats. Com mació de Hollywood es veuen darreen grups de deu i colloquen al da.- a premi a. llur habilitat o esfor~s, rament molt concorregudes a les mts
vant d'aquestes subdivisions els com- hom_ els dóna papers de _menys 1m- per les noies daleroses de poder
parses que es mostren més compe- · portancla en els quals rec1ten una o mostrar durant el dta. els seus cotents per a dirigir els seus companys. dues lln1es i a vegades aconseguei- j ueixements en l'art de Talla.Per gran que sigui el nombre dels xen sortir a. escenes de pnmo;r pla. L'oficina central, la ffilSSIÓ de la.
comparses, de Mille obté un conjunt Amb això amb els ofereiX l'oportu- qual consisteix en el subnumstre de
d'escenes mdlviduals.
nitat de presentar les seves faccions comparses als estudis, han redult a
Els que es mostren Incompetents o als prod!..!ctors que van a. la recerca prop de 2 ,000 la llista de comparses,
insensibles a. les instrucciOns del gran ' de ma.tenal nou.
que ar nbà. en altres temps a. la undirector, es veuen substituïts per Il.!- I Les dansarmes dels nombrosos cos- ponent xifra de 17,000. E.ls que han
1
t res comparses que figuren en una sos de ball que demostren _posseir fa- quedat a la. llista. són profeSSionals
llista. prèviament preparada.
1 cuitats per a. quelcom mes que per amb la suficient hab1htat per a saEl resultat és que en lloc d'aparé!- a aixecar les cames, obtenen imme-¡ tisfer el més exigent dels directors.
"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~111!'!!!!!!1"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'! · El pnmer graó a l'escala que por~
ts. a les llwnmoses regions estelars
és un pavelló als estuclls Paramow•t
on el professor de declamació, Phylhs
Lougthon entrena els neòfits des Cie
les nou del mati fins que se'ls acaben les forces. Tant els comparses
com alguns dels figurants i principiants, passen per les expertes mans 1
de Loughton abans de presentar-se
a. escena.
Aquest lloc, quelcom amagat és el 1
laboratori d'on•algun dia. sortirà una 1
estrella JluminOSI'. 1 els gerents de la l
Paramount. conscients d'aquest tet. 1
estimulen 1 recolzen els esforços dc
convençut "' o. e • .tr al puo11c b a&·celom
Lougthon 1 els seus deixebles.
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presenta, AVUI, NIT, ll

«LA NOVIA DE FRANKENS- .
TEIN», Al CAPITOL CINEMA

I

I

Producció de Cari Leemle
Intèrprets : Borts Karloff, Elsa Lachester, Colllna tilive
i Valeri Hemsen.
No ens enganyàrem amb els nos- .
tres pronòstics. L'estrena del !11m
que ens ocupa ha estat un èxit sense precedents. El que no poden aconseguir tilms d'altra classe, aquells
fUms que hom diu que són fets . per
als tnteH1¡ents,
aquests
que són hofetsa.consegue1xen
directament

I

al TIVOLI
I

. la renomenada. cantant d'òpera, que veurem avui en Ja superproducció de

I

de cara al public, a.l ¡ran públic
que, vulgues o no, hem de reconèlxer que es el creador dels èXIts que
reclamen les ed1tores cmema.tografiques.
El Capital, a les tres de la. tarda I
d'ahir -pnmera. projeccic>- era ple 1
de gom a gom. Segut essent-ho Ciu- 1
ra.nt tota la tarda. 1, com que la ses-~
s1o és contmua, segUi aoo fins que
ratavont cmema. de les nostres tipiques Rambles tancà les portes.
I, contra el que succe1 amb el film
precedent, que portava. per titol «El
doctor Frankeruteuu, aquesta vegada el seu continuador tou vtst, '
no direm religiosament, perquè l'expressió no hi escau, però sl amb una atenció, enm1g d'un mutisme del
públic absolut, amb un interès que
díflcilreent provoquen altres fUms.
1, aintre el gènere al qual correspon des del qual cal e¡ue, na-

Columbía, "Una noche de a mor ", a l lUaryland

RA o I o

Emissr'ó Ràdt'o Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
7'15: !'nmera edició de «La Parau-

nyors
subscriptors de RADIO BARCELONA.
19'43: Cotitzacions de monedes.
NIT
20'-: Noticiar¡ esportiu de «La
Paraula». EmlliSlO del d1Yendres a
càrrec c:e
la Unió Catalana de Federac10ns
espon1ves.
20'15: Cmc minuts Mutualistes
secc1ó a carrec del secretan gene:
ral de la. Federació de .Mutualltats
d~ Catalunya, senyor Antoni Oliva.
1 Oliva..
20'20: Programa. de discos selecte.;.
20:20: Programa. de discos selectes.
20 35: ExcurswnLsme. Emissió dedlcada a. aquest important esport
amb collaboracio de la. Federac¡ó
d'Entitats Excursionistes de catalu-

la». Diari radiat de RADIO BARCELO:\'A,
Discos.
8'20: SCgoru:. edició de eLa Paraula». Diari radiat de RADIO BARCELON~. Edició dedicada a les ce>marques catalanes.
9'-: Senyals horaris de la Ca te; dral.
MI GDIA
12'-: Senyals horaris. - Secció
Femenina. Música selecta en diScos.
12'30. «Plat del d1a». del Restau- nya..
EMISSIO DE SO BRETAULA
..u'55: Cotitzacions de mercaderies
13'-: Senyals horans de la. Cate- valors 1 cotons.
'
UNA EXCLUSIVA FEBRER I BLAY
dra.!. - Lectura. programa.
21'-: Senyals horaris de la Cate13 ·os: cCocktall del dia» de Pedro dral. - Servei Meteorològic de la.
~~lmt!~i~c~~~%en;ée~it~ra~~~d'~
g~~~te. - Programa de ctiscos va- Gi~~a:ll~;q~:St~!t~~n~DIO BARbem que aquests 1llms reuneixen I
132b: «Cocktail d'avui» del Restau CE.LONA.
tots els absurds, ja. que sense ells ulls, es mou d.' un cantó a l'altre nerLes últimes escenes exteriors del rant Brasserle Tívoli.
21'15: L'actualitat teatral, progra.la \'ida no els fóra possible, però es- viosament, per copsar els més pe- film acaben de rodar-se a. San Pe- 1 13'55: Secc1ó Cmematogràflca. - ma a càrrec d'un renomenat ratLsta.
tan produits amb tanta habilitat, el t1ts detalls d'aquesta pellicula. que, dra. a Califòrnia, i hi pren part el Critica d'estrenes per J. Cuesta. 1 !inc.
realitzador ha tingut tanta cura a sincerament, lmpressJona.
nombre més gran de persones que Ridaura..
21'45: Orquestra de RADIO B~
retenir la nostra atenció, que, lliu-¡ La Interpretació, al davant de la. ma1 no ha t reballat en una pro- I 14·-: eLa Paraula.11. Emissió de les CELONA.
rats de ple a la trama, a vegades qual tro~m l'unprescmdible Boris ducció de Charles C.,haplin. Les es- dues de la tarda. Informació de Bar22 20: RADIO • TEATRE d'E.A.J.l
se'ns apareixen amb una sensació Karlo.ff, es de pnmer ordre.
cenes en qüestió necess1ta.ren la. col- cetona. - Actualltats Teatrals i Mu- La llegenda tràgica castellana. en
de realiSme desconcertant. Les ma- : Creiem que el Cap1tol té pelllcula laborac1ó de 394 extres, ultra una s1cal~.
tres actes 1 en \'Crs origmal de Joteixes escenes que podnem du-ne per dies.
vintena d'artistes pnncipa.ls.
14'30: cEl fet del dun per Joan sep Echcgaray, que porta per titol:
de la creac1ó -escene.s d'una tècni-~
JOSEP SAGIU:
Regna encara el misten més ab- Alavedra. - Butllet1 Oficial de la aEN EL SENO DE LA MUERTE»
ca admirable- ens causen la 1msolut sobre els detalls de la. pelUcu- Generalitat de Catalunya.. Sum.an pet q.uadro escPnlc de l'Estació. sota
pressió de cosa verídica 1 l'arnscat
la. i se sap únicament que Ohaplin del nümcro publlcat avui. - Contl- la dlrCCCIÓ de Cèsar Angel 1 Monet Ibi
periment ens suspèn
segwra mantenint e1 seu tradicional nt.ac1ó d:! les Actualitats.
dero.
~er~ns emO:ents l'ànim
I
silene¡ a la. pantalla I es valctra. no14'55: Borsa de Treball d'E.A.J.1.[ 24'-: ciA Paraula». Emissió de les
1 El terrible monstre creat pel docmés de la. mimica..
15'-: Ses.>ló rad1obenèftca. Dtsco:; dotze de la nit. Darreres informator Frankenstem torna. ara a fer de La nova peHícula de Charlot
Paulette Goddard, escollida per- escolhts.
clons.
FI DE L'E:\IISSIO
:es seves. Se'ns apart!lX, però, husonalment pel gran comediant d'en15'15 : eLa Paraula». Emissió d'un
marutz.at. Et monstre parla, plora !...
Una de les peHlcUles més comen- · t re un notable _rup de Joves í pr!- quart de quatre de !a tarda. Duec- EAJ . 39 . RADIO BADALONA
estima.. Te aquells Inevitables atacs tades a HollYWood 1 ensems l'única vtleg1ades actrius, exerceix el primer tament des de Madrid. Informació
d'odi, aquell instint de destrucció de pellicula la h1stòna de la qual, ac- paper remeni.
de Madrid 1 generaL - Continuació Programa pe~ a avui, d ivendres
veritable cnatura sat.amca, 1 alesho-1 ció 1 desenrotllament, no se'n sap
dt! la. sessió radlobenèflca.
A les 12. Obertura; Senyals hores es produeixen aquelles e.3Cenes ~ gauebé res. és la nova cmta de
TARDA
rarls: Música \-ariada. A les 14'30:
U NA COMEDIA MUSICAL DE GRAN ESPECTACLE
esgarrUoses de crims horrlpllant.s · Charles Chaphn coneguda fins ara
16'-: Programa de discos.
Fi de l'Emisstó. A les 19: Obertura:
amb fantcl• sti.CS quadros
·
• 1"
que nmgu· no és capaç de contenir. només pel nom de •Pr. Oduccló nú18'-: la.
«La Paraula». Emissió de les Senyals horariS; Música. variada. A
de revista,
escuJturals .e gtr
. I '
" Encara que s ha dl t que es
n!ormacló gen~ 1es 19'30 : ..,..
.... d 1sc d eI ra d'1001ent. A 1es
Tecrucament. es tracta. d 'una pro- mero "~·
sl':
de
·
tarda.
I
bcUa mú~>i::a i la ¡;ràcia intencio n ada d e C hevaher.
ducc1ó de gran cate¡ona. La foto- titulara ~'\iodem, T~mes». La pri- 1
rat.
,
20. Cotitzacions. A les 2o·os: Múst1
NOTA. _ A !I d'cv tar al pul:llíc les molestiel> d· to•.a ag:omegraha. c-om esca.;¡ a aquest~ as- mera exhlbtclo d aque.;ta cm ta tlnMú.~ica cOa Carnera».
C.J. variada. A les 21 : Not1clan 1 suraciO ~.-·l'entrada 8 la sala, la ""'ssió d'aquesta nit no es numerada.
sumptes. es to¡,a de tons d'ombra t ara lloc molt &\'Jat t lll1S alesho- M 0 L 1 0 E C O LO N I A L S
1830: l:)up:ement Cie cl.a Paraula• t vet Meteorolò~.c. A tes 2115: Raate>..~
""
produeiX un e.,tat. Ci'àmm adequat res Hollywood haura d'acontentar-se
DIPOSitari de la
dedtc. a la Secc10 InlantU de Ra-~ Teatr~. A les 2215: Notic1es de prem.
però, c.>m de costum. es d&patxa per a les &e&Siona de tarda de
per als !ets que han de succeir-se. amb fer conjetures sobre un dels SIDRA-XAMPANY eEL HORRIO dio . Barcelona. Rondalles. contes. s.1. des de Madrid. A les 22'30: CO?I:l~
demà. DISSABTE, i oruME..~GE.
L& present.aclo es acuradlssl.ma 1 !a seus mes famosos productes: una J Consell ~ Cent, 617 Tel, 55810 consells utt!s, etc. - Programa del nuacl6 del Ràdio-Teatre. A les 231,:¡,
, ......,...______~-------------------. . , cambra. com ai !osain els nostres peWcul& c1e Cbarles Chaplin.
B A R e E LO N A
ràd1ooient.. Discos a petició de se- Fl DE L'EMISSIO.
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Oriental estiguin defensades suficientment
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ITALIA I LA SOCIETAT DE NAclo .,.

n pas endava n t
,
L Assemblea de la Societat de les Nacions, per unanimitat gairebé
-un vot en contra i dues ab~tencions no jan més quJ donar més jorça
als vots a javor- ha declarat Itàlia wcursa en el procediment 1uridic
, .
.
.
de lea sanczons prevtstes a l artzcle 16 del Pacte.
El lector que recordi com. situàvem el conflicte a la nota passada,
veurà avu1 que, mentre Jtàlta persisteix en la seva politica de t•antípacte,
la Societat de Nacions amb calma i tenacitat augmenta la pressió del
'
. . '
pacte damunt d'ltalta.
Aquesta pressió de l'article 16, és un jet nou a la història del món.
Pod.em e11vanir-nos, els habitants actuals de la Terra d'ass.stir a una
.
. '
.
.
provatura mèdzta, comparable a .es pnmeres temptattves que, a tes ea.ats
prehistòriques d.'Europa, van ter els europeus «progressistes» per aesarrelar algun costum barbar, el de men,ar-se els presoners, per exemp!e.
Tambe llavCJrs havia d'haver-hi gent «realista» que deia: «aixó es un
.
.
. '
•
mal necessarm com avuz els seus successors d.zuen de la guerra. Aquell
mal va ésser desarrelat, 1 avui ets idealistes jem, a Europa, la primera
t..,mptatzva à'aplicar, contra el mal d'ara, la guerra, un procediment 1e
,
.
. ..
.
..
.
coacctó coHectzva, que representa un progres de C!VIlttzactó respecte de.s
procediments bèl-ltcs.
Però hem ae jer mes que envanir-nos: hem de ccservir» el Pacte. C:z,.
da un de nosaltres pot jer i ha de }er una feina de fidelitat a aquest nou
.
.
.. .
.
ordre ' a aquesta nova forma de coaccw mternac10nat, que no es la guerra sagnant, ' que per tant, representa un pas end.avant de la civilitzaczo.
Aquesta és ta nota que cal donar avui. sense od.t contra ningu, perquè
.
. .
, .

a fer se ju3l'da per ell mateix, men · cicle de sessions, es reunirà dema,
tre ~:> t> .g1 u.ilitut o be mtentat el~ a la tarda.
Als pastadissos fou molt comentada
bor.b d.c.:. ¡.e 1 c.t>;-Jisme gmeorL
l'::.ctitud d'Hongria i Austria, pel f~t
Bolívia d'absterW--se i no votar en contra,
com es "ce,'\, pels d;scursos pronun- I
. lat
b
E ~- nom_,,de, B 0 "vi
e! ciats ahir pels delegats d'ambdu~
a p.u
·-. a,
S'as~cgura que el r:mvl d'a. ctitud
sen) ur t.os.:1 ~:e..:·~l~, el q~al ,tamlJe
~.....
ex;;¡_usa, amb ft~s~s patet.qucs, laàu,u - dels esmentats p:<isos ba estat el ,
raclu 1 l am.s.at . que ~ent Bo!J' 1a fruit de determinades pressions qne
,
~
envers U,tha ¡ pero constdera que el
sacrit.ci s'imp::sa, per la qual caus,\ b~~ c...at eA~rciaes u ..gentment prop
t •
Bo;iv;:, ¡;ccl::d ~ -¡CJI, !lC! .e:st que esta d eues.
ornen "!18
diS!Jc,.;.tia a. CL::ltpllr ~•cb el seu
AtS passad.ssos ha estat acolltda
dew·e.
amb satisfacc~.) l'aprovació unànime
Discm·s le Tedé Ha- l.e •'&s.!moica i ha estat coment.•t
en tons elogio~ la !abor rcaht~da
wariate
fel Co!Jsell, .vl:S a VJs del conflicte
El darrer d.;.scurs d'aquesta històrt· It:llo-etlOp, aoo com el fet que el
Comi>-è de coordinació comenci imL
dele:;:.
llei
ca se~s1 o es a c.o.uec
d'E.iJ,;.:!, senyor 'lccle Hawarta~e, cJ mewatament el seu treball, la qaal
qaal, cl<.sp . s d'c~¡¡.c~:u la s~.; va c!ls.a s'in.Lerpreta com u_n p~e~gi sa·
emo-;:io 1 :..;¡.¡¡.u..:nL p..r l'actitud c.1 i:sïacton c,ue s'obtlndra l'ex1t esp<>e¡<.~c S&.l-ll c-.lkc:.:.. l..:s c.Jver:.es ae 1e¡p- rat de l'ar,úcació del Pacte, i que es
c 1ons, p:-<S!"a a p~o:es:ar formal;n .. ut tcstaurar.t la pau i s'arc.b:.u:i. a un
i amb veuc:ncnt a ....r .es acu:...c1uu;; ac~~u just.
fmatm~i11, es coment.~va en terdi1igh.cs pel barv J •• t.SI a t:tio;.>i.J. i
mes elog;OS<JS als pll~saoissos el disal sei.l L!.1 11crauor.
u u ,yor '..o.ed~;; li.¡ 1radatc es mus- cats pronuuci:.t ptl senyor Eden en
!tra p ... ..cularruc,n~ c. ...rz;ic e .• rt:lu- .a se.>::..ó u'aques' m:l,t, i espectal.
. e quiih.c~ u .. •nc.t.1.!> · .... uw- men~ la. darrera pa1·t.
sar el qü
Ex1ste1X la naíu.ral expectaclo per
niosos d'1talmu, p¡;J ret 4ue. per boca
del 1>1u·o Aloisi. b .ila acu.,... ..,, .ie¡; us canèixer el resultat deis treballs del
d'llan.l' pronunc•a' udiscl.rSOb pro1•o- l:on11tè dc coordmacíó, i es creu que
la primera part ue la seva feixuga
cadorsu.
«t:tiOpia -diu- es Vlctima de lJ. tasca . podrà quedar acabada dintre
mes tet~·.o.e ae i..!S a,. .......,~. ••s. LI que de vun o deu a1es.
L'
alu e.> de 3 cm·u.......... ._3 -..1..1 ¡;u.::na,
ea .. ~""~ ..aa ... Les tropes ablsslntes hnn adoptat la guerra de guerrilles com la m111or tact1ca militar per a
La contesta d'Itàlia a
sinó uua Ll!l.t:::n¡a, p.:1· ,a, •nilruta. l
lluitar contra els italians
b
su:¡¡er.,¡¡;,:!t d~;3 :uus:l..•\.ihS •ta.·ans.
<Foto Keystone. Per correu aeri a Londres.)
me ra
El rle.-.Jat d'Abtss1ma na tet re-
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liana que tot el mun pte\eia 1 e:. tat rebuts al 31irusten de Premsa 1
deixa. a 1 paCific po1..e el.op pracuca- p,·opagauda, on e;,s han estat fetes clous, si contribueix a alguna cosa, de muntanyes. La columna central rant que ha tingut l'aviació militar,
e:. a fer la nostra determmacsó mes¡' de les forces ind1genes, al co~nda- prinCipalment en facilitar l'avanv
ment desarmat p1..1• a 1er uont a i.ln :\.gltnes manüestacions.
ara pets ita•·ans.
forta. t'er altra part, estem sempre ment de u"J'bo"
~-"!!'!'~~ exèrcit tan polentment equ.pat coru
""!!!!!!!!!!~!_III!~~JI!II--IJI!!I~"!!'!!'!~~~!!!I"!!'!!'!~!!!I-~~--1111!'...
""' actualment con- r ealitzat fms'
..., es•:.
Els han dit, de faiso terminant:
~
1 l'italià. Cons1dera que s'ba comès un
En els primers dies de les opera~<L'acció italiana a Etiopta conti- disposats a obrir converse:. que por- solidant la seva posició a Ambaa ~
ocupaven
ettòpics
els
clons,
Sanper
comandat
cos
El
(Ve de la primera pàgina) de la qua anuncià personalment ::1 acte injust decrelat.• 1 cmoa¡¡;.uneut nu~n.L p_rque, per ara, no lli ba mo- tiu a una soluc.u pacifica en la qual haugwr.
Negus, va servir ¡>er a desbordar ta de les armes i mumc1ous que Abtss1 tiu per a altra cosa. Seguirem avan- es tac1 a ltalia completa jusbcia. El tini, operant des d'Adigrat, s'ha obert arreu posícions dorrunants (encara
nia hauria adquirit per tal d'assl'· çant fi.ns que considerem que estan 'J .rac,at italo-l!anco-oritawc dtl 1906 ca.nu aeu milles al sudest, i ha ocu- no s'han presentat les temibles mun.
.. .
.
vat Itàlia de la possibilitat d'explicar 1situaciÓ.>>
pat ~lakale, Adaghamus, segons un tanyes), extremadament fàcils de deRes~ecte a la. ~ttuac1o JUndica tn· gurar Ja. defe,,s,. aeJ ~ ... .J ternton con- sut.c::!ntl;:cut d~fensades les nostres eilcara està en vigor.,
àmpliamfJilt el seu punt de vista.
1\"eguen les intormacions QUe els missatge enviat pel Quarter general tensar. No obstant, cada vegada que
colònies cie l'Africa oriental."
En criticar les sancions que es ternac~c~al, AloiSI ha po~at de relleu .ra i'invasor.
aquests nuclis han tractat de defena\ion!! ttaLans hagin bombardeJat a la Premsa Italiana.
tracten d'aplicar a Itàlia, el baro que ~talla es tro_ba autontzada per a , A continuació, el senyor Tecle Ha·
sar-se davant l'avanç, han estat disdoncs i nens indetensos, i dec1aren
Aloisi ha posat de manifest dues con- cenyir-se als articles 1, 2, 3 i 16, pa- wariale ba declarat so•~u;nement que
Els italians confessen persats pels bombardeigs a.er•s. Així.
Examen general de la '• e u.a tasca dels a\Jadors es la de
EtiOP•a esta dísposaua a at•ceptar ~ot
, .
ductes molt diferents. Una, amb oca- rag_raf qua~t.
per exemple, fou decisiva l'acció de
han
situació que fa un pe- teconeu.unMt i sol~meut son boml:;n relac1u amb I arhcle 22, ha de- el que decidei:<t la societat de !'ilasió dels conflictes del Cbaco i de
pres les forces aèries en desallotjar els
que no
oardeJats els forts 1 les concentraf 'al d l G
.. d'
Xina, i l'altra davant el litigi ifalo- clarat Aloisi t¡ue sembla com si ha· cions per tal de !lunar acabament
dels colls que constituïen una
etiòpics
Axum
dcscobl':!xenu.
que
so1dats
de
c.<)US
oe
r1o •c. o ~~~
gués estat .re~actat exprofés per a a les' ho:.•ilitaLs; veto auvertCIA: "tllu
etíop.
Roma, 10. -l!.n ambients oficiosos mena de reducte per a la. defensa
•• un _an~nciat que llo:ffi~ el llt~u:'ruent
vern daha
acceptarem t·es que pugu1 stgmficar
.
«En produir-se el conflicte de I'Asia abvor1r . AbiSSiwa.
tle passaports al mmlStre d ltalta a es declara novament que són falses d'Adua. i ~lareb.
. f
b
Al
Despres pa!>sa. a referJ.r-se als tnte- un premi a fag¡esb•\. cum ho sena 1 R
Oriental la Societat de Nacions va
'fam bé resultà molt eficient el
s '?~rf1es'll en 111 0 ~- • ~~ "'•u~ua, "u.ul.e v 11Jc,, 1 at n~onol>lre les not1cíes trameses pels correspon
tom;: 10·
necessit~r disset meso.s per a pren- ressos d'ltalia a Ablssmla, i declara el pagament d .J.lg~ut..' JUUcmmtzac•o
a¡ues fa cap~ a f s lat rdeco 11lt d'Bt.iopl!l. a !{oma, cessarien les re- sals francesos americans i britànics- bombardeJg aeri d'Amba-Bircutan, no
dre acords i en el conflicte del Chaco que dits «interessos especialsu han als invasors de la nostra palrta ui ~a s
<llCJGI a a pder lacsons olicia•s entre ambdus paisos. i asseguren q~e les tropes etiòpique~ llwty de la frontera del Sudan, on les
reconeguts pel Pa cie, entre tres tampoc cap conccssso t¡ue atecl~s J. lL seguten t 111 ormfiaictlo,d
P recisa. quinze mesos· En canvi ' en es;.at
·
·
·• .«O e totes havJen
ovun e A continuaciU
un por an \eu 0 e a e
t s i ~1 T r a e t a t l ta. Il la mnepenuenc.a a n.u •.,:.uua, que es- Roma:
·
· · a d Jacen
algunes posicions. esq uad.retes proced en ts d 'As mara desconquistat
..
., • s'afegeu
.o
aquesta ocasió, l'organisme de Gine- ll 0 •. e~cte~
Als mat~u:os ce~cles s'afirma que feren diverses concentracions etlòL'exèrcit italià al Nord d'Etio ia maneres: es;.a. pt:necLament ctar que
bra n'ha tingut prou amb tan sob to-brttaruc, stgm~t el 1:1~5. el qua_l tou tem di~ posat!. a d~IC-.a•· r.ns a la f t."
1:1 C...OHin ettop ha estat et pruner a Axum es té ja per Jtaliana perquè ha piques.
lid t ~
el dia d'ahir
Segwuament el l'resident declara a
amb un mes i no troba l'explicacio concertat despres de la fuudaciO de
l!'ins ara, tots els duels entre les
cons~ an es desitJar la In..errupc1o de tes rela- tugit el Ras del 'rigré
i
i .
la Societat de lliacions i despres dc que pe• fe. • de ~o lla\'t:t ·I orauors que P ssa
d'aquest pco~edir,
i ¡es a è · ·
•
,. 1ment s'ha comunicat
l'e•·pul
.. ~ ••ques ~ra-tallt
CIO''"
cap
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que el forces terrest res a b'.ss1rues
l'ma
•
~·
v
' ·~•
- ú•p·
tant
des1tgin ter us de la paraula es va b t 11 ·
g .,
nta
Aloisi ha preguntat sc!r11idament en ra a
it-alianes s'han decidit a fa.vor
ries
seu
el
autoritzat
ha
Roma
àe
Govern
necap
na
l' SlO uel co.n1t.e \lmc1. !l.:o tu
per que no han e.;tat aplic':us ~ls re- ! internacional. Això wol dir -alegeu; a procedir a Ja \lotac10 • l)cgu1damem aL~I ~ ~P"J' h. f 't
l:s er e~aclons ac- ces¡,,~~t. que elS . tioverns. estraogers representant a Addis Abeba perquè d'aquestes darre1es.
glaments del Pacte, ai:l.1 com els de -(}U~ e!s.<dnteressos especials d'.l_Wita .s'e1ectua aquesta 1 es aprovada la. ¡ "A~uo:s~~t:
Segons noticies rebudes per l'Alt
a. Abtssmta n? _fo~cn !lnuHat~ 01 pe1 j reso1uc1ó elaborada per Ja 'l.auJa de tuals no ha d 'inter i:e~ar-se en el requcHlXlD' .lta.lia perqu~t . ev~h el l abandoni aquella capital, i es creu
l'article 16, paragraf quart.
El delegat italia ba dit tambe que P;tcte ~talO"br~tamc .m per_ 1 entrada. l'Assemblea de_Ja ~uc.etat de t'l.aciUns sentit que Itàlia estig~i satisfeta amb ¡.¡,..,uaraeigA de U~s b Lega~IOns res- que ~vui.r_nate~ e~prendrà. el viatge Comandament, la cinquena arma ba
e a, pwx que ets en dueccto a DJibut1, des d'on es tras- destruit, al llarg del front, tots els
per 51 vots ahrmatJUs, un en contra, l'ocupacló d'Adua i no rcte ·a con- p~uvcs a_ d_aiS
si la inlcrveucio de Ginebra ha¡;ues d Ehop1a en 1orgamsme gtnebrJ.>I
El ba_ró Aloisi acaba el seu intere~- el_ d'~tàlia, i dues :tb~tencions (Aus-I tinuar avançant a l'esnrentat Jfront." aH~dors 1 ta~ans saben q,ue les L~ lladara a Massua.,<Eritrl?') a fi d'em- centres de la resisténcia et.òpica i a
estat una altra! no s'h~uria agreujat
més han ser,v•t. d'e~llaç entre les ~res
uGinebra no té res a fer amb el gaciOns, a 1gua1 que ~is bo~p1ta1s, barcar en d .recc1o a Itàlia.
l'actitud agrcsstva d 'Ellopia m s'hau- sant dtscurs declarant solemtsemenl tna 1 Hongria).
S'ha l;'fegit que el Govern itaüa columnes d ope!ac1ons i entre 1 Alt
desenvolupament normal delS nos- no poden ~sser bla~cs. l::n el que _resria for~at Italia. a obrar militar- que Itàlia sols demanava comprensio
pecta la. 1nformac1o que Austrta 1 no facilitara els seus passaports al Co~ndament 1 les forces comba1 · · d l'Assem- t res r·ms proposat s perque, tstem dc- Hongria.
R
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eso UCIO e
.
.
.
.
. .
.
•
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terminats que la seguretat de tes
11l.a mobilització de mes d'un milio Societat de Nac1ons en complir els
;El _:¡ervet radiofomc i el de senyals
S:l.t;JCtons, no te res de sorp1eucnt, ma senyor Jesus ftns que el comte
,
d
d 1, f .
¡·
i
blea
d'homes a Etiopia l'objectiu agressiu seus estatuts.
perfectament de
passat
han
d'ophca
camí,
en
ja
trobi
es
Vinci
bones
mantenim
nosaltres
que
pu1x
Est
I
e
r1ca
A
de'
obm~s
e~
res
nos
•
•
la teoria a la pràctica i han rendit
una vegaua J)er relacions d 'amistat amb e!s csmenLa _resolucio.. adoptada per l'Assem- queUl es a tena
grans serveis.
•
N h" h
tats paisos, als quals ajudem en el
sempre.·~
blea es la seguent:
.IO'
Els avions de reconeixement han
o l a encara Das·~L~Assemblea ba pres nota de les ¡ Desp~es. continua. di~n.t: 11En rea. p1esent i tenim el propòsit de conticomençat veritables raids de profun·
baixes
de
tes
,ll
futur
op1mons expressades pels membres litat, I act1tud de la Soc1etat de Na- nuar ajudant en el
Roma, 10. _ De fonts oficials s'ha ditat. Diversos d'eUs han sobrevolat
del Consell en. la se!>SJo celebrada
7
declarat aquest matí que encara no sobre un gran recorregut la pista
!>er aquest el wa_ de~ . corrent me~.
s'han reemprès les operacions mill- Makale-Dessie-Cikuolé, la vall del
I_ presa en_ COUSideraciO les obliga· I
tars en gran escala en els diversos Takagze, el ~eis muntanyenc de Da
c1ons q.ue. mcumbelxen als membrCIS
Sachiam (el més elevat d'Abissínia) i
fronts de l'Africa Oriental.
de 1~ s_oc1eta~ de l\OacJous,_en v~rtut
L'acció militar es prossegueix però altres llocs. No obstant, cap aparell
de J a_t:hcle 16 per a establir la cooren el seu curs DO es registren nove- no ha arribat fins a Gondar.
de les mesures _l!Ue cadascu
~aCIO
De les manifestacion!> dels obsertats dignes de menció.
11
d ells pensa ~do_ptar, illVtla e~ memAquesta comunicació oficial afe- vado':S dels avions es dedue1x qne els
f
bres de la Soc1etat de Nac_tons, exgei.x que encara no hi ha lllst d abissinis no han emprat encara el
ceptu~n~ les dues ~·uts llhgants, a
es e gros d e ¡es . s~ves f orces ja que els
·
baiXes
per
constttUJr
en Ics operacions desenrotllad 1 ~stats
cadascunmtegrat.
de Com1te
delegat un
un
aeroplans diviSen molt poques condes al front Nordoest.
•
es
, .
centracions ¡ cap d'elles considerable.
m~~res de la Soc1etat ~e ~acio!l.,;,
Diversos aparells han estat traves·
d 1
El
~ss1S~t~ pels exper~s. ~. fi d ~stuàtar
Ginebra, 10. - A dos quarts de obligada a seguir el cam1 dels altres 1 facili~ar la coorómac1o ~e d~tcs ~.epaper e 'aviació sat pels projectils abissinis, però cap
~o~unicat oficial italià Aquestes forces iniciaren ràpidament
cinc d'aquc~b tarda s'ha pros,egutt signants del Pacte.
Front d Entrea, 10. _ Les tropes la marxa per les estribacions dur1Ssi- . ~ront d'Erhrea, 10. - Totes les no- ha estat assolit en les seves arts visure~~ 1, en ~as neccssart, cr1~ar 1 :1la sessió tle l'A..semblea iniciada al
tenciO del Consell o _be d~ I Asse~· Italianes han ocupat el mont Eda- mes de I~ muntanya i en plena nit betes que es reben en aquest front tals i tots han pogut torn P 1 sear a a
acon.se~Jren coronar aquesta abans posen de relleu el paper preponde- va base.
mall.
.
ghamus.
'
e.ra
que
s1tuacJo
Uruguay bl~a. sobre qualsevol
uedarada. oberta la sessió pel PreL'Alt Comandament italià tlngue que hi arribessin els etiòpics als
El senyor Guani, en nom de l'Uru· getxJ un examen especlal.u
sident doctor !Senes, ha concedit la guai, formula algunes reserves en reAcabada la sessio s'ha assegurat coneixement que les tropes del 1ta.s quals els fou tallat el camí.
p.tl'aula al delegat de Xile, sen;)'or lació a les sancions a aplicar pel seu que el Comitè de coordinaclo comen- Sayum tractaven d'establir-se en el
L'ascensió s'efectuà després de
1'orto Scguro, el t¡u .. l deciat'a que pa1s, per considerar que ell es tro- çara els seus treballs dema matesx, dit mont i que s'atrinxerament for- grans esforços ja que els italians haXile es \roba e.1 el dolol'ós deure ba en una situació especiaiiSsíma, els qual~, co1_11 hom sa~, cons~~ tira!l tament~ Confirmada aquesta pre- gueren d'escalar una alçària de nou
d'aprol'ar l'ap:icació integral dei p,\C· igua lment que allres paisos de l'Amè- en exammar 1 curar de I execucto unt- sumpcio, l'Alt Comandament ltalia mil peus, contra un vent glacial. A
~és, fi:O _pogueren prendre part en
te, com a "·•lja mes e1icaç per a o~.ca rica Llatina, a causa de J'extraordi- forme de les sancions.
disposà una. ràpida acció.
L'aviació italiana efectuà diversos 1 expedlcio els tancs perquè la natubar la ¡;ucrra. en el te:tnini me:. nària importància de les poblacJons
El doctor Benes ha posat de redel terreny impossibilitava el
raieS!'
efecpogué
1
reconeixement
de
vols
un
ès
no
¡¡oss1blc.
Comite
curt
d'origen lt:tliit. que han estat incorpo- !Jeu que aquest
A continuació ha parlat el repre- rades a les diverses nacions d'aqudl òrgan de l'Assemblea u del Con..dl tlvament, comprovar que forts' nuclis seu us.
LíAlt Comandament italià està
sentant ue l't.q11a<!or, el qual ila Continent. Afirtll3. que ei seu pa.J.S, de la Societat de N~cions, s1no que de tropes de l'exèrcit del Ras Sa.yum
mo)t satisfet d'aquesta operació perabundat en el:. r;wuaments exposals per aquest motiu, lamenta de t-ot cor representa una especie de Confereu- es dirigien envers Edagbamus.
per l'antenor orador, i ba afirmat ba\-er de sumar-se a les aplicacions cia entre els seus membres per t.1l
Retornats eis avions a les seves qut; té Ja certitud que d'haver-se
que el res¡u..cte del .l'acte de la Socie- de les sancions; però reafirma l'ld- de decidir sobre l'aplicacio de l'ar- bases i comunicades les seves obser- at~erat a ~ dita muntanya els
vacions, es disposà la immediata sor- eboplcs, hauria resultat molt diftcll
tat de r\acJons es una llet en eJ sea b esió de l'Uurugai als principis de ticle 16.
palS, per la ljUal causa i'J::quador ~ justiciiL continguts en el Pacte, perL'Assemblea de la Societat de Na- tida d'una columna de tropes metro- desallotjar-los d'ella.
Res de nou als dos persona ha donat instruccions a la
i contingents d'askarts.
politanes
veu uu11gat a apro\'ar l'apLcatio '!11 què estima que cap palS no té dret , clons. per última vegada en aquest
censura militar, que es exercida per
fronts
tole, aes citcumsLancies dels prmcip1~
del mont
presa
La
de la societat lle !liacions.
Ad_d is Abeba., 10 (oficial). _ Co- oficials_ lxlgues, per tal que siguin
Edaghamus
mun1quen els alts comandaments que ~uprimides totes les noticies falses
La Petita Entesa
Roma, 10. - Oficialment s'anuncia durant el dia d 'ahir no tinfUé lloc adhuc aquelles que afavoreixin Etio1 que operant durant la. passada nit cap esdeveniment d'importancia als pia. perquè a la llarga perjudiquen
seguidament ha fet us de la parauel prestigi d'aquest país''·
les tropes italianes ocuparen el mont fronts Nord ¡ Sud.
la e, re,rc.,entant de lugoslavJa, seEdaghamus, ~~sud d'Adigrat; des del
m u• lSo.;~di Pw·Jtth, el 11ual ba parqual es dom1.na. la carretra d'Addis
Moviment al front
~esertors, bombardelà! CJ uum i re¡¡resentaciu del .stu
Abeba a la costa, i constitueix per
iJrupt paL> 1 de ll..o~nia 1 Ixccoslosud
Jats
~.t. un lloc estratègic de prime~ or\"aqw;l, 1¡ue, amb aquell palS, integreu
..
Addi Abe
Addls Abeba, 10. - Notícies arri·
Ja Petita Entesa.
ba, 10. - Les noticies
s
badls del front Nord diuen ue 1 .~
LI senyor HOJd.i Puritcb ha decla·
miler reb~des dll front Nord indiquen que
viació italiana sorprengué
ra~ que la Petita. Cntesa aplicara esGrans dificultats a de desertors d'Eritrea que tractaven fm~~r~
~ingut 11~ cap combaJ
I
crupoH>sament el Pacte de 1a :Sociede dirigir-se a. Makale p.e r tal de ls 1·tar n · e contrar1, al Front Su
Axum
tat de JIOacions, i que, en consequèn. tans es dediquen a la concenpassar-se al camp abissini. Els de- e
Cia. els pa1sos integrants d'aquella,
Roma, 10. - Eis periòdics pubil- sertors foren bombardejats i a les traci.o de tropes, _1 s'b~. observat grat?
estan disposats a ot>~enar mlegral. eocto ~ _H_arrar 1
quen informacions relatives a la. cam- seves files hi bgué una • ~rltable Jmij~VIgameLesnt en <1ir
pos 1ClOns abiSstmes ban
•
men t totes I e:. o;c\·es obli¡;acions.
panya de l'Africa Oriental Assegu- carnisseria
es~at b~m~ardejades avui per setze
•
ren que les forces italianes s'han
Tre$ poblacions bom- anons ltaltans.
concentrat a Adua ¡ Adigrat 1 prenen
Grècia
•
b d ·
1aquestes ciutats com a. base 1 0
En nom de Grec1a, ha parlat de:r
ar e Jade$ pels aVlOIU
ren constantment a fi de netejar";~
prc, e1 mim::.tre de :\ cgoct:. t:stran·
L es desercions d'as·
italians
tropes enemigues eis territoris cu¡;ets d'at¡ue.;t pat:., s~nyor lllaximoc;.
italians
caria
rés
des
Poc
10.
Abeba,
Addls
cumdants.
el qual o,tcnta. a me;.,, Ja represen
En aquestes o~raclons empraren d'h:ner estat facilitat uu com~
tacio del.b attre.-. pabOS que tnlegreu
Hom rep noti10.
Abeba,
Addis
.
~leub:mbar~e~ aen f~ d'artilleria 1cat que declarava que al front reg- Cies que durant el- dia
l'Entesa 8atl·anica. Eo nom d'a:¡uesd'ahir un
esta~
han
tranquiHitat,
gran
nava
combat
el
ambe
com
~
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e
el5
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centenar d'askarls de les forces lta·
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noticies
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I
objecaquest
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Pacte
al
inherents
compromi~os
i s'emportaren t.ot
e 0 P 1CS concentrats Premsa que donaven compte ue l'a- lianes desertaren
grups
a •
equip i armament, amb el
~:S A':~de le~:u-a:vanes d'Adi- viació italiana ha tornat a de!ostrar dqualseus'afe¡iren
Perú
a les files abíssnues.
ua 1 l\Iakale han &Tan activitat, pUix que han born
, • ag mu_s,
Els askarlS foren pe."J>eg,¡ib }>l:•
El sem·or Tudela. en nom del Peru,
i S hi belen: avions italians que tractaren de deGila~
Katama,
barde~at
¡
l'ocude
gf:Pres
~o.:F~~ats
P~~~
0
ha declarat que la se\·a delegació
Alegeu la comunicació que els ex- tenir els desertors amb foc de meSembla. que e~ itallsmentat.
ba apro,at plenament l'informe del
l'atans d'~ben pl~us llauçats pels aparells italians tralladores ptrò no aconseguiren llur
en
dificultats
grans
Consell.
en vist.a que no s'ha pu: t um, ocaslonaren gran nombre de vícti- objecte.
ca . res a mes.
1 ltàUa, otieaalment ni extr
Venezuela
La. matetta informació oficial diu
comprovi si 1a dit-a ciuta:ofietal, que
Ha caigut un avió
ha estat O que la Infanteria italiana, recolzada
no presa pels Italians..
1:1 succceb; en l'us de la paraula
en terreny etiòitalià
el dcll'~r•t de Venezuela, sen)or ZuLes forces del general Ma . · - • per l'artilleria 1 l'aviació, prossegueix
que foren les que ocupar Adnv......., un avanç lent.
meta, d qual diri¡;1 una suprema cripic
ua, seen
t .
gons
da a ltaJ.ia i l::twpia perque donin
El Negus no vol que
no lCies publicades aqw, s·esAddis Abeba, 10. - Els inforrn~
fi a llur sagnant lluita i arrangin
tan coue.:ntrant per tal d'emprendre
Iiur:. dilerèncJeb en un amblen'. paea publiquin notíciea arribats de .Uakale informen que un
de les nou milles de
~netració
avió italià de bombardeig ha caigUI
La olvllltzaoló avan9& ...
cific.
falses
~ summament difícils, pels cond'aquella ciutat i han resuJl<lt
Acabà dient que Venezuela es veu
<hr NeBo>
rae ' on eaU. altuat A.xum, enmi&' Addb Abeba, 10. - El Nepa en prop
mona ela aeu. quat.re ocupants.
vant que avui donen els homes de bona voluntat.
NICOLAU M.• RUBIO
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La Sess

de la tarda

S'APROVA LA RESOLUCIO
DE L'ASSEMBLEA PER 51
VOTS AFIRMATIUS

Els 1·tall·ans d.IUen que no han
pres Axum pero, que no han
perdut Adua

I

CONTINUEN LES DESER·
ClONS D'ASCARIS ITALIANS
Els italians han bombardejat
diversos punts del país
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la humanitat

DIVENDRES, 11 D'OCTUBRE DEL 1935

de
ELS PR OBAB LES COMPO·
NENTS DE !.. COM IT E DE

Cal que els lectors 1 s1m
patitzants de la IdeoloJla
d'un d1an, procurm ao·
qwnr el que necess1tm
dels comerciants que,
amb llurs anuncis, n1
aporten el seu a¡ut. Els
elements de dreta segue1
xen aquesta tàctica. ~ a
que tambe la segue1x 1
els .ectors de
LA HUMA~JI i Al

COORDIN~tCIO

G inebra., 10. -

Londres, 10 <Urgent). Segons
notiC!es que s'acaben de rebre dtl
omebra. s'lla IUr!bat a •t cumplt>t
acord en Ja. quest1ó de la coopP.raCIO trancu-bntanica per a • a.~ncac10
de san t'JOns.
Com es sabut, no es volen adoptar per a l'esdevenidor greus compromiSOs sense precisar per endavant. amb la. major exactitud possible, aliO que cada. una de les par:s
poema. esperar de l'altra.

.1!:1 p,·oposat Comi-

te de Coordmactò de

sanciOns u
acord r especte la qüestió d c! les san- aplicar a Italta estarà mtegrat pr()c1ons.
bablement per vmt-1-quatre mem·¡
L'AB AST DE L'ACORD bres: 1::1 membres del Consell 1 tls
Londres, 10. - E!:J «Dauy Mau» s'o- delegats 1 A!rtca del Sud, Belg1ca,
cu pa aquest .mat1 de la cooperac 1ó Suecia, Holanda, Venezuela, Austrta,
franC()-bntilruca en 1•. quest1u de les Swssa, rugoslaVIa 1 Txecoslovaqutu
san~wns.
ja coneguts, 1 no se sap res encar~
L organ conservador creu saber sobre Ja partic1pac1ó de Polòma ..:1
que en vutut de la coopcrac!o tran-, l'esmentat Com ite.
C()-anglP.sa, Itaha no reora mes crèd1ts estrangers; que cert nc.mbre de
ALEMANYA ES MANTI N
mercadertes ttahanes seran ObJecte
ORA NE UTRAL
d'un botcot; que certes matenes prl- I Ginebra, 10. - Als cucols gmt::
mes per a la fabncac1ó de material brms es cr eu que l'actitUd d'Alema
de guerra li seran denegades 1 que nya davant el conflicte ttal()-abt~
sera a1xccada 1a. proh.!bJCió d'expor- ~ slLi contmuarà essent ct·abSoluu.
tar armes 1 mumc10ns a Ettopta., ac- neutralitat.
tualment vigent.
LES Dl FI CULTATS PER A
L'APL ICACIO O E S A N
t.:IUNS
Londres, 10. - Es preveu que, do
nada la situació econòmiCa l financera mundial del mc.ment present,
sorg~tan enormes dlficultats per a
e,¡.ablu la modalitat d" les sanc10ns
' a aphcar a Italia, perque aquestes,
en moltes ocasiOns, suposarà tamoe
un castic per als propiS pa1sos que
les apl!quin.
1 Els experts hauran de portar a
cap, doncs, una tasca extremadament complicada 1 hauran d examtnúr i controntar ei movunent .:u1 mercial de cada Pt<lS, no solament
i amb Itàlta, smò amb el:, altres p:usos de tots els contments. a1x1 com
1-uscar els nous mercats per als paisos que perdm el que actualment t:.e·
nen a Itàlia.

I
I
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Les dretes governen la República grega

I

·El nou Govern de Condilys anuncia que es
convertirà en Consell de Regència
El PLEBISCIT NO SERA CONSIDERAT M2S QUE GOM UN ACTE DECONFiA~AGIO

ELS 1\10!\ARQUUJS I;.Xl No obStant, el plebiSCit es celebra- pujada al Poder, el comitè revoluGUXEN LA RESTAURA· 1 ra el rua ::¡ de novembre; però el seu cionari lla quedat ellssolt.
¡
t
nt rma
Contranament als pruners ln!orCI O llU,\l EUI AT A
caracter sera stmp emen co I
Ó mes,
hom aluma que la regencia
Atenes, 10. - Han VlSltat el cap • tori,_ 1 es constdera com a .autontzaci sera cxerc1da pel pnmer ministre,
1
del uovern senyor l'Saldam; dtver- al uovern perque mvttl ex-ret Jorell general condllls.
..os r~:presetitants del grup paèlamt:n- a tornar a Grecta 1 possessiOnar--se
Es declara oficialment que, al...r~ re1ausLa mu !JlS,gent, elS qu:::IS delEltron.
pruner acte del nou Govern ha menys per ara, cont muara rep. rec.amanaren al pruner rmlllStre que estat el de proclamar l'estat de sensentant Grec1a a Gmebra 1 an¡Jiec!plteS la resolucto del proolema
ter10r lntlllStre dc l'ExteriOr, senyor
1 Maximos
..1e1 l"egrm rm~Jançant una mera V()- guerra.
.ac1o
Cle
l'Assemblea
naciOnal
que
ha
VONDIL~S
DI
U
Q
lJE
EL
Els cercles mllttars es mostren
ELS CERCLES FR ANCESOS
...t:: reumr-se oema, dl1·enrues.
NUU tiU\ t.li.l\ HA i::!:) l AI molt satiS1ets davant ta perspectiva
HO CO NFI RMEN
~:.ls v~J»tam.:; uemauartu al cap del
f ET
!:)Eli.Sh vo.:nP 1 AR d'una. proxuna. tornada del ret.
G inebra, 10. - Als cercles france... u;ero que es poses a votacto uasos es declara que França i Ang.aA.un EL l'.tt~SllJi!.!'\1.
La ca~a arreu del pals es abS()terra han arribat a un compiet
..mt l'a~em:>Jea naciOnt<l Ja que&LIO
Atenes, 10 - r~l com !l\'ancen les Juta..
u:!l rè<;Im 1 que tos dec!Cllda pe1 ~()- hv1 e& :.'tllerma et ~.:aracLer a¡¡;taLOrtal
CON ES PRODUI EL COP
LA PREMSA FR ANC ESA, LaCIO, abandonant la !<iea de cele- ctel uou Liovern grec 1 cundeiX ,a
MI LITAR
EN G E ; ~tKk t.. , E::. nlv ..:. lHA brar un p!eOISCit.
Atenes, lU.
clara 1mpressto que Ja H.epubnca es.t::s cone1xen mteresSATISH: rA DE L'ACTI·
Als centres olicials s'assegura que tà travessant una cru;1 molt greu.
sants aetalls del curs dels esdeveTú D O'A lJST k JA I Hò N· Tsaldans aconsegUI convencer els nE.l general COndil)-S ha aectaraL mments desenrotllats avu1.
G ~ IA fE R LES DI FI CI.JL- Sitants de Ja llllprocedenCia de 1a aquesta ta'rda que «el nou uaomeL
Aquest matl, el President del ConTA ( S QU E PO UEN .. lJ::. AR PlOpoSICIÓ.
ha csLaL wrmaL sense la couperaCIO sell, senyor .i'saJdariS, rebe la VISita.
EN L'A i' LICAC IO DE SAN· ¡
de
tres generals 1 un alm11al1 tntedel 1:-'resweut de la H.cpuollca :.enyor
ClONS
ELS 1\IILITARS PRE::iS1U- líamus». Aquesta decJaracto ta pre- grallts del \J<~mLLe revoluCIOnari .nuPariS, 111 - La prem:,a trancesa
NEN EL GOVERN
veure que es m1rmneut la runussto nàrquiC. els quals 11 ex1g1ren que deconcec.t:lX gmn lill!JvCL~H~o:lll. 11. lo;,
Atenes, lO. - Aquest mati s'ha del prllller mag1strat de la uac1o, cretes IIOILeú•a•ament 1a restaurac1ó
atC1unLClOn:. Lèi.t::S V""' ueulgu.::. reum~ urgemment e1 Co~il de Ml- Ja qut•, ptilCtl.:atneut, el nuu Uab.net monarqutra, amb l'wuca salvetat que
t. 8uSula 1 .tiuu., ..a eu 111 Sc::::.<.lu uc:: lliSLres po:r tal d'exam.ma1· la. greu en contra del que s'havia dit, no tos aprovada per l'Assemblea NaC!(), ru,~ctuuli;;a c.e 1.. :;,. ue •~- u.: .....allt· utua~-:10 actual 1 les commmacluiiS compta amb la seva cun1tança.
naJ.
01.,., ctoeu.aua anu:. vum Ja t;,s :.a- que, segou:; 5embla, han tet algU!JS
Mentre els generals e:; trobaven
uu~. e,.; t.~'"""'"" t:.:>ille""'-'...; Ul.i1..1llc~- w¡.¡utaL:. que eXIgèLXen Ja rmrnedlata
ES CONSIDERA QUE IAI· e!IL;ara. couver::.ant amo l'salaart&, t:IS
~lU"ll qUe llu !JUthtU !-•U•ICI;itli tO 1\. .>.aUntCIU mvual·qUICa.
l'lli S DIMITIRA
solàats, en ¡¡,J¡;UI.~S cllserncs, teren
h.:. :.anclull~ ~cuuvu1l~ut!-> cuu.ra u.a- ¡ S'assegura que et Govern està torAte:111:::; 10. - h:i co...l!Sidera immi- manut"Staclons a adh~1o a la ffi()ua.
tamcu. vrt::~.>.unat en tdent1c sentit nt:H~ ¡a clinl!SSIO a~:l presiaent d., la narquta. 1 els ot1c1als col:lucaren rl)Alguns pt:nodlcs no ama¡¡uen Ja pe~:; etemem.;¡ ulllltars.
ttcp._.o.Lca. .t::~ cvuluma que els tets togranes dt:! ret Jor\ a les depen~L va ;;..a1:.t..<:c1ú .,~r a-.u<-11 tt::L, li Ut:
d avu1 ::.on t:n rcalit.at un cup d '.t::s- , denctts m!.l1tars.
Ve a cuuCU•Wi1 1 IIIJl•W.LüJ t::1t.1.:•1va
AQUARTERi\3fE.'IjT OE L.ES tat multar. s ·na pul(ut cowprovar . Immed:aLamt:nt desprcs . de la viO: bdllClvu:;, I poL ;:,t;ho!i I IIUII..)Lil.L
1.RO~ES
que t:Xl.;~ta un cunilte revolucwnan s1ta dels genera.s, 'lsaldarts convoca.
EL GOVE RN HOLAND ES uan~o:u-!l.aaat.a. vun~lutn:n LaúlOt
Alenes, lu. - La Situacto sembla u1Legrat p~l ¡sençra1 d'avtac¡o Rap· Consell de mm1stres extrauroma.I
PREPA RAT PER A LES iou¡Juaau~ I uCt.it.UU ueuua1 C1 Alc;>~lll.· grell 1 .at .fa presagiar la tmmt- pas, el general Papagus 1 ralmu·au per a fer oflctal la. elllrussió del GaSANC IONS
u,r ... ld
q._¡._, 1-V-" •" ~ .......~.... o~.... HbiCla d'Impor.ants t:;:,deven!mtnl& .Elwnt.ruuy. Aquesta mt, amb la seva bmet.
La Ha:a, 10. - La prllllera Carn- J.•a11a ue utv.:lSv:s artiCle:. Ut ¡Jlllllt:Ue::; de pltmt:ies hores del mau,
· b. • holandesa ha auLor1tzat uuam- r.. üt:Ct.SSI•UI., a m~s 11 mes ae t'te- per orare exprc::::.sa ae1 uovern, les
mtmPnt el Govern per a regular me1.re e1 l.td.IISIL u Ut.¡Uelit:s.
tropes nan quea::t.l. ~<(!Uart.erades.
'
Les lluites religioses a Mèxic
rexpoltacló de certes mercaclenes,
<1Le t'etiL Jourww> a .u qut AieELS ~~10•'<ARQUICS '1'~:.Nf;N
en tal forma que pot d1r-se que E:l o~auyc~, tbUL 11.1 lt. qut: 110 t.t: ¡¡um
f; L t'Al S I:..S f'LENA ALARMextc, 10. - A Ja v1la de Grana.Govern holandes, a parttr d avu1 ma- auu.1uor ae pnruerts twoi.eflts, uo
MA
dos, prop de Sonura. diversos veins
.
teiX,
començarà
a
complir
les
even"v"""
.
ser>
r
J.~.¡,,,a
ta...~
cuw
tb
Atenes,
.
_
u.
ha
gran
expecELS
ALJ;;l\tANl'S
GUA~l!'EN
UNES
10
nan matat el cap del poble i dlU n oanÓ 11euger antlnerl, da l'exèrcit a bissini, en acció a ls voltants d'Adua
t Ua1S reSO1UCIOOS que pUglll'1 adop- ~,uoou.:>a.
....,
ELECCIONS "'
"UP._..,..,
' "lN
• 'I'~
" "'lES
taClO pel que semuletl
on'~"lCOtS esversos tunc10nariS.
<Foto Keystone. Per correu aen a Londres.>
G
b
ó
"
'"u'~'
lli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! tar-se a
mebra. am re1ac1 a les
t'Vlauame raouuiS, cronista mter- ctt:venunen"s p:JilLICS greus.
Fins A.ra. es desconeiXen els moMemel, 10. - Aquest mat1 s'ha !tll'·
sancions.
Ul.Ctt.nal de <u... veu vre>J a1u que les
Ais Ct!l'c,es .ruormatlus es reben no- ciat el recompte dels vots emesos en tius del ¡,ucces; ptro nom creu que
O I PUT ATS CONS ERV A· ae~taractJns ael oaro l:'Uu¡¡ei, dtlt- uc1e& ver1tab1emeut alarmants 411e l'elecc,o suplementa.na celebrada al ha obett a moblis relli:hJSOS Es dtu
DO.. S AN GLESOI:> COt~TRA ¡:al. ¡;,u;;tr,ac, haü mere~¡;u¡. ali!UlltS e::. re!ereu..en a pruonotes cops ae dlStncte de Wt&cllen.
que es cu1pable deiS succe5i1US el
LES Sf.NC IONS
r ..cnrr.ulacwn:., Ja que Auslna deu ma 1 a11.res teLs greus.
Segons les dancres noticies, mes biSbe de ::lonura 1 un JOve rector.
Londres, 1il. - Un nucli Integrat I>\ seva lUClepznacncta a Ja ~- de N.
Uurant el maLI a ·avw foren dts- del lO per 100 d'aquesta elecció reper :>O d1putats conservadors, entre 1 Ja res.:;LeucLa a rav11cactu ue san- UIOU•ues a Ateue!> 1 els vo!Lauts VI()- sulta f¡.vorable a la llista unitàrta,
els quals es compten ex-m¡mstres 1 c1uns e& ~na mala poutlca que va lt::ntts proclames en les quals es de- I es a dir. que, probablement, aqu~s:.a Ha estat confirmada la
ex-alts carrecs de lt.mpen, s'ha pr()- con!..ra ' .1:-acte. t..n alguus cer.clt,; manava Ja ll!Imedlata re:;tauraciO dt: . llista comptarà. a la Dieta amb 24 na al raptor del fill
nunc1at decididament contra l'apH-¡ gmebrms, ale6c::lx ta uuurou.tc1o, ~ la monarqUia.
diputats contra 5 lituans.
cació de sauCIODS a ltàha. Entre !.I· constdera que 1 aCCIO del Oaro f't!U·
.t'SALDARIS, Dll\IJ'i'ElA
Lindbergh
tres, han expressat el temor que gel, ta avançar conSiderablement els
Paris, 10. - Un telegrama rebut
.
Trenton (l'¡u\a Jer,;eyJ, 10. - En
1
aqoltlles pugum provocar una nova projectes cap a l'«AnSChlUSS» amb d'Atenes dJ.u qUtl el Govern grec, al El Govern ameriCà no ha es- la confirmacio de la pena ae mort a
guerra europea.
Alemanya.
.
.
l na! del Con;;eJI de ffillllSll'eS ceJe- t t .
't t
I
la qual fou condemnat Hauptmann
"L'E;cnu de PariS:· di,u que mn~ no brat' aquest matl, ha presentat al a In VI a encara a a on- es diu que al reu li queden tres posNO ES CONEIX ENCARA es pot sorprendre ae J act1tud dAus- Pres1dent de la Republica la dllnJSferència Naval
sibüitats jurid1ques per a salvar Ja
ELS ITALIANS SON MOLT lers declaren Q,Ue el conflicte !tal()L'ACTITUD DEL JAPO
tna 1 Hongna, Ja que ex13te1x lln sió to\.al del Gabmet.
seva vida.
CONEIX EDO RS DE MALTA et10p contribUeix favorablement que
,
.,
Toquio, 10. _ L'Agencia ltengo acord entre aquests dos pat:;os 1
Londres, lO. - lntorrnac10ns rebu- els po[ts d,el Mar del Nora, Ham- diu que és prematur
VOtljDIL1S ENúARREUA'l
Washington 10. - El secretari
per ai Itàha des del 19'4 sobre questtons
des de Malta per l'Agència Renter burg . Bremen recuperm la seva Japo prec sar la seva encara
•
•
'
•
.I
DE FORMAR GOV~RN
d'Estat senyor Rull, ha declarat oH- L'estat de salut de Trotski'
actitud
sobre
1
Atenes, 10. <Urgent). - El p 1 es1- cu~lment que el Govern de Wab·
a tumen que de t a alguns mesos, tls act1v1tat comercial, perduda en els el projecte d'aplicació de sanclOns mternacwna~
avions italians de la Unia regular de ?aners anys, a protit dels ports i-~ contra Itàlia
dent de la Repuol!ca, Zairms, l1a 1 hmgtuu no ha rebut eucara de LonéS SatisfaCtOri
la Pen!nsula a TripoU aterraven S()- Italians nvals.
encanegat de la formac10 del nou dres «cap lnvnauo concreta.» per a
·
Oslo, 10. _ comr¡¡uam~nt als ruEl
bon
comerciant
vmt a Ja Illa de Malta, 1 s'observà
té
el G:overn al general Vondilys.
AIX1, per exemple, els lmportadors
part1c1pa.r en la Conterèncta NavaL mors circulats, l'A¡;enc¡a Telegramque canv1aven extraordinànament txecoslovacs de cotó . tan que se'ls
EL NOU GOVERN L'
.f t J
I
bJreau comumca que la ::.aJut de
de pllots. At.xò admet poder alirmar enviïn les maténes prrmes VIa Hamdeure d'anunciar als diaris
,... ,~._.......,..,..,....,.,..,~ ....
no es ressenti a Ja seva arnque Itàlia posseeix nombrosos avia- turg en lloc d'Utilitzar el pllrt de 1
ex•In an Oan Vo expreS• Trotski
Atenes, 10.. - La llista del nou
bada de Noruega, sinò que. al conque pel seu :1ratge li ofe- Govern CondiJys no ha esta~ encara Sar públiC" ment leS preten- tran, en aquMt pals millora notad'Ors que han pogut observar
r- Tr1este.
fectament l'Lila, Ja que, a mes, s'lla
~s exportadors de l'Europa cen-1
completada. LS: Prest~enc a 1 Fman.
a
.
b:ement.
retxen garantia de ditus10 ces
de tenir en compte que entre <''> tral utilitzen tambe la vta d'Hamserà. exercida pe. general Con- . SIO
ns d'ésser rel d'Espanya ' L'ocorregut ara és que es troba en
passatgers dels esmentats aparells btl!:g en lloc de la de Trieste.
.
1
observaclo a J'hosp1tal d Oslo, amb
del seu article, sense pre- dll~s.
abundaven not:!.blement els tnilitars
, ~ ~olt probable <¡ue_ el mm1ster1
Roma, 10. - Certes personalitats objecte d.: 'ltmetrt ':; al tractame:1t
-generalment de l'Aviació-, ço que
LA GU ERRA I ELS FILA·
1
d A.l'exs Est! angers SigUI exerc1t per espanyoles que es troben en aquesta que l'obliga Ja malaltia de què es ve
ocupar-se de la seva ideo- Tehotokts,
T ELIST ES
augmenta encara mes el nombre è.~ls
el qual posst~Jement ac- ' cap1tal a n d'assistir a les noces de queixant fa è.1versc:.~ anys.
pilots italians coneixedors de Malta.
Paris, 10. - El conflicte itaJ()-etiò- 1
tuarà. també com a Pruner 111ÚllS- l'e • ·_at Joan de Borbó, amb la
logia.
pic na tmgut tambe repercussiOns
tre.
princesa l'laria de Jas Mercedes de
ITALIANS EX P ULSATS :JE en el mercat úlatelic munella!. A
EL CANVI HA ESTAT IM- Borbo 1 d'Orleans ha. de1xat entreMALTA
Pam lu ha hagut tal demanda de
P
OSAT
P
ELS
GENERALS
veure
que aquell llançarà un tmporLA PREMSA ITALIA NA DIU
La Valette Ulla de Malta>, 10. ;;egells abiSSirus que aquests s'han
Sense notícies
Aetens, 10. - Sembla que el can- tant mamte:.t dirigit al poble espaQU E NO IWiii ARAN UUSTAEl Govern publicà u n comunicat esgotat.
v. de Govern a C...rècta lla obelt a nyol, en el qual reivindicarà els drets
t. LES
El
cap
superior de Policia, no reanunciant que s'havien pres mes:¡Ettopia impriml els seus pnmers
.
la p¡·esslò d'un grup de generals que al tron d'Espanya.
bé an1t els penodistes. Segons ens
res d'expulsió contra set ltaJlans, un segells de correus el 1894 1 des de
Ro~a, lO. La Pretnsa 1talla- han mformat al senyor Tsatdans,
poguerem assabentar es trobava condels quals es el gerent d'una branca llavors ha: llança\. 3'70 segells ellver, n!l._ d aquest _matt comenta a~b ' al mtgella d'aVUi, que l'exercit relocal del Banc de Roma. El comu- sos.
energlca serem¡,a~ els acords de Ül· clamava . la unmediata restauraCIÓ Reunió del Parlament anglès ferenciant amb el secretari particular
del governador aeneral.
nicat declara que «aquestes mesures
nebra. .
. .
monàrquica i Ja tornada. de l'ex-rei
foren preses per témer les autoritats
«La Tr~buna» escrm,- «Les contr~- a Grècta.
INDIGNAC IO A BRUSSEL·
Londres, 10. - Encara que en la
militars que les dites persones ter1etats e¡_~e tracta d ofer~t-nos U1LES PER UNA OPINI O
EL NOU GOVERN ANUN- reun1ó mmistcnal d 'ahir, no s'a.dopnien una activitat perjudtcial als inITALIANA
nebra sotament serv1ran per. a est1CIA QUE ES PR OCEDIR I\ ta cap dec1sió pel' tal d'avançar !a Diversos ex-consellers dels
teressos i a la seguretat de la forBrusse11es, lO. - Ha causat gran
mular la nostra acctó a Alr!CB;- .t<ls
I M!\IEDIATAI\IENT A LA ' data de reobertuLa parlamentària de Ajuntaments de Catalunya
lndignacio en J'op!ruó belga una etalesa de Ma.JtaJ>.
atscursos lletals dels delegats a HonRESTAURACIO DE LA M()- la del 29 del corrent mes, en què
Als circols ben Informats es creu miSSIÓ feta per la radlotelefoma itagrla I a Austna, no ens han sorprcs
NARQUIA
e:;ta va fixada es creença gene 1 soHiciten ésser reposats en
que diversos residents italians ~ ·:i- liana en la qual es ella que els ruperquè son quant es Podia esperar
Atenes, 10. - El nou Govern qu" que tant a ta' Cambra dels Com~
ran aviat semblants mesures d'ex- mors sobre assassinats de dones 1
llurs càrrecs
~
enlret amtcsd ~~cerS.» t ris d'
pres1de~ el general Kondllys, ha' pres com a la dels Lords, seran convocapulsió.
miant.s a Adua eren tan falsos com
raves e-~<> comen a
aquest possesSió avw, per pnmera vegada, des per al dia 22, i aquest ella a.
Pel
fiscal
d'aquesta Aud1enc!a, han
IPs b.istònes de les barbantats comepenòdtc 1 ~els altres s adverteiX la 1 ha obel't el penode parlamentar!. lAlta. Cambra començara un debat
estat tramesos al jutJat de guàrdia.
VAIXELLS ANGLESOS A ses pels aiemauys a. Bèl¡ica durant
I cuns1gna d alumar qu~ no es amb En la seSSió s'ha anunciat que l'as- internaciOnal.
22 actes d ex-conse!Jers d.Ajunta.AKABA
la guerra europea 1 que eren per a
sanciOns com es. pot Oeioe~U a ltalla. sembiea. procedirà unmedJ.atament :1
El.s periòdics diuen que aquest ments de Catalunya,
que solliCiten
J erusalem, 10. - De font autorit- desacreditar Alemanya.
Mentrestant, 1actitud C1ltal!a sem-¡ votar la restauració de Ja monarquia debat ocupar ·~ tres dles de reun1ó.
esser
reposats als seus llocs 1 que
Nombro.sos ciutadans belgues, que La nostra Informació d'aquesta foto blatecon~th~dora. EnPel mateiX ~- i deSignar el Gabmet Kondilys com
zada es confirma. que vlnt navilis ae
Es
possible
que
se
ce:ebrm
elecforen
separats
en
vtnut
dels esdeguerra britànics han ancorat davant conserven Inesborrables records de ens diu que l'Infant acl retratat <1e1- rus odn. e remsa 1 ropalganoa, s a Consell de Regencia.
clons generals al novembte.
venlmems del mes d octubre.
l'ocupació alemanya, han trames tà ple d'entusiasma, , Els nostres pen IStes pogueren esco ~ar raonaAkaba.
Els Signants coincideiXen en els
cartes de protesta als periodiStes. lectors no ho creuran pas alx l. Es , ments semblants a. aquest: «AVUI ao
seus escnts als que Ja presentaren
Hom ellu que el senyor Van Zee- t racta d'un nen abissini que prengué hi ha raó ~r a. detenu els nostres
NOVES MANIOBRES O E
SENSE CONFIRMACJO DIUEN QUE ELS ' per
DEF ENSA DE GIBR ALTAR Jand, en la seva qualitat de minis· part en les manifestacions patr1òt1- a\ançaments, pero aiXò tampoc no NOTICIES
a.!lres anteriOrment 1 que tambe passaren a. la dt&postCJO del JUtGibraltar, lO. - Durant la passa- tre d'Afers Estranges, b.a encarre- ques q:Je es celebren a Addls Abeba, I Vú1 dir que ens neguem a parlamenda nit s'efectuaren noves maniobres gat a l'ambatxador de Bèl¡ica a. R()- mentr!l que a uns milers de qullòme- tar. M que Ja no podem saber és ETIOPICS HAN PENETRAt A LA SOMALlA ITALIANA jat I segurament sera.n tranutat.s pel
procedunent d'urgencla.
ma, que comprovi la certesa d'aqu~t
antiaèries en aquesta. plaça.
- ls Infants Italians ta mbé tro- st es troben 1:1uny .1~ negociaciOns.»
Addis Abeba, 10. - A darrera hora. francesa. Altres baUll.es abiSSUUes
.En el mateiX MllllSten declararen
incident i que, en cas a.tlrmatiU, ta- t re, e
N O U S VA IXELLS A GI · CI saocr al Govern !tallà la penosa molen la seva bandera, slmboi da que a i'Atr1ca Oriental hi havm mes s'assegura. que algunts partide.s ar- ¡ ba n dirigit for ts atacs en direccio Sembla que avui seran allí·
persecució
sorpresa que això b.a causat a BèlBRALTAR
(Foto Keystone>
tran9uun
1 at que _a a·me bra, on la.' ma des etlopiques ha n entrat a ter- a Assab. Hom no té cap més detall.
ritori de la Soma lla ita liana. La no·
mqu1etud era creiXent.
berats cinquanta presos
Gibraltar, 10. - Acaben d'entrar gica.
al port quatre submar ins britànics
ticia no és oficia l
CARREGAMENT DE 1\J UNIgovernatius
acompanyats d'un vatxell de proveï* • •
ClONS DE PROCEDENCIA
, COME NTAR IS ALE MANYS
ment.
Addis Abeba, I O. - Segons notiJ APONESA
Berlin,
10.
La
premsa.
alemaAvui
seran
all1berats uns cinquanTambé ha arribat el transa.tlànUc
no confirmades, ba ndes etiopiAddis Abeba., 10. - Segons ootí- ta presos governatius
nya comenta. els acorus de Gmebra.. eles
que es tr()«Mont Clare», amb 689 turistes, pr()ques
ha
n
atacat
avui
violentament
cies
de
bona
font,
a.vui
ba
arribat
a
L'òrgan na.ctonal soctalista. cVoel- els Ita lians en direcció a Ttssenes, B arrar un important
ben reclosos en aquesta presó Cêlcedents de Liverpool. Desprès d'una
carregament de lular.
kischer
Beobachten
posa.
de
r
elleu
estada que durà. cmc hores, el vaiA ADDIS ABEBA ESP EREN dies, es donarà. el cas que, malgrat que és la primera vegada en tota cap a la. frontera a mb la. Somalla municions de fabricació japonesa.
xells ha salpat amb direcció a BarNO ESSER B0~1BARDE  Ja ruptura de les relacions dlploma- la b.istòria de la S. de N., que s'a.celona.
Un detingut recomanable
tlques italo-abissirues, el ~n~nistre dopta. una. resolució tan decistva.
JATS
Londre:;,
10. - L'Agència Reuter d'ltàlla romandrà una setmana mes
El
diari
fa.
veure,
que
donada.
l'acDIFICULTATS ECONOMI·
Ahir fou detingut per la poJlcla
rebut un telegrama. d'Addis Abe- a Addis Abeba.
tua.! situació, la no aplica.ctò de sanQU ES ENT RE ITAL IA I ha
Manuel Carceller, de mal nom. cEJ
ba en el qual comuruquen que a la
cions hauria crebantat el prestigi
gitaOOll.
ANGLATERRA
NOVES INSTAL.LACIONS de l'organisme internacional, amb
hi ha el ferm cauvenciLondres, 10. - L'acumulació pr()- dita. capital
Aquest Individu fou un dels deDE RADIO
que ravJació italiana no la
més intensitat, que el que pugui a!ectinguts com a suposat autor del
¡ress!va dels crèdits congelats bri- ment
bombard.çjarà.
pèr
!e.<>
greus
compllAddis
Abeba,
10.
A
fi
de
poder
tar-11 la marxa d'alguns Estats a.
tànics a Itàlia, a desgrat del recent ~cions
robatori a mà 9.rnlada a un farmaque podrien sorgir per a Ità- Incrementar les comunicacions de la conseqüència. d'aquestes sancions.
cèutic el qual el reconegué davant
acord de «cleartng» entre la Gran lia,
ja
que
a
Add
s
Abeba
resideiXen
guerra.
s'han
instaHat
dues
noves
esPaul
Scha.ffer,
reconeix
en
el
«Berde la policia 1 després en 1'acte de la.
Bretanya i el Govern de Roma, és
tacions radiotele!òruque.<> a Makale. liner Tageblatt", que la. S. de N. ha.
vista no es ratüicà amb Ja mam.fesmotiu de preocupació per als inte- més de 4.000 esLrangers.
assumit
el
paper
de
conservadora.
de
ta.ció que haVIa fet en un prmcipi
ressos britànics que mantenen t . a<:·
CONSOL ITALIA PRESOUNA PROTESTA DELS PE- la pau.
i per aquest mot1u el Carceller tou
ta.ments econòmics amb Itàlia.
NER Dl.LS ET.IOPICS
RIODISTES ESTRANGERS
Aquest mateix dlari, aHudeix desalliberat.
L'Informe setmanal de l'organisme
Addis Abeba, 10. - Comuniquen
D'ADDIS ABEBA
pres a Ja resposta. francesa a LonHom creu que l'esmentat detmgut
encarregat de la compensació de crèAddls
Abeba., 10. - L'Associ8.Cló dres 1 declara. que les converses fra.nha. pres part en nombrosos robat~
dits comerc1als diu que els crèdits que el cònsol d'Itàlia a Adua es troC()-britàniques
de
Premsa
deixen
ba
ha
presoner
la
nomenat
porta.
oberta.
del
una
Ras
comiSS!ó,
Sayum,
el
qual
ru comesos en aquesta c1uta.t. Per
congelats britànics a Itàlia pugen a
tal de comprovar-ho de moment oo
la suma d'uns dos milions de lliures 11 guarda tota. mena de considera- Integrada pels representants de Reu- a. acords futurs a favor de la pau
ter,
Havas,
Assoctated
Press,
Deutsamenaçada.
Clons.
fan les oportunes diligències.
esterlines.
En
canvi,
ches
el
cLoka.l
Nachrichten
Anzeigen
Burea.u
opi1
"
A
B
C"
Aquesta. situació, que àdhuc en
de
Madrid,
per
a.
protestar
davant
na.
que
la
s.
de
N.
bauna
EL
d'haver
NEGUS
DONA
LES
condtcions normals ser1a molesta, e!l
Sostraccions de bombetes de
el Govern contra. la censura. tele- defensat a Itàlia.
GRACIES
els presents moments, de pròxima
Pel contran. el correspooseJ. del
Londres, 10. - La Legació d'Abls· gràfica, alxi com contra. els retards
aplicació de sanciOns econòmiques i
I' enllumenat públic
!lnanceres a Itàlia., crea una cu'ta sinia ha publicat una nota en Ja 1 manca dels comunicats oficials i cBerllner Tageblatb a. Roma. deDegut l'haver notat diAriament la
inqUietud en els círcols exportadors, qual s'expressa el profund agralment. CentreS d'informaCió. La. Comissió clara que cels llorers d'Adua. no
sostracció de bombetes de l'enlhrmei potser tambe quelcom en els cir- ael poble etiòpic envers el Govern i comunicarà. la sortida. dels corres- pred.sposen. I~ a. negocí.a.r 1 tem
el poble de la Gran Bretanya. '"per Ja ponsals en el cas que continlWl que Mussolini, malgrat haver obtinnat ptibl!c en el tros compres entre
cols otlclals.
gut
1a.
satisfacció
de
la
victòna.
miliaquestes
circumstàncies.
noble I humanitària actitud adoptaels carrers de la. Mutualitat, Para
tar, no s'acontenti solament amb la.
Claret i voltant de l'Hospital de
UN ENORME OIPOSIT PER da davant el conflicte italo-ettòpic".
ITALIA DONA UNA SATJS- glòria 1 en lloc de recular, segueixi
Sant Pau, ha estat requerida la. BriA PETROLI ITALIA
gada Crimmal per tal que munti
FACCIO A WASHINGTON ~ seva marxa endavant.
EL COi'<ITE VINCI RESTARoma, 10. - El Govern ha destila. deguda. vi¡Ilància. per aquells inNova. York. 10. - El Govern itaRA D'CARA UNS DIES A
nat. la suma de J37 milions de lires
drets.
lià ha fet saber al departament d'EsETIOPIA
ARTI CLE POLONES CONper a la construcctó i emplenamt:nt
Add.is Abeba, 10. - El ministre tat que ha. comunicat al comandad'un nou Immens dipòsit de petroli
TRA AN GLAT ERRA QUE
d'Itàil8. a Addis Abeba, comte Vmci, ment. de les tropes italianes de l'Atripe.· a la Marina de Guerra.
MOTI VA UN IN CIDENT
ha informat al mln.ls!re d'Afers Es- ca Oriental la prohibició de bombarVarsòvia., 10. - El periòdic oflcióe Ela mitjans
més prbnltius són emp n.ts pels abisslnis per t.a1 de portar
dejar
els
edLLCis
civils
d'Addis
trangers
etiòpic,
que
no pot abanNO ES SENT EN LES EMI.
t:Gazeta. PolskJU havia publicat un
aigua. fins les ünies de combat
donar la cap.tal tl.ns que el darrer Abeba.
SIONS O'AD EN
article, en el qual es deia que AnDavant aquesta. seguretat, el Go- glaterra obrava en el conflicte ital~
Londres, 10. - Hom sap que el dels cònsols ita.l.i.ans al P8.1S hagí arri(Foto Keystone.)
Govern britànic realitza. determina· bat a Addis Abeba.. Com que el cOn- vern americà no demanarà provisloH avent-se escaigut aquests
etiop, més per a. &alvagua.rda.r eis
des aestions que es relacionen amb sol italià a Degamo tardarà encara nalment una gestió per part del COs seus Interessos que per a. prestigiar
d ies el setè aniversari de la
1
e que succeeix amb les emissions a arribar a Addis Abeba. uns vult Diplomàtic d'Addis Abeba.
a. la SOCietaç de Nacions.
mort d' Ignasi lglésies, en el
ne l'estació de ràdio d'Adén, que no
L'ambaixador
d'Anglaterra ha. den úmero del vinent diumenllOden esser captades perquè es vemanat
unmediatament
explicacions
ten dest.orbades per una sèrie de
ge publicarem un article de
a! Govern polones. El sots-secretari
Qltstenoses em1ss ous d'ones curd'Afers Estranger.. ha assegurat a
Uuís Capdevila, deuicat al
tes».
anglès qu.& dit article
g loriós autor de
FUSTES • PLAFONS (tableros) - FULLOLES
RELLOTGES DE TOTES MENES · ADOBS DE RELLOTGES I JOIES J'amNmmdOr
no tradwa el parer dels cercles ofiEl S PO RTS ALE MANYS DEL
EL
COR DEL POBLE
cials
polone$0S,
sinó
.60lameDt
el
del
R NORD, P ROGRESSE N
Telèfon
BARCELONA
Rocafort,
BARCELONA
N U aut.of,
Telèfon 30510
IUl!D~Jr,r, 10. Als medis nav\- Mallorca,_
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Els anglesos no disminueixen
les seves precaucions a ta
Mediterrània
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El ministre italià a Addis Abeba tardarà
encara uns dies a abandonar el país
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DIVENDRES, 11 D 'OCTUBRE

DEL

13¡
1

p·rorrogar 1esfat d alarma a tot Catalunya
1

1

o

Igualment continuarà aquesta mesura
d'excepció a Astúries, Saragossa, Madrid
i altres províncies
Passen de l'estat
d~alarma al de preve~ció, disset provin•
01es
I es restableixen totalment les
~~ranties ~~nstitucionals a altres vintt·sts --- ... A1x1 es va acordar en el Consell de ministres d'ahir

lA SESSIO DE CORTS D'AHIR
.
•
. .,

Continua la diSCUSSIO sobre
el proj"ecte de c"Fomun·lcac·lons
marítimes

DAVANT L'INCERtESA DE L'ESDE:VtNIDOR

Assemblea ajornada
Mactna, 10. - Per àihcuttats
meua govt:ruat!Ya s ·ha aJuruat 1 ,~:
et dul 29 l'Ab.St:mblea reg1ona¡ or ~ ...
nlt:.:aaa a Lleida Pt:r 1 Assoc1aclò &a.
Tleballadors de la Terra, la qua!
via de tenu lloc el dia 12 d'aqueat
mes.

b!e
Banquet, unió 1 invitacions a
'
.
.
una conv ~ venc1a parc1a1
----------*:---------tCronu:a oe1 nostre reoactor a Maorto Allro t'rats)

Aviat es veurà la causa con.

El començament de la sess1ó de :es c1euc1es 1 uu11.at a1 palS. es el ma.- tra un individu que degollà
Co1!.S va so1nr un reL ra cunSI.Jera- jur e....,lu<iiU. En S.Qlltl>tll :.ltuac!O, tl
ble. AquesL aetal1 1 ets extrems d eX· ...... nect-~ ··· cnu.lr • seva presenun infant
~t.:..aclv a que es wuJavt:u al¡suus c. : «l!;n, que encara e.
1 ac1! ~u e
El proper àl<~. 18 es veurà dava
U
e11~ments ael oloc delS que cnan tet cf>l corr. tar amo nos~Jtres!>> El ma- la. secció quarta, la causa tnstru1~t
IPU
Chu e.olll Ptl ¡.u ucetwnem ae tadh~:que d sellJv• Gil, el l>eil.)IOJ Lt:r- contra Salvador ()azorla, acusat d~
SIO, ert!n t<S Ulli<.:~ allwtCió que \lli rtoUX l>
tl p..;., Ot! I OO!Ut!lWLKc I Clel!C~t a !ISSill>SLOS.t,
1
u
...
ll.X. ae.tJilllllat '
1\llaUCIO,
ell
.;IJ
a..
aesgrel'bt.
v~ a ter una sene AquesL, segUilS lt!S conclUSIOns
f~
Madrui, 1 .. - A les deu del mati ma solament :1 o:tte provincies, que
ae¡¡, ::.tu::. av~.e1s Illes eu:gaul.:i, ::,n... ..aJu.,Jucwns com les que u.:w e&· cals, t:J dta. 4 de ma.1g
ctarrer entra
COmt:nça a Palau el consellet QUe SOn les àe Gatalunya, Astune~ l:ll\VId. ae"e,u•,cuaL ull t!SUt>tUuUtJII,, d búçat. La tmpteSSlO mes Cllrecta que a cas11. d Wl ¡:erma seu àúm!ClliaL
prececil al Con~ell celebrat aespr~¡; ragos.su, Madna, .Leon, HLScrua, Pa·
1u ...cu:ufat;!O ael qut.l v~ auullr·&e eti ell: .I àt 1 ncte es «:~1 x.: a atencto a lt:nassa 1 aes à aquesta s UltrQa
sota la. preSiàtncia del cap de l'Es· lcuc1a 1 .;;;anta C1eu de '!tmente, a
uua ¡¡nm un¡.¡...rtallcla 1 Stguutcll.· ctavun. e1 tutur, cons1derat nusLll • a Ja casa del vel amb l'amm de :
tat 1 que acaba a 1es aues de Ja mes de le.s )Jlaces Cie sobmuua o.e.
Madrid, 10 - A les 4'25 de la. tar- p.!Car Ja st:va gestió com a ministre ClúllS, 1es qua•.;, amo Ulla tttcuca ).:~. •· .-s deslglll.... Per una llanda. h1 nu 0a1 1, eu tronar uu nen de Lres metarda.
Veuta 1 J.V•ellJia. Pasóen de J'esto.( da vnre Ja sessió el senyor A;oa. til e., aquest pwjecte. E;xp.!ca Ja ¡¡e::.ta.· convul~:~o.~lla, runa! uUJf:c.e ut:.:.iJL~~ Je.. u!'"'"" a UlJ.l ..:uuvlveucia d1.1gma- 1 sus que est.ava. en un oresso! Que
El .runistre d'Estat tou mterrog¡¡t o.a.a1nhl al ut! prtvellCl<', a 1sset pw· ha catur:.:e CllpULat.s a..s escvus. Les Clò ae. d!t P•OJ<!CW, que va uelllt:r u uua • eúiHXa (.;v••"tot.aol , Ut:! 1.11lll· LlC:J.. U IIHra banda, ~~ ta tot el pus· es pusa a pJura.r en sentu el 1soroll
sobre !es• Ultunes nottc1es rebua~s ·v.uc¡es, balltl:lnrter, !14a.vatra, ú ::.Cèl. tnbunes, deseJI.es. Al OlillC b.au, et a LUJa CltCUiar ae Ja r•eHo.euc!a; 1 qut:L .:t•eú•II.L a 11uuur ut:t seu.rvr t.t:c· ~ ..He per a tJt:J.Xar-ho tot en parau· que teu et processat, aquest tra¡¡u
reLei't 1t al cop m1l1tar ocorregut a 'J. elol, Uwp~;;coa Se~wa, r.tà.aga, mimstre de l'l Uovernac1ò.
..:.td. W•a t-~..u•:...•O que t:;~uatc.:. •ll ruux 111 nav1a ...1 n ""~eru~a que!· 1 E.u; u:publlcans no Ja aemanen, nutant del oressu! 1 li talla el cotf
vrec1a per tal de restaurar Ja mo· Jaen, Lo{;•ou:,.o, ba1ea1:;, ·•\•wc1a,
El seujor FABrl..!!.uh::>, cte «U món pv.>"tll1e raoncaclò 1 ap.!Ca~o à <Hs cu u a x cou• la. "'-"""'...tlatll». t..;s Sil.O qut: 1 t:X•~>e•xtll, car el pollle, d ue"p1es uança el cada ver a JJla
narqu1a. El s.... jor Lercoux es mv:;· u•anada, 1 Les t-a.mes. ~atUedeu r.:;:,· Repuu.tcana», ta us ae la ¡.oarauta w..nu'-">tlb.es uqu1cts. 1!.1 hleu to1n c ..11t::,t-. 1.....1•l"·"" nc1n c.:.ca. att:::. lliVCLt:;:,p¡·ecl::,amt..LI~ uo -~ h:¡.• ..o..t:mat Quaura.
tra sorprès 1 di~ué que el Govern tao1eile:; toltumen~ tes ga,antlt's per a pregar aJ nuu1stre a Uúlt:.:o llu e.; en pro w e.J ccutra ael pr u- teS. ....,., lJluu~r uuc e1 ~:>e.Jyvt L<t:&ruux pel b1uc l Imposara a aquestes alça·
1!.1 usca¡ demana per al processa~
nv havta rebut, ru una uot1c1a ollc•.U cot.sLttuclOna.s, a Alava, 1-l.oact~e. .ruo:rques. a..J!:tent dc .a <.;ambrii, qut: JtClo::. J.-t...i-1•-'<i o. aque.,.a cucu.11r cuuJ¡.>La 1uuo un uuu IU llum en tt!~ 11es l)tl·que es el aret de la ¡,eva la. peua ae 21 anys, SIS mesos 1 21
sobre a:,¡uest a:;;:,umpte.
Alacaut, A.mena, Avt.a, baa~tJW.. no s·m¡,erro¡r,pm les ooro:::; ae. ter· ~ o. -.í!nil a 1a !JA.,... "'.li 411e auqu1r1" pa¡sh•t:s o.aoques aeJ qua. nuu .:s· ¡.~runutO!al Jt:rarqula, v1st que en ,,¡. a1e::. ae preso.
El :senyor Lu..:111 aona l'acostuma- .t. ... b • .:>, C.LCt;lt.;, V.J.<m:, Va::..t::~o, rocarn1 ~amora-Ort:Jl5e·La <.;o¡ uuya, una c~;na qus .. ..Jta• oe CvlllbUH•P·t::S· ..auJIJ'-'L ta ::.1¡¡ua1.ura ru¡¡; a ,avs-.;euL.:~ .una utstanc1a es el que talla.
La a e. ens~:~, aHega la bugerla Cel
da r eterencla Vtrba1, 1 d1gue:
C;uaad Real, Còrao~a. Corunya, de vital llllpurtanua per a va11.:1a 1 lLXe.> 1a quuta 1 t• p.eu. <.ombat ets u.¡,>t..a..s. ru~.:>er a1g uus ult:ll):;. 1!.5 u.:
J:'er tuxo, en una. acwtuu p!ll.JSl· processat 1 demana la seva abs·JJu.
-Durant 10. Ce1eo.ac1o u.:1 coru,e- Cut:u~;a, UuauaiaJa1a., h Uelva, Lugo,
El MlJ'lt ... J.rl.E UE LA uU~t:.no· aq~UJucnts de, ¡,en~ur tia..ws 1 lHe· Su¡Ju.,ar C¡ut: t:IS l.J¡JuWlt..s u¡uq~¡¡;•t:. Olt , juSLUlcaaa, tots ets repuollcaus cJò.
llet, t:J nnnLStre d'~tat do11a Cúmp- úreu.,e, Pont.c\~oU,'l, ~a.am~<nca, de· ' NAGlu promeL tra.s••adar e. prec geD, que ;)J P>'OD•t:•na e~> u..~t:nt p.:1 que e::.cau.vLeJartn ~tur pr~:senc1a " ae la <.ambra !altres que no ho son,
te del canvt d'ímpress¡oru; que na. .gov.a, Sona, Toledo, ltate.OClà, Vci· 'del senyor J:o'd.bregas a. nun..s.re ullel t•IL:i ravns 1 pel atxo s·n .. Jacte uauran leL CUUStal llur vehe· I en n:presentaClÒ dels pruners Ml· Ahir fou inaugurada la nova
tmgut amb els. no.stres o.eltgats a· J.adv.ld 1 ¿.amora, o sia, 26 provu1· ¡.à ubres Pubhque.s.
p;,; •:lt amb tanta pr~;;s.,a. \llcupa •a 1t.cm desig, encura que no es segur, qt.el Maur~t, aavaut et tet setlSe pre·
GUiebra, 1 1 muustle de la Uover- Cies.
'
E.! senyor MvM.l!:NU QUJ:;SADA, .Pre:>l(.t:dCia el .st:n,ror Jmle.ïez l''er- QU.: t!IS ~s >:U~IIlllllli ll¡;urm tll te.. ceelt:nts à na~er estat ele¡,¡lda :.~na línia d'avions París • Barcenacló de tot el qut es rerere1x a
.
de «Umon M.epubllcana» otmana la nauctu.J
pe.bll•t:s ~t:r¡,¡t::> u.:l lltort t:n quest1o. vlCe·IJ!t:Siaencla de mesa de !es Cori.:>
I
M d 'd · ·
l'otdre pú.bllc.
DILLUtlS VINENT fS ·ç¡:. lectura de larl!c.e 118 cte. M.eg.a·
r..• .,enyor lliANZO comumelx 1!11 ~- seuyor vllllliJO 110 va II.>SI!>~lr ·Al sense tan sols not!licar el projecte
ona • a fi I VIceversa
L 'ESTADISTICA DE LA
LEIJRAkA
CONSELL
11E fl1enL, que es rctere1x a .a rev16, 0 a .. e •v•ll eu vro del d1c•amen. Po· l.lanqutL 1 es ~a ter re¡,nt.st:ll,al !Jt!l duna tal elecc1ò a les opuSlt;lOllS,
Alar tou ll!au~~:urada una
ova
11
CONSTITUCIO D 'AJ UH·
fu1Nts·_r11ES
'jd'expecilcnts.
sa àe relleu la nec~s.:,llat ú uu cum· scn.~<ur tle!J<lca::.a. pei'J h tpòLests tuu- 11au àet;lulaL t.nu nustllltat unplaca· lllltll. d'aviOns ae serve! de oa~satge
TAMENTS
Es par.a t~:té'n!;àment -continua : Es procedeix a Ja lectura 1 e! CI· lHstiole "
,¡a,, necel>!tat que t...;.a aaues ...sst:gunm que va s1¡,¡uar l'•U· bit: al Uovern 1 al bloc parlamentan entre t-'ans . Harcelona Mactrui
Portà el sen.)lor l.Je Pablo B!anco d1eut- de tot el que es retert:lx I( .fat diputat dem.wa que ts ¡.>ort¡ t\ j<l tmpas:tda ¡;t:r les chcum::.Lanct'.!S bum. La VlCLuna ae l au~mp..at u rius· que el Sobte. Com es vea, a4UesLa
Ue J:'a.ns sontra.n cada d tjvus de
l'estaatstica de 1 actual const!tuuo p1es.-;upt.stos I el Uove!Jl lla aco1<1at ·la cambra 1 exped1ent relatiu a l'ad· des de ta IJ~~ .t.s anys. Preguma tatrancs va parlar amb el s.:nyvr es ta mnnera d 'entendre Ja coov1ven- retorn de Madnd a París, els 1d¡s.
d 'AjLm;aments, que com es recor- no. cf?h'brat Consell lins e-1 d:j.IIUH~ gws1c1ó de co~xes de t;vneus
quma sena la. ~ltuac10 d'll.pan~a Lerru..!x. auan~ aet banquet, en Ler- ela. Una part que cede1x1 fins l'ho- sabLes.
1
dara s a..:or ~ portar al Consell.
prox1m.
_
.
.<.<.!JeCt:J · a1xo, s¡ sorg1s un cuu- mes ae tendresa. Lan ae!tcacta. que nor 1 l'altra en el millor dels mons
Ah1r tou el dia que queaà tnau.
LES GARAtO lES lilJNSTI·j La rer.orma electoral -acaba dient·•. ·
E L CAP DEl.
GOVERN w~.<- m ternaCl..JUal. E.n tot cas s'llA. l'ltvmt:uaLJSt. en el seu dtscurs, ~:e possibles.
guracta ta lmla.
TUCIONALS
comen~nra a Olscutlr-<Se 1mmedtat.a- ·
DONll EXPLiliAGIUNS
d'a,leugel!r
la
d!scusbtO
del
prob.e11
ha
tet
la
boca
a1gua
partaut
ne
1
S'acordà. "Onsex·var l'estat d'alar- ment SlgU1 com Sigui. ...
.
El CAt' u.c;L vU v ,.~t~ la w, de nta.
la ca~auerusltat I de j especial aleC· Els republicans no interve'.
la paraula. Dlu que el Govern no
El seu, r LAZCANü mtervé lam- te amb que el à1Stmge1x el cap1tust
Ampliació del Consell
ha lmgut !a .;:thor mtenclO ae per· be en pro dtl projecte. Posa de re· de la Lh¡:a. L'esaevemdor reserva a nen en les tasques de Re..
jucUcar les OpOSICIOllS IU de. desat en- ,lli l,a l!l:p;¡1 tanc ta màustl.lal 1 m~.:r· cada moment espectacles com aquest
f
t't . I
•.
dre-:es. El GoVE:rn pot t'QUIVOcar-se. canti. qu~ . te fa fabriCSCIO d~ com- eu que les ali!lltats mes cun~ra¡.¡usa·
orma ons I UCIOna
Sens dubte s'equivoca al;.:una vega- • Ol.Sllblc,. .I< • '· Es una u' ':~a des auraut anys de Umtt:s, seguus
da, p.;ò les seves eQlllVOCUl:IOnS ntal ba:tca pe. a la VIda de,s plUSOS com sembla. lCrtCvliCIJ!abtes es couverteJ·
Madrid, 10. - Sotn la _Pres~nência
DEMA ELS MERCATS E8no poden e~ser pres~s com a perse· ho ~emc.tra la p:eJerent atenció que xen en esLCeta coHaoorac1ó. ¿Que :1a del senyo_r Alvarez Valdes, s ha re'tAHAN OBERTS
cucions o greuges. M3nuesta que en d c:·_~edi!i,l!en ltalla. Alemanya, An- succelt'! -es preguntaran els vells umt. .la. COmiSSIÓ de Reiorma COllS·
L'Alcaldia Ja publlc, per tal que
l'assumpte d l'e:ecClò de vice-prt-Sl· gla P .a, nança 1 altres Estats pul- de les comr.rque.; catalanes-. Els t.ttuctonat.
.
.
,
arr1b1 a cullelxement dels consum¡.
dent de la Cambra ma¡ no esttgué 1xa.~ts.
n
pcog1eSS11S po!lttcs d~ la Lltga tS
Com que les mmones d esquerra, aors, que malgrat esser aema UtSSabI
en el pensament del Govem ter un
t. es poe.l~e$ arnbnr a. una pro- postn en evlaenc¡a 1 omplenen ran· I a~h~c la conservadora, no h~n t~>, dlB. 12, la testlvitat naciOnal •1e
joc que PQóUCa ::;ervlr de Rre~e a duc~;o P;l. ~ta dc la gaso.1~1a u· tl~> partit que !ou catatamsta de glo- deSign.Jt repres?•1Lant, I. la. ComiS· la ltaça, 1 escaures amb d !~Sabte, els
!es minOtlf:S , d'opoSiCIÓ. !'er aiXÒ, en que~ ca E:" p•>dna vendre a 2o Céll· I•· noves ben Ullt:rents en brilla¡¡. SIÓ, mtegrada .)er vmt·l·Un repre· mercats ue !a ctutat restaran oberts
nom de. r.overn, dóna a. aquestes ro- t¡m~. amb els avantatges COllS<!· tesa 1 resplendor a les cte...: auys ae se~tal'ts. no es pot reunu. !ms que com àe costum tot el d1a, l!ns a !es
~ ..
.:~
ta mena....,d'expllcaclons 1
guents per a un sens fi de íact.ors In seva majvr tortales. 1 si lUXO l·a to.s els seus membres estiguin no- nou del vespre, ¡gual que els discreu que de Ja nques d ¡ "
. '
h
menats,
acordat adreçar.se a
.
:._.
les mmòne; d'oposlCló es !aran per'
a e . ..,als
,
. estat posslb1e en a 1guna oca::.¡o a la Mesa s'ha
en consulta <le Sl es apU- sabtes orotuans, umcament per a !a
fecte càrrec del bJn desig del Go· ra D~~~~~ta 1au~:n•tJra q.ue s aprovi ' estat en els temp~ .o. alguna clareCI.Lt. cable l'article 11 del Roglament, el venCia d'atticles alimentosos, ja que
Madrid, 10. - El problema e!ec-- aconseguu ut.ta tónnu!a, sols per una vern.
P
Q
t projecte.
1 en Ja seva actuac¡ó. 1.renta nnys ..1e oua! rtt"Jo~a te quan u. na mmoria cat temr en compte la festivitat do•- ra! ha to1·nat é
0 b · · t d'
·· t1ó d'èt•
1 catalamsme. L asslstenCia dels d1p11 ·
·· ~ ' •
nlimcal de l'endemà.
w
a sser Jt:C e Cll· · que&
lea.
EL DICTAM EN SOBRE CO· tats de la Lliga, amb les barbes •. 1'!1 no desl¡nl els seus represent~nts,
~~clal examen per part de! Govern,> : El Gov~r~ després d'amph debat
El. SENYOR BARCIA CON· ¡
fviUNICACIONS MA~ITIMES sen ur Rallola. al davan recorda tot s entendran com a tals la per.,ona
s h0;_v1a fixau un ert teri en ~~ u1t1m 'ha acordat maut.enir In seva propos·
TEST A
J~
d
. "! • ,
que t!ngu1 designada per al seu enCon~ell que despres es porta a CO· ta. Ap;icura e! g¡¡;temé. prüpotCJonal
El senyor BARCIA, en nom de . Es suspco aq~tsta d¡¡;cusslo.
et p.o~e.s e consequencla .•e 1:.~ L1¡. llaç amb Ja Mesa o, en detecte seu,
z:c~ement ,de L.; mmorles, 1 davant a les elecc¡ons general~. per a lllS les nunorles de l'opos!ClO agraeix
l!.s posa a deoat eJ CltcLam.. n reia· gu. l assegur~~: nous. trwmls en a- !a de mes edat de la mlnor la
1 acutu~ d aquestes de .no ~d!!Jetre c¡rcmru;cnp, . li•S de lllé& de n~.~u llocs, les paraules del senyor Ch.apapnt>ta , tlu a mdustnes i Comumca.CIOilS questa tr~jectona duna Sl¡¡mJ.lcacló
De no admetre s alxl, l'actitud de
la reprcsemacw proporcwna. m La.l 1 es mantmdra el maj· dtari per . i diu que el convenient a la Carn- Marttunes.
tan espec al.
les esquerres podrà. representar una
sols en lorma ffilxta per a ~es elec- 1 . .
d l
alt . v
a bra és el respecte de tot. el respec· j El sen~ or TU:flON DE LARA co·
La mesa ptràesfldenclat 1 11 dos ddlscur- obstrucció reglamentària.
Clons legl:;latlve.s el Govern ha cre- a resta e . es
res. Aquesta !ór- te de les O"Miclons per part de ia 1 mcuça fent ressaltar la 1mportanc1d sos, I ja es . orma e qua re t·n
gut ne ·cl>San tèn1r
mula es trac.ulrà en un v<¡t partlCU·
· ri
"""tr •
.
d aquest pro¡ecte en general 1 es- 1 moments en que 1·esdevemctor es pre·
.
~;
nou canvl
d rmpresSl()llS
abans un
d'adoptar
ur.¡! lar
• 1 el propòsit , és
. •eòmen-r
.. ·
• "" tfutnt!· maJO a, èl'l e altres
1
taraons per 1a pecialment pe! que a Ja P1.'0 vmcla ¡ seJJto"' prenyat d·enormes mterrogmtL~- Es nomenarà una altre vice- 1
reooJuc1a aerinltlva A1Xo es ·el quò cu::~~~E,.~eat ~ }•,cu.~4 de_ l~J.:el.
coovlv~ncia par _amen r ia, que no d'Atm~na e::, refete .
1 mcerteses per al bloc acampat en
S'ho"' tet aqu~t
mati. En el con"f.....
. L'acord d'aiXecar. J .estat d'ex~.!.
s'h~ d oblld!l_r"l
rua¡,les01 Pl\oS!OnS
àdhuc qua!l
A.,uo<t
· .u.n pro.,
•~¡etn a an t lC, però eni poder 1•sota l'Influx de tes respresident de les Corts 1
...,
~
P
estJaUln
exallu.des
poll.. "" e¡;
A LA JURISDICCIO ORDI·
llet que na prececilt a la rettruó amb ctò a a.¡;unEs provmc1es, s'ha. ado¡:¡· tiqu'"es. Ratf!lc~ les se~es paraules s, l de reooldre d'una vegada 1 s·n.1 1.. ccwns.
Madrid,
10. - El senyor Bàrcia,
NA RIA
e! Pres¡dent de la 'i<.epubilca el s«· tat t~uman{ Car'\pér 1!!11$. ,vol d~ d'ahir després de l'elecció d'un vi· d evita!.' qud es_ negllgt:IXlD i~te·
Els dlScur~os són altres t~ntes bu- cap d Umó Republicana,
conferencia
L'AUd1.ur
de la Divisió ha. ordenat
nyor Cne..-apneta donà compte c.te 11" . ej GoVeln WU\ SCIISllClEI ciara que ce-president que substitueix el r e- rel>SOS tan respec,ables cum els d Al- fades en acc10 sobr~ . el blOC esquer·
l'ú:ttma t:ntrevista amb el> cap¡; cte desitja a~at 11:,1a. normallt~t consu- g:ona:ista señyor Rahola. Aquest re· , marra. perqlie pel que es ara, pet1cto d.at. El del senyor GI! aRables es .¡~ at despatx de mu11Stres amb el se- et pass1 a la jUrlSdicctó ordtnàrl&
Ghapaprieta. La conversació dt les causes seguents .
grup 1 dels acords en ella adoptats, tuc10nal 1 per a. a1xo dóna aquest pre·entava una ffilnona d oposició . respec..uosa, no es desborcil.
caminar b..Jbre les ahrm Clons, sobre n)or
1
versà sobre Ja designació de viceNumero :,:¿o, per atracament al XO>
aíx1 com de l'actitud que ara pr e- pas al qua! ~egt_.nran . altres ~esL!feS
"
•
tot aquelles en que s'assenyala l'o- presldcut
de Ja Cambra.
!er Manuel Sànchez.
nen els grups d'opos1cio del senyor q.ue,senyui~:Ul !aspu-ac1o darr¡oar per tant, el lloc vacant era el que
INTERVENCIO DEL SE· bra reahlza~..a pel bloc. Assegura que
El
President
del
Consell
-digué
Num.
b8a, cvmra Antoni Florit, per
AUrcd l\lallmcz per a Ja vtce-pre:;¡. a uua toLal}nor.ma.ttzaclO de la vJda corresponia a les opos!ctons: però
NYOH RUBIO 1 TUDURI han estat resolts els problemes que
dènc1a de les Corts.
politlCa 1 social c.rel pa!.s.
no s'aten~ué a!luestes 1 no 5 escoltà
Intervé e¡. ¡,enyor .t:tu.BJ.O TUUU· enumera. 1 qae la pau soc1al 1 poll· e! senyur Barcla- m'ha donat àm· Je:.tOtlS cuntra. Enn c Maflé, encarLa imprt:Ssló dels ministres és que . Sembla . ·.IJ<l una me.sura comple- la ve~ d aque,tes ?Unones. Aques- RI: Enumera els mú.ltlp.es capirots tica en el pa1s es un tet de • es. plies expllcacwns en el sent1t que regat d'un taller de reparacions d'asaquesta raú amaga altres mot1us a,; mentann''d'aquesta, sera la consuita tes mmorles n~ s aixequen. per a d'aquesta Llêl 1 diU que cada un Que els déus 11 conservin la vista. el Govern nu !)a tmgut el desig Je censors.
Num. 569, contra J aume .de la Osa.
més pes, pUix que no sembla qtl~ J::i:!:ü"(¡).;·.. <Jll ,.-eJ. •, terltlim més breu dema~a_r una Vtce-presldèncla, smó 1 d'ells podria éssex objecte d'una Quant a l'esdevemdor, el .. enyor Gil contranar les mlnones. El senyor
Ct.apapneta alegi q_ue cercana Ja per ttnell(;a llUcita d'armes.
davant un pxol>lema çte la tr¡msc.:J.l· rPOof.~l9fe, per a la. qua! cosa s'antre. que s lllxeque~ per a .8.5Senyalar el · Llei especial, Creu que hi ha molt Rvbles es mostra caute i prudent.
Nwn. 485, per as::.alt al campament
cí • de l'elcctoxa1 es detingw la m.{f· a"'l'lr!Jravm:ró ràpida de la reforma greuge (!!-Je se ls mferelx en deixar- d 'útil en aquest proj~:cte, però
Es refereiX al dia, si és que arri· manera de comptaur~~les en llur riexa de les gestions i s'impossibJIItl e!ect<Jial.
· li:ls en el més complet oblit, no comp· també conté bastants errors. .e;:; ba, que cedlstes 1 radtcals hagm Slg que tos un . e el de~~.gnat pllr df: nudiStes Pentalta 1 incendi d'una
a
v1cc-presidex.t.
finca.
a Sant Feliu de Llobregat.
~ant-se a:t:nb elles per a aquestes re- pretén fer un vex·ttable Codi de !a d'acomiadar-se. En certa manera,
Num. 421. per actes de sabotatge
-~'
~resentac10ns, Torna ~ agra1r al matèria i per això m'estranya que aquesta contingèncu~ apareix llunyaals
Magatzems
Jorba.
~~PRE'S
Qap del Govern les exp.lcaClons do- en una Ue! de caràcter admmlstra- na. El mateiX acte que se celebra .-.s El Consell de ministres ha
h
n
Ut
oades.
tlu s'invo:ucren qüestions de qret una. aJirmaC!Ó 1 les atirmacwns lm·
El senyor ALBA diu que mai no substantiu ¡ mercantil. Això cons- pllquen una discussió mes o menys tingut interès polític extra~coRDA
El go' vernador l"nterl' de Sanp ,ior
l)odta el President repetir amb, ma- t!tuetx un obstacle perquè els nos- C&tegòri . . 1 una resposta a pregun·
ordinari
K
raó les seves paraules d a.Jur, tres navilers trobin crèdits a l'es- t es que t remolen, poc concretades
ta Cruz de Tenerife deixa puix . que ha 9uedat perfectament tranger i en aquest cas lluny d'na- pt:ls a1res, però que, no obstant, te- Madrid, 11 tMatmada). - El Conaclant el. succe1t. ManHesta. que ha ver-los prestat una. protecció, se ls ner una presencia sensible. Ji:l • 'oc sell de mmistres celebrat sor.a la
•
quatre fills
estat suficientment discutit aquest crea un seriós inconvenient. No <-s segueix en peu unànffile. Quant. a presidència de S . E. ha r;mgut exTenente, - J • .,_ Él senyor Fernàn- inCident.
ta un Codi de protecció, i aquesta la seva fortalesa, es ev1aent que ¡;ha traoraman 1nteres polltlc degut als
dt Dia<:, governndr r mteri de Santa
Llei r epresenta en molts casos una. posat a prova massa vegades, 1 no temes que en el seu d1scurs ha ex·
Creu de 'l'enen!e, assassmat dimeS'BRE LA LLEI MUNICI· perrorbació. Pregunta si és que sols es estrany que estlgw en ~eal1tat. li· poss.t el cap de l'Estat. Segons re·
Madrid, 10. - Aquest ma.tf s'ha erts ueixa\ ;tatre· · 1llls Ens. molt.. ·
PAL
existeix l'assegurança marltima i d!u n
per contrad!ccions defectes ex- terenc1es autoritzades, en parlar de Detingut per repartir fulls
reumt la mmona d'esquerra. cata- r€sx>éctat a
v1,a, El. succes ha · Es llegeiX una proposició del se- que a través de l'assegurança i de la ploslas immediats. La m~te!Xa. Inle- polltlca. mternaclonal i de les conclandestins
lana.
causat gran im:Ugnncló. E1 nscal 1ie n~r Casas 1 un altre d!putat d'es- . reassegurança, surten d'Espanya ':a· cundttat de la seva. existència. per li verses sostingudes aquests dies pelS
En aquesta. reunió s'ha estudiat la l'r'.!-<dtt.Hlc_~a. l'alt;alde i altres auto- querra sobre l'article de la Llei Mu- ~ pitals importants gràcies a. Comp¡v tot el que slgntfiqui pau en les cons- senyors Madana¡a 1 Lerroux, el pre·
Ha estat posat a la disposició del
sltuaclO pol1tlca. dintre 1 tora de! ntat... llau testunon!at llur dolor a n.leipal, articulat que es confecciona nies que •• titulen espanyoles.
sldent de la Repúbllca ha expusat jUtjat de guardla Narcís F•ontau M~~o·
Parlam<!nt per tal de tractar d'en- la ta!Ll 11a de Ja v1ctima.
pêr a la. seva promulgació.
De~prés de la guerra. europea, els
la conveniènCia. que els acords que 1lorquí.
caminar totes les acwvtlaLs possible"
el Govern pugm prendre, respecte a
Els untes senyals .que s'han pogat
El senyor CASAS defensa la. pro- països industrials, per les necesSitats
L'esmentat 1nd!vidu fou detingut
Pijames
i
confeccions
a. h de contribuir a. donar una orien- recollir qels agre&ors,• puix que per posta.. Comença dient q¡¡e la Llei de sentides en aquells moments, han
la. politlca a seguir pels nostres re· pels mossos de l'Esquadra u Prats
tació prec1sn a. 1 opm1ó republic~tna la. rap¡d~a de l'agresSIÓ Pa.6sà. gal· Bases està plena de defectes, defec- prestat major atenció a. l'agrlcultupresentats a la S. de N., han d'es· ae Lluçanes per repaxt.ir fulls clan·
interiors senyora
que aspira donar a.l régtm l'aut.en· rcbe ue;,apercepu.ct,, son que un era tes que al Parlament ja s'assenya- ¡ ri\ 1 per la dita causa, els païSO$
ser motiu de les deliberacions dels aestms que excitaven a la rebell16
t1c senL!t popular en ordre a lliber- alt i pnm, I l'altl'e, petit 1 gros; laren al seu dia.
Consells celebrats a Palau.
agrícoles l'han prestat a la. lndú.slndlcadlsslms per a presents
1 sed!cló.
tat. 1 jusLicla. que tln¡ué en la seva sembla que fou aquest darrer el que . El senyor DAZA Pt~-rla de la Llei tria. Aquest fenomen de la postPuntes per a llencerl'a
prunera epoca
en4¡cga. ets tl'ets. .
de Dases 1 diu que han de desapa- · guerra, ha determinat una. falta d~
A aquest etecte s'ha r econegut la
rèixer certs extrems d'aquesta, 1 ha. transports 1 la. reducció del comerç
neces;;1tat que les minories repubh- Declaracions del Sr. Santal o de posar--se un dic a.ls impostos di- ¡ internaciona.l, reducció que no és
A LA BEN CONEGUDA CASA
Del doble assassinat de Granollers
canes d'oposlClO convingum un pla
li.J.aarld, •l O. _ .M senyor :santaiò rectes dels Ajuntaments.
circumstancial, &inó definitiva. L'e·
parlamentari àe conjunt 1 per a ca·
........
El senyor COMIN
a les mi· conom!a ha. de guiar-se, però t:s
da w1 aels projectes de llet que e~ digue- alS' pen\JUI.,~es que en la reu- nones d 'esquerra que diu
no tenen mo- precís que en aquesta guia. no es
mo dels cap& -de lll.llWl'ta, els dels
d
prcsentm a. Ja. del!beració ae la grups
0 opo::.:cio mos ~oraren llur es- tiu per a dir que aquesta Llei no per i el carni. A mi em basta
vambra.
•
·
és
n
acional.
que
el ministre declari que Espanya
l L U R I A 2 .Tocant P lo.ça.
!!:s cre¡ué també QUe és ur¡ent per trauyesa pe! viratge tan estrany
El MINISTRE DE LA GOVER- cerca una economia lllberada.. Es·
,
urqumaonaJ
al cas que es restable1xm les ga- aut.¡_,,at pel Govern a. la reuruó da-- NACIO fa Us de la paraula. Contes- panya. al meu judici ha de viure eu
1
ranttes coustl\.Uctonals que entre eis \u.:_Eh Ll. darrèra. que celebràrem ta els oradors
que han intervingut. un règim d'absolut proteccionisme 1
parats à 'esquerra de la Republica, _ d.cué
_ tot quedà. resolt per tal Mam festa que ll sembla. prematura amb tot, al projecte s'estimula la dels mmistres i de la Colll.lSSló, pero
orgamtzat.s, exiSteixi la comuna. in·
Granollers, 10 {per telefon>. _
teHigenc1a. 1 la mllxllila. relacto per 1\ d'arnbar a una. com1\'"énc 1a amb la la. proposiCió defensada. pel senyor importació de vaixells estrangers 1 no n'hi ha. prou amb esser honora·
també !nten ngué a realltzar aquest
ter mes ehcaç l'aec1o llSCallt.Gaclora tòrmuta •proposada pel senyor Mau- Casas, puix que el Govern té anun- ~s·estlJl!ul~ el consum de combusti- ble, smó que ha. de semblar-ho, PUIX Ampllem la. mf)rmació publicada. en msensaL
fet.
ra 1 acceptada per tots. Jo vaig ex- ciada la promulga.ció de la. Llei, si bles liqwds. Ja. sé que els vaixells que es parla. de Companyies tmanI de propagauaa.
çadores
àel
projecte.
Acaba
dema.la.
nostra
edició
d'atur,
respecte
ell
Per les ur.¡1.essions que hem pogut
Per a mterventr en el debat so- pres••ar ' Ja meva sorpresa.: davant la bé aquesta. promulgació es retarda- moguts a moror donen més rendídoble
a.ss~slnat
esdevmgut
en
una
re
.Jllir
,
hu111 concede1x molta un·
el
bre t.ot.al!t.at del projecte de Comu- nova actitud del Govern, dient que rà vint dies. (Mentre parla el mi- ment; però tenim plantejat un pro- nant que
projecte SlgUl retirat.
mas1a. de Llerona del te1me muructmcacwns Mantimes es desi¡na. el és partidan del s1~tema. proporciona,.. nistre de la. Govemacló, els senyors blema de vital 1mportànc1a. l a aEl senyor PINAN, per la Comis- pal de les Franqueses <Grano.ler¡,¡ port.àncJa a. aque.sta detenc1ó.
senyor Rublo Tudun. Ensen1s s·a- l!:;ta. 'lmgucu pre.,ent que en la Mart!nez de Velasco 1 Vela.yos dis· quest problema. també hom 11 ha de stó, U contesta. Creu que en nome- del qual resultaren VICtimes dos ve:
NOUS DETALLS
provaren els vots particulars i es- ctarrera reunió solament queda pen· cutelxen en un dels recons del saló. cercar soluc16. Es el del consum del car nar-se tres representants de l'Estat llets de 60 anys.
El mosso de la mas.a t 'ellp Garcu~.
menes QUe ha rectact.at el senyor dent de dtscussíó i aprovació per a i encara. que ho fan en veu alta les bó, 1 a. major quantitat de VIUXells, ~~~~da establerta la suficient ¡aran·
Per le~ dillgènc~es practicades pel ha acu~t un subjecte nomenat J .
Senyal, representant de Ja nunona l:l. d'avui, el sistema. mixt per a les seves paraules no arriben Iins a la. amb calderes, major consum del
El !lellyor LOPEZ VARELA també J ut¡e d Instruccio, sembla que f:l Ortega Bspauo, natural de Velez
eleccionS municipals. Aquest tou l'ú· Tribuna. de Premsa.)
carbó. Aixi mateix s'ha de protegir
a la c omll>Slo.
tes
pod
!
fet tal com hav1em avançat obeeiX (Maluga¡ dunucll1at a ¡a barrmda de
01
El senyor ORIOL intervé breu- la. construcció de vaixells a les nosTamte s acordà. mantenir el crl- mc punt que QUedà. pendent. Per
:o itln~ra~ ~uiesnoC.:ales ea.mbn lX&r a~ robatori. Els Indicis que fins ara , ~ Torreta tGra.nollersJ, 1 el qual es
ten que ès conegut quant al pro- t&nt, tots ets grups d 'oposició ma.n- ment 1 es mo.stra. partidari que es tres drassan,.; per tal de resoldre la
un han aparegut vénen a. confll'mar-no 1d olie¡ caragolaire.
jecte oe Llel Electoral I es proce- twen el cnten sustentat l'altre d~ re!pectln els drets dels !unclona.ns. !alta. de treballs <:ue emtelx.
r èglm de permanenCla, PUIX que les J d'aquesta. manera..
El Garc1a ha manif.!stat davant
El senyor CASAS rect:Wca. i diu
Es re!ereJx al concurs que s'anun- c!rcumstanCJes
cil a Ja de::.1gnac1ó de representa.D\.S u slgul, el d'oposar-:;e a tot sistema.
aconsellen
a
vegades
Tal com deixàrem dit. el mosso l'autoritat judtclal Que ahir a. la tarproporclonallsta d'acord a.mb les ca.. que no es respecten les bases de la. età, i diu que ja. sap que sols h1 po- el c~Vl de ruta o la. supreSSló
per a. al¡unes Comts:;ions.
d'una.
de
la
masia
apareix
en
aquest
sag.
da.
se ll apropa l'esmentat orr.ega., 1
ructenstiques d'Espanya. la QUal cosa Llet
den concórrer la Companyia Transa.
nant succcs com un dels possibles 11 pregw1tu. ¡,er compte de qw ue·
es. l'advocar per les grans clrcu.msEi senyor DAZA recU!tca 1 insis- atlàntica 1 Mediterrània. Pregunta esca
,que reformar una. lle1 és p.~tagonistes 1 es· per això que ahir ballava.. En dll'll; qu¡ era el seu pa·
cnpcions,, sense segona. volta 1 sen· teix en les seves manifestacions.
per què no s'ha establert al ótcta.- unAfegeix
Cambó conferencia amb el st:
Xle mes diflcil 1 per això la. Co- e.; va procedir a Ja. sevr. detencto tró, l'Ortega h manifestà que ell
quòrum.
men una subvenció per milla. Alxt missió
ba prefent deiXar en lllber.
· feia temps que hav1a demanat treHe tret la lmpressl.6· que el Qo.
ELS DIPUTATS NO ES• e& diria la. veritat 1 no s'enganyana tat. els orgarusmes t.écnlcs de u:.~senyor Jiménez Fernàndez
ellp Garcia Alcalde que es tl ball a la du.a lll.ll51a 1 que 11 era
vern no vol QUe es conieccionl Ja
COLTEN
el pais, puix que a.mb el sistema que t.at per a ftxar-lo en tot moment.
seu nom, el die. d'autes en la. seva negat; per al:,ò estava.
diSposat a maMs.dr1d, 10. - A darrera. hora bau Ue1 Electoral. No obstant aiXó, el
se suspen aquesta discussió 1 es s'implanta m&i no se sap la veritat..
<Ocupa la. PreSldènCl& el senyor anada a l.ranollers, sembla que anà tar-.os. l:l'acomiaaa l'Or.:.ega 1 marconterenciat el sen~or Cambó 1 l'ex- president del Consell en acabar la passa a l'ordre del dia. Es reprèn S'ba de donar seguretat a la cons- Alba.)
a una rellotgerla on es vengué un xà. en direcclò a l'esmentada masta.
mi.Iüstre senyor Jllilenez Feroànd.u, reunió ba. manifestat que el dimarts el debat sobre combu:.tibles llqU!ds. truccló nacional t amb aquesta seContesta al discurs pronunciat rel~otge procedent d~ la vt~t!ma. Segons dl¡ue el Garcia, fou aleshoInterrogat aqJ:est darrer ha mam- començarà a. diScutir-se el dictamen.
El senyor IZQUIERDO JIMENEZ guretat els constructors sabran que abir pel senyor Alonso quan digue Aixi mateiX en practicar-se 1escor- r es quan es produi el sagnant suctestat que havien tingut un canvi
consum un rom en pro del dictamen. els vruxells seran adquirits 1 s'inten- que aquest assumpte representava coll se 11 trob~n H duros, dels quals ces.
d unj)ress!Oru. sobre pou~1ca general. Mor de
(Els diputats s•aixequen dels seas slflcarà el treball.
tuberculosi a la presó escons
quelcom «tabút. Dtu que aqui les co- F~llp no. sa!>é J~llcar la procedènMoments més tard aquest tornà a.
pero Q\:e no \vlla emetre ap co1 conversen en grups I an1UNA VEU: ¡Qua.nt ~¡ap aquest se- se:s s'han fet amb molta dignitat. Cla.. Pero s observa que les monedes trobar-lo i li dona Cl:nt pessetes I
Pamplona, 10. - Ha mor de tU· )lladament,
mentari. En tot ca.s pregtwteu al seper
la
qual
cosa
el
pre·
nyor!
El
senyor
ALONSO
:
¿Voleu
que
e~en
rotes
pertanyents
al
regnat
un
rellot¡e, que el Garc1a. canvia a
n~ or C.:ambO que és e! més indicat bl:!rculosl al fort de San Cr!Stòbal, sldent de la Cambra els crida l'or·
El senyor RUBIO: Potser mes que us contesta ara. o després?
d Amadeu, coincidint atxi a. le::. mo- un rellotger de Grano.ters. Alesnores
per e. donar la. reierêncla. Jo sola- e, slndical1sta Llu1s Leon, de Ol· dre.>
•
V.
S.
Però,
qui
m'ha.
mterromput?
El
senyor
PIRAN
continua
el
seu
nedes
QJ!e
el
seu
amo
acostumava.
efectuà
en altres llocs dtverses com·
•
ment. us puc dir que hem tract~t Jón. condemat a trenta. anys.
<Prenen seient. al banc blau el
UNA ALTRA VEU; Fou el senyor discurs en defensa del dictamen 1 a a. collecCJonar.
pres. ~
A l'ertterran'lenl. ban concorregut
de temes palpitants 1 de la Llei elecpresident
del Consell 1 el min.lstre Puig.
l'efecte glossa. els seus principals
De l'autòpsia pract1cada. també
El jutge ll preguntà perquè sl
molts esquerrans.
toral.
d'Agricultura.)
El senyor RUBIO: Aleshores no punt& 1 contesta els diversos lmpug- s'ha pogut confirmar que les ferides bla. tot això no ho havia denunc~o
Ma.nUesta el senyor Izquierdo que és possible que sàpiga més que jo, nadors.
foren produïdes amb lUUL pala.
en un prtnc1p!. Con~stà que !lo os
considera. l'as;,umpte de vttal lDlporContinua el seu dlScurs i ò.!u que
Llegeix xifres de les qual& resulta
havia. fet perquè 1 Ortega 1 ba l&
tàncla. La L!e1 no pcetén defensar aquesta Llet, tal com està redacta- la. conveniènCl& de sostenir 1 di •amenaçat de mort sl deia una SO
e
c.UNA ALTRA DETENC I O paraula.
cap entitat estrangera. Ja que
da, es presta a lnlm1tat d 'mterpre- men . Remarca
que tu ha va~xells de
H.a estat. possible detemr I orttens mou un interes' patriòtic 1 el tactons, espec¡alment en ordre a la
1MPO RTANT?
F Al:.RICA DE SANDALIES
ga. s·ha tet un acarament. 1 a.(lues;
desig de donar trebàll a les .zones protecc¡ó, sen.>e saber com s·mt~r moltes tones que tan sols porten en
uns
VIatges
vuu.
passatgers.
.
Dels
esbnna.ments
que
s'han
\1nh.l
ne~at que coneguès el Garcla.
0.!'1 TROBAREU ELS DARRERS MODELS DE
a les quals es podrien establir Its pretara en el te.rmiru de V1nt anys
Es SU$pen el debat 1 s'aixeca la. gut actuant, a. darrera hora, s'ha Da vani. d'aquest~¡; contra.diCClOZ:S
fàbriques de combusUbles liqulds.
que té de duració. No tenim el meJELEFON
CASTILLEJOS,
à El ~ AIZPUN d.lu qua rol _u· nor d~te quant_& - l'l:lonora.billt&t susió a les nou menys cinc mmuts pogut practicar una altra de~c1ó hom suposa que ambd6<. prenguede la nit.
d 'un indiVIdU. el qual sembla. que ren part. en l'esmentat &~1<~1nH
y

El d. t at d'ESqUerra senyor R bl'o' ,. Tudurl· pronuncia' un r'nteres·
santi'Ssl'm dr'scurs

I

I

I

' eI SIS
· t ema proporciona
' • 1 a 1es
S'api·C
I ara
CÏrCUmSCripC.IOnS de me' s de nou dl'putats,
' majOil
• •tari,• a 1es aftres --- .SegLuran
• · altres mesures de nornlall'tat polr'·tlca per a
convocar eleccions

e
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LA JUSTICIA
MILITAR
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LA Mll.iQRIA D'ESQUrtoR·A.
REGABAR DELS AlTRES PARTITS ESQUERRIS
TES UNA AGGIO DE CONJUNT
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';. DE il'ASSASSINAT.

Ultima hora

1/t

PUJOL.At<

Ha estat detingut el mosso de la masia
per considerar-lo còmplice del crim im·
pulsat pel robatori
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r- Mtquêl Casamort ......
J osep Gallur ... ... .. .
Gabriel P asqual ... .. .
1'Valenti PuJol ... ... .. .
J osep R oselló ........ .
2'- Lluls Ali.Jerich ........ .
J osep Bartoll . .. ... .. . . ..
2'Climt_.t Remolms ....... ..
Marti ·•1anas ... ... ... . ..
li'Josep Serra ............. ..
10'4._ Gregori Mmet ... .. .
::>a•. ddur Jordana ........ .
2' Cosme Plant. ... ... ... ...
Josep Picola ......... .. .
2'Ramon Marcos .......... ..
lEidre E.spert ........ .
l '1'- Josep Llopar t ....... ..
1'- Ramon Novell ...... . ..
J¡ .;te $è.nclle6 ... .. .
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LA BOR SA
lmpresskAmb quelcom més d'animació, els
Deutes de I Estat segulfen mmorant
llurs cotitzaciOns, particularment els
Interior i Exterior al 4 per 100.
Quel_com desiguals, les Obligacions
Munictpals, 1 sense negoci les Diputeclons. Provincials, sostingudes.
Les Obligacions ferroviàr ies, assoliren, en general, una pettta. millora
I per contra les d 'Aigua, Gas I Electricitat, aix1 com les indústries diverses, estigueren quelcom fluixes.
Al grup d'Accions tractades a fi
de mes, les Nord i Alacant, amb un
x~c . més de negoci, però sense vanaciOns importants en Dur cotització. Les Industrials, estigueren t<r
talment abandonades per manca de
negoci.
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•
81 o ....... .. 10U !!:>
•
66u ........ . 101 :<5
•
I,Q E ....... .. 102 15
»
85 60
F' ....... .. 101 70
Am.
78 25
ort. 4 l{¡:.l 'I• A .u . . . . . 10U 2b
1128 B ....... .. 10U - tOO 25
»
Anuauu Diputacions
o ....... .. 100- 100 :lS
Am.
110 ....... .. 101 - 101 10 .Barcelona 11 WIIIOnS .. .
1 of~~.¡D•¡,A
6 m.tl!Ona ... ll7 »
&eo.se 8 ....... ..
101- 101 )0
&èrle .8 .. .. .. 85 •
• lm POStos e ....... .. 101 1C/1 1U
ae serte e .. .. ..
•
1> ..... .. .. 101 •
ge 6 'I• 1926...
lt
E ....... .. 101
li
88 6 ·¡. 19aO...
•
F ....... .. 10U 75 101 10
Am•
ll8 Provlnelals.
•
O~lt, D ·¡. A ....... ..
1!125 II!ISo
74 • 1127amb H ........ .
11925 89bli Mancomuntt.at liiH ...
e¡ as Mancomunitat 1920 ...
78 • lm POStos e ........ .
-~ 11!135 caua Cr~t Com ...... n u ........ . llllbo
•

Aln,

•
Am.

E ........ .

p ....... ..

Ortlt. D •¡, A ........ .

1928 B
li
O
Am• I
Ort t 4 '/• A
1928 B
•

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

o ....... ..
Am~tlt
b '1· A ... .. .. ..
»
19211 8 ....... ..
•
•
•
•

Qòll5

8!1-

b5-

8485
Mas

11!160

gg 7b
8118:>
100 7~

1UU 73

o ........ . 1~ bO
u ....... .. 100 75
ls ...... .. .

or rreao:;ri~"A.:::
ns or Tresorer1a s ...
Dl:ute Perrovlart 6 'l• A
Deute Ferrovtart li •¡ , s
g:ute ferroviari 5 ·¡ . e
u te Fern. • 1n ·¡. A
Ueute Fern 4 112 ·¡. a
Ueute f'ern 4 112 'I• e
G•n.,.lltat

~ns

lli,

IOU 50
100 65
23960
2Si60

100 75
100 50
100 25
8975
811 7$
81150

6175

676767 60

8G 75

81,60

78 75
87 -

I

Valore amb carantla de l'Estat
87 60 88 _
Galxa a'.I!;IIUll. b .1 • ...
Hldrogràtlca Ebre 6 •¡. 108 _
Deutes I Obllcaolona
1 66
Uéawes &rgenunes .....
E.mprèst. Ar¡ent16 ·;.A 101 75
~ 102 _
•
•
C
»
»
_
811 75
l!:mpr. Austrlac 6 •¡ , A 101
Empr. Austnac 6 •¡, ~
811
_
811 75
Empr. Austrlao 6 ' I • C
uov. lmp. Marroc 5 ·; . 91, 60
Emprat. Ma.Jzen 6 •¡. A 107 _
~
•
•
107 60
_
e 107
•
,
66 _
Céd. 'l •¡, COSta. &ca....
Ferrooarrila
66 25 66 60
Nord J!!spanya 1.~ • ;s •1 •
:.!.• a. s·;. 52 60
•
•
52 75
54 _
a.• s. a •¡ ,
•
•
4.• 8 a • 61 _
•
•
1
li.~a.3 •1• b2 60
•
•
_
ssp. Pamplona a •1• ...
62 75
54 60 63
Prior. Barcelona a·;....
56 _
......
:5egòvla a Medina
60
A.S'uries 1 ·~ tupoteca....
62 -

!

~:: ~~=:::

~etcta. a Reus a • • ...
1
"'ft A
~·b

Vul""' a a ..,..¡¡;,.vta ......
l!!speelals Almansa .... ..

~

=

_
57
•• 7
"" 6
68 25

!{¡~~~t vJa~c~a ~~~: ~~ ;¡¡

alsasua 1 tian' Joan ...
~78 75 "~~ a .-·rança ............

~ i;'2 • •
f~r~a10:~~.!~
San
1

tanlll11er ......
Ala.rAl a.
acan. 1 .~ potee& ...
•
:.!.•
1
1
a.a
»
A 6 '/·~ .........
•
B i l/ •¡. ...
»
C 4 '/• .........
»
lliDE 4 '1• .........
1
4 1I 2 •¡. ...
•
FG 5 ·¡. .........
1
1260
· 6 •¡, .........
J
H 6 1/2 •¡ , ...
1
.Juntea d'Obrll PubliQUIS
1 6 ·¡. .........
1
as 15 Port Harcetona 11101:1 ...
ll8
6 •; . .........
J
1
as 15
113 Jt Barcelona. dl vertea
França 1864 ...
•
asf~S
76
83
C&dJZ .. ..... • .. ••
1818 ...
de
•
França
•
811as
Q7 » Oe GIJOn Musel...
Directes .........
•
,
1111
...
O.
·
•
Sevilla
Roda...
de
a
»
Reus
•
1
1'
100 _ ¡.,
11!1s. l!L
•
li
1•...
~~dova.
1
10U 75
111 s. F...
»
•
aJOZ •1....
•
101 110 • óe l'arraa:ona .. .. .
AndaiUSOII 1.• variable.
1.• & ·¡ . 'l)ï"
li
2.~ varia e.
,
'lalort oue •• oot1tzen com eteot11
DUbllca
• >J¡¡J '{ ......
1._._b. 1 ·; . ...
1
87- i750
sane Hip d '.li:sp.• t I•
«uv adllla:t..
»
81 li ·;.
•
•
•
1918 li ·¡. ...
•
75
102
li ·¡. 102 25 111 75
•
lt
•
100 75
CI ·;. ...
19<l0
»
6 •¡. 111 50
J
J
•
1 ~ 75
l< O. ela C&WW11a li ' I •
• li 1/2 '/• 105 76 104
•
•
6
»
•
100 - 100 15
• Crèdit LocaJ 6 '/
• Central e1 Araao 'I•
117 • 5 1; :.1•/.
J
•
a.,.
Es?II-Df&
uest
u
r
118 75
lool60
» lDterprv 5 ·t
•
11
lnter¡¡rv 6 1 103- 103 :.¡,
t
•
Creólt. Local IS •¡. llhi2 1U.. 50 102 :<5 uran Metro lll:l'.l CI ·;....
112 doDii Eltpos loternac...
Gra.n MetrO li25 es•;....
J
LocaJ CI'/ • amt. per lot.a 1CI8 -

g'

r=

1'-

I

110 60
66 50
66-

¡

I

a 611
•7 ,.
u 1 ~~
ll4 811 75
71 25
62 bO
78 50

51 50
tri
16
61 7~
gs 50
89 ""
52 ""'

71, -

71
~
""'
52
~

~
""
bO
~5

-;;

r~
""¡s~

...

...,
82 15•

84 60
84 43 S5 48 ;;.
82 <~>~
4 75
a 66
58 60
10 60
10 12 15 65 60
8S75 -

&;~

~ g ~~:~~e:t! .~:::· 4~

-

50
aa 50
17 75

6Q

50

53 60
62 7~
60 5U
70 12 /5
75 25
8S -

l'
,l1 ' 1'l',1. 1l'1'-

Rafael Bachs ... .. .
Josep Franch ......
J. Sala ........ .
Miquel Plguillem... •••
Pere Arenes ... ... •••
Enric Prat ........... .
Josep Soler Sitges •.•
Joan Dalmau .........
M. Castan1er ... ••• •••
B. Pedragosa .. . ·- •••
E. Sarroca. ... ..• .. .
-I J oan Guàrdia ............

1

r-

Medina a salamanca... 41 Metropolità Trans. 6 •¡, 23 Orense A 8 O O E F ... 8G52 Orense U 1 H Prior. ...
Q7 F. O. Sarr1à 6 •¡ . ......
Tàn¡er a Fez 6 •¡ , ...... 106 Al&ua 1 cana la
Gu I Electrloltat
Aigües ae Huelva. 6 'I • 66 Aigües València. 6 •;. ... 102 Barcelonesa Elect. 191:l 88 Barcelonesa Elect. 1913 lli Barcelonesa Elect. 1920 10'~50 Cana.! d'Urgell ............
ll4 75
Catalana. uas o .........
82 Gatalana Gas E .........
111 75
Catalana Gas F .........
Catalana Gas O 6 •;.... 103 25
Catalana Gas H 6 •¡. - 106 05
Catalana Gaa Bona -.. 102 ~
Hlsp. Amer. d'Elec. 6 •¡. 104 25
Hisp. Amer. d Elec 5 1/ 2 106 25
l:illip. Amer. Cl'Elec. oona 115 Hegants Ebre, Bons ... 71 coop. f!!l!'!..~!~· ~·.. : ~
0Eoop. Eiêcatal li er.
87 60
nerg. Ele ·Catal. 6 'I• 101 25
~~:~:: Efé~. Cat. 6·;. Ór 100 Energ. Elec. c. 6 •¡, 19:.!11 103 25
Ener¡. Elec. o. es·;. 1932 103 60
Ener. Elec. C. Bona 1911:1 107 El ec O Bons 1921 105 E
zfe~~rlca ètni:a s ·;. ... 101 75
Eléctrlca Tenerite 6 •¡, 11!1 60
~ec. I Oas Lebon 6 •¡, 101 bl.l
73 AlgUes Barcelona S •; .
AlgUes Barcelona ~ ' I • aa Al¡úes Barcelona li •¡ . 100 103 25
AJgUea Barcelona 6 •¡. e
Algues .Barcelona 6 •¡. O 102 ueneral Regadius 6 •¡ . 110 L.Jum 1 .Força Llevant... 118 60
Manresana Elec. 6 ' / •... gg 81 Proci. .Forces Motr. 6 ·¡ .
l::'rO. For. M. Bons 7 '/• 111 Pro. For. M. 6 'I • 1923 86 can. 1 Hegaots Ebre ... 91, 60
sona Regada. Llevant-. 107 12 75
RegadiUS Llevant 5 ·¡,
::>evlllana d'Elee. 1 ser. 100 75
100
~r.
8
d'Elec.
::;evillana
Sevillana d'Elec. 9 ser. 101 Unió ElécT;. CatalW11a 102 25

Tramvlea
Oral. l'r8JllVles 4 •1• ...
Gral. Tramvies 6 ·¡. ...
Euampla 1 Gr&ca • 'I•
rramv :5,. Anctreu .....
rramv. Barcelona 111~
Tramv. Barcelona 1930
Tramv1es Sevilla 6 •¡ •. ,.
Tramvies Granada CI •¡.
Navilerea
rransatl&nt1ca i ·¡. ...
l'ranaaU&Ilt. 6 •¡. 192U
rran.aatlant. CI ' I · 192:.!
l'raDS 6 1¡2 ·¡. esp 19~
811 - 1raus lllr 2 "I· ena&;¿¡,
19:
sons rransme<:llt es 1•
r 75 O. Naval Uevant CI •¡ .

ga~:g~~ ~ :~:

. ~o:~~~lac:~:tés·

11 _
75 5U
68 86 60
89 60
aa _
as78 eo
a1515 86 76
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:
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Avui

u Ulli

2' -

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

1' 2'-

...

1'2'1'1'1'1'1'1'1'1'0'50
0'50
2'2'-

3'2'-

1'-

2'3'2'0'50
0'50
3'-

Suma

1

l'-

142.236'65

segueix

1'1' -

1'-

1'- ,

Baldomer Bellet ... .. .
Ignasi Bosch .. . ... .. .
F'rancesc Saló . .. •..
Jacint Riera. ... ... .. .
Clarmet ............ .. .
Josep Juares ... . .. .. .
Salvador Guix .. .
M . R. Curtada ... .. .
Jaume Muntanyà ... . ..
Un ciutadà del Vallès
Oriental .............. .
·úur Pre¡ona ........ .
f'~

1'-

1'1'1'1'-

2'1'-

1

2'- 1
1'-

x. x. ........ ...,. ......... ...

1'-

1' -

..:>J!d~\illa

.. . .. • .. . .. .
Manà Baulias ... .. . ...
Joan Valldeneu ... . ..
Sebastià Morató ... •••
Josep Cortlnas ... •..
Macià Gimeno ... •..
Pere Surroca .. • ... .. • .. .
Manuel Palanqués ........ .

1' -

1'-

1'-

CLINICA

1'0'50
2'2'-

ENl:EN~U OB8

CASA SUBIROS

1'-

J. P...................
J . Garf ............ ...
•••
...
...
. ..

1'-

11'0'50
l '- I
l '- '
1'1'1'1'1'1' 1'0'50
1'1' 1' 1'-

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

Francesc Ramos
Jaume Janer ...
Isidre Pujol •..
Josep Roense ...

2'5'-

I

Eusebi Grabulosa .........
A.nlacteu t;ruselies ...... .. .
Qwrse Pelllcer ... ... .. .
J 011.11 C<Jnmes ... . .. .. • .. .
Wenceslau Garri¡¡a. ... •..
Ge015 Muntane . .. ........ .
Joan Torrents ... . ..
Emtl1 Botey ... ... .. .
l-'ere Sabates ... ... .. .
JúSep tttera ... ... •..
Jultà SOley ... ... •..
Un esquerrà ... ... .. .
M . Barn et .. . .. . .. .
Francesc VInyals ... .. .

" v ..

1'-

5'1'-

1.- ,. D.

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

l '-

2'-

r-

Tomas BJanx.art
IV1uQt:SL

1'0'50
1'1'3'2'2'1'1'-

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

1'- M1que1 Llach .........
Pere Llach .......... ..
1'J oan Cuch ........... .
1'-

I

l

Ant.

Agustl Casabò ........... .
Jaume Ventura.
Joan Du ran ... ... . ..
J aume Ballús... .. ....
Joan MoltS~ ... ... . ..
Antom Soler Sitges .. .
Sebastià Riera . .. .. .
Joan Rosselló ...... .... ..
Joaquim Montané ........ .
Climent Algueró ... .. .
J oan Bonany ... . .. .. .
Pere Camps .. . .. .
Ramon Mestres .. .
Antoni Roca. ... .. .
Josep M. Flaquer .. .
j Mart! Aubanell ...
Joan Cavalleria ..... .
Ma.gl Valls ... ... .. .
l 'Francesc Valldeneu ...
l 'Francesc Rosas ......
1'Pere Va.llona ........ .
2'Josep Pous ... ... ... .. .
1'0'50 Joan Vallmitjana ... ..... .
Josep Pujol ... ... ... .. .
1'1'- 1 Pere Uenavat ... ... .. .
l '- 1 Sdh-ador Guneno ...... .. .
1'- ; Miquel ::5ayo1 ..... . .. .
l ' - Agusti Ftguerola .. . ... . ..
Antom Pu1g ........... .
1'0'50 Pere Arquer .. . .. . ... . ..
0'50 Francesc t;amps Anglada.
0'50 Valentl CastUs ... ... .. .
Ramon Cruucent ........ .
1'1' - Ramon Solsona ...... .. .
o·so f·rancesc Coll ... .. . . .. •..
Joan Matamoros ........ .
l 'Francesc BellaviSta ..... .
1'EsLeve Uuarctta ...... ... .. .
1'0'50 Joau Ouardta ... ... ... .. .
O':>!J Josep Guàrdia ...... ..... .
O'liO Merce Guardta ... .. .
O50 Mar t1 Arnau .. . . .. .. .
0'2<> Joan Fvnes ... ... .. .
11 emura M.alnou
Josep Camps ...

I

r= GRUP EoMPLEATS METROPOIJTA TRANS.
l'
VMiSAL 12a vegada):
1·=
._ M. Airuiat ......... . ..
1 _ <¿. Tresi! ......... .. .
1._ G. Uaiup ........... .
1 •_ Mare 1 ulla . .. . .. .. .
2
Ulld cat.. lana ... ..... .
l 'l'- J. Guell .............. .
J . Espona ........ . . ..
2._
._ .to. Pascualena ... .. .
1._
. ~ull .............. .
1._ F
J. ::>arda ... ... .. ... .
1
I X. X ...............
J . H.everter ........ .
2._
._ J. Llort ... ... ... .. .
1
1'- J. H.lllO .............. .
un cnsttà ............
1l ._
' - J . A. F ............... .
1._ E. Hernàndez ...... ...
1'- 1
GRUP DE FERROVIA4._
, · RIS D'ESQUERRA TA·
~·= I LLERS DEL CLOT (12
veg;.tdaJ:
._
1
l . l' tguerola, M. Cucu2'50
rull. J. Anglada., v. Ro2liO
ma. J . Bosch M. Fàbre·
31 I1 ga, e Niubò, J. Corredò. A. iv1anzanera, R .
l'=
Corbatera, O. Sancnez.
l'E. Catalal, X. X . Fusté,
1l'._
J. Freucent, J . Albareda,
Amador, R. Climent,
J.
.2
O. Vallespir. J. Romeu,
a·=
J . Damel, J. Molins,
2l ._
C. Quadrench, J. R i'mund1., R. Cornellana,
5._
A. Mollet. J . Ciurana.
,_
5l '
F . VIlà, J. Calaf!, A.
Torelló, J. Salat, J. Arl'=
guedas, M. Porta, A.
1'-~
Verdu, J . Fontdellosa, J.
._
1
Vilà, A Cabot, J. Olll'ver. J. Marco, J . JunO'SO
ca, J Salvador. J. Sala2'yet, J. Berni B . CuleU.
l 'A. Burganya, F. Valls,
•
2
J . Vallverdú, R. Aregall,
J . Sunyol, M. Farrera, J.
•
1O'So
Gtbert, M. Mestres, J.
Torrentó, E. Junyent, E.
3,Font. J . Raduà. P. Mes·
tres J. Pastor, J . Col<>mer, J . Vilà, J. Batet,
0,50
• 1 L. Lacera, J. Gaset, J .
0,50 j Barba, V. Fa.rrés, P. Ló50
00,50
pez, A. Martorell, J. Cabré, J. Par ellada, A. PiU.
0.50
, ! J. Tell. E. Valls, J . Puig,
0 ,50
M. Nebot, R. Meri, P .
0 50
g:~g ok~~~ï.LE:Rs" (iJ:a .. .llis:
ta.).
0'50
J osep Gut!érrez ........ .
,
0,50 P au Busquets . .. ... ... •..
0,50 Frances~ V_entura ... ... ...
0,50 , Un carnlatre ...
0 50

Rtcard Nicolau ... .. .
Josep Mormeneu ..... .
Lluís Blanes .. . .. . .. .
Antoni Gener ... ... ... .. .
1' - Joaquun Orant ........... .
0 50 Joan Guasch ........... .
1' -· Maurict Gracia ........... .
0'50 M. T C.......... ......
1' - Joan Sangents P edr et .. .
0'50 Guadalupe Roca. Vilella. .. .
0'50 Modest Aguiló Muntané .. .
O'liO Ramon Calvet ...
1' - Antòma Prida. .. . .. . ... ...
0'50 Uns esquerrans <setmar
nall ................. .
1'1'- Joaquim Rauli <32 veg.)
0'50 lstdre Català ... .. . ... ...
Cañ!Zà ........ .
o";o Martt Fort
u ny . .. ... ...
o·so Nur1
1'- Manuel Cortès .. .
..
..............
x
.
x
0'25
1'- R. C. O ....... ..... .
1' - J. o ................ .. .
Antoni Ton do . .. . .. .. .
1'0 '50 Agusti Abós ... ... . ..
I sabel Fossas .. • . .. .. •
1'0'60 Amà.lia Escoda .... ..
1' - Assumpció Barrios ... .. .
1'- Antoni I/entur a .......... ..
0'50 Antoni Escoda .. .
.. .
1'- Francesc Masjuàn
... .. .
1'- Esteve Sabater
1'- Carles Ouat ........ .
1'- 1 Joan Vmyoles ........ .
l ' - Salvador Gregori ..... .
1'- Joan Sabater .. . ... •••
0'50 Josep Albareda .......... ..
0'60 J. O. Torra .. . .. . ... ... .. .
1' - ¡ CATORZE DE BONA FE
<setmanal):
o·so Josep Llagostera ... ... .. .
Valls ......... .. .
0•.60 Pere
Joan Bta. Ripoll ..... .
0 •50 Angel
0.25 ManuelRISuenyo
Ponz ........ .
0•76 , Noi de Pontons ... ...
0l'50 1 Josep Massó ... ... .. .
o•5Q Mercè Rlcart .........
Manuel Riclla.rt .. • .. .
,_ Daniel Canals ........ .
25._ J osep Giralt .. .......
10._ Antoni Giralt ... .. . .. .
1,_ Un de F. N. R .......
3._ Màxim Iga! ........... .
3
UN G RUP D 'EMPLEATS
FERRETERS:
Miquel Garcia ••• ••• ••• ...
Eudald Bosch ... ••• ••• .. .
,
50 Eugeni Ruiz ... .. .
0,_
1,
Manuel Julve... .. .
0 ,50 Vicenç Vilademunt ••• .. .
25 Jordi Jordà ...............
0,_
5,
Jorep Escanilla .. . •..
50 Josep Ruiz ...... .. .
0,_
5li'- Guillem Ramos ......
,_ Manuel Jarque ... •••
10
Manuel Castells ••• ••• ...
Ant. Avui

Ant. Avui

1

.= 11'.

1' 1' 0'50

I

Avui

Figueres 1 Gareta .. . ... .. .
A la mem òna. de la meva
m.ll'e ... ...... ... ..... .
A la memòria de Jaume
Andr eu ...............
Una admiradora d els consellers .. .. ............ .
Ut< GRUP D'ESQUERRA
Amè • Bonet .......... ..
Josep Agut .............. .
.1:- rancesc Alttmtr 1 Bon .. .
Al var \ Íl8llonga . .. . .. .. .
Josep _orres 1 Vallvey ...
B M. U. A., a Ja salut
de Companys I altres
em.-resonats .. . ....... ..
Famil:a PichOt .. . ... .. .
Jo...<oep P agès .............. .
Manud Gmestà ... ... .. .
Un grup d 'empleats del
ram d Assegurances ...
Uf-I GRUP D'AMICS DE
CADA SETMANA :
Salud ..................
S Borràs .............. .
L Borràs ............... .. .
F< Sangenls .............. .
Massana ......... .. .
Esteve Uubet .. . .. .
Miqu · ......... ..... .
J Artau ........... .
Salvador ...... ... ..... .
Ro:sell .............. .

1' 1' -

A . ........... .

0'50 Josep Soler ........ .
J. Xtrau ........... ... .
o·so Llon ~ç Manin .. . ... .. .
0 '50 Antoni Nacenta ........ .
0'50 Joan QUJils ... ........... .
0'50 Vlctor Baró .. . .. . .. . .. . .. .
0'50 Josep Carreras ........... .
0'50 Agustl Pt ......... .... ..
0'50 Josep Dec .............. .
0'50 Joan Sala ......... .... ..
0'50 Emtli Gonzalez ... .. . . ..
0'50 Llorenç Mtquel ........... .
Segon Castillo ... ... ... . ..
Rata el Cortina ...... .... ..
Lluls Baque ... ... ... .. .
0'15 Manuel Romeu ........... .
0'20 Joan Rodnguez
0'25 Josep Filella .. . ... ... .. .
0 '25 Llu!s Matcas ... ........ .
0'25 Ennc Benavent ... ... . ..
0'25 LlUlS ~.:a rt! .. . .. . .. • •.. ...
0'25 Alfred Estalella ...
0'25 Narc!s Montells ... . ..
Joaquim Bellapart .. .
Rodolf Pe ris .. . ... .. .
Antoni Anglès ... ... .. .
L Martln ........... .
Jaume Comorera ... •..
Joaquim Torres ... ...
Francesc Deirós .. . .. .
Francesc Capdevila .. .
Joan Cener .............. .
.......
B orsa de la tarda Josep
. ..
• ..añé .....
ModestSabanés
Nord, 38'40, as 45, 38'30; Alacant, Pere Rius ...
34'40, 34'00; RU, 63'8li, 64'00, 63'85; Joan Gabnel ..... .
ExplosiUs, 126'25; Ford, 250, 248, Eduard Vera ... .. .
248'50; Gas E, 110; Asland, 67' 66 50; Josep Planàs . .. ... . ..
Aigües, 184'25, 184; Colonial, 34·00; Ramon Duran ... ... .. .
Tramvies P, 43'00; Petrolets, 6'30; Joan Ranera .........
Damià Ubach ... ... . ..
Filipines, 365.
·c·t al Josep Inglés ... ... .. .
Josep Arbona ...... . ..
B orsa Ofl
Nord, 38'40; Alacant, 34'30; Gas, Manuel Casanovas .. .
E, 100 ; Chade, 423, operacions; Cha· Francesc Torramllans
de D, 80'00, paritat; Filiplnes, 358, Ferran Sorlano ... . ..
Maria Gamlto ... ... .. .
paritat; Ford, 249'50, 249.
Pere Vecina ........... .
Recaptat entre la. gent de
MONTBLANC 1 Partit
Famllia. Gibert ............
Rosa Cañellas ... •.• ... .. .
Jaume Bartoli ........... .
Ramona Qultart .. . ... .. .
36'05
35'95
Lliures
41:1'45
UN GRUP DE NENS I
41:1a5
Franca
7'37
7'35
Dòlars
NENI:S CATALANS DE
60'00
li9'70
Lires
GRACIA:
Joan Tous ... ... . . .
239'25 239'50
Suïssoe
Joan c_astillo ............
''"'4 '95
Mercè Roig ........ .
4'97
Florins
Rosa Fabregat ........... .
a2•oo aa·oo
Escuts
<..or Praga
40'1!0
110'60
Joaneta Dominguez ... .. .
1'85
Cor sueques
1'87
Isabel Tous .. . . .. . ....... .
1'80
Cor. norue¡ues
1'82
F. O. Castells ... ... ... .. .
1'62
1'60
Cor. daneses
C M. B. <3 .~ vegada) ...
Pere Galvany (11 vegada)

o :>0

CANVIS DE MONEDES

Borsí del mati
Nord, 38'40, 38'30, ~8'60, a8'35: Alacant:, 34'00, 34'55, 34'30; Ford, 252
250; Petrolets, 5'15; Colonial, 34 oo;
Explostus, 126, 126'50 126'25· Aigües
184'25; oas E, 109'75; Chade, 4'20. •

95 50
a

L F .................. .

~.-

0'50

M. Toda ........... .
J. Junyent ... ..... .
V. Soler ........... .
F. Herrada ....... ..
0'50 J . Coca ... .. . .. . .. .
J. Torro ...... ........ .
0'50 E. R.utz . .. ... ... ... .. .
C. Gar.:1a .. . ... ..... .
R Btete .............. .
l 'A. Rtbe .............. .
2'- J . Dalmau ........... .
V. Gualiart ..... .
l '2'- J . Abel ........ .
l ' - M. Anton .........
2'- A. ASIU .........
J. Flamertcl'l ... . ..
M. Vilaplana ... .. .
5'- R . Al:>tol ........ .
3'-1 V. Verdu ..... .
l ' - Lacruz ........... .
l'- T Ramun ..... .
P. Ptdelaserra .. . ... .. .
14 50 P. Bru garola ... ... ...
M.. (;11Stll10 .. . .. . ... .. .
M. Buvè ................ ..
6' - L. Guallert ... ........... .
6' _ A. Casadesus ... ... ... •..
5' - J . Delmds ............ .. .
5'- I J Miralles ............. ..
2' - I J. Mar tmez ...... ........ .
2'- ~ T.::>..................... .
2._ F. t;ercos ... .............. .
2'- M. Gutsem ...... ........ .
2' - 1 J . Toll ................ ..
1 A. Pous ...... ........ .
1._
2._ F. CasalS ........... .
1'- M. Pmgs ............ .... ..
J:o·. Mtro ...............
l'
Paco ................. .
1
l ' - J. l:3.i11S ... ... ... ... .. .

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

0'50 Calatayud ...... ........ .
OliU Vl"enç J .................. .
050 Flmch ...... ......... ... . ..
050 Silvelra ... ... ... .. . . . .
1'- A López ............ .... ..
1 - A. Lopez .............. .
1'Gabriel ...............
1' - Altes .............. .
OliO Fe< ... .............. .
Queralt ............. ..
R. Rotg .............. .
Gulnot .. .
1'- R. Planas ........ .
1'- F. Careta ........ .
1'- Mestres ... ....... ..
1'- T ejero ..... ........ .

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

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

!I

1'-

1'- Tomas C;añellas .. .
Marc Iogles ..... .
Sadur ru cuquet ...
J oaqutm Serra ........... .
Jaume Magi ........... .
Benvingut Alooso ........ .
Jaume LlA ,·ma ...
Josep r:stapé ...
i<1r aucesc Masat
MarceHI Barrull
Miquel Ventura
Tomàs RtOII
l ' - MIQUel Ter... .. . . ..
Josep Farres ..... .
l 'Pere Igies1es ... .. .
1'Autom Pmto... ... •..
l 'Joan Pedragosa ... .. .
l 'V1cenç Sastre ....... ..
1'Emtl1 Rossell ... ... .. .
1'l ' - Salvador Condomines
l ' - P..amon Gulart ...
l'- Francesc EscarultS ...
l ' - Francesc R.tcart ... . ..
Joan Ca~;tañe ....... ..
l '1'- 1 Josep Sabates ....... ..
2:- ¡ Istd~e Genara ........ .
Marta Lleonart ... .. .
1l ' - Joaneta Ohva ........ .
l ' - Esperança Cuevas .. .
Tres germanes ....... ..
1'Rosa Garnga ...... .... ..
1'A la memona. de F·ran1'cesc La1ret .......... ..
2'2'- ~ A la memona de l'av1 .. .
A Ja memòna de Francesc
Macià ................. .
l'Una catalana ......... . ..
,1
J .................... .
l'- Mana Sala... . .. ... ... .. .
l'= .torances.:a Surell ... ... .. .
Frances~:a Font ......... .
l'Pere Recasens 1 ramilu .. .
l'
O'SO Corresponsal de LA HUMANITAT
l '-

1'1'1'1'1'1'l'1'l '1'l '1'0'60
0'50
1'2'0'50

1'-1 Manuel Cases ....... ..
0'50 x x ..... .

0'50
O'bO xx.................. .
O';,U Maduren ..... . ........ .

COMERÇ I FINANCES •

•

x

25, pral. )

1'- F B .. ........... ... .. .
1'J B .......... ........ .
1'- Eduard Salas . .. ... .. .
J oan e no ........ . ..
CriStòfor Cano .......... ..
,_ Vtcenç Lahoz ........... .
•2,_ Jo~•• EauaLer ......... .. .
emona dels presos
A ta
"'
l ' - E nnc e.asa!S ........... .
1'Josep P.!rez ...... ... ..... .
'Manuel Junenemz
1

f

amics de SAN'l LLORE~Ç SAVALL (quota
setmanal> ... ... ... ...
El& amiCS èe SANT LLORENÇ SAVALL (quota
setmanal) ... ... ... ...
Eis aml(;s de SANT LLORENÇ SAVALL (quota
setlllc:~naU ... ... ... ...
p ere P.!'llrà ... . .. ... ...
Tomàs Sum·ol ... ... ...
Roselles humils l esplgu~J daurades (26 v.)
omesta .tlatrosa <26 veg.)
BranqLltllò de llorer teixit
de pensaments .(26 vg.)
c oncepciu Guardta <set.)
saivactor Segues 1 muller
. .. ... ...
<setmanal>
La nena Montserrat Torres
una senyoreta castellana
<V vegada> ... ... ... ...
L R. <7.~ vegada) ... ...
Un& esquerrana del MAS.
NOU ... ... ... ... . .. ...
J Lltstosella <5.~ vegad.)
P. Sadaba ... ... ... ... ...
J A. èe LLlNAS ... ...
Joaquun Gadea 1 senyora,.
<4.~ vegada> ... ... ... ...
Neus. Pe'leta, Pere 1 Joaquiln Gadea, <4.~ veg.)
unes notes de Gràc1a ...
un esquerra ... ... ... ...
Joan Mas, SABADELL ...
J Bienverudo, HORTA
DE S.\N'l JOAN ... ...
Em1lia Alsma ... ... ... ...
Joan Mastp I Gual (13 v.)
Familta Ribera ... ... ... ...
Sabl Ram ... ...
J oan Pons ... ... ... ...
Joan Prat ... ... ... ...
Rosa Costa ... ... ... ...
Ennc Vives ... ... ... ...
Grup d.; teixidor es de Ja
Casa «Casacuberta», de
Gràcia:
Mana Pedra .. . ...
Anneta Rebull ... ... ... ...
E. B. ... ... ... ... ... ... ...
C. R. .. . .. . .. . . .. ... ...
Vicenoa Zaragoza ... ... ...
Dt:es Farreres ... ...
CONTRAMESTRES 1 AJUDANTS:
Agusti Barn . .. .. . .. . ...
F'rancesc Grau .. . ... ... ...
Grup Empleats Tallers
«Metro Transversal» <23
des~na) :
P . Turà ... ... ... ... ...
J . Brugués ... ... ... ...
A Armora ... ... ... ...
C. Gómez ... ... ... ...
D. Burdoy ... ... ... ...
A. Cabré ... ... ... ... ...
A. Bonet ... ... ...
L. Morera ... ... ... ... ...
D Escudero .. . ... ... ...

Un rabassaire de GURT
J oan Creus de BRULL ...
Quatze am1cs d esquerra,
<q_i!ota. setmanal¡ .. . .. .

n ostr e s o f icmes

Univers itat,

9
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1'1'1'1'-

•..
...
•..
. ..

Hospital,

42·1. 13651.

1'-

MERCAT D'OCASIO NS
COMPRA/VENDA/ CANVI
50'1'1'1'1' 1' 1' 1'1'2'1'1'1'1'0'50
1'1'1'-

DB 840~ PlAN ~ RADlOS. CAIXES DE
OABAIB M.AQUJJIIES D 'ESCRIURE 1 DE 00.

Slli.

MALET~.

Dl8008. etc.

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES, 414

re lè f o n 30422

BARCELONA

1'

Ant. Avui

Ant.

-······. 866l'abaea P1llpl.o81
Obllp,olona lnduatrlala
Sulasa ........
Hispa.no
85ll8 60
Apltcaelou• .taec. 11 •¡...
Hotel Rltz 6 •¡ , ....... ..
a9lli, cc
Aslanct 6 •¡ preterenta
288281.
..
Agricoles
lne1Ulltrtell
ll8 _
Astano 6 •;: 1916 ......
MaqUl.o&ria Terrestre.•. 87Aslano 'l •¡ . . .............. 1U2 60
A.Slanct 6 ' I • V1Ualuen¡a 100 A.sland 6 •¡. Còrdova.... 8/ AUxll. Ooo.s. «Sansòn». 82 60
54 - Oomp. Auxll. de F. c. 91, 60
Carbons .l:lelga 4 l /2 •1 • 65 Colònla Güell 6 •¡ . ... 10588 50 Oon.at. Pavunents 6 •¡, 40 Const. Ferrov. 61/ 2 •¡ , as 60
Cros, 8. A. 6 •¡ . ......... 108 60
Electro Met. Ebre 6 •¡, 102 PREUI
aa g:z 25 El T1bl<1abo li •¡. ......
86 111 60 Com. d'Obres Oed. 6 'I·
85 60
108 60 Ener¡. lnd. Ara¡on 6 •¡,
f ARI NU
&p. Carburs Met. 6 ·~· 103 - 108102 25 ConstruCCions Elec. 6 ·¡. 83 110
aa
AraaO' ........................
Colorants l ExplU8. 6 'I· 100 60
81
Caatella (corrent) ......
g:z 60
107 - F1n. I .na. Arnu.s-Uar1
67
(extra) .. ....
ld.
Fom. d'Obres 4 1/2 .,; ll8!"2
~ ........................
Fom. <l'Obres 6 ·¡. ...... 84u
............
corren~
.
~
w7
~
19
,
1·.
~~: ~:og~esea6
67
6 1 19 5
0
10U :: 100 60 :t!eg1, extn ...............
.Fom. d'Obres Bons 6 ~¡. 100
62
........ ................
100 60 Fum. <l'Obres Ce<1. 6 · 1. 100Preua en Ptea. 1111 100 quUos.
Magatzelllll «El St&lo».. 811 _
BLATS
Hotel Hlt.z 7 •¡ , ......... 31, _
HUllera Espanyola 1924 91, 60
Hullera Espanyola 19:.!6 aa 60
60
Ara¡ro ........................
85 .liullera Espanyola 19a2
~~~üra'(oorreò'iï
82 101 60 Maana-Parll! 6 ·1. ......
!10
(crUlxer¡
ldem
es 75 118 75
Manutactures de Suro
u as Maqu l 'erres. Mar. 6 •¡.
60
.....nena .....................
Metropolitana de Con& 87 _
60
~:=
Mill. Potassa Suria 7 •¡ , 109 60
. . . ....... ... ...... ..
ll8 60
Productes Pireill 1928.
60
úr¡eU ........................
40 109 25 ::>ert, ::>. A. 6 •¡. .........
Preua en Ptea. ela 100 QuUoa,
102 60 1'eletOn1ca li l/~ •¡, ... 109 60 109 50
renerla Moderna 'l •¡,_ aa _
ARROSSOS
S5 25 (7 60
Unlo Cotonera 6 •¡ , ...
Un.IO Sallnera d'Es. 6 •1• 102 120
115
t!Omb& .....................
as 71 - Valèn. Millores Urbanes
130
125
~em Calup&r -........
61
50
U-lloo 0 . ........... ....
A0010n1 lndustrlale
64
68
Floret ........................
70
68
~!~Ja -....................
41". U. Urans Penaenl.6
107
65
64
~ecta -....................
15 8S 25 l.''unlCUIIU MontJUIC ...
1,8
•1
rrencat .....................
Tramv Bare. pret 7 ·¡. 44 S2
60
Tramv tsarc pret. 6 •¡, b6 50 08 - l"ar1n& d 'arrOe ............
50 TriWlv. Elec. l.iranacta .
MO HQ ITU
102 75 At¡ues València. pret.. 183 - 1211 Ca~.&ana Uae a. o ...... 108 _
86
110
CaateUa (corrent) ......
cauuana uaa s. E ...... 110
108
107
Catalana Oas 11 F 6 •¡. 1\16 50 106 eo làem laelecta) -........
10
50
Estranreree .......... .....
Hlsp Amer Elec. A.I:SC 41~
52
50
Mallon:a _.................
&l 40
HUIP Amer Eiec. a 1>
10
70
Pra~ -........................
8S HISp AD.ler Elec s E
15
86
Algues ae1 Wobregat... 112 - 112 _ València -.................
70 aa _ Elec. Uae t..ebOn 11. H....
CIQRONI
C.• Trausmeellterrànta. 142 60 148 B&oc d'Espanya ......... 503 100
85
AnàrJUita
ao
Banc Eu d'Espanya
10
::::::::::::::::: 78
•
67 50
Ciment ..AslandJ
15
71
..................
,
Ciment cAsland» pret._ 102 61,
u
..... -...........
I
so Ciment c::!aosonJ
sa
57
..................
»
1,5 15 - C. c::lall.son•. ¡¡ret 7 ' I·
50
56
..................
•
Cru& ti. A ............... 175 _ 115 •
~ .....................
coust ferrovtans ...... 100 100
M
: 1
10
12
_,...................
30 183
Q:oa.
• _
u2

Ant. Avui

Avu t
Monopoll Petrolis

160 -

oH . . . . .

90-

Sa.llnera Catalana ptea
Ieletònie& 7 •¡, pret ...
l'eletOule& orctlnanes .
On16 Ball.oera Espanya

110 5U 115 75
126 60 12170 -

Mercat de Llotj a

:l

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

orct:::
orct..

'i:::=~~ lu~~~~~~ea ..::: 1 ~

~~:a

".................

PREUS
DESPULLES
24
2S
...... ... ..
..........
Se¡ones
2250
22
Terceres ~........ ...........
22
21 &.
c.tuanea .. .. ...... ... .... .. ..
Num. a ..................... 1 27 1 27 60
2650
lt6
Num. i .....................
he o,., ~·- vtes els ISO QutlU8.

I I

I I

20
19
18
18
18
17
Preus en rals la quartera oe 1u utres

Menuts prtms ............
Se¡onet .....................

SegO .........................

ORDI. MORESC I CIVADES
S6
ctvaaa Enremaclura ...
&s
Idem Mancna . .... .. .. .. .
1,5 60
Moresc l::'lata. dlspon.... 1 1,5
ldem pats .. ..... .... .... ... 142 _ 142 60
::18
~ Ur¡ell ...............
105
103
oia. Andalusia _,.

I

LLEGUMINOSES
1,6
Faves Anàalusla .........
46
ldem Extremaaura .....
4¡
ldem Mallorca . .. .. .. .... .
44
Favons Auaalu:;Ja ......
44
ldem ExLremwura -..
4:l
Veces AUUaJUIIIS .........
lClem estrangeres ..... ..
El'l 1)&18 ................... ..
4U
ldem estrangera ....... ..
1,2
~Uixes ...................... .
42
esoUI estran¡el'l ...... ..
90
ldem PalS ................ ..
42
Llentilles AnClalusta
10
!dem Balamanca _... ::·
110

I, {

1,7
1,5
1,5

4142 50
41,

as

1,3

120

I I

PALLA I ALFALS
6
A.Uall 1•
AlleJa 2:. ..................
5
Palla d'Uraèü"'""""'"
2 50
............
!dem curta
2 50
...............
Preua en Ptea. ela iO QUilos.
GARROFES
Ca.atellò, oe¡ra
-.......
Eivissa
Mallorca.................... ..
..:::::::::
......Ja

~talera.-.;~¡·;~

.,.
""
28

~~

V!Jlar0Ç:Ïi~ra·::::::::::.. ~
Sa~e,;"~"~'-t;,-~;·Ïoo
f~:~~ :~::!~..::;::: ~: :
-----------------------------------------------------------~~---------------------r------~----------------------------~~----------------------------~----------------------------~--P-r~e~w~-c=n~r~=·~eJs==~~=·~Q:UU::os~----_j
l'l'ee Genera.J.Itat o ·¡ •. 1 102 as
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ELS ESPORTS

•

«DA CAMERA» A L~SS~
CIACIO DE CULTURA MU·
Sl CAL
Entre els concerts de més alta categoria que prepara AssociaCIÓ de Comentari del moment
11
Cultura Musical» per al curs present. cal remarcar elS quatre que
A la redtu.:ció d'un periòdic, hom tmdran lloc durant els mesos de
te e 'ès damunt la taula un mapa novembre 1 desembre propers Els
CATALUNYA
pruners,
quededicats
tmdran a lloc
pd
~..
¡,;a de considerables d m.en- dos
novembre
seran
la múGirona. - .Barcelona..
stons.
.
d
s1ca «da camerat 1 hi actuaran dvs
Sabadell - Badalona.
-Cerqueu-me Jt1tga -<Jr ena e1 dels compositors mes emments: SerEspanyol - J úpiter.
redactf?T en cap- a un dels gats ge Proltoftev, amb el qual coHa.tx>COPA BASCA
vells e ta casa.
rarà el prest1g1ós v1olimsta Robert
Donòstia - Irun.
~·tnterp~Hfit ubeeU:. però no li és Soetens, 1 Alfred Casella, compos¡.
Ossa ss una- Arenes.
gatre fr; •.:l c.escobnr aquell nom tor italià que ve a Barcelona com
En certa ocasió - la munió d'oca- l'~sport ha estat concebut com un
BaracatdO - Athlet1c.
estrambotrc entre el tormtguer de a ptamsta del Trio casel~Bonucc1- sions en que la ploma es veu lm- motiu de propaganda nacional.
GALICIA · ASTURIES
lletres q-. emplena el mapa.
POltron¡en. En aquesLS concerts, UJ- pulsada al comentari manta vegaStadium
Ara
Avilès- Celta.
mate1x s'esta celebrant a MI- No ho trobeu? -interroga el tre. les obres de Prokollev 1 .:!e <.;a- da ens ta. oblidar bE:n &Hat l'ocastó
là
1
,t!;xpusteió
de
l'E.>port.
La
mauSporting
Gljon - Departiu Corunya,
cap- passats uns moment!.
se1Ja seran interpretades composi- mateixa- vàrem comentar des d'a. gurac¡ó d 'aquesta exposició ha
coinUnió s. Vigo - Ovledo.
costumbre ha colocado en el estan-No rrobo Jijiga. però trobo Sa. clons del grans classles, romàntics questes columnes el que de repuamb la proctame.ció de Ja
VALENCIA • MUROIA
te de los tóp1cos. Es un hbro muy mara - respo11 simplement el qat 1 moderns.
diable tenen les organ.tzac10ns es- cidit
Elx- Llevant.
interesante.ll
vell.
Els dos concerts resta1•ts de de· port1ves que responen a una tina- guerra. H1 ha dret a creure que .a.
Murc1a · Hèrcules.
Comentari de a La Vou
• • •
sembre han estat encomanats a Ja htat tan extraorainària.LCent nac.o- una ExposJclO de J'Espor. s'h1 na
Gimnàstic- Valencla.
eminent mezzo-soprano hongaresa nallsta, que tendeiXen a por tar les de trobar una expo.stc.ó de ma.t::•••
ANDALUSIA
.~ la nostra ~edacció. Un. d'~quells Rosette Anday, tan a;:>laud..ct.a. u1 coses de 1esport per pro..;ed.mems r ial esportiu, d'est ....alstlca espor.1va,
dt! tutu¡:rat.es 1 puollcac.o¡¡s esporvrs1tants st ..•prtern~ de dtans, que Liceu en «Lohengr m» 1 «Tns.an,~o». dlCLator.e.Js.
Malacltà- Betis.
ttves.
A
Mila,
la
realitat
na
tstat
La. simple lectura dels paràgrafs no sabeu mat ben be què vénen a com tam be en Ja proLa¡on~.&ta de 1 L esport es una cosa tan subtil, ès
Sev11Ja · R. G ranada.
transcnts es prou per palesar que ter, però que acaben per sembtar 1 «Carrnen» 1 al gran p1amsta Altred 1 tan pur 1 transparent el ventatue una altra molt dilerent. ~es de maJ ér~z - M1randilla.
el llibre de Mtrav1t1Jes no es un de tarmlia, aga¡a un número del Cortot, que es un dels artiStes pre- conctpte esportiu, te tant d'numa- tewu t!sportm. molLa c:St.adlStiCa. es- CASTELLA· CANTABRIA. ARAQO
stmple entretemment amt... que ma- dia, el llegeix de cap a cap i, aca- àilectes del nostre públlc fl1he.rmo- mtar1, d altrUISta 1 de aemuc.rat1c, tru:ust¡ca e1 balanç de 111. qual sols
Madnd- Ràcmg <dissabte).
tar l'estona, smó QUe tots els ca- bat, se'l posa tranquillament a la mc.
l'esport, que d 'ell sols sen pot ad- és un . demostrar el nombre de joVe.lladulld - Saragossa.
talans nan de Ueg1r-lo i meditar-lo but1:aca.
CURSOS DE 1935·36 A L'EN· metre 1 comprendre el seu ver¡t.a.- ves aptt!S que l'esport na posat en
NaciOnal - Athlètic.
peu
de
guerra.
Un tnp•¡c monuer tal de poder expressar la seva
Però Joaquim Vilà que ha «filatll
TITAT CORAL ct LA VIOLE· ble Slgmhcat, sense ateglts de cap
unpress1o personal. aesapasswnada l'operacio li pren el número dels
TA DE CLAVE))
mena. Perque es tan pur, el cun· mental ll!ostrava e1 proces que sed h d. 'tit eI Càrrec
gue;x
la
nuva
¡,:eneraclO
1tal!ana. en
aJCe 0 a 1m1
1 smcera com les anotades, no tan C!its, sense t:olència 1 li mostra un
Com en anys anterwr. aquesta cepte esportiu mvlesta, repuaia, tot
sols del ll10re en ell mateiX, smó entrefilat:
entitat començara els cursos de sol- e1 que a1 seu ma.'(~e 1 a1ob tmall- elS pruners Vlm·l·Un anys de vlda.
dI entrenador
tambe dels tets que motivaren que
-Ja us heu fixat Q!!è diu? ... L lP- feiK 1 teona a carrec dels proles· tats mcuniessables es preten¡u¡ ed!- En nell,er Wl uuant, els pares ll 1
procureu una VICia sana 1 li prucuBilbao. l O. - L tlUtttmador de
hagi estat escrtt.
g;~ ¡ 4 H "JMAN TTATI Però ... pa- sors FranctSCo Buflll 1 Uws Mollns hcar·hl.
gueu-la!
1 el dte. 2 de novembre, 1 tmdtan lloc
Urec1a va mantenir punssim tl ren t!l oa.w.ment d una cultura bel· l'AtlUeciC dc Bilbao, Patr1c1 C&iCedo
• • •
les ela::.ses toLS !lis dtmarts, dtme- concepte esportiu. Ella, que lila VIa he. en tt..r-fu mgressar al grup lleiS hil ¡nesentat Ja dlllllSSió del seu car:
.
.
I eres diJOUS 1 dlSSab•es, de dos quar&& creat 1 coon:a~. ella que nav1a lt!t «uaml<tS» de Jes cau11ses nc¡:re;;, mes ret• amo caracter urevocabie. AteArrzba ur.a amzga nostra Ve molt de set a dos quar:s de vu1~ del ves- de 1esporL un precep,e, amLJ i.OL 1 ¡r.. u u.¡,¡.e.,.,a a•s orgamsmes e~por- ¡ sus el~:o raomuneuts en els quals tomalhumorada per tal com ha perdut pre, al local social, Caçador, 4. pral.. esser 1a nac10 dumn...dura Qel mon t!Us 1 quau surt ae lt:S qu"";.re p...recs . ltamenta la dunlSSló, la Junta de
l~ ~a<-.l e.stzlo.
on s'a:ime¡;en les inscripcions.
j pt:r l'abast de la seva cul.uta 1 del de 1es.ad1, el rep 1 orgamt:alcló m1- l Athlétic l'ha acceptada. Encara no
- Potser la trobareu - li diem-.
seu puder es va ¡¡U!udar mol~ oe lltar. A4ue:.ta es J.a. nuaa.at venca- h• ha res referent al nou entrenactor
CONCERT INAUGURAL DE ae convertir-lo en arma de ptL)p~t- ble que p~::rsegueiX 1or,;amcól&ClO de d.- l'Athletlc.
Aquests dies, s'na posat a la ven- P, u l.aver-la perduda al carrer,
L'ASSOCIACI O OBkERA DE ganda bCHica.. F'llu la H.oma de l'.un- l'esport 1caua, tmaatat que en res
da la terce1 a edició de «Mi rebehóu però qui ~~Psi L'heu deixada a l'otillu 1'11-:l:tll::;
pen Ja pruuera a prus.ttult el cvn- no es duerenc1a de 1a que perse· A Les Palmes no h. h
en .Harcelona», de M.a.nuel Azaua. cma....
I aur
-St .t·~~ perduda al carrer, serà
L'OrquesLra Valenciana de Carn- ccp.e t:<>PUl t1u. l!;Js Joc:; ullmp1cs gue!X l'Alemlinye. n.tlerJana.
Gran exit ha tingut aquesta obra
molt
drhcrt
que l. trobt -respon- bra, a 1a qual l'Associació Obrera de ¡;¡·ecs els va cunvt;l'i.lr Ruma en Jocs
entre tota mena de sectors 1 d'idees,
J!:J resultat de tot aquest sistema
Campionat
però
si.
l'lze
d('ixada
a
l'ojictna, serà Concerts ha COllllat enguany el con- sagnams, on els guerrers eren els el ten1m ara r euectit davant els
1 es que Manuel Azaña fixa la seva
Las Paltnas 10 _ l:lembla p
cert maugural del present curs ar- qu1 assum1en e1 paper d'actors.
1
posició davant de tot Espanya. 1am- nnp::>s.;¡ble del tot.
nostres. UllS, amb la VISIÓ teLnca de ble que dura~t aquesLa tempo~~~
tl:;tic,
en
J'aud1cio
que
donara
al
Grèc1a
1ou
la
cr
..
adora
de
l'es·
bé els editors de «El Gob1erno de :a
Ja
"U~Ha
A
les
joventuts
d~ls
painil
es
celebrara
el
campionat
reg
o• • •
Palau de la 1\olUSlCa Uatalana, a les ¡x•n; Anglatena na e.,¡,at se~lt!S sos beHtcs, se les na sotmes amb na de Las Palmas Això es d 1
Genera!ldad en el banqulllOll, d AAixí que va haver-se constituït 111 onze dei. mati. de demà passat. d1u- desprès Ja nac1ó que ha seguit tl e1 tacll esp1a1 d'una organJtzacto lu 1fet que els Clubs de futbol ~~
lard Prats haq po~at a la venda
una edició popular que es ven al Jurat del Premt I gnasi l glésies UI. menge, mterpretarà. el segúent in- Eeu exemple. N1 Urec•a m Angla- espurt1va extraurdmarla.
1 trencat llurs relaciOns amb l'empreterra per esser les dues mes grans
preu de 3 pessetes. Aquesta terct1ra atansar-s'hi un ciutadà amb 11 md- teressant 1 sugges.lu programa:
Al mon sols h1 ha hagut un mo- l s:. de l'un1c camp que hi ha en
u
P runera part: Su1te op. 60 de Oie potènc1es espurLtves d'ença que el
edició que no ha estat gens rcdu1da nuscrit
Farà l' b e l
d"
d
Olsen
mon es món, no t1an tmgut neces~:ol· vtment esportiu de Cd.facter naclo- aquesta població. La solució es cerha estat molt ben acollida. per a
-;,
~ s qu -va tr- e ter
Segona part <dedicada a autors tat de recórrer a doctrines nac10•.a naclista, lloeral, democrat1c 1, per ca en el tet que l'Ajuntament cetots aquel.s que desitj ant tenir 1\ aqu
tan~. antioeihc. El de Txecoslova- deix¡ a la. Federactó reg10nal uns sosta ~b. a _dc C?~cu~s a mans del va.lenc¡ansl: Preludi, de Valdés; «Re- hsLes de caracter dictator1al.
casa seva una obr'\ de la importàn!qna~1 Igles.es. ···
cords del sarao», de Giner; «NocPract1car l'esport pel pl~er de qula, sota el gu1atge de Massaryk, lars situats al parc de Santa Catecia històrica com és aque~ta no DO· senyor
Que constt que no ens ho tnven- turn», de Sanche;z;, «Estl\'al». d'E. pre.ct¡car-lo, pel desig de procura¡·. amo la creac10 dels tamosos «so- rina, molt cèntric, per tal que en
dien adquirir-la donat el seu preu.
ells es construe1x1 un estadi munitem.
L. Chàvarr1; «Festes al poble», d 'A· ¡ se una v1da sana. 1 h!Riènlca, es kols».
cipal. !:.ls que gestionen aquesta con------------..,..
senc1o.
l1deal de J esnort. Practicar l'esLLUrs MELENDEZ cessió P.:; mostren molt optimistes.
Tercera part: «Canzonettall, de port. o m1llor ·elit, fer-lo practu.ar
Mendelssohn;. «La oració! del to- amb J enlluernam. ent d'aqL,est cun:.=rs contes de lA HUMANITAT
rero» de Turma: Vals 1 fmal (tema CPpLe, pcro persegumt finalitats bè-111. rus), de Txa1kovsk1.
ques es procedunent repudiable 1
continua les renefast
I
La Prússia "del 1870, aclape rada
unions nocturnes
pel desgast de la guerra i amb el
desig de preparar tot seguit la re- ,
TO I S ELS DIES
venja del 1914, va trobar en el pro·
.
DI)~ABTES I illES F~Sfessor Jahn el primer dictador esportiU de l"época moderna. Jahn
per ALBERT A. CARBO
.
T1US TARDA I NIT
-Les Oftct••es de la Caixa d'Estai- v~ trao;ar el pla esportiu que ha1918: Armistici!. ..
l'interrogant fatalista: Començar de vis 1 Mont de Pietat de Barcelona. Via de preparar )a JOventut &lemaLa veu de comandament es deixa nou!
central 1 sucursals, esta ran tancades nya per la revenJa; per la sonmiada
oir amb aquella f igidesa. de l'ètmca . Al gran pati de la casema es dema dissabte amb motm de Ja Fes- mana sobre Par1s.
1
militar.
guarneix la misèria amb exalta- ta de' la Raça: Aquesta tarda es po-l1 Itàlia ha dedicat especial atenció
Llesta la tormacló al pati de la cions patnòtiques. L'heroi resta ca- C:.-n fer tota mena d'operacions.
al conreament. de l'esport. Milions
caserna, es fan les darreres exhor- llat; mdii erent a tot allò; sols es.
1 milions de Jues han estat despetacions als que marxen a les seves pera el final d'aquella cruel coAprofiteu el partit Girona- ses en Ja consLrucció d'estactis I pisllars, i es discurseJa, .amb to tnb\.1- mèdia. Per fi -moments angunio- Barcelona del diumenge per a visi· ¡ cil,es i a protegir l'organització es·
nici, sobre l'extingia& «malentesa,>, sos d 'espera amb el pressentiment tar a Guona el& Banys Arabs I portiva L'esport ha estat declarat
taran ja les causes que han motiNATACIO
l'nomenada Irònicament pels conrea- d'un dubtos esdevenidor-, s'a rranja l'esglésl~> Romànica de Sant Pere.
obligatori a. les escoles i casernes;
vat el seu ajornament, anunciades
dors del oeHicisme patrio~er «en de- la certmóma amb un crit xardorós.
nostra ed1cl6 anterior.
DEMA, DISSABTE, A LA PISCINA enElJadiumenge,
fensa dtl l'honor nac10nal». Aquella acomiadant el braç executor de Ja.
dia 3 de novembre,
DEL ~ N. BARCELONA
religio apocalipt1ca qUe féu cre\Jar matança: el poble.
tindta lloc a l'Estadi de Montjuïc
els cavalls sunbohcs I llurs genets
Nò pot esser mes desl¡ual la des11\ primera jornada., en Ja qual ea
de mort pels camps de batalla, frueiX filada. El dubte fatidlc precedeix
La primera jornada del «Tro- real1tzaran les sis proves d 'atletiSme
ctissortadament. d'exceHenLs segui- l'acció instmtlva de l'heroi. El «que
dt què consta a<¡uest concurs. Les
dor&.
feu Cucurull»
tetl) comença d'ésser una obsessió
proves de gimnàstica i natació es ~
L'heroi. no importa qui, resta es- en el pensament del llicenciat.
Demà, dissabte, a les quatre de la lt:braran el dia 10.
Les inscripciOns cursades fins a
tarda, 1 a la p1scma del Barcelona,
es celebrarà la primera jornada del ht data es consideraran subsistents
MANUEL AZA~A
Troteu Cucurull, en la seva quarta en ferm per a les noves dates, 1 els
edlc10, ., la qual concorrerà un im- inscnts que renunciïn a la tnscrip.
. portant1ss1m conjunt de valors per- cio són pregats de comunicar-ho a.
tanyents als més destacats clubs ca· la Federació on cursaren la seva ln&talans que es veuran r epresentats cripció.
en aquesta Interessant competició.
El programa és el segúent:
EXCURSIONISME
1.::.00 metres lliure.
Centre Excursionista Poblet. - Per
100 metres lllure (infantil).
als propers d1es 12 1 13 ha organit100 metres lliure.
zar les següents sortides:
fa pocs dies s'ha posat a la venda
200 metres braça.
A Puigsacaim, amb el següent ltiRelleus 5 x 50 lliure.
neran: Sant Qulrse de Besora VIRelleus 3 x 100 estils.
En resten pocs exempJars
dra,
PlaTrave, Pw¡tsacalm, Bell.Úlunt
Salts de trampolí.
i Torelló. Pressupost: 12'b0 pessetes.
Guia: J. Quintana. Sortida de 1'-es
BOXA
te.tge social l València, 383), el dia
12, a les 2'30 de la tarda.
LA BOXA AMATEUR
Administració i venda :

ECOS

''CRITICA DEL 6 D'OCTUBRE

• vit
• li es
EI li •Ib'e de Jaum e M Ira
ha m e r e S e U t eO m e n t a r •I S

EL
FRA
CAS
D'UNA
POLITICA
I
REPUDIABLE
I

I

.La jornada futbolísti·
ca de diumenge

e Io gI•o so s

D'entre les moltes obres inspirades en la nit famosa d'ara ta un
any, el que tu na dea1cat l~hravü.lles
destaca per la seva sòlida construcció i el bon ordre dels arguments I
proves que es¡rm1e1X en el curs del
llibre. Demostració palesa de les bones qualitats que enjotell aquest
treoe.ll histònc, es l'exceHent up1·
mo que na merescut a homes de
camps oposats 1 d'ideologies oen distmtes.
Per tal que el lector comprovi com
ès aiXl a contlnuactó ens plau reproduir algunes ae les upm10ns que
han expressat a Muavulles diverses per:;unalitats 1 elements que
han conegut I analit~..t la seva
«Critica del 6 d'octubrell.
«Factlmente comprendera usted la
gran atenc1ón con que ne le:do su
obra y 1a tmpres1on Qlie me na hecho. Es un l.lbro dtl max.uno mter es Supon¡¡-o que n... naorà us.ed
asptrado a hacerle imparcial. Todo
el resptra noble pasión y juuto a à.atos de mdlscutlole va11a -4lSpec¡aJmente lOS económ1cos- hay preJUl·
ctos evidcntlsunos y apreciaciones
apaslonadas.
Tlene su libro, dentro de su apasionam¡ento, un vigor d.alécLico y
una perspectiva h1storica que basta-

I

P.

e.

Llibres d'interès
polític

à

I

I
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INTERESSANTS CURSES DE LLEBRERS
o:t aviat ¡nauunra[ió K~ftn~l URRlAamb llrt· ~rack 1L:ebrers

JAUME MIRAVITLLES

La tercera edició
del llibr.e. de

rian para acreditar al trabajo y al
autor. Con ser interesante lo que
usted ha hecho, lo mas mteresante
es lo que usted esta llamado a hacer. T1ene usted en el hbro una
aprec1ación sintètica. del mas alto
vuelo: aquella en QUe d1ce usted que
Ca.taluila para ser hegemómca debe
ser fundamentatmente catalana, pero su catalanismo es prec.samente
el obst"culo con que tropie:ta
para conquistar su hegemonia. Quie~1
ve Jas cooas publicas con esta elevaclon y esta clar¡dad, se encuentra., sm duda, llamado a robustecer
el acervo ldeológ1co de España.
Angel ossorio GallardO.l>

Mi

«He llegit d'un sol tret el vostre
llibre, Que semb.a. escrit, tambe, d'un
sol alè; tanta 1 tanta és Ja potèncm 1 la suggestió de l'estil i de Ja
manera de conjumUlar la hiStòria
i la poltt1ca. tJs acrediteu d'home
de lletres que arriba al seu estil
prop1. Us he seguit amb tota atenció perquè ja podeu suposar -ultra
els vostres merlts- el que m interessava l'assumpte que toqueu amb
la velocitat 1nspuada de la vostra
visió del món 1 de la politlCa.
Frctncasc t'ujoiS.J>

lliBRERIA CATALONIA ·· Ronda Sant Pere, 3

•••

Al Tagamanent, sota ei següent
itmerari: Aiguafreda, Moll de l'A·
vancó. Tagamanent, Pla de Ja Cal·
Prosse~um~. la nu~tra .r' eder ació ma 1 La Mora. Pressupost: 5 pesseCatalana de Boxa, la seva campa- t;s. Guia: J. Navarro. Sortida de
serts de vida durant les nits d'hi- comprès. No h1 h mUl
t
nya preparatòria . dels nostre ama- 1 estatge a les 5'30 del mati del dia
1
vern, a la recerca d'un lloc on re- que la forjada pera l'info~¡~m s e.t te urs, en vistes a les properes selec· dotze.
posar el cansament prodult per ¡8 1 on cop in s
t d
·
e1ons per a participar en els Jocs
A E T
magnifica victòria assolida als camp.s les espat1les Je ~~:rÓl ~r;:;~àd:q~~llt ~~: picst de Berlin, l'aóny vinent, ha. grupació t:g~~g!~~rz~d - Aquesta ade batalla
I
moments d'esplai
ir·t
s
ma
una
excurs!
pel
Sud
de
ó
a una excurAlxi: «Vlctòria». Tal 1 com ho va l'atzar en la sev esp 1 ua 1 trobat a ' França, on l'equip català amateur,¡· Sl en autocar a la Serra de Bas1
remarcar l'engalonada figura del ge- Era un guàrdiaa marxa in~'?DSClent. dintre el qual figuren alguns carn- tets B~a. Rom pre¡a als inscrits
neral en el seu discurs acomiada- ¡ seu avia una 1 1 va lllSis u en el pions d'aquest any, lluitarà amb els . que s1gu
a les 3 '45 del mati de
dor. Quan ell ho diu...
-Amunt! Bonaaltr~ vegada.
conjunts d'altres regions franceses. oemà a la Plaça Universitat (sota
El pas monòton 1 el trepitjar lent ques-digue iròni~eft~ia et cerL 'equip estaia estara compost pels el rellotge).
fan d'aquest carrer un caml d'odi d1bu!X&nt amb el seu bÍ¡otl ~aàt~~· seguents boxadors: Manuel RevenE. c. Català. • Per als dies 12 ¡ 13
i d~ misèria. Res no ha canviat per Ja lluna minvant-. Però crec m~~ ga, Josep Cartró, Nicolau .Aicàzar, l'Eliport Ciclista Català ha convmat
a I heroi. Res no es diferencia. en- ~ és d1gna de Ja teva «pinta»
q
dSebastia Salinas, Josep Portlllo, Fre- una atractiva excursió en bicicleta
tre aquella terra fan¡tosa 1 putre-Perdoneu, senyor -<:on~tà l'ex- erlc Legaz, Joan. Costa, Sadurni per la comarca del Penedès en el
!acta de les trinxeres i aquest em- comba~t. alçant-se del banc 1 !or- 1 Lo 1 MarceHi Furne, els quals sm- rtanscurs de la QUal seran visitades
pedre.t . de la Ciutat. El pas és el çant aquells nerv 15 maleïts-. Us rac n acompanyats del duector senyor l les seves més unport.ants nnblaclOns.
matelx, . rígld, dubtós 1 quasi sense trobeu en un malentès i crec 00 asals, que ensems h1 anirà de JutEn el r ecorregut de l'ltiñerari esrumb fiX. De no ~ntir-se aturat haver-vos donat lloc a què m'ofen- ge, i el CUid.ador senyor Clemente. : collit, 1 entre els llocs mes imporen la seva marxa, 1 heroi fóra un gueu.
T ots ells sortuan de la nostra cm- tants a visitar figuren l'Autòdrom
p_eis soldats desconeguts en trencar 1 -Bi, homei Encara em faràs creu- tat demà, ~lSSabte, a les nou del de Terramar, el bantuari de Lour... foscor el nou dm.
I re que ets la bondat personificada' mati, per 1estactó de França. Els des de Castellet el castell d ,
ta
Un braç fem eni en~rellaça hàbil- Sereu «bandarres»!... Estic al cor: [ llocs on actuaran són: el dia 12 8 població, les r011ts de Torrell!~ses el
ment el va.ge.bund. L heroi gira ~a rent. dels procediments que soleu Perpinyà, contra. una selecció del pantà de Foix, Vile.tranca el ca.s'tell
cara amb mdüerèncta 1 guaita el emprar en l'ofict. El Que no et man. Migdia francès; el 17 a Bezters; el de sant Martí Sarroca la seva im1 del xamrostre -;-tambe, com el d ell, mar- ca. pas és c1n~;Sme.
22 a Tarbes; el 24 a A¡en, i, potser, 1 portant església, les caves
clt-, duna, dona enfundada dins
El gest de 1 ex-soldat, esgotat pel el 15 a Montpellier.
1pany Be.qués, les coves de ca lla~ vestit d ajustades linles, per on , can;;ancl, fou r àpid en l'expressió. 1 No cal dir que desitgem e.Is nos- 1 des, Ja font del P rat 1 el Sant ~rist
ei.X8. entreveure un cos malmès,
L insult rebut va ferir, potser la tres r epresentants els millors èXJts de . Piera 1 Ja Important M.a si Bac
rò.ó
que encara evidencia la perfec- darrera fibra sensible que 11 reSta · en aquesta ctournée»
de Sant Esteve Sesrovlr
a
•
c1 que fou.
va. Era massa Aquell t ·Ió
•
A
es.
-somrius amb gràcia Pobra
• viosa - rel! ui . d'
a . ens . nerAT
questa excursió comprèn cent
pallona sense ales! També a ml :e ment pochaq d~~~~~P.~:ux- dtficULETISME
q~lometres el primer dia 1 noranta
les e:;capçaren 1 mat no poore conlnstmtlVament sense Que trobés
e segon.
tmuar el vol!
aturador la sev~ acció 1nconsc1ent, El I Concurs Oficial de l' AtClub d'Esports de Muntanya. La dona pública deslstl del seu Irresponsable, es va llançar cos a
I
Efectuara dema 1 diumell&'e una expropòsit comercte.l,
veure la fedamunt del guàrdia, clavant-ll i
eta Complet
j curs1ó a Campdevanol, Gombreny,
somia d'aquell ex-soldat 1 ex-home, ~mans, engrap~nt.-lo pel coll.
LA JORNADA DE DIUME~GE
Montgrony, Castellar de N'Huc,
ja que res no queda de figura tar ~h vegada. mes tornava a lluiAJORNADA
I Fonts del Llobregat 1 Ribes.
humana en la seva profanada pel
ero1 sense assabentar-se del
La u ió e
.
Lloc de reuruó. Estació del Nord,
plom. Amb aquella comprensió que motiu. Un tret 1 una veu de dona ' Es
.~
ata 1ana de Federacwns a les 4'40 del mati.
mancomuna els éssers en la dissort ~ueu:aren. de sobte, el sUenct de cu~rg;les {~ a~~ert que el 1 ConLa Secció de Mmyons del club erespon la dona de Uavts guarnits a mt. A terra, damunt les Uose¡¡ dr
cte. e
t eta Complet tm- !ectuarà una excursio acampada a
amb vermell de perfum econòmic·
humides de rosada, descansa per d a lloc el pnmer i .segon diumenge Aiguafreda. 1 Tagamanent
-Intenta cobrir amb la meva r~- ~~~~f ~~~al bofe ~b honors d:J n~~:~~~e v~ s~:e~~dies 3 i !O
Lloc ~e reumo: Estac1o ·del Nord
lla la ventat. Què vols?... un gran na qu 1
· que . pobra do-.
es com es- . a. les 5 40 del mati.
senyor va obrir-me les portes d·a- teia d; a~l:C~e~~a:e~~~tn~ mo-.
questa comèdia meva cfe mentida el pnmer h '
ha
a raça
i d'odi. Tu i jo som ¡¡uals Els t.eus
orne que
urla. volgut
sac1aren els seus 1nstint.s oèH1es amb ~~~fer:iF~a~sobre els llavis
el teu !use~. S'aprohtaren de tu vla donat. cap en Iu. c~a no n'hacom de m1 s apro11t.a aquell senyor, gnmes acusaren en ella u · Les f lli.CJUIP DEL "SOL DE BA lX"
en sac1ar el seu apetit carnal. Tots da emoció qu h
na pro unprometeren. Uns profetitzaren un neguda mentie
erataqua.sJ desca-.
antics
terrenys
d'entrenamen t \fel F, c. Barcelona
benestar pròXllll amb la ootls!ac•
una
ca vermella
c.ó del deure nacional acomplert 1 d~liU&l es dlbwxava a la camisa
TUAV.E~S~RA U~ Lt!.iS, O • 1 S
L'altre m'assegurava la felicitat amb ~t 1;r:~~tent en ésser arrepleD:BlAR.TS I DIJOUS, A LA NIT, I DISSABTES 1 DIUMENGES
prometences Idèntiques... Creu-me,
La d
os. ,
company; les nostres vides es com- les ~zu:t~~t sd~V1a estat amb
TARDA 1 NIT
plem.entenl
xe.r escapar una e rostre, va detDel seu cos deixat anar desapa- d'ira llança als pe~~\l:ilccló, Folla
rc~e l'amor comer;ial per a nez- una creu tacada ~mb sa~ guard,es
~ar una realitat ae tuoen.-u1us1. 1. ne.
-Icn1UI D.gt:eu dema g~l
bl
r o1 asseg';lt prop de la papallO:la noc- que aqut:St.a. creu era de !'herupo e
Tramv;es: Linle~ 7 i 15 - Reunions nocturnes • Autoomnibus:
E
1
tu;na. s aconhorta\-a amb aquell¿ c1onal 1 que no contents amb 11na- Sene¡ de tax;s coHectlus, d~s de Ja Plaça de Catalunya de 1aLletra
P.aça
so.edat ~e dos en compan) la. Era ça.r-lo a la ml~na, entre uns ~
1
d"Espanya, Salmeron-Passe1g de Gr ~c!a 1 Bar Chicago,' del ParaHeL
~.r 1Wlica Der&Oll& que l'lla via trea l'beu mort I
•
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«El lhbre «Critica del 6 d'octubret,
de Jaume Miravitlles, no és d'aquells
volums lUilSSers Que us retornen la
lhbert.at m1mediatament de tombar
la darrt!ra plana. B.:n al contran,
us acara a una mflnlt.at de problemes qum d'ells més vtu 1 interes- '
• sant, que · atec•en Ja vida polHtca
de Catalunya.
MiraVItl•l:S lla escrit una obra densa d 'hlStóna. duna historia v1va, esporgada de tot aqueU . 1uHatge car
a1;:; e:;periC~> Que pre1e:e1xen e1s somlli<> a les realitats. :...a historia, dirwu. es reportsda d~UT~unt les. planes del llibre amb elaes sintetlCS:
una data, un fet, una conseQüènCia. Servmt-nos a ·aquest llibre. è.oneu un tomb, sense cansar-vos, pel
clos de la hlSt.òtte. polit.ica penmsuJar.
Sauret.ll
«Jaime Miravitlles, estudiaote.
consptrador, rl!voluclonarío, profesor
de Ja Umvers1dad mdustnal de Barcelona. comuniSta, Jue¡;o orador del
B1oque oorero y Cam¡;esmo y ahora.
mtembro de Ja Esquerra, acaba de
publicar un nuevo lloro polJtlco:
«UnLICS al'! 6 d octuLre». Jarme Miravlt.lles ha escr1t0 un lloro cur1oro
y sm¡ular. che vist.. aparecer -dice-, de Ja masa amorta de los
aconteclffilentos y de sus hiStoriadores superllclales u.neas claras de dlr ccclón poUttca Y• espintual que sera preciSo es.aolecer matemAtica..
mente, coorc!made.s en nues~ra futura actuac1on. LO he \1sto en un
momento etlmero de 1uc1dez espuitual ¿LO sabre explicar? ¿Lo sabré
dar a entender a m1 (!eneractón?»
Y. Mu-avl\ues. ~:orno pro:.a que acu·
sa una e:<:celente persoua:J:lad llterana. rew1e en sus pngtnas datos de
la HiStona de España, Y juzga, comem.a y compara pos!ctones que la.

r!~~~i~n ~n ~~r[elona
Preu: 6 pessetes

«Lel el libro con la atención y el
interes que me insp.ran los asunto:;
de Catawüa. Me .!J::rece lrancamente bien. T1ene or1gim:.l!dad, interès,
amenidad e intcnctón. Lo juzgo uu
acierto, y le felicito.
1
Gómez Hidalgo.ll
«El que dius del Foment i de la
polltica començ~> -ja- a ésser una
magnifica introduccio a la politica
catalana dmtrc la Republica, que
és. sense cap mena de dub•e. una
de les coses més mteressants que
s"han escnt a Catalunya de molt
temps ença.
•
•
Fermi Verges.»

I

L'equip català que es desPlaça a França

-Amunt! Bona companyia et cerques -digué irònicament el cuàrdla
dibuixant amb el seu bigoti una mitja Duna de fase minvant
•
(Dlb. d'Arteche.)
perant amb el seu farcell a les mans,
una ordre decisiva que el deslligUI
per complet d'aquella disciplina encartonada. En ésser lliure tornarà
a ésser ell matelx. Aquesta pensada contorta l'optimisme de tots
aquells homt..s alht:ert>ts de la xarxa aclaparadora de carn fresca on
deLxaren la '<Ida els soldats «des·
couegutst.
El no.stre heroi és un home ja
entrat. als anys deci.'iius de rauto-.
responsabllitat. La seva joventut.
extmgida abans d'hora, obre pas a

I

Homes amb braços ferms orerelxen llur força al progrés. IntelUgéncies encara desvetllades -maigrat la !oscilrla trà¡ica de la passada nit europea-, demanen !muvenctó a profit de l'activitat creadora ...
A tot arreu les portes resten tancades!
Aquesta és la resposta eloqüent
que rep rherot d"aquells el deure
dels quals fóra !aclUtar una existència d1gna a l'ex-combatent.
L'heroi camma pels carrers, de-

•· ..

Adquiriu

Homes d'Amor i de Guerra
(contes socials)

de PERE FOIX
Es ven a tots eh quios~ : llibreries

Més de 200 pàgines

4 pessetes

Administració:

Societat General de Llibreria
B..tRBABA, H I 16.

.
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Gi en Bnscu de Stastrer ia i ( amJser:a s}s!ema nord-americà
Amb ocasió de tormld&b les cttmpres amb oa1us de preus, 11 permeten oferir·
vos, aq ulol~la temporaaa, grans avantatges en YE~TITS 1 ABRICS.

Els nostres aparallors, els mes grans _1 mes ben presentats de tot Barcelona,
d'l ndumentàna masculina, us donaran rerlex exacte de la moua 1 an1reu Dt> n
¡;utats per a escollir t·e1eganc1a que us con vmglu
Amb SASTIDA no hi poaen res tth; s6us compet1aors. Es l'umca casa 1.4\.ie
l)l.tJa any augmenta ta XIfra ae negoci¡¡ des de la . seva fundacio. gràc1es a adoptar
ols gustos més moc.erns als sorprenents preus se¡;uents:
Abrics contecc1onats, classo econom1ca, ae.1& a !iU pessetes.
Abrics coonecc •ona ts, classe bona, de 60 a 15 pessetes.
Abncs Cllnret:ctonats, classe luxe, ae 75 a 100 pessetes,
vest 1ts confecc10n6.ts, classe c:C011òmica, ao 10 a so pessetes.
Vestits conteco•onats, classe Dona, de 60 a 75 pessetes.
Panta lons confeccionats , classe econom•ca, de 5 a 10 pessetes.
Pantalons confecc ionats, classe bona, de 11 a 10 pesse tes.

I

SECCIO

A

MIDA

Tenim una organització que ens permet, en cas de qualsevol compronus, sl
11ecessiteu vestit de carrer, dol o etiqueta, escolllnt•lo al mau, el podreu tenir IJest
a la tarda.
vesttta i abrics econòmics, a la mida, des de 60 pessetes.
Vestits 1 abrlos de gran luxe, a la mida, des de 85 pessetes.
Pantalons de gran luxe, a la mida, des de 20 pessetes.

SECCIO

IMPERMEAB LES

Plomes, trmxeres, txecs, aes de 15 pessetes.
Gran assortit d 'abrics cu1r 1 stmll cuir, des de 30 pessetes.
SECCIO CAMISERIA I GENERES DE PUNT

cam1ses comeoc1onaoes, des de 4 pessetes.
&;&mlses confecclonadu , classe super~or , des de 8 pessetes.
t'l)ames confeccionats, des de 6 pessetes.
Batins 1 bates, aes de 15 pessetes.
Calçotets, des ae :1 pessetes.

MitJons de .fantasia, aes d't pesseta.

Camisetes, des d't pesseta.
Sueters 1mmensos assortits, des de 5 pessetes.
Obsequ•em amb segells d' Estalvi Popular de la Caixa de Pensions per a la
Vellesa 1 EstalVI, 1 altres presents a proporció amb l'Import de la compra.
NOTA. - Els que de tora de Barcelona vulgu in servir-se de la nostra caSA,

poaen escriure 1 adJuntant 0'50 pessetes en segells, rebran tlgurms, mostres 1 un
ustema espectal per a prendre•s les mides amb les instruccions per a rebre l'encàr·
rec abans dels sis dies.

PE R PA RA ULpteES

D~ANUNCIS

SE C CI O

vesttts etiqueta, lracs, Jaqués i smokings, des de 100 pessetes.
Secc10 de vestits 1 abrics de nan per a totes les edats 1 totes les formes, amb
teles de gran «chto,,, estil anglès, confeccionats I a mida, des de 30 pessetes.

Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descom
Local industrial

OFERTES
I DEMAHDES

amb aigua abundant, cal·

dera. vapor 1 porxada, es
necesstu., entre Arenys
de Mar 1 V11a.ssar, Rnó:
181, pral.,
ca.stillejos,
3ra .. de 5 a 1.

SENYORI::TA per maniqui, 'talla 44 que siau! alta, !alta. Claris, 6,

CORREDOR

:.!on. 2na.

es necessita generes de
punto amb peça, 1 amb
chente1a per tàbrica dt!
blanqueig - tint. R: Cas-t1Uejos, 181, pral. 3ra.,

PERFUMISTES . Si voleu tabrica.r colònies 1
Quines a preus de Ià.bri.
ca escnviu a La Huma-

de

3'/~.

natat. Num.

S' OfEREIX JOve 22
amb cone1xements
català 1 castel1tl., cocreoor u1versos articles EsLa Humanitat.
criure
1-lwn. 371.

Ncce...s1oo nou.. a UllS 15
a 16 anys que sap1ga. el
maneig d.e la p1stola 1
prtlparar esme.•ts per pintal' ObJeCI.el:l de metall.
Uonar H>H:rflncLeS. l!a¡>aCi t;H.t 1 pre ten.&lons a La
Humanitat . .Nüm. a7b.

FALTEN corredors. Ilo.

na comissió. Arc de St.
A¡us~1, 7, paleta, d.e 12
•L

S'OFEREIX mosso car.

CAMISERA per 2éne·
res de l."lunt. aesltJa collOI.amo. E.scnurt: La Human itat. Num ts69
.J O'. i
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374.
J

FALTEN un aprenent
1 uu.:~. "'!Jienenta de 14
anys. R: 1\ht nine:..:~ a e la
Rosa, 11. Relligador.
:;A.Sl.RE, talten mitges
Of1C18.•eS treball f1 i segUit. tial~n, _1~.

w.:uo 1JJ..Ul.Ll.
lirJL~Dits teteréucle& jj u.
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i mlt. ~(:S oHcla.~s.
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TOT ES 1AR

HABITACIO per mat.rlmoui dret cuina. Blas·
co de Garay, 48, 2on. 3a.

HABITACIO amb P8D·
stó, confort, balcó Rambla, Ram bla del Centre,
~-.'~oz:_!-ra._._ _ _ __
DES ITol O dos Joves,
penSlo econòmica, tot estar. c. Ample, 3::1, 2on. ~.
DESIToiO jove o dos
a ml es a tot estar . Al ta
St. Pere, 17, 2on. d.
t'ENSIO DEL CARME.,
prop Rambles. A1g. corrt,
t. estar dea d.e 160 ptes.
carme. 12. t:.
4 PESSETES cua t.ot. eetw·, 1 'OiJ a.vat, na o. todependent Or Dou, 1~.
en~l.

:a.•

OISPESERS ,
wes, Oalco c.,

:d4

aurue

~n\.Cte

CRAN BOTIGA 1 c. Ariea
bau, sense traspa.s,
lloga. Aribau. 110.
PIS tot contort, per
1loga1·. consell de Cent
246, entre Aribau i Mun~aner.

LLOGO despatxos eSpaiosos, amb o sense mo.
bles. Canuoa, 35. Telèt.
15810.

--- - magatzems.
GRANS

Arago, 60, 23 duros, prop
Metro Rocafort. - Calà·

COBERTS • ~ · &u, d:ü·
tltllbtlUD8Dta 1 a plats "
elt:8U a la carta. pa, v1
eupertor
to~
pvsJ..r~.
Muua tit. Pere, 11. pra.I.

BOTIGA amb b.ablt.acio, da.vant Mercat prop
Muntaner. Molins de Rei,

9. 24 duros.

PISOS A 70 I 76 PTE8,
Noua, c:ompuswe d.e b
grdollS 1 luxa&ea oaot~
clona, wat.er, Iavaoo, dut.aa, cwo.a. economJca, aa.I&.r8lg, aacensor 1 telêiou,
en el carrer de Pana, nu..
meros :lO, :.&:.t 1 :l4 \en1.re
el de Ta.rra¡:una 1 pta.ça. d 'Q'ue.st. vent.os, autG.
oua ilew-a EJ.

MUDAN CES
AU ro - RECLAM

HABITACIO per a ta·
Uer capella senyora, cediria a llou preu, ctret a
provador, lloc cent.ric,
prop ttambles. .Escriure a.
La Human itat. t'lum.. ~14!.

Societats Culturals o
Mutual¡ otrarim duea seA
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!,o\;.eto.n.
HA BIT AC I O, J.1u1..
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I
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ue g.; ptes 4 dorm.ltoru;
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'ADVOCATS
fOMAS .JORDI BLANC,
aavocaJ.., Procuraaw deLS
TriDWlaJa. Pa&. ae ura..
c.'a, 4.1, lU. u .l'elelon
1616a Ha.rcetooa
oiO&EP Ma. ESPANYA•
AdVocat. H.o86eHO. 0153.
tt. l AULER PALOMA•
RES. Aúvoce.t. lda.o~ Pau,
fel. :&sMU.
74

E. LLINAS ROIG.

fOC&Ç,

~00~7 .

.Ba.lmea, 24.
Barcelona

AQ.

reL

bri a,

Fran..:nc Lanet. 150 lParaHel) . Ttlilon 30002

YALENCIA, 168, pral,
eDLre n.!UULa.ll& 1 .A.rlb&U.
Hat>ltaCluu& &I¡:U& cor•
''t:l.lL, oonton.

I Ull PRAlil 1., A EN TAQUI·
CRAFIA, CATA LA l F RAN CES
ACI.receu-.-oe a La H umanitst. Num 60&

CASA NOVA. Laietana.
23, pJ.sos des dç so du·
ros; despatxoa des de 13

l&-
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FAMILIA CATALAHA •
U'eM¡uerra. desitJa un o
doe anucs a. t.ot est.a.r u
dormir. Anar ela, 6, 1er. :la.

m~i'i:SES
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PARTICULAR .
CASA
desitja. una o dues perba.uy, tel.
estar,
tot
sones
preu econòmic. J onqueres, 1~. ler. costat Pl.
Urquinaona.

APRENENT A falta per
a. t& ~ 1er roba lnterlDr.
t ll la. J. boté. San ~a Anna, 6.
rl~lt.HUb

...UJ "'

PENSIO completa, 150
p tes. Tel. bany, dut:u.
.Balmes. 24, 3er. lra. prop
Universit.at.
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mobl&tA. ooua.,
teL,

canton. uc..
mol~
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LLEVADORES
TERESA .LUHITA. LI Ovad.ora. Parla. 19. Tel
asallt
GRACIA GARCIA. we<.::oasultea ¡ra..
va.dora
t.ult.ea. l''lorióabla.nca, Y9.
enu. U&. Tel. S51t-7.
HIGUUA RUIZ. U.ev ..
aora ci!'urgle.ua. <.::onau1ta aratufta. Tallera. '16.
ota. fel ~18f6
CONCEPCIO JOFRA DE
f.;AKUV . o-l~fU.Uv1là \OU"Ul·
¡la.ntl. H.d.a tit. Antoo..1.
24. lel 03Ml

DR.
OAN MIR ANOA,
M.a.La.Lt.les aell neus.- J?.
d.e üra.Cl&, • - l 'el 121aa
bu.rcelona
!"'w.muna,
MALALTS.
uor, Medlcwa. l{eneraJ.,
tillllla, te&gs .x, ~~ artiUCl&J. Ur. LlUll Cuesta,
U1·geLL. 20, pra.t. Oou.su.Ltadeaa6.

Dr. FRANCESC ORTES
ae
PAKa::tcA. llluwera.rl
t.el'llkL ae !'.i!.i.Z.I.!W, A.JWl~tt..weut. ae Ba.rctüontL, 1!:8~
Cla.U8J..a e.u malitJLies wt.eruea. COasw~a C1e 4 a
S. A.ca¡o, Z:::tr, pral. fel.
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barat,

lOU

llotiga
TRASPASSO
verdura i h ·uita, 10 duros uoauer. rta.o: Bailen,
100, porteria.

~04'1b.

GRAN 0ÇUIO. WUD!Elli.
QO compreu se.uae VUll·
t.a-o.os. ~nell, 66,

confeccions
BOTIGA
se11yora. amb o se~e gê.
58.
Muntaner,
oeres.

BASCULES d. oca.sto per
&Uto-cam.IOU8, f>ibero.&t.
Carrer Parlament., u.

LLETERIA , ven 80 11.
trea, lloguer 16 duros, ~
naoitaciana, paLi, per
4.0VO p-c.es. Carme, 28, 1r.

SENYO RES". Vestlta
&crica .mtJO.ea entre~empa
~~:-I UJt::u..ut. ae1 seu valor.
l..l&rus, ;;a, ler. la..

VENC mè.Q.uina «Underwooa» en bon Us. Ros·
selló, 552, bal.xos.

101~ .

COMPRES
MAYUifttS COSIR
Comp1·o. Clot, num. 115.

VENDES
MERCERIA

venc, preu de re¡a..L per
mala.J.tla.. Gi.ra. 46.000 pts.
l'any. Tracte cUrecte. .
Tallera, 76, lle~erja.

~J2I(A

.

~IIDIA._

eacrlure.
MAQUINA
CalCO ¡ran, amb moble
venc. H.aó: Rec Comtal,
16, pral., de 3 a ó.

'

.Stgunto.6~ .8AIKELOMA (3•n'il)

cCrosley», 5
RADIO
và.1 vwes, 200 ptes. ~lme
Gràcia.
ron, 11,

PERMUTO casa, dóna
150 a uros aJ. mea amb
una de 6 a 9 m1l duros.
Aribau, 48, ler. lra.

O CAS I O venc cotlr:et
nens nou. Bruc, 46, porteria.

- ---- -

BILLAR tamany 25 X
12b llen equipat, econòm ic. Obra.clors, 8, porteria.

RADIO Samoa 1936,
obra m&xlma de la técnie.lema.nya.. Corts, 501,
entresol lra. (xamfrà c.
Borrell),

e&

a.

Avui, a les sis de la tarda

-

Medlcln& tnte.rna. ln!t.ncfa. ElW..Deta, 2 1 4. pral.
(xamrrè. Pl. Bon Succéa)
Visita de a a 5. Econ~>

mica : Dimart• 1 <liMaotes, d.e6a1.

TRANSPORTI STES:
Motors l:ié.rcUles Oiese.i,
amenca.n.s. models especiala per a e&m.J.O.n.s.
Preus ecoO..Omlcs. AI.ma-.
coa. c . de cent., a1s. Bar-

5.000 impermeables
2.000 mantes de U
ana

~on~·~·-------------

I

ALTRES GENERES PROCEUENT S
D'EMBARG, TOT AL MILLOR POSTOR.

SALDO coJla.ra, ara.oa .
pedres, DlJuterl&, a.ntl·
17, r&llOt¡erl&.

¡u1tat.a, Avinyo,

Saló de Subhastes ... Delmir lbàñez
})SCUDILLERS, 10 bis

COMPRO luatea,

TEL 1.5642

rot.a

mena, caues. lleD.J&, etc.
Tel. ó29ta . s . A.

"

a e&e.rlW"d
ae& de 100 ptes;, les Illl·
llora oca.&~ona. sempre 11
la. casa «EUe&• P1a!.:eta
deJ. Pl. 10. bot.l¡a
MAQUINI:.~

.
ANUNCIEU A

TRASPASSO r&ploame.ot.
tota mena d.e nea001 "'
est.&Dllment. ae.nse coora.r
comlsPlò. Hospit.al. 8 entreSOl.

LA HUMANITAT

A fERMIHIS feet..lt.a
conteccíonat.a 1 en peça
Enrlc Ura.na.doa, 11. pral

el diari popular

~a..OetaB

VESTITS

aen.se

a termlll.l!

ent.rac::~.a.

n1 11a.ct0l

Ba.Lmes. 60. eotrl. lra.

El de més tiratge
de la premsa catalana OIVEHSOS Wllverslt&ESTUDIS

econbaue»

oorterta

cami&es popelin
ptes. Pau Igl~

rl\plCW.
TRASPASSOS
Cite. Laletaoa. C57, 1er..
Tel. 14!896.

Sensacional Subhasta

~r. Jo~~~ ~. ~An

6 .000
3'Y5

stes, 45 .

METGES

SENYOR : Per vell Q.Ue
&lgw eJ. vos~re .-eau~ us
quec1art. nou, reparat a
tta.me1.le.L·es, 2, 1er. la.

ES VEN BOTICA queviures, oa.ra:~íssl.ma per
2.ó00. Sicllia, 346.

ura.u~.

ta.wboreta, Vltl'l·
aes, tauteus, vidres 1 cr1st.aUs. Ur¡¡ell. 1~1 . ret~
D8JCO.US,

1

rt.a. ortentacio 1 prepa.ra.do eficaç. u. Prot a.I.mea, 4-7.

Hf.~AH.AtiiONJ:;

.:1.1

.lli)

tl.lgua 1 e.lectneitat.. Caaa
tsu.cnero. Ct~..ner tl.&.ll. 1u
•• Vot.a.u·a.nca.
de :..!ual lra-. clüsse. Pl'esentacló rt.plda. Munta.
, ner, 184, pral. 2na. .a.Je
4 a 7, llevat els albSabtes. Tel. 76561. Uocu·
ment&Cló • automòbus.
AUI:.I'U,&A

I n.Aullri"Vu • oli

JOI::Iti-1 .t' IJiUt:r-. ell.·lW'l'u-

t'actura.cJOllB 1 r~
wi.J.laa. a" werca.ae1ua pe¡
u~rl'UI.;&l'rU, recauera 1 r.;a.
wwua. uuor.w.ea terrovta.
rlb, ma.rn1wa 1 a.eru.. .in•
tormaClo tK.JDre v¡ar.w:es
coliect.!US vez· 1errocarru
~ tt.Ut.o-CaJ.. Pau ~tetiltta,

INSTAL.LACIO NS 1 l'ow¡ua, au.
ett:el.l'!Cttat.. J osep Vua.
Ca.J.abna. 18b. l'el. a54-a:¿

Pa.tll-Clona:

LLIBRIES çompru. Oti
tUt.ll. mena l DLDUOt.eQUe&.
W!brena Munaw. l 'elét
18W08. f:ialmero.o, J,124.

Yl&n.

~.

J.'eJ..

ua:.N.
I

CADIRES

"CAULES

uu¡¡¡ uw: . l..Wlellaa.

!!OU5eDl,
14tw:.S.
:::;~.

~

úetiLJ.

\S. G .J. I et.

ESPARDENYE S cu.lr ,
trenet& bones 1 tort.ea1
EXJgiU WWLJ!'e 18. cSJ I
I'one.ua (üU'O.UaJ.
HI PO J E;QUt.:i r&p ta~s
8U01"6 CUb&~ Ct:.Daa., pre,s.
t.ecs I!IUOrtl klrreoys 1 tUl•
ques rusuquea. Nota.rlat.
'l. tmU'eeu!.
RESTAURAHl MIHA ·
MAR. Un1c a J:Sarcetona
per ta. 88\'a tewperatura
a¡ra.ua.D!e que s'b.l fiaudel t.. ::>a..~ oaa especuus per
a ooaea 1 t.rauqueta
SALO pe¡- • .j&.O,Ole&
a auons PUJOl. Perma..
nenta L)erlect.ea 1:.1 1.1 t.ea
t\almeron, 114. pr&L ler
Tei. 1115a, tia.rce10nL
.JOSEP CANUDES, saa.
u-e PreUJ mooerat.a, ~em
pre eia aa.rrera mO<iela.

tsaot.

Pau. lU.

FRANCESC TARASCO,
ViDB aupenora. tiervel a
d.OUllCW . • Caldea, 8 • reIcH on 17656

LES
coHVC&CJuna son per &Ja
millors alumnes deJ LI·
Va.lênCla..
CIU Dalmau .
24ó. Barcelona. l'eL 1835~

BALLS DE SALO
cu.r&uti a.e o a ou pt.es or.

fALLER Oti pecaa w.·w·
Q!VOlJILa 1 al.U6&1ca,
p&VUL.It=UU:I 1 Wt.e ela Ob-

UCl~ .

rl\lill.a Qtl La I,;0118tJUl..:C10

t 'riWcesc LiOrreua. uava
a7 1 aw. re!éton 80670.

DINER, pago mea que
eta w.\.1~ l)er cPapeJet.t:e
Mo.ot.e¡.no•, Juies, màqw.
aes. eec. La. C&6a mes &n·
f 'UUd.ada el 1&s8
t1p,
lJruo, ::!~, LlraJ..

Co nfecció

Toll

a.cauelDJa, ewrt~UJIUlll;:lJ.(.
r&pld l eCOUOl..U.IC. B5 """
ueu patrons. Martt JU•
lla.,

4,

:d.OD.,

LI:Ue t.ao.a) •

~.•

lDCOl.J

oiOSEP ORIOLA. MW.otea Wt:l.&l:llQUes per a ~U·
t.omóblls oe tot.~ e.la 111•
t.emes. rorr8Jlt V1<1aJ.eL
18. reL 17188. 8arcetooa'
t'Ulmun-.
MALALTS.
CJor M.OOICJha ¡enerw Cl·
uua. tia.l¡s .X.. ~~ a.rtmcw. Ur. LlUll Cutsta
lJI'&eu. :.!U. praJ. uonsutt.a

de a a 6.

RETOLS I ETIQUETEii
de wt.es mctnea ¡>er lil apa..
radora. Mercaders, ::10.
MOBLES AL J ABA

eu~

¡a.o CJil. auraaa. econoaua

quest.ra. protessor 1 pròtessura. PeLr1t.aoJ.. 13 bai·
zoe. mt._ _ _ _ _ __

VISlta.t
NoJ
aquest-a c¡¡a.¿ Jo;reUaoO&
uum :.1

.JOSEP MORE Y. Con·
aJ¡¡ua\.an de vauella.-Piata. f . l'el 13836 Ba.rce-

meta.IHQuea
PORTES
vua.r Mana AauHo 66
¡ eléton 6376:L

IOZJL

.JAUME QUERA, wrat.rUCtOr d Obre& ProJectes
cressupost.oe Meneude-L
~ Peta.yo. 31 l'el 14576

i::l&rce.IOD&.

L' ESCOCESA. F'&la.ea
cot.llleli ortopèc:Uquee. Boa
pita.!, 138

•

com~reu ~D.MJ

SERRANO
NICANOR
t1.Ulura ! at:'\iUrauo . K
fel 1!;4111
oa.rceu.na

Cata.lllr'JU IIIU

SASTRE. AC1uba 1 gt.ra.
•estJts Nou de la Ram..
bl.a.. 10. crop Rambles.

Divendres, .11 d'octubre del J935

Barcelona - Any IV - Número l.l~
NO rES VALENCIANES

Com és realment A61ssínia?

Per al proper dia 20

Commemoració de la Conquista de Va·
·tència per Jaume I --· Gran manifestació
d'entusiasme
(Det nostre co rresponsal especial Albert A. Carbó)
pas l'esquadró de cavalleria de guàr-

Heli B. Hunter, vell conelxe- Maji Provtce, lluny, al Sud-oest, que
dor dels pa1sos africans, detesat coneix el pats mtllor que la ma¡or
a Etiop•a del ComJtè Munu1al part d'estrangers, ha insistit partiContra. ta Guerra, ha escrit per cularment, quan parlava amb mi,
als prlncipa~s ro~tius europeus sobre les millores remarcables que
una sèr1e d art•cl..s lnfo~matJUs es poden constatar arreu de l'Imsobre els costums, l~s mst•tu- pen en el que es refereix al respeccJons ! la mauera d c~sscr dels 1te a la vida i a lG propietat d'altri.
ablsslms. En aquests moments, Són rars els casos d'estrange.rs que
•• fa tnteressamlb~sJm assaben• ·tossin tractats in;ustament pels juntar-se verldicament de la pcrso- cionaris locals o feudals, i, a Addis
nalltat del poble aoissini.
A beba, els casos de robatori i assas-

EI dia 9 d'octubre commemoren els
valencians l'entrada a la nostra ciutat del gran legislador Jaume I.
Des de p!'imeres hores del maU
han estat nombro:issimes les entltak. l grups de ciutadans que han
fet ofrena als peus del monument,
qt.e la ciutat dedicà al batallador infatigable, de grans pomells de flors,
corones i llorer. Ens seria veritablement impossible donar una. llista de
les aportacions, per manca d 'espai.
Els infants de d1verses escoles han
fet ac~:! de presència a mig mati, i
han dipositat ramells de flors. També han estat nombrosíssimes les dc>nes valencianes que han ofrenat
flors al peu del monument.
Es destaquen especialment en llurs
presents les entitats valencianistes.
A la vesprada ha tingut lloc l'anunciada manifestació c!vica. Davant
el Palau Municipal s'ha reunit una
gran gernació amb banderes barrades. Hi havia representacions de tota. mena. També varem veure un
gran cartell que amb significats mots
,els resultats concrets del nou r~gim recorda va el borbó Felip V.
Aproxín.adament a dos quarts de
en eL que Ja referència a l'educació,
la higiene, els treballs pt,blics i el cil ; han sortit al balcó de l'Ajunta.desenvolupament comercial; però nu

puc acabar aquest primer artic.e
sense ter francament la pre~unt.:
següent: Si el jet que un país esligui «endarrerit» ha de servir d 'e.tcusa per a atemptar contra els drets
de sobirania d'Abissínia, ¿alesl¡orea
. on arribarem? L'Afganistan, Pèrsir..
i fins i tot Turq u .., estan segures?
En general, els habitants d'Abís- stnats són comptats.
NEIL HUNTER
sínia, sense tenir en compte, natuEn altres articles escriuré sobre 1 Addis Abeba, 5 u vctubre.
1
ralment, els que gaudeixen de JortunG, vesteixen tan be com els ha,.
bítants d'altres terres d' A¡nca que 10
conec incloent-ht Egipte. Fins a Addis Abeba el nombre de captaires és, 1
de molt, menys nombrós que a Si- 1
rta, Palestina o Egipte. La dona és
més respectada; està millor. El preu
dels salaris es, evidentment, més
batx que a Europa. Un obrer no
quali!icat pot esser llogat per 1'25
francs per dia. Però per baix que
lligUi el salari, és encara més elevat
que al que hom paga en alguns inPer als ttalians la presa d'Adua beren l'ordre de reprendre la marxa
drets occidentals 1 septentrionals del · tenia un valor de reivindicac;ó c!e una hora despres de la posta. La n •
Sudan anglo-egipci. Però s'ha d'in- I l'honor ?.acional semblant a la dels era negra i no hi havia camins. ca
sistir sobre et jet que, fins ara, el francesos a Alsàcia i Lorena. No és, a les dues d.e la maLmada, una dw
problema dels salaris no ha esdevin- doncs, estran;v que hagin posat tots sió que s'havia desorientat, va topar
gut una qüestió que apassioni la po- els seus esforços a guanyar aquesta amb una divisió del dit exèrcit t
blació, puix que. en aquests indrets ciutat. Des del primer dia de la varen entaular combat. Les pèrdue.~
de terra jèrtü l'accés a la terra és lluita era . el tema que Mussolini 1 foren poques, però la confusió motífàcil per a tothom; per tant, cada venia utilitzant per a mantenir c..l và una gran pèrdua de temps.
familia abissínia pot produir a bas- roig l'ardor bèllic de les millcies JetQuan, en fer-se de dia, l es tropes
tament els productes alimentosos ne- xistes, ja que del poble pròpiament an ibaren davant les posicions enrcessaris, sense necessitat de moltes dit és enemic de revenges que sap mi!jues. els homes no tingueren
despeses.
que les paga sempre ell. Els jets de temps de r eposar ni d'alimentar-se.
l'any 1896 es desenrotllaren de la I No havien tingut temps ni de poL'ESCLAVITUD manera següent:
¡ sar-se e1t Jormacló de bataVa quan
S'hB escrit molt en relació a l'esA la primavera del 1895 el generat l'artilleria etiòpica obri joc contra
clavitud d'Abissínia. Fins s'ha dit B aratieri, govemador militar de l'E- seu. Foren tambe atacats per enorque unG tercera part de la població ritrea començà la conquesta de Ti- n' es masses d'injanterta flanquejade.~
es trobavG subjecta a l'esclavatge. gré. El dia primer d'abril establt per cavalleria, la qual cosa provocà
LG manera exacta de l'esclavitud, guarnicions 4 Adigrat, Makala i al- un gran desordre en. els rengles itatal com es practíca aci, serd exami- tres locali~ats. Al setembre Maneltk Lians.
.
,
nadG ulteriorment; però jo no crec i el Ras d Harrar varen p~ar-se ~>n
Els homes jug1en d ac! per all~.
que sigui diferent de l'esclavitud en campanya per a r~¡usar l ~~vasor.
e~ regt?nents es barreJaven, els Oltles diferents terres de Nigéria, del
El g,eneral Barat1erl envtG . colum- eta!s donaven ordres en va,- La dlSudan an¡¡lc>-e¡¡ipci 0 de qualsevol nes d'ascarzs a Amba-Alegu,, a 6q VISió DG Bormtna, arribà a 1 ata~ co¡
c''re indret. L'Estat tendeix a. abo- qutlòmetres al sud le Makala pero a <:OS. Els 5.000. homes de !a dtv.sw
liT l'esclavitud i tots els elem~nts 1 la columna, co?nposta de dos mtl 1 A~t.monda, lluttat?en amb 5o.-o.o~
f.tu.dals per no confiderar-los uttts homes. i comandada J:l comandant etwpiCS 1 els ascans. presos pel.pa¡,,¡;
al païs. I tota. vegada que l'e~cla- Tesel!t, fC?U; ..destroga a per q~aran- port!L~en la con}uszó a la prunera
vat e jormG una de les p¡inczpats ta 1m~ ctió¡.ICS. El., 300 supervtven.ts 11 Fou, tm carnatge.
.
g tetats de la potència feudal no es retzraren sobre Makala, on resiS- , L Alt comandament havta perdut
prop t dubtar que l'actitud de .fÍaile . tiren un setge que durà fins ~ final~ tot control d'una batalla perduda
es po .
•
t e si ui de gener. Despres de la capttulacw des de bon començament.
S~lasste, respecte 1 esc1.a~a g .• n "de I els etiópics els deixaren marxar amb
La dtvisió de reserva, composta
du:~a.da, tant. per constd racto s _ t~ .; els honors de guerra.
d'uns 6.000 homes, havia quedat uns
I, obra de
polltU?a tntenor com pels seus com
Durant aquest : •mps havien arri- quilòmetres enrera, inactiva. Bara,.
promt.SOS amb la S. de N.
bat 1:ous reforços d'Itàlia. Els etió- tteri, al galop, and a donar-los ordre
.
pics havien concentrat 100.000 hom.:s que avancessm. El general Etlenu., , ment les autoritats per e. acompaRELJGIO OFICIAL al sud d'Adua. El general Baratteri, li va replicar: «La batalla és perd ~- · n.rar el regldor-sindic, el qual era
1
La religió ojtcial de' país è$ una quan sabe roue el general Baldissera da. Això seria sacrificar els meus ' p~rtador de la senyera valenciana.
mena de cristianisme copte, insti- es posava encamt per a reemplaçar- homes in:Uilmentl» Baratieri em- D acord amb les ordenances espetuït des de temps molt llunyans. Z(} en la direcció de l'exèrcit italià pallau.f. En aquest moment el corc>- 1 cl::tls comendes per Jaume l, ha esMalgrat això, la tolerància respecte d'Eritrea va voler obtenir una vic- ne, comandant del reg ;ment de ca,. t:lt baixada la senyera des del balcó
els qui professen unes altres rell- tó ·
b'
ll
ib·
E
. ll · d
d ' Ió d.
b · à
al carrer amb cordons de seda.
gions, ha estat sempr~ .una de tes
na a ans que aque arr es. n va en~ e 1a , lV1s
esem etn e1
Amb xardoroses ovacions a l'ensearacteristiques d'AbtSStma. Fa molts totald~eni(l d2~.000 homes, entre ells sabre t do~tà Z~rdre. de marxar al nya barrada. s'ha posat en marxa la
c
. una wzsw ascans sota el coman- trot tot cridant. «Vtsca la Jta ¡a f» manifestació civica la qual anava
segles el projeta Mohamet, ¡oragt- dame1~t. del . meral Albertone. El ::os
,Homes. 1 .cavalls jore_n destroçals presidida per les aÚtorltnts i l'Ajunt at dé la seva Aràbia natal, trobà expedzctonart, molt allun;vat de les L artulena ttalzana llavza restat mu- ..ament en corporació Davant obna
un asil hospitalari .aL regne ~el pare seves bases, mancava de quevzures . da. El carnatge /OU herozc, però
·
•
Joan i avui emteu el mateu espe- les tropes, joves en la seva maJoria, mütil. Els generals de la divisió oa
•------~
nt cie tolerància. A par.t del ç¡ran 110 estaven entrenades.
Bormina i Arimenda, foren morts.
nombre d'esglésies del ntus O/tetal,
A la tarda del dia 29 de febrer, et general Alberto1t.e jou jet preso- ésser perseguits. Si els etiòpics ha,.
Addis Abeba posseeix un gran nom- en saber que el diG 22 havia sortit ner.
gues::n volgut aprojitar la seva VICbre ct•esglesies estrangeres i de tem.. el ge11eral Baldissera, un consell de
Els italians varen perdre les 52 tòria el general Baratien no hauria
ples, que van dels edilicis espaiosos guerra precipitat acordà l'atac per peces de què es componiG la seva salvat ni un sol dels seus homes.
de les comunitats gregues t armè- a l'endemà a la matinada.
artilleria.
El general Baratieri, portat davant
ntu a la petita església d' AnglaterEl cos d'exèrcit que ltavta d'atacar
Els etiòpics tingueren 5.000 morts del Consell de guerra acusat d'hara, on una munió de creients ~ re- estava jonnat per quatre divisions, i 8.000 jerits. Els italians tinguere11 ver lliurat una batalla per raons
uneix regularment per als serveu del una de reserva. Alguns dels regi- de 6.000 a 7.000 morts f jerits. Un extra militars, jou absolt. Hom no
diumenge. ¡Quin contrast amb lG ments havie~t caminat tot el dia nombr" igual jor;en je{s presoners. tingué en compte més que el seu
Rússia dels tsars o amb Espanya- seta un sol que cremava quan re.. La resta es bate en retirada sense error de cor¡cepció.
sltuadG al cor de la civilització occidental - abans que els Barbons
tossin foragitats ja solament quatre
an 11sJ I aquesta tolerància ~o jou,
co1n. en altres països, el resuLtat de
llUtUS, sinó que jou lliurement acordada des del començament.

dies mumcipals de gran gala, 1 t'ls
timbalers de la. ciutat. Durant tl
trajecte, .le l'Ajuntament fins a ia
plaça on és el monument, s'han repetit les m:mifestac10ns d'entusiasme, 1 hom obli., - els centres 1 agr..!pacions que no tenien hissada la t'lenyera valenci· • que h') fessin tot
segu1t. Aconsegu:t el propòsit, han ,
desfilat pels carrers fins arribar al
peu de l'estatua de Jaume L
Aqu! h.1 dirigit la paraula al ~ 1
ble l'alcalde de València, senyor Gls- 1
bert, que, com recordaran els nostres lectors, pertany politicament al
P. Radical - Ho dien per les afirmacions t. «l'special!-,) que féu-.
Co.111ençà el seu parlament aix1:
«Vlllenc!ans, ciutadans del nostre
poble; qualsevulga que s<ru: Encara
que no sou valencir 1Ist,. germans
d'altres terres!
Com sempre, aqui em porta una.
missió a complir com a regidor en
cap. Cal que aixequem l'esperit de
valenciania. Cal que commemorem
el principi de la nostra llibertat, amb
la presència meravellosa d'aquest
conglomerat de ciutadans amb les

El discurs de Manuel Azaña
a Madrid
Davant l'interès i transcendè11•
cia política de l'acte que c:ele.
brarà el proper dia 20 a Ma.
drid el

Pa rtit de
11

1Z Q U IER DA
REPUBLICANA"
en el qual pronunciarà el seu
anunciat discurs

~I ~~ny~r Manu~l

LA HUMANITAT, d'acord
amb el Partit Republicà
d'Esquerra, ha pres al seu càr.
rec l'organització a Catalunya
d'un viatge coHectiu per tal
d'acudir a Madrid, l'anunciat
dia, a escoltar la paraula de
l'iHustre ex-President del Con·
aell de ministres

I

0 derrota oia 9iuna 0

a

I

duo'

ny 1896

S'ha organitzat un tren especial
Sortida: Dia 19, a les 19 h.
Arribada a Madrid: Dia 20, a les 8.
Sortida de Madrid: Dia 20, a les 19.
Arribada a Barcelona: Dia 21, a les 8.
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ADDIS ABEBA, CIUTAT
COSMOPOLITA
Com que totes les r eligions són to-;
!erades a Etiopid, tots els pobles 1
totes les races són lliures d'establirl'hi, f atrò ja qu~ Addis Abeba sigui una de les c1utats més .cosmopolites del món. Un pa.ssetg pels
,eus carrers (molts d'ells ja. estan
asfaltats) ens mostra rep:esentants
de gairebé totes les nactOns euro..
pees t de la 11!ajor part de nacion~
Miàtiques, sense parlar dels ajncans vinguts de totes les parts .del
vast continent I d'una comumta.t
;ueva que gaudeix de completa llibertat.
UNITAT DAVANT LA
CRISI
E• certament per un~ (f'an part
aquest esperit de toleraiiCia el que
e:rplica aquest sentiment. projur;.d
d'unitat que anima el con1unt de la
població en la crisi present f que
tan gran tmpres.sió ha causat als representants de la Premsa estrangera. Un e.remple tzp_ic d'aquest estat
d'esperit ha pogut esser constatat el
passat diumcr.~e quan el destacament t.'Oluntari format per- petits
comerclauts ha donat la volta a la
tiila després d'haver fet la parada
davant del Negus. Aque$t destacament jou totalment equípat a cdrr ec de!s comcrclants, molts dels
quals in formen part com a voluntariS. Ells mate!:oos han proposat de
pagar-se els juseUs. Al cap ~els d~s
tacaments, comeretants criStians, rndis 1 musulmans expressaren de manerG ¡erma el seu amer i!ldestructible per la catU_a del. P!JIS . que els
dóna proteccú> 1 subtt.StenciG.

La inscripció serà tancada el proper dilluns, per ésser
les places limitad~s.
Les inscripcions s'admeten a LA HUMANITAT, Ron•
da de la Universitat, de 1 a 2 i de 7 a 9.
L'acte serà per invitació, que serà facilitada mitjançan\
el donatiu corresponent.

EL GOVERN
Haile Selasrie regr;a ara, despres
de ctne anrs ten so~. Els oblert;adors e.rpenmentats aon. ur.àrnmes a
elcqiar el que JG he. ¡et. El coron.el
Sandjord, ccmse!Ur en jll.nclmt.$ dl!8
de 14 poc temps prop del Gooern de

I

El Consell de guerra d'ahir

Condemnà a set mesos de presó cor·
seves diferències. En la consciència Ireccional el paisà Pere Puig Subinyà pels
de tots està el que representa aquest f t
dia. Fem la. Pàtna; puntualitzem el
e s d' octubre a Sant Mart'I de Sobremunt
nostre amor a l'«Estat», al Pats va.. I
le11cta, a la terra valenciana
.
Mll'em el passat amb 1
·
Ahir
les deu del mati, al SalO l li donà. les ordres 1 11 dlguè que
c1o sempre de l'esdevemd~r p~eocug.a..- d'Actes de Dependenctes Militars, va. a ésser nomenat alcalde.

t'escultor català Agapit VallmHjana

quest poble el que té dret :~ss;~~
Homenatgem l'mspuadt..r d'a
t
1 · d'
est Es
• ques
r~a~Íó»l aqu
e ·tat»... d aquesta
Per atxò, ' ..1 que mantinguem l'esper1t patnòtic Que no ens .... ~
·
.....,greguem amb motius esquex:nstes o <U'et!Stes. tbans que tot esta el recobramel'!t e la nostra mare Valencla.
L any passat, jo anava com a bo1g
intentant la cclebraclO d'aquesta festa. No es. pogué celebrar, i en el
recó esp1!1tua1 de nosaltres celebràrem la diada.>)
Continua dient que parla en representació de la CIUtat. Diu tambe
que porta la representació del Gc>vernador, 1 amb Visques a la «Nació
valenciana», s'acomiada de la gran
multitud que voltava el monument.
En reprendre de nou Ja. marxa.
cap a l'Ajuntament, s'han repetit
les mostres d 'entusiasme. Han ocorregut diversos incidents, degut a què
moltes entitats 1 centres comercials
no han hissat les banderes tal 1 com
aconsellava l'alcalde en è1 cbando»
darrer.
A última hora sabem que la guàrdia d'assalt ha dissolt uns grups de
mr.rufestants que 1nsist1en en llurs
protestes.
•
Com a nota. c-..uiosa direm que t:l
portador de la senyera valenciana
que presidi la manüestac1ó era l'actual regidor-síndic del nostre Ajuntament i diputat a Corts per Lliga
Catalana, Joaqulm Reig.
A darrera hora de la nit continua
essent molt visitadissim el monument a Jaume I .
València, 9 d'octubre del 1935.

----------~*;-----------

Copiem de «Las Noticias» d'ahir
una columna d 'italians
deifit& en territori etiò-pic, abans de començar
tes hostilitats contra els
efectius abissinis. A ,•.._
que;r.., les seccions de
metralladores es dlrl¡elxen als primers em·
p taçaments hores abans
d 'Iniciar l'ofensiva que
els portarà a Adua
<Fotos Keystone)

147'00 pessetes
,
68'50

(anar i tornar)
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tu~~ u • .
el C.,onsell de Guerra per
a veure l tallar la causa mstnHaa
pel jutge capità senyor V!Cel'\Ç Joan
C:e Soto, contra. el paiSa Pere l-u1g
Subwa, ddel ~ant Hlpodlltl de Vodltregalt'
acusat e . suposat e 1ct.e auXl
a la. rebel:lio pels fets ocorreguts el
die 6 d'octubre de ¡·any passat a1 ~
ble ~ ¡;)ant Mart1 de Sobremunt
Presidl eJ Tnbunal el tment corc>ne1 senyor Marius Gimenez H.uiZ, actuà de vocal pvnent l'auditor de pnmera senyor Martt.nez Lage, de f¡scal el ce.pità. senyor corbella i àe
'
defen~or el lletrat senyor Manuel
Thlo l Rodes.
L'APUNTAMENT
El jutge llegeix l'apuntament 1
segons ~:;S desprèn d'aquest, el pr<>cessa¡., que era secretan del Centre
d~ Rabassaires de Sant Hipòlit de
Voltrega es va. presentar el dia 6
d'octubre en el poble de Sant Martt de Sobremunt acompanyat de tres
homes armats, va destituir l'alcaid~ 1 nomenà per a. substituir-lo, cl
caporal del Somet~nt de la. poble.ció. Josep Castanys.
Llegi el jutge les declaracions que
apareixen al sumar1 1 a plenan,
del caporal del sometent Josep Castanys i el jutge municipal Francesc
Subinyà.
En una declaració que es va llegir
del pr~sat, aquest afirma que t..1
dm 6 d'octubre a. primera hora del
mati, es traslladà com tema per costl'm a Vic, en dia de mercat, 1 allà.
e.> va trobar amb el caporal del sc>metent del distr1cte senyor Serra, el
qual h manifestA el que estava ocorreguent.
Davant d'aquestes manifestacions
el processat oferi els seus serve1s
com a cmtadà al caporal per a allo
que fo:; necessar1 i aleshores aquest
h digué que es traslladés a Sant
Mart1 de Sobremunt, on el processat
tenia. un oncle, tota vegada que
per eU sabla que bi havia elements
reaccionaris capaços de produu di&tl·rbis, 1 que pocl.ia fer-ho acompanyat. de tres homes, com at..xi va ferho, lunitant-se a complir les ordres
que li havien estat donades.

I

Copiem de «Las NotJClas» d'ahir·
«Aun cuando esa legatidad no noS
entusiasme. Lo d.tje en su dia le.ment.àndolo de antemano: cHasta
mendo absolutamente gratuito pa.ra
tal}fJ!. basta facilltàndolo. con el
llllnimum de molestia. a todos sePROVA TESTIFICAL
ran en gran nlimero los que dejen
~ prove<>~se del carnet y en maror
El fiscal i el defensor renunc1en a
nume:o aun lo.s retardatar1os en ad- interrogar el processat., però no al.xi
qu.lrir.o.>t
el;; testunonis.
Hay factores imponderab'es óe
CompareiX en primer terme Josep
importancia mayor aún que '¡05 re- Subtnyà, jutge muníc1p~l. el qual
celos de orden fiscal 0 de otra in- a preguntes del defensor diu que d
dole y que el pago de pequeñas can- processat l els tres homes en qilestidades para 1c.s qut> no pagan . tió es varen presentar al voltant de
du!a superior a dos cuarenta y p ce- lC~> sis de la tarda i que no estava
los que tienen mucho que hace ara 1 pre¡ent quan es donaren les ordres
son reactos a acudir
fl
r 0 al caporal del Sometent.
ventanll!as oficlal
~ 0 cmas Y
D1u després a preguntes del fiscal,
España no es cóm~~uyo acceso en que els quatre forasters, inclòs el seu
neral
por reg1a ge- nebot, anaven prove1ts d'armes de
Y e<tas razones so
· el 1
caça.
te dos-·
• " ~ ,n pnn pa mencompareix després Josep Castan~-s.
!nb
- la _q e ~e ba ltiza con !a pa- caporal del sometent. el qual diu que
• r~patla Y 1~ que se baut1za con el proces!at 11 dlgue que Llogues cwa
-~
~abras sentido-eomun.
d~ l'ordre pübllc. Tambe diu que no
pret.elldQ yo ò.em~t.rar.
hauria disparat. contra la. torça pu~L\X. J
bl1e& 1 que tou Pere Pul¡ el que

I

llll&o

L'ACUSACIO FISCAL
El capità senyor Vorbella. llegeiX

r~.~~lsu~~~~~ ?aa¡~rmacalóJ_.a.Fcaonunegu:
quau!ica aquests
llcte de temptativa
tat 1 demana per
pena de dos anys
clonal.

I

fets com un dede rebeHló nul!·
al processat la
de presó correc·

L'INFORME DE LA DE·
FENSA
El senyor Th10 llegeix el seu In·
for~e de deteru.a, un mforme breu
pero couc1s i diu que Puig es linuta.
a. complir l'encarrec que li donaren.
No hi hagué ®stitucló de l'alcalde 1
SJ únicament transmissió de poder>
pel que fem referència a l'ordre pu·
bllc a favor del caporal del sometent. Rebat les acusacions del Muusteri Fiscal 1 diu que Puig es Iílllità
a. realitzar un acte perfectament Jl.
c1t. Fa. unes consideracions de caràcter jundL 1 acaba. demanant en
nom de la Justfc1a la. lliure absoluCIO
del seu patrocinat.
LA SENTENCIA
Acabada la vista, el Tribunal es
retirà. a deliberar en sessió secreta.¡
Lli reunió durà més d'una hora ..
final de la qual es prengue l'acord de
condemnar el prccessat a la pena de
se•. mesos de presó correccional, sen·
tència que no serà fenna. fins que
l'aprovi l 'autoritat m1lltar. Pere PUig
porta acomplerts a prop de cinc mesos de presó preventiva.

------------*;_________.__
La Seu d'Urgell

PRIMERA FIRA DE BESTIAR
llETER SElECTE
Diumenge vinent, dia 13, es celebrara a 1a Seu d'Urgell 1a Prim~
Fira de Bestiar Lleter Selec;.e ua,~
bruna sulssal, orgawtzada per 1
juntament d·aquella ClUtat per Ull·
Clatlva i amb Ja coiiaboració del ~:
dicat de Cnadors de Bestiar de ld't
Urgell 1 sota la direCCió tecruca
Serveis Tècnics d'Agncultura de ,t.a
Generalitat de Catalunya.
Els ramaders d'aquella comarca ri·
val.itzaran per tal de treure a Ja FJ~
el seu millor bestiar, i tot el po:;al•rl
a preu, de 1..1anera que con.sutudel
una ocas10 per a fer-se ~--
que ha aconseguit la pagesm .,. enitzada de l'Alt Urgell en un Japoe
de temps relaUvamem curt. ._ 1 ns
Són molt.s els ramaders ca~'. .
que ap.ro!ltaran rnvmentesa -~~:
dissabte festa o!lCial per a. utió·
dahc;e a la Seu d'Urgell amb aD e!•
pac1ó 1 vlsitar de passada. la ~ 1j
Bellver de Cerdanya que cada .....,
Uoc el d.l& ll i 12 de l'actual me&

