EL TEMPS. - A catalunYa el cel està serè per tot el pala llevat
per las costes de Gtrona on apareix bastant nuvolós. Els vents són
fluixos 1 predominen els de d1recc1o Nord.
S'han registrat prec1p1tacions de poca Importància per la regld
plrenenca. Durant les 24 hores han aparegut els carns amb neu.
Temperatures extremes: MàX Ima, 22 g raus a Seròs; mlnlma, 4
graus a Estans onto.
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QUAN ELS ITAUANS PRENGUIN
AJ\.UM CORO.NArtAN EN'lPt.:t{ADOR SELASSIE GUGSA
-Roma, 14. - Pròximament - potser és qüestio d'unes hores sola.•cnt-, el kded jach " H:ule Sela.ssie Gup a, serà nomenat emperador
Etiopia. sota l'ègida d'Itàl<a.
A Roma s'assegura que t:1n aviat cnm les tropes ítal.ianes hagin ocu.nt 1\Iakalc i A.-.:wn, es convocarà a la. dita. ciutat santa etiòpica uua
assemblea de notables . i .es !)rocecllrà. a la. solemne corona.ció de Gugsa
t'om a cm¡:;t:raUGr d'AbiSsinla. L'acte es desenrotllar à. a presència del ger.eralíssim dc l'exèrcit italià, et qc al reconeixerà tot segu1t 1a sobirania
del nou emperador "sota la protecció d'Itàlia".

e& Mercantti Valenclano», ¡ Companys, comentadlssim.
en :~ seva ed1cio de divendres
O reproduïm integre a conpublica un art1cle de Lluis
tlnuacio:

Las Cortes, el Gobierno y el país
ultos y trases groseras. ,ou
El debate parlamentarlo de j
expllcación de
criSIS ha. paello recuerdo el problema eX1S·
J..l..

I

?
•
. ?
o.

HARRAR ESPERA EL BOMBAR·
DEJAi'dENl AERI
Barrar.

1-s. -

::,·.!spera d'WJ moment a l'al.re el bombardejament de

la. ciutat per l'aviaclo Italiana.. tsegons sembla als turnns que volten

la ciutat hl n es.at emplaçats pels abJSSmis canons antiaeris en petlta
quan titat, i nombroses metralladores del tipus mes modern.
El pànic a 'a poblacin és extraordmarl perque arriben noticies d 'al•
tres ciutats del sud en les quals els avions Italians han fet una verttable cnnl~erla entre els guerrers etiòp!cs ?ue disparaven inutUment con•
tra els aeroplans amb els seus f usells anhcs.

I

(SegueiX informació a les pàgines 6 i 7)

1a

sado s.n pena m glona, acogt·
do con 1a mayor mdlierenc1a.
por la opmión publica. La metlcacía y el tracaso de Ja mayorla ha mvadido mcluso el animo de Jas opos1c10nes. que
parecen mfluencia:ias por tl
convencimiento de que aquel
ambtente està., no ya en divorcio, smo en pugna con los anheles y los sentlffiientos del
pats.
Desde la fecha de constitu·
clón de las actuales Cortes, va
p:ra dos aï,os, no ha podido
vivir Espaí1a su legalidad constitucional y democr?ltica. Aparte del empcño de falsear los
precep~os de la Constitución y
del propós1to de revisarlos, no
han realtzado ninguna obra eficaz. Las crisis pollticas frecuenttslmas se han 1do haciendo. deshaciendo y reheciendo
pam nco:nodnr~ a las diversas fa~as de descomposición del
blo:¡ue gobernante. Quizà. esta
crisis de ahora St'a la última.
Ello deoenderà no so!amente
del desigmo tenaz que hasta el
presente se ha impuesto, s1n1
de la act1tud !impia y firme
qun puedan .aclo;:::tur las tzquierdas d~l 14 de Abril, porque ef
pueblo las s1gue, y espera y
confia en e6to: acuerdo un:'l.m·
me de un pcnsam1ento politicu
m~n•enldo con firme resolu·
d n.
El Gob1erno actual na decla·
rado qút: es el continuador de
la obra del Gob1erno anterior,
como este dljo serio del pasado.
Pero, a pesar de ello, nos ha
caus~do extraiteza que el Jefe
del mismo, en su discurso de
presentac1ón y de pro;,rama, no
nic¡¡:ra n.nguna referencia <Li
rcstablec1mieuto de las garantl:ls constltucaonales.
El estado de alarma que sub·
s1..te desde hace un año t!n
gri!n parte de Espafla no pue::!e
aol!carse smo cunndo lo exijd.
«Í.A SEGURlDAD DEL ESTA·
DO EN CASO DE. NOTORIA E
lNMINE,~TE GRAVEDAD». En
el te.xto de la ley, la letra ,e
prec1sa, se cu1da. y los tènmnos Sl! graduan para fiJar su
verdadero sentído. el coneêpLo
q¡¡e se qu1ere plasmar, el esplritu que Jo informa. Los Goblernos que lo talsean cometen
un abuso de pcder que en la
actual sltuaclón v1ene agre vado por ctros aspectes, que colocan t!lmb1én fuera del cterecno
constituc10nal a diversos orgamsmos del Estado. Por esta
conslderactón no es posible dar
a este Gobierr.o el trato de gob!crno legal, normal, y menos
cuando nos echa por delante J.R
aflrmac!ón de que \iene a conttnuar la obra de los antenores
Los nucleos \ZqU!eniistas qut!
acuden al Parlamento, cuyo sacnflclu y buena vuluntad sm·
ceramente udnuramos, se han
referida a esa sltuac!ón anòmala, convert!cb. en sistema. Tem:mos en la mesa, ante nuestros
ojos, t.n extracto penodisttco de
la mtenenclón de nuesLro qllt!·
ndo y admlrado am1go seuor
Barcia., con el que nos une, aCicmas, una. deuda de gratttud
inolvtdable. Ln oratorm del ~e
i.or Barem, sm mcngua de la
cnerg1a del concepto, por 1a
manera dc ser dc tan ilustrê
polltico, no rebasa nunca los
térmlnos de la correcc10o y del
buen gusto; y e:;n. mayona be·
lica, cuya labor lm sído desdi·
chada. y que no debena poder
sopartnr el peso cte responsabl·
l}1ades que tod:nin no han poaido ser nnuncmdas, !e inte·
rrumpe ; 1e acosa con dicterios.

tente, el verdadera problema, la
realidad política nac10na!, o sea
que esas Cortes y los gobler.
nos sostenidos por esas Cor tes
son la mtransigencia, la discor·
dta y la guerra. civil, porque son
la antlrrepúblíca.
Fuera del Parlamento las fi·
guras mas destncadas de las tz.
qu1eraas republicanas no han
poàidv refenr.;e a hechos que
el Gobierno ha mandado sUen·
c1ar. Dentro del Parlamento, Ú·
raca tnouna libre, no se ha poeLda tampoco, por las pràct1cas
al part:ct.r ¡mpuestas y que uo
comprendcmos. Pero en uno y
en ot.ro nmb¡to los hombres mas
destacades del republlcanismo
se han producído su~n1pre, por
propia estimaciòn y porque sus
medlos les pcrmiten desdeúnr
c;ertos recursos, con sentldo de
su responsabilldnd, en tono de
go:>ernantes republicanes, sin
concesiones para el aplauso fàcil m estimulo a la exaltaclón
Pero han ocurrído muchas casas absurdas, y se han perpetrado d1sl::tes y de~manes de tan·
to bulto que la sola exposiclón
subleva a los responsables c.ue
pierden el tino. 'l se exasperan
basta el frenc.>i cuando la critica v1ene desarrollada por tlguras emmentes que unen al r.a.Iento supenor y a la eleganc1a
de HI. palabra la noble severldad
de la conducta, que es, en cambiO, ei gesto que en estos m~
mentos el ans1a del pals a precta
y estuna smgularmente.
En el debate que presta motl·
vo a este escrita el señor Cha·
papneta, a quten se reconoceu
excelentes mtencwnes y deseos.
hubo de aludlr a la grave SitUa·
c1ón extenor con una frase que
e~erra de una vez: 1a de que d
Gobic.rno ha ria Jo màs convemente r los mtereses y al b1eu
de España. Suponemoa que eso
miSmo han querl<lo hacer en todas Las ocasiones y mementos
los_ que la han desgobemado. E.l
sencr Chapaprieta recabó la so.
lidandad de todos y 1a confianza de todos. Pero, ¿es que il
actual Gooiemo puede pedirla'l
¿Es que ~I actual Parlamento,
incompleta y fracasado, puedt
e;;perarla? ¿Puede pedl.l'la un
Gob:erno que mantiene las estades de excepción, se dlce cou.
tmuador de los Gob1emos antenores y, en suma, esta constituido por las fuerzas que h an
dcstrmdo lo que han podido •:!e
la Constituciòn y pretenden rev:sarla? ¿Es que la lnmensa mayoria de los sectores polit1cos
y sociales que traJeron la Rep~.
blica pueden concederla ?
La. pugna que aqUi se ha des·
atado y que todana està en
curso. ha. S1do un eco de los
prir.clplos y de las concepcione~
que amena7.an la paz del mundo. ¿Cómo ~o-amos a dar 1a con·
flanza a. este Gob1erno? Pero
aun suponiendo que acertara a
scrvl.l' los mtereses de España
en este gr1n·e problema, los elememos que lo forman no tlènen el derecho de pedl.l' Ja con.
fianza para. nada a los repn:·
f:.Cntantes de una op1ruón QUt·
t!enen persegu1da y manuenen
sojuzgada . .E.I un1co cammo pa.
ra sath del estado de contus1òn
Y de perturbaclón que arrastra
el pals es el re~tableclffiiento de
la iegal!dad constituciOnal en
el MunlcipiO, la Reglón y el &;.
ta.do y la convocatorla mmedtll·
ta de elecc10nes legis!atlvas. A
fi! JUICIO, esta debe ser la POSI·
c1on mvarlnble de las izqmer·
das esp::ñolas.-Lms Company¡,
- Fre:;ldio Puerto Santa Mana
octubre 193S..t

a s·tuoció al fro1t . E1
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(Pet•capità d'aviació
Scrvan<J. ~Ieana. )

No passa res al fronl

El tralcJor etloplc Halle Selasslo~
Gugsa, que, segons sembla, s'ha
passat als Italians amb uns milers
d'homes I al qual el feixisme pretén coronar com a emperador per
tal de produir a Ablsslnla un problema d'ordre polltlo

Els darrers comunicats ojlcials re'Juts ens jaciltten t.es seguellts not¡r.ies: Els de jont itaiiana diuen qu<.es tropes )ei.xU;tes han efectuat u,.
;-ran avanç per Ogaden i han aca.
at Clterlog uoi i JiJiJa. ( Ai.xó es una
~xageració tan enorme que, sola,•tent en mirar un mapa, ho hem dC
refutar per absurd.) L'estat d'aque- ¡
t.la regió pantanosa, i amo les re- I
ents pluges, ens jan suposar una .,
.uspensió en la marxa de les columcs italianes i no per manca de dci!}s a l'Alt comandament de conti- ,
uar i'avanç, -perqulo4! seu objectiu 1
; clarissim: es tracta fw m.en11s que I
'establir contacte amb les altre&
alumnes d'Itàlia que operen pel
ord des d'Eritrea. També anuncien
.ls aHudits telegrames que la. població de Ha.rrar ha començat l'eva,..
cuació de la seva població civil davant la. imminència d'ésser atacada
pels 1talians. ( Harrar és la pobtcz,..
ció més im¡xyrtant d'Abissfnia, amb
m.és de 30.000 habitants, i és el centre comercia! europeu.) De moment,
no podem donar crèdit a aquesta
(Pas&& a Ja

(Foto Keystone>

L~ .trà:;aca desfeta de Br.ratlerl, t'any 1896, a les muntanyes d'Adua. Les cotumnts Clel generat Italià, qut
h...v•en sor~lt mesos abans de Nàp:~l s, entre cançons 1 grimpoles, queien a milers, triturades material·
ment per I allau etlòpl_ca, que apunyalà Implacablement la tropa Invasora L'Interessant gravat que reprodUflt} representa Ba~ataera, sol, amb els !llUms homes de la columna, en el moment de manar, amb el fusell
entaare. que presentm armes a la sagnant est esa de cadàvers. segons després, saratlerl 1 els seus homes
seran Igualment apunyalats ...

pàr. 6.)

El pro lema er bl queig
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No pot dir-se, fins ara, que pequin de lentitud els Comitès i sub-comitèl ginebrms encarregats d'entendre en l'aplicac:ó IU les sancion.1 n
la I tàlia ¡eiJ:;ista. El primer acord relatiu a z•embarg.Jment de les armes,
les mumcions t el material de guerra h4 estat cosa a'horcs L'acord r elcz,..
tiu als crèdits i a les e:z;portacio11s haura estat cosa de die:>. l creiem que
no caldran gaires setmanes per a arnbar al bloqueig ejectiu.
Però no és suficient çue els acords de Gt11.ebra siguin r àpi!U. Cal que
llurs ejectes ho siguin ta.mbe. Mentrestant 1rwrea home, i són destruïdes llars, ha tet remarcar Antholly Eden. El caràcter gradWll de l'aplicació de les sancions no s1gm¡ica pas que s'hagi de passa1 mesos en l4
graduació. Tan bon punt es comprovi que les mesures ja pr ese.s no són
prou eficaces per a deturar la. guerra, hom h4 d'apl.i.."Ur-ne d'altres amb
seny i coratge ensems.
Podria comprendre•s al capdavall, que la. Societat d Nacions no ha..
gu.és aplicat l'article 16 del Pacte, article que s'enceta aque3la vegada.
Allò que no es comprendria es que Uft cop posat en moviment fracassi
per culpa d'una a.plicacio tamtàa o d'un sabotatge. La no aplicació de
l'article ha·u.ria dut l'enfonsament de la Societat de Nacio713. L'aplicació
fracassada duria, ultra L'enfon;;ament, el deshonor.

...

I bé: es preveu que n Mussolini e.s manté ferm, lC.. 34ncion.a ~
miques' i financeres en curs no tindran l'eficàcia necessaria /im d' aci a
alguns mesos. No solament hi ha el perill dels Estats intermediarb en
el proveïment, ans encara hi ha el jet que Itdlia. esta prove1da per una
temporada. ¿I es pot concebre que durant la ll4r~::~ e¡;pera segueixin morint els homes i caient les Llars? Tots els recursos ctiwtmis que 3'empru.
sin equivaldrien a un rejin.lment de crueltat.
L a Societat de Nacions no pot limitar-se, ~n cas de guerra, a le.! 1114sures a llar g termini. No pot preSidir mesos i mesos, enmig d'un enreno"
d'estadiStes, diplomàtics t tècrrics. la matança ajncana, oJIU! com més s'a,..
llargui més susceptible serà d'encendre una. altra m.:ttança europea.
Es molt difícil, en realitat, que les mesures de prcsrló econòmica
adoptades fins ací i algunes altres que hom anuncia tinguin una. inJluènci4 cteclsillCl damunt l actitud de Roma. Per tant, e~ presentarà ben
aviat el problema del btoquclg. Aquest constitueii. segurament, el m ltj4
ejictv; i r ap¡a que avu.i té. per a imposar-se, la. Societat cte Nac.ons.
El bloqueig és una mesura continguda,

en

forma uteralment rodi-

rol en l'aparúlt primer. dc l!4rticle 16, i en ¡arma atenúllda en les interLa presó de Pamplona ~'::::l~~n~~b~u~.. n~ea~:!ls ~! pretacions aprovades per l'Assemblea. Sí Anglat rra, o qual.sct70l aUre
l..~~;¡•:rnya, no h i havia lloc dlipo- Estat, ool jer apeUaCIÓ al bloquezg estara plena~cnt dif la legalitat mntb.c per als preso~ t rasllac.nt:;,
ternacionaL
Avui_. aquest obstacle ha de¡.apare- 1
D esprés de la resolucio prómsional sobre el bloqueig ado¡>Wda l'anv
¡-ut.bD ur.a banda les ob~es fe tes i ja 1920 hi Ira lel ruolucwns ctel 1g21 , en les quals jigu a, a mé¡ a mé1 del
a.ca ades al C asU:ll de l1¡uerc.s, ofe·
•
·
-• ¡e ï
Rec""",... ol darrer
rclxcn aquell Uoc: d'altra part a lla bloqueig econòmic gra uol, el bloquCJ9 nar;.... e e ru.
"~""''""
•
f)
S
Presó de Bar ..:eiona, amb . l'allibera· diu l'apartat Jó:
·
Ul'!Dt de. jlrc51l!. ~ron·rnatius, no hi
«En circumstàncies partlcillars ¡ per a reforçar I& meeures ecooòba I~ =.e.,.a a¡¡lo.uerac10 qul.l abans.
_ podr
sd
ni ""'"Ftu· a) d'imposar un bloqc.elg efectiu el
¡ -ledbtamz.nt despres d haver Lll.ollC•(UDt a.,ues;;s re 5 :lOlb la pro- mlque:..
La e evc 1 -...... •
~ e.s P•ltn~·" c..,n..e ••U13..s pels .:.:.m...:lt clc •'lilni,J, ll'cfcct€5 mes liter al de l'Estat en mancamt.'lt; b) que Ull cert nom~te de membres de
~J.._J..s d~ ~~l'l':). en UJ.recc.o a~ dol3rwos en ~ polliAtiv penal aglo- ,ta Societat SlbUID eDcarregats de les operacions d~ c.oque!g.»
~~ ~ ~.1wp 1oua i de, .1..ur.,os, ~a l_l?era~ 1 afeolida p~r .la mfeccío, e~o
D e Jet, n'hi hauria prou, probablement, mb el bloqueig ejectiu. del
n r . ar~·~n.ment s:>H.c ..at "el DU· r,aw d... C..lHIU' un \ erltable c~am. e~ "toral de ,_ 0r-ritrea z 14 somalia italuuuz Es t ractaria d'Impedir el pro... e t<e ;¡u¡,¡c¡a et ieU trasihl a 1 ólp.n.to .:a.a.ana ~n t~~ I opmlo u
...
•
.<!la ¡;rcs.'i o abc adeq~ t ~ \.:;u.a.- ca..abna de sen"imcnts humanita - veimen t d'un uèrcit que sosté U1UI guerra Ulegol du de. ;nm! de m1ra
•.¡¡¡y¡¡, .1..3 ~Lc.o
fuilnmen.an (..J riS- en demand:l que a mb tota ur- deu prtncfpw gbU!brfnl Que Mussourn contestan amb acte.s de guerra1
... .s c.cn..,~·~::lS ue.e~tüo:>ts dw; :ou::.- ccuc a ".u•n aQu~. pr~ lra<;t.a- H o dubtem molt $Ï no t.'enen grosses dejeccions f.:J part deli Eatata
"
• 1 la c.ul.'~ <oi!l l.mu eo !!: •~> :L '"'.uaouu.;a. 1:.1 ce ab:ano era
•
.
.
~··cu,..r el dc 1•11 ··• t.n:J, ..e' \C· ¡ u 1. Cl1, ¡;a .:1 '" nca c.~ ¡¡_,._, ¡¡r-.t e.. , 'UICllllJTes ae l'organtsme {llnebn. Per altra banda ::mo. humUrant
t gro.
~ n ~·n¡reuj:àes per 1:1 ¡;ran a¡;lo- poss.ou~. · p.:rem que ¡~er part deb tesca. ta test que G inebra no ha a'adopto.r cep scmao a 14 qual no es
J 'll.C!o cle reclosos. m . Wl1.tre de que poden ter-ho, de llarcelona es· resigm MfUSOlmi.
r teu acolli fa, or:ablemen t la pe-¡ tant. es fara l'eiforç que cal¡ul per4. ROVIRA. 1 VIRGILI
• 1 a.fCl;l que no %1QdiA portar-la què la d.!Dillnda. sigui atesa..

ema du que
' e:.
,
f te Q

I

I

••

II
.. vul- Les màqumes de guarra lt.i llanes obre.t c:;unt a 1~ 1.1tantaru t. 1 , ... ,
...l
c:.ls carros d'assalt, es precipita la tropa, carni da ta arevenja o del 1a98. Es ~rt' au~-e·l~ c:>rr,_,.,r.sal d
gLïerra no acaben de servir . una Informació categorlca s obre la alt&acló actuat da la
-:...,..w ' s •
a.b•sslnla, pero el fet del pr¡mer assalt i la presa Italiana són l:megcbles. Les fotos recul~~~to~lca d ciu~t
tiCS mome!lt.s del prl'!ler assalt. L' una I l'altra són preses a bord d'un dels trimotors Italians d ~~~ml ·
• reflecteixen tota la foeca Intensitat de la lluita sobre Etlopla
e
e'

<Fotol KefStone>

la humanitat
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TEATRES

TEA ·TRE

TEATRE BARCELONA
CON fi NUA ttENUVAClO D'Al&
Companyia
DIAZ • ARTIGAS • COLLADO

---- -- - -

AvUl. a.lt, a les 10'15, preaen.
tach) de la Companyia amb l'e&trena de l'obra de Navarro 1
Tor rado

SIETE MUJERES
amb

asslst~ncla

L'HOMENATGE
A MARGARIDA XIRGU

dels autors

GRAN TEATRE ESPANYOl
ComoanYil de oomed1es valen·
olanu dlrl11da per PEPê ALBA

Són en crescud!ssim nombre les
adhesions que vénen rebent -se a les
oficines del Comitè Executiu, instaHades a "ATS" (Borrell, 111, principal, 1.&), totes les quals, gairebé,
man !esten, a més a més, el propòsit dels interessats d'assistir al gran
acte del dia 23 al Teatre Olymp1a.

Chem del dia
o Mil ouros 1 automòvil
Ntç, a les 10'15. Butaques

o~

MIQUETA

P odem avançar que a h ores d 'ara
ja han estat interessades un gran
nombre de localitats 1 que tot fa
praveure que el nostre homen atge a
Margarida xu-gu constituirà un acte
d'acord amb els mereix ements 1 simpatia que té 1 compta entre nosaltres
tan exquisida 1 admirada artista.

I

Ratolins cte casa rica

'Assoc'Jac'tó de lla
de Domènec de Bellmunt t Jv
Una nota
· de I
sep Hertrans, traductors. respectiva
ment
de t'obra a estrenar, en trt.·
Teatre Selecte
acLes 1 un epll.g «LlH-enat provu,, ,,

uewa, nit, l!.l:!l'tt.1!i111A. L'obra
que ea tara ceu~ena.na:
ELS t.Sl UOIANTS
dos acted. ae "· Soler Pen s
J..

U~d.A

Oo¿u.t!o

L.AOA

nA.!». acoo~stJ.en qt.ot lUXI es faCi
Com de COL.....lttud als SOCIS t co-

I
PRI· ~IA¿~:;;¡~~

rAHAuL..A

«ATS» PATROCINA lA
.o.=.:.JA
ESl 11Li ENADE lA T[lfl•
t rJ
lnLO
t'" N
PORADA DE I[tAfHE
.

1!.b U 1~ A .ttl.AU.A.

SIETE MUJcRES
TeA l ltE BAkllELONA

Prmc1pa1

CATALA

Pala ce

Molt important!
Vegeu, a la pàgina 12, l'anunci de

POLI DESA

Teatre Olympia -- 23 octubre

Avui, tarda, a les 5. Bu taques
a 1 pta.:
MI QUETA

2 ptea.:

TELONS CURTS

~·~~~~~-s~~~ ~am;r~

R~:n~~ V~~e:E~úslques>>,

a utor d e
r~pon. ~ls ms_, • <\Amlc:; del Tea· que ha apare'lut dms la COI.IICC.tó
tre Gat.ala» 1 els socis 1 cooperadurs <•IOl nostre teatre». !tE.ttre d ues mu-

~;~~;~~~~;'~~.;,-~~·~e~~~!~: ~·~~~e~~~~e~~f>;.~r ~~~~~·~~~~~~u:e;l~;
b.ertes, 1e 1e.s .~llei.. d «A~». &e- ara no n.:J:n pogut veure· la repre-

eLa l.Lsta de la Compafua del tearo Espailol ba causado gran unJi es!ó..1 en los med.tos teatral es, so·Jre codo, en lo que se reitere a ta
¡Jrimera actr!z. Asunción Casals,
con todC's los respetos para la dama,
¡Jroced.e, como actriz, de un teatro
..te; Paralelo, de marcado caracter
vodevilesca, como el que dirige Sent¡Jere. No parece, por lo tanto, la
11gura màs apropiada para el géneCú clàsico castellano que corresponell! al teatro Español.
Mientras tanta, se quedan èn su
casa actrices de la categona de
tl.lla Adamuz, de Carmen N.ulZ Moragas o de t-armen Munoz t:.ar, que
.antas temporadas han llecbo cor.
..sorrà.:;."
Aquesta és la polidesa de la gent
v•. dretes; aquesta es la «tudalgwalt
ctels .¡ue mUlleu la plOma en Uot;
aquesta es la nOblesa de «Ya», el
tu putatiu de ú.1 uebatelt.
EL.

MON

dOS E ~

U
LlltfA "P-R

talunyalt, tradueix «La dl vina coméd!a,>, li diuen el Dante iliguero.
Encara no ha acabat l'obra, tot
just ·està escrivint, 1 ja hi tenen
grans eJperances.
Tantes que, no sabem s! la senyol'll Nlco1au o el senyor Mar Lon -sa·
bem per!!. que ba estat un dels
dos-, ha dit:
-Nosaltres Ja ens fèiem aquest
càlcul : mentre esperem l'Obra de
Sagarra, perdrem trenta mil pes·
setes.
,uN • EST I U S UBVEHCIO ·

U~

A mes

S emLla que, r.ant t:l seuyur ~~~Uc·
tor1 com la sen.)lura .Nicolau, emprew
sariS suovencwnats pel senyor IJU·
rell, 111, pral. Ú::l.' persou ~s que uo :..mtada: p.¡r.¡ue t.s tra~t!A u u.ta oota ran 1 Ventosa, tenen Krans espertm·
lúrmeu part ' i \l • ..!>wctaclo» 1)Vd.en 011111, setll>tulo:, uttewgll11t, cosa que ces en l'obra que est.a escnvmt Joauquuir les localitats 1 entrades a la I no passa amb mottes cumeu1es de sep .'d... de !:)agarra, a.1 qual des que
taquilla del mateiX teatre.
les que s 'estrenen
en les pàgmes de «La. Veu de Ca-

li

qt.e s'allargt..l amo Lrent.a. mu pes·
setes mes, en cuncepLe de suoven
cio
~ la tournee estiUenca de la
cc...mpan¡.• suovenClonada
QUI S~>Pl Potset son aquestes les
pesset.;s 4ue hom espera perdre Lot
esperant l'obra de Sagarra..

GO VERNACIO

*

u

I

AMB EHuiiME CONGUxREN~

S'ltJAUGURA LA TEU
POllADA UE CIRC

CAMISERIA CARLES TORRENTS

PULIUHAM A

-------

?·--Necessiteu

essU:; ::::u

LA DAMA BOBA
Sl El-E IUIUJt.RES

- --------- -

¡

canv1ar
els vostres mobles?

I

-

Passeu per

TEATRE NOVETAtS

l

•

Hotel de VenJes

•

éCtmt.

Pelai. 8
COMPRA

VENDA

CANVI

Llibertat provistonal

Oecorat nou de Ramon Batlle.

TE A TRE NOU
GHAh COMPAN YIA LIR ICA
DIVO oarJtou. PAU ti.ErlJ.U\J::!

AV•ll, taraa, 4 ao. PouUJar: LOS
CI.Avo:L~ • LA uuLUI\Ut>A · LOS
Lic. Ahk'ÒON. hd, 10 la: UNA
hiiSb hil<>). Extt delirant:

La ae1 martu¡u oe ro->as
pe, Cllvo PAU J:iLrll'OuS I t..ltrt:S

w te;preta.

S1l: 1E IVIUH:RES
de Navarro 1 Torrauo. autora ae
L A PAP IRU S A

l:i KAN PR I CI:
VODeVI L CATALA

----

AVI.Jl, t.aru.., a

lea>

blfl:

vU.)II~S .. .

hu.. '-'

¡ran wt:

¡,¡

SIETE MUJERES
TEATRE COMIC
PALAU DE

L~

REVISI A

AVlJl. tarda, 5. .BUTAQUES A
1 .I:'.LA.: EL Hl:.~l:l~LUN UI:. LA
R EI ~ À t< ... 11.1 l¡¡. el cran h1t:

t:.L. ItV •" "' '"- 11• .,.,.

Avui LJ.it, ESTRENA Cie

l.Uiil

DIAZ • ARTI GAS • CO LLADO
Debuten avu!, nlt, amb

EL ~Lil.tcLl UE lA COGOl
ButaQues, 1 pla. Cent
foll, 11 40.... t . b " ,aQUI.S, 1'511 lhll

.JLt..

trtomt de Mapy Cortes. Terueta
Moreno, Roseta h trnaez. Isabel
t.s.oron, ban ,pere, Leon, Alaru,
u ortu, au ot1.lol1Jmbll l>l.RL::>.
úrao preaent.aeló

CINEMES
Ali I UALlLJAUES
HORA I MIToiA ae pr~rama . lll ·
W!reaoa.uta 111.10. ma.:~o.n.. ae"oua e.
UOiJC181'1 I'Af h E oiU UHNI< L l t'I
¡.tr"'lram.a "" CUòitWU, IOlilla~ pe¡
u1bU1XOS, Uooumentalt, Var11·
taU, t:I.C I liL IOlW¡Ja.;~.;,. l» H iu'-"' o
, co<I I'L ~ tn una to.~hclotoa COLa&
01&

-

...._.., .u~.uA ~.;,~i\ c-~.&:. LJ\

l'IU .lll

....... aerat.

h.\.

L

"..,t,;

1\ ..

...AJ.., L .............~:r

,..,,,,..L t..:L.!t TRo;¡, l. U•

h~ l b.

MEl RO POL
AVU1 , tarCla, a tea 4 1 rut, a
le6 10. DOrioJt; MENOS SE l'liON·
SA. per Busttr (;rabbe CBOllllllCllt

leotl•ln
1

""'

u"'"•

L v .... IZ

"•~uer u.~.

-

~

httre"1a ' Mtt ·
oouttt.ï.U oe s:.•

... .,_\.u.~ ~ilJt~:ul~ 1
tl ...,.... ü •~•'-.a.I•itl

Os pres en to a mt esposa
per S11v1a Sidney I

1U'15:

SuLriJ DE rHIMAYERA
1 .....

t MP RI: SA GA PIIUl

AYU!, dlmarta. Tarda, a lee t .
Nit a lea 10:
CURIO:IhJALlES MUNOIALES
LAS EMOC IONES DEL AIRE
k~ ~L rON~U UcL. ~~ ~
(dlbuU en ÇOIOr) 1
Ja meravellosa peWcUla:

C A P I TO L:
Avu!, sessió contlDua de t a
12 ·~0. LA NU'iiA IJ~ 1-liANKèNb
"I tolrt, J..l"' I:XI.18 IS.....c.ou ; &#ONU ·
Cio A 1 U Hl.JO, per Jack l:I01t
11: X G E LS I O R :
Avw, aeaslo con~wua de 4 a
12 JO. ASèGURE A llU MU.Jt:R.
en e&P8lll/'01, per kWw .Rouuen 1
<-oruou A.Lon.ene¡.·o; UN AVcN·
Tvrl~ttO AI.IIJAL, l)er h.orutJO (;U!·
mllll, uObLa. b~\;ULliT HU, per
.t'DJ.Ilps .1:10.unb11 1 OIIS.JIXOS,
COMTAL:
AvUI &eSSio continua de 3'45
a 1:.!'30: llUE HAY NLLLY'l, eu
esp.u1yol, ver raUl Alwu; ORO
l:l't LA Cs.L.LE, ¡¡er AIDt::rt .l:'n:Jtan~ ..A\.òA"INI, per lvao !'etrowlcn 1 U I~UIXUS.

RU~IA Hi:i~~TA

1940

EJUT ORANUlOSJJ

URQUINAONA
Avu!, tarda, a lea t I n.Lt, a
les 10. La ma¡nluca proauçc¡0
e.. p~yola, trlomt ae l'eXimia actrtu
Catalina Biroena I Llult
Alonao:

Julieta compra un hijo
t'rop..r .. eeo.renv. . .IIJ IWU de Re·
ne &#la~r:
EL ULTIM O MI LLONARIO

Tres lanceros bengailes
per Cary Cooner

PREU

U~

lC: l 50 ptea.

-

lllla a les ;, 30 1 lO 15;
SUENO DE PRIMAVERA

iJe.

ANUt,Ci t U A
Llegiu L A H UM AN I TA T

Y R I A:

CI NE MA CATALUNYA

AvUI, tarda, a lea t . Nit, a lea
10 PARAMUUHT GRAFICO PARAMUUI'6T N ~ W S No. I (Rt·
v11ta); BAliT A DE RUI DO (UI·
bUIX dt Betty Boop) I
freder~o Marçh I Ann Sten en

AVUI. sessió continua, 4 tarda
a ,;.~·ao w,. Extt dellruúu de 1"
¡¡u~;o~rooucclo nadoWU C.:!.t .t;:iA :

VIVAMOS DE NUEVO

NOBLEZA BATURRA

UL 111m de Rouben Mamoullan
( Diitr tbUit per Art11111 Aa&ooiats)

FEMI NA
AVUI.

GRA~

EXlT

tloan Crawford, Clark Cable
Robert M ~ ntaornery
en

~ .. ~¡,le-.a

'>11 A L k

Avul, &eliSIO çan¡,wua de t a
l:l.sO. SE 1'4E\.cliiTA Ul>l PttO·
1 "'" 1 Ok, en t::òP<lllYOl, per l:.U·
mW),a Lov;e 1 v.~nne ~..>lb..on, EL
ka. Y SULUADO, per I:anlJ Jaunw"s, "'-A••uu Ur« HO~tuulE u
Uh hUnlbttc, per ueorro.e O'llr1~11
t OltlUIXU!i,

CINt MA PA RI S
hi 14644. AvCia. Pta An&el ,
11·1.1

TARDA t '30. NlT. 9'45. El tllm
de Kma Vidor:

EL PAl~ NUESTRO
DE CADA DIA
Alady 1 Lepe en el
n&.CIOnal.

Cuanoo el diab:o asoma
Pr..... u...Jo

'-lAr"o UOLDW\ 111
MA 'l'ER

Four del cinema nacional

Horus t1e proje<lC.lo: 4. 8'20, 8'2ll
I 11 . per lmpeno Araentina. Mi·
QUil L1gno, o~ oan ó urouua t
" '""'e ue Luç1o - l'< UJ.'A: uar.
,.,,,. ,·o......e¡ vro. nuna, a lc.. 10

F ANTASIO
Tarda. a les 4 I nit. a lea 10
Maun oe Cheval íer en la Cllver.
lolt.&. c;aa:.... ..._..

EL CAdALLER O
DEL t-OLitS BtHüt:RI:.

- - - -----

dt~ertit

tllm

6ll horas en el cielo
amb Conesa 1 Nolla. OE. MATU>IAL, 10'30.

DlU~.

~ L VO li f Kè t;lrii;MA
i L VIJ~ I ttt. t'kUlòliAI'IIA
Av•.a Mt-..ral • Calabr1a · l . J~JU J
Contwua, 3'30: LOCO DE VE•
RAN u (l:.die Cantor> ; ttEVIS"l A·
Ulti.UIXUb (Popen) I

R EüïN A

PUHLl · CINtMA
Sesa10
~J. A :

contwua t:)e¡ent UNA PEI:>HU llt;JAitiS DOt.UMtN·
TALS VIA I GES t lo

PATHE PALACI:
AVUI, aesa16 conti.Dua 4 tarda
a 1:1'l5 nlt:
EL AGRESOR INVISIBLE
per Wlll Boyd, t t 8 ;¿o I:>•CE)
UN D08LE SECUES)RO
per Mary Carlista. b 1 11':.!0. UNlVEW>AL
ASEGURE A SU MU.JER
per Raul Roullen 1 Comuta Mon.
tene~;ro, l>OX, en e;;l)anyol. 6 1
looo na 1 DIBUIXOS.

VAR I ETA TS

Luiu Ullrtch I Olu. Tsohechowa
(5

COLISEUM

l/U'l~

AaQuermo
A te,; sao

TIVOLI

l

lU¡

TODO COHAZON
Trlom.t ue .Jean Parker • olamme&
Dunn, Stuart Erwln i Una Mer·
ket r6 1 11)
DlLLUNl:> 1/Jl>rE.NT.
TftES LA N l.~ROS BEHQALIES

OLYMPI A
QRAN TEMPORADA DE

CIRC EQUESTRE

Llegiu LA HUMA NI TAT

Frontó Pnnctpal Palace

MARYLAND

Avui, d.lmarts, tarda: LUCIO •
8/UI.ASOLA contra GOENAOA n.
MOTR1CO. Nit: OUILLEK:\iL.'I¡ •
TEODOdO contra LIZAlili.AOA
Il • MAGURJ::UUl 1.

8ess16 contwua. Tarda, 3 30.
5'3J, 7 16. Nit. 10 ·
EJERC ICIOS ESCO LARES ( Dt·
bu1xo~) :
NOTICIAR I fRANCE
At;TUA LI TES:
INS fANTAih;A¡;
OE h OLLYWOOD ;

fR ONIO NOYE IAIS

NA ~OCHE DE AMOR

• enu;w. ,uPt.r¡;o, ,;<¡.Jc...,,o dntmit·

ugoa:lca ~L Grace Moore ae1
.ctro;>olltan Opera ho....e, de
.iova 'tOU.. - PRKUS; 8 utaoa
J 311 A Iee 7'1it t'M,
'

Avui. dimarts, tarda a les 4:

Part!~ a llàlu. Cia:>! U J
Vi·
LLo\~V <Xmt.a Az..t>lúLii:..\
ll.O
KRlU, Nit, I .es 10 15: l::'artlt a

dlltella I.!RRU l'lA - EROOU lV
contra FIDEL • .BLDIOER. - Qe.
ta.J le JIV e&nelle.

r A

........-.

MUSIC·HALL • CABARET
De 6 a 11 1 d 11 a 4 mattllad
k.SPECYACLE A L'AMEfliCANAa
h~::>Ut<L:.ttA.I:>LE

CAHTEU.

CASANOVAS JAZZ
Mlle. Gardy-Bella Cnstina
L. Alcalà-P. Rodríguez
GLOBIA LIBRAN

POM PEI A
TEAI RE MUSIC • HALL
EL MILLOR CARTELL

JULl I A

SUAR~Z

~HAZALtMA

EMMA MAHuUES
Hnas. Lop-Zar

-8emula qut al senyor u uran

TEAT RE

lGiA

-- EXCELSI OR

mes, !espill que ens aca·

*

u~git

ANUNCIEU A
LA HUMANI TAT

I

la Jorm1aaote

DEIVIUN 'S JAZZ

Vent.v!:>a 1estan «treballanL» per tat

eu

ue

Rigorosament reservat el dret
d 'admissió

AM B b11. de comuntca1 la nova
preceijAGAkHA dent,
ens c.1u ara:

Al .1arge de part!aiSme, exempt en
absulut de
<ltlcutues, poSICIOns 1
pw.t~~ de VISta, q,h; resJ,Jec~a. peto
que uo pot I.Jm...,art.u eu ca¡J .:.ellt.H., 1
.t:>rl.LUvA. bCl.Ol ; .t\.... vtU'W J.~ v ..._..oc J.i:.!:;,
u acord amb e..:. seus preceptes .-st'\ tu tariS, «Associació d e Teatre ':le·
AVUi, tarda, a !es b ló. LA BU·
,cl.t.e», vetuant ¡.~e. mLeres.::.os geneANEU AL
!'AvA b4.c.::> <.:A~. li .t".L'W:
rals de •.1 nosL. ¡ est.ena. es perm..t
E~P ANYOL
La Veroena la n:110ma èemanar a tots e1 que estimen el
teatre cat.lla 1 al.> .,u~ en lW aspect.e
I)C18 prwclpals
artistes de Al
Demà,
a
la
nit,
que
tm
Jrà lloc l'estrena de
úompany1a;
moral o mate¡ . ".l e1 tenen un gauCll,
t:L St.l'h v•~ JOVER 1 L'A·
que vutguu1 deixal de oanda apre8Al UOttOñA
LA U lJL.u.o~J .::iA
clt.clons 1 vat.lcuús concede1xm un
En reu.~ amr a augdla e!.s infoc·
pet Maria Santooha I Antom Ga
prudent mar¡¡e rtl' CO~>Uança 1 marumactors, el senyor J over Noueu eiS
ton. - .Nl'i', a les 10 ló. LA J:sU·
festin sense reserves la seva sunpa1A0A t.u..::l CA.ttA. 4 • .P'l.l!..:>. Lat.
explica que diumenge navm esLaL
tia, sl lés no. • Je.; formac10us
ooruca 8al&uela en un ac.e Cl1.1 Poblet per tai d 'ass¡stu at IIIUla·
protes::.ional!. -4' .e conreuen el teatre
Vtell.ia en 4 quadros:
de S. SOLl.:. .r\ t'I:.!'US
ment del reLrat de l'aoat JJordra que
Creació graciosíssima de t'frE ALBA
eis mataronins ha.v1en otert al .PaLa canc10n ael olvido nacional.
So és un recret per a n1ngú les
tronat del Monestir. El senyor JoL'
obra
bomba
:
La
més
divertida
:
Cada
paraula
és
una
sorollosa
rialla
1)el P1lar Navarro I Enrio Zabarte
Clilllpanyes ...et ot.JJ;te.s tetes pubil·
ver alegi que ll1 havia aSSistit molta
I l'òpera en un ac.:.e del mestre
ques
darrer
am..... v011tra la compaKCnt 1 que es varen pronunc1ar e!.s
Mascaam:
nyia titular del Teatre Novetats
dtscursos de rigor.
L
ECTU
RA
D'U
NA
O
BRA
«N1colau·.l'lc..-tu
"'
tls
que
s'mterescavalleria Husticana
Llts Han 08.1.., la qua.! presenta un
Acabà ei senyor Jover la seva. con1
Teatre Olympia
sen per les coses del nostre teatre
segu1t d'originaLs i espectaculars versa amb els penodlstes dlent-ivs
Debutara 1a notable tlp!e .I:'ALQ.
tampoc no desconeixen els resultat-s A la Societat Iris, de Mataró, 1
MA .I!.;:,IJALvllLLU, acow¡,¡auyu.ua
malabansmes torça interessants.
..
que estava. estudiant les poss1btllt.ats
ae,11 ceu:o1es cu.utaots ~ ehp San
qu~ aquestes c;.~men cen a donar.
El públic no escatimà els s. us d 'habilitar el local d'aquell edihci pl!'r
A¡¡ustm, Pere fo nt·Niola 1 M:1r1a
s'ha
«Aurora
Boreal»,
Ultra pre:t!.,!o.so. noms de nostres
ap.audlments a totes les atracc10ns a destmar-lo a despatx del governatt;.ntooua, - uema., 011Dectes. u.t..
presentades 1 sorti p lenament satis· dor general 1 ot1cínes per als serv~:u,
.I:> U 1' ae1 ¡rao atvo renor TINO
autors, figuren en la cartellera d 'r .
d'Agustí Collado
bteS a estrem.• pe. aquesta compa• f
I"OLGAR:
I
n
m• !et d'aquesta notable inaugural de d 'Ordre Públic, dels quals s'incautà
LA uullUESA DEL TABARI N
ll ~la , els de mo.ts autort' que gatre·
circ.
D iumenge al ma~1, 1 d¡.vant un
S.
l'Estat.
Ulvenwe.., ~:~~trena Cle LA PAN·
bé inèdits han sab •t guanyar-se U!l nombrc.siSS.m aud•..or! f ormat en la
TALU~s:KA, s.une' a Am1chatll·
lloc
que
e. ~ fa mereixedors d'estre- seva major part per acU"lus 1 actors
il
Uuva 1 el mebtre l'erran 1-ontana
nar publicam€ •. Aqt•est sol fet hau- de l'Agrupac1ó Esccnica da la Soclena de pesat molt en la balança de tat Ir.s, d e MatarJ, que
dlngelX
Sempre eiS espectacle.. de tire han
ICI:i apreclaciorJS.
Leandre \1 tlaret, Agustl Collado do· estat OOJCCte a espeCial predHecc.o
LIQUIDACIO DE TOTS ELS ARTICLES DE CAMISERIA
nà a conèixer la seva úh!ma come- de les ml!ltuuas. 1 el.> motlus d'aCal ajLde r .s1 ll•és no. respectar dia en tres actes .. Auro¡·a Boreal"
questa preclllecclO, pot:;er ca, aJ.Jar
1 GENERES DE PUNT
ltAIH~
Bl;Uelles truc1a.tvt. 4U~ plasmen en
La .mpressló que l'obra causà !ou a lercar-:os e.1 ,a Slmp.e ps1co,06111
ARTICLES DE QUALIT A'l A PREUS VERITABLEMENT BARATS
Compan11a dramUica MARIA
una ~eallt~t, ~~ ll m~te¡xa ~nrera tan exceHe::tt 1 de tal manera es sui>· de les esmen~des mwtltucts a lc.!.
tòUo:HiicKO rc;IHAN DIAZ DE
que o.., . o-·~ a
' I!' lCten
Us interessa visitar aquesta casa on trobareu grans oportunitats
or- ratllaren eLs diversos passatges co- quaLs atrau ~·a mena d 'espectac.es
MENDOZA
m~clons to~a.....r j. O e~er ~ rfU· mies 1 dramàtics que l'obra conte c.'exerc1cls arriscats I Vlolents on es
~
~!sores m! u rtac~ n em que el Comitè de Lectura de la dita P~·esm la for<,;a 1 la destresa. Ultra 34, PORTAFERRISSA, 34
TELEFON 17482
Avul, tarda, a les 6'15 1 nit, a
interpretacions en' llengtFa ve~~la· entitat seguidament assenyalà d &.La alXo, la nota. humor!3t1ca- un llU·
. wS
.
· per estrenar "Aurora Boreal".
1ea 10 16, l'obra de Lope de Ve&&:
1 morlSme un XIc d estar per casa, peSense ubudt 01 pretemr lll.trf!'S 1 Com que és a premsa 1 a públic rò dlflcU de reaatzar - donada pels
formacions qu ba >e•• estan gestlo- 1 als quals mcumbe1X jutjar la tasca augustos t pa.Jassos es sempre a gra- .l
nant ae<.. .segwr tectre per a llur de l'autor, ens reservem el judici que dosa als puo,ics entusiastes partldaactuac¡ó els :at ans n o per patrio· l'obra ens mereix per a exposar-lo ri3 d 'aquests espectac:es e.s qua.s
tlsme solament s1 per un leg1t1m 1 a l seu dia .
potser, en fruir-los rev1uen 1a p:a.
Navarro 1 Torrado estrenen avw, dl· I amor propi •1 IJ<.L·. evlt.a!· nos la ver- • Per avUi limitem -nos tan sols a nera 1 optimista època de la mlan·
marts, nit, 1a comèdia
gonya que a . .;... Llt,.Ji du que el tea- I recollir la primera impressió 1 teh· tesa.
tre català ' una. Husió n ostra, q ue citem l'autor que sabe, sense fadi.No és d 'estranyar, doncs, que da·
sesvaelx en c. tc.rren, pràctic, cal gar-lo gens captar-se tota J'atenc10 va,nt la mau~ural de cuc d 'aquesta
IY
¡;;;,
qu ocup em ei !.JStH lla"
d'un auditÓri inteHigent bregat a 1 t lporada., l'amplta sala de l'Olym·
Es pe, "4L1 ••
consideracions apreciar mèrits i valors d 'una ob1·a pia. es velés envaïC:a per enonne
que «Associació d d Teatre Selecte», escènica.
multitud desitJosa de presenc1ar 1
com semp.·e, predir.ant amb l'excmLa pr mera representació d'" Aw·o- aplaudir el seu espectacle preterit.
ple, s'honora a patrocinar la prò- ra B oreal " tindrà lloc el dia. 24 de
El prograt:1a presentat el passat
TEAT RE CATALA
1 Xlma estrena de <. .necre~ al l 'catre novembre, i l'estrena serà patrocina- J,ssabte estava mtegrat per notables
CompanYia NICO LAU · MARTORI
Novetats 1 ultra aquests mottus Ja da per la benemèrita Associació de i suggestives atraccions. un _xinès, és
solvèncta de M1chel Duran, autor, I Teatre Selecte.
de creure que sense articulacions,
Avul Cll.marts, tarda, a 1ea ó.
que es p!ega com una rmtja 1 es
Gran i!xlt tte la coméct1a de oio·
caragola CCtm un ofidi; cinc arns&ep Maria de Suarra:
cats perxistes: el popular Ramper,
La rambla de les floristes
amb vell i nou repertori, 1 una
«troupe» de sis xamoses noies, for·
N1t no h1 ha tuno16 per tal dt
ma ven la prunera. part del prodonar lloo a l'asaa•a ¡¡eneral de
grama.
EL SE\.AI;T Ua. LA CAPSeTA
lAI. segona part fou integrada pels
D'OR
óssos comediants, d 'una mtel:UgenQUe ea representar• diJous a la
.
"1
prevenir
ela
fluixos
c!a.
molt superior a altres comeblancs
1 Iu malaltlta ven•rtll'
tarda.
diants d'humana condició; Christlan
Am b l'unia produote veritablement efioao 1 de r11ultata at&ura,
Oema, dlm~"'t:S· n.Lt, estrena
de 1a comeellu. en trea actes 1 uu
Fleurette. un home 1 una dona real'A N T I V E N E R O L
e¡,¡th::¡ ae M1ohel Duran, traauclitzadors d'artlstiques acrobaCles; el
CI.:> ae Oomeneo de b ellmunt 1
SEMFRE CONDICIONS MOLT AVAN1Al.lu.;,t:.;:i
Demaoeu 1 opu.,c!e uatult •C<>n lldenclalit a.1 vostre rarma~utlc, o b6 gran Powell, emocionant trapezista; 1
.Josep Ber,rans:
• Establiments Vilar Via La11tana, 60.
Beby Maiss and Co. 1 la «troupe» ~t.~•loliêl?tlli&ó'ili-......,aifl*llill'""'""'.oiñiòl'llii'ílloót'f'f•íil·'i.ottllit•w....,·e¡,........_ _..,.____
• ·.............,••,.¡....
_..,.,...=•-•••UIUI.~

Gran lio.. ,,.,.r;yla de &.u~uela
Ol.ltireta en la qu¡u ll,.uren el•
81nllldllll Ullll.. nLS fin O t'OL·
UAA 1 ènoii.1 A ALtAGA

SALO DE NIT
Ball-Concert-Atraccions

NAT'l

S' ACABA

M~

OS H I MA
CORTS (.Junt Rbla. Catalunya)

maluma atracc1o

HOLLYWOO D
HAli DANt;JNG
CABAhl: I Afilli' U"tiATJC

-- - -

SORTIDA DE fEATRES
VI; I '-LA .....:; li .. Lt.li 1 c.li AMB
LA CULO;,SAL

DE MO¡~' S

JAZZ

A LA PISJA
ATRACl.l\Jno) ~~~ • "'""ACIOHALS

ESPECTACLES PER
A AVUI
TEATRES
Novetats - .t.araa: tLa ttawola de 1111
Uorlstes».
~arc:;e 1 ona. ;~ N1t: «Siete muJereu.
(;òmlc. - la.-cta: «M resbaton cte ta
retUa». N¡ç; ~~~ UUIDI.Jre IUVIS!ble»
Esnanyol - l 'araa:
«Ml~ueta» '¡
~Ctlel.lc ctel dla». !111t: atvllqueta» 1
ctc.¡"ollns cte casa riCa» .
Romea.
l'araa 1 nit: «l:>ueño de Prl·
ma verat.
Poliorama.. - l'arda 1 nit: aLa Clama
bo ba»
Nou.
la.rcta: •Los claveleSJ, aLa
Uo1orosa» •Los cte Aru.gOn». Nit:
•La Ot:t W8110JO ne CL)ijaS».
Prmc1pa1 . - l~·cta: •La veroena de
1a t>awma» 1 aLa Uololosa». Nit:
lLa CallC10U Cie! Ol VldOlt I aCaVSllefla rustlcana».
Cran Proce
J.·arcta. •Com mes costnn. Nit: aEl &erreu de la COC01>\,

CINEMES
Amèri~a.

u 1e1 a una uh•J~n. •Una
vida por ou·a» 1 tA~ua eu et suelot.
t;:,u mayur e~tLO», 11!:1 vaIOr de Clllno vuau1 1 aNoçl.les de
New r..ur~~:».
Aotuallta ...
Curiositats I ctocumen.
L>Hb u ..~.uantat.
Arnau.
u•tluura», &.1!.1 conquista·
Clot· ,¡·a.;cHne» 1 t1JeJa1ue souan.
Asto1 1a.
«La a~e¡¡e a1vonaaua».
Av1 nsuaa - tuna avenLUl'a ue ;:,ller·
Joc¡¡: nounes» 1 l orq uebtra lJlaren·
ce lllem1r
Bane1uroa. - t.Pecaoor a mer.Ua&J. a.El
correu de J::lomuay» 1 a<.:autJVOS del
Cleseo»
Bo•. u .. o.t
a.l!.n mo.1a comvama». &ToCio corazout 1 auu IUDOr eu I!.Spañat.
Boso.
l.l!ol s1n~e.¡¡ueu,.a ae ruoran•
1 «UllJlo!C10n ue 11!. VlúQlt,
Bohcm1a
1\lta llltl wa.vues ae enaUlOl'Baru.» 1 1:::0018 COU bU lllllOU.
Broat.oovay - , areao1a», at.l couquJa.
~ac.o.- lrasctO•C» 1 t.ueJo.u.ue soüart.
Ca ... ~<mya
al';uo!e<.a t.a~urra».
t;a¡u to1.
a<.:ouoçe a tu OIJO» 1 lLa
DOVla Oe l:.an.tl!ns.elu»
Centrac
«As ue liSes». aMI vlcta en·
t.cra» • aLa cru¿ y 1a t:SIIaas».
Co1osoum
a!jast a ue WI~Oo» t aVI·
V!iUlOS de nueVOlt.
Com•al - ~... ue nay Nclly?», cOra
.en ,a calle» 1 al:'uganlul» .
D1ana
aLa ley ac1 ••a.cu», «Alrica
muomaotc » • • J. uuo llu1· e1 aw<>u.
Entenva - ll.teL~ta cte tellctuad» I
«nonraras a tu I)UClle».
Esplai . · •t-a¡auh•.» •
nec.eslta UP
l)Ntectorn t uU¡oa cur.nosos».
Excel~oor cAse~ure a &u lllUJen.
cuu aventurero <~Uda.ol» 1 elJou1e secuestru»
FanLasto - •U cuballero Clel ~·olles•
J:ser¡¡ereJt.
Femma - a<.:uanao et alabJo asoma1.
Foc Noq - aCB.S.LúOb wr ..au, cA¡ua
tu e, suelo» 1 •o:.s uora ae amau.
Goya. · «l.iaut1vo del aeseo» 1 auro
y plata•
l na. - •El correo de &woay1
1 •~Ult.n !1:ato IIJ ur. <..:tosoy'llt.
Ku r~aat. «Amor en ruta». aLa le&1ou bl:.ocu» 1 eA&e¡urt~ a au mu·
Jeu.
lalel.. na - tCaro;.nat, al:'t~tr1c1o llll·
ro a una c&tre.Ja» t aLa tntceptdat.
Mar111o1,
"''la.uu.~,av». aoastll e1e muJert:,lt 1 arononua».
ft1~•i•~nd . «una uocne cte amor».
ll1etro:~¡¡ol. aus l)u:sento a. lW esper
sa. t • rrell liUlo.;er08 ocugalleSlt.
Mina.. - cOuvahes, estruauou, aJustiCia temenma» 1 a.E.l coHeo de oom·
bay»
M1s.ral - •Loco de verano» cRe¡t1nst
Areut~ll

.,e

1 «IOdO "OLll<IOUt.

Monuments•. - aUesule de caoduet:;s•4:.!::\lUSlça Y WUJCleS» ¡ «La caMUIIO illl - •~ucectio una noclle». «La
, llertnana l;;au bUIIJICIOlt.
NUtl;&. - aa.e.,,,:¡ too.udiaottu, lLa
f
IICCOol» 1 «LOU11Jfe8 ue 10aran1.
Parla. - «.1!:1 pau nuc:>tro ue cada
Cita» 1 160 nora.. en e1 cleiO».
Patue Pata~;e, - lt;l ~resor lnvl.!l·
bh:», eun C10ble secue..uo» 1 «A.se¡u.e a &u illUJer».
Pronc1pal. - e.o:.., smver¡¡uen.u de Moràn» 1 llmH ..clon ae 111 v1ua».
Pubil C1nema. curto:.u:.ai.S mun.
Cllal8, llllOilllBCIOn& 1 report.:it¡¡e~.
Rambles - •· au1ra¡o;; de 11 selva•.
tLas nt¡llll ae 1a IJOnera» 1 IEi pao
nuesu(J oe caaa ata».
Royal. - tEl a¡¡res.>r wvt&lOieJO, aBa¡o l)rOSlÓIIJ 1 eLa !~10U Otanca».
Se1~oct t;1na.na. • .aua noc•urna• I
•-.;otOu tuuuonacto».
Smart. - lLa c•ustera de 1a suerte»
I tl'reR tanceros ben¡a.hes».
S pt~mha. -· a.\l.aluerU& t:n
tlerra•
«~o 110 qutero 1r a 1a CúlllBJ 1 aLa
llc.-~nCJa».

Ta lla. - •Ocjada f'D prendu. d¡¡m~·
mtnla» 1 u- utnl•dactJ,
Ttvoll,
ll,us,a lllVl&ta 1114U».
Troonof - aA.uUli<~•aY». ao::sta de
mu¡ereat l t<'oaon.ta».
Tetuan
aue ucn a tren, aos ooaas:t, •M UJetcs, a;erta» 1 1E1 poue·
roso tsaruum».
UrQulnaona - cJulleta compra un
hiJO» .
V1ctor1a - aEI nombre e1e1 l'ilspano•
•Una afentura tJe ::.ntrlock HOlmes•
Volaa. - •le qu1eru y oo ee qU1el
eres», túuancto menO& ~e pten.>a
u·tES~II. en pa.ae:o~
V. ~lkYrla a::,e ue.'C&lta uo protec
tor.. el:;1 rey solaado» s acuando un
nombre ea un nombre•.
Xila. - a!l!avenndo por los 7 mares•
•El reeucltado» 1 cHubo que ç&Slll
Ion

-
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Tel.ton 22122
impremta
llUM.
I,L IIRS

f A Tal•ton t•44fi

Els salvadors
d'Espanya

•a

~ PRiUS Oi SUBSCRIPCIO
¡s•6Q gtoo
8Jf011onl un mil
0
' ' 60 •
for a. un tramestre

Heus

Co!r~

La fi de la lluita

Els i!' ..J ·:ig!o Futura saben que,

Heus ací co·m el vec La Llber-

JOta la qües;i:> de

tad:

lucha ya se sa be
«El fL 11 e 3 .
ad unes paraule8 d'El cuàl serà, !talla, arruinada, desheCatal. ..1 q:,¡,e no faran cap cha, tendrà que peJ.L la paz. o, me-

grat.'W at senvor Lerroux ni ats
amics ael senyor Lerroux:
. «El señor Lerrou.": acaba de recibl.l' esta enVidl<:~.ble denommación ·et. refereix e l;¡ d ~ «Salvador de E8·
dur.::.nte el reciente banpaña» -

/ Hi ha quelcom més

dlcho, qu~ cest..: la guerra que
ella inició. No hu. otra sahda posJ.tle. Esto ser.. : derrumbanuento dtH
fllSCismo. Pe¡<> tod1..J tendremos que
fcllc1tarno.s po.: t.Ul ya que habra.
desaparecido una gravísima ame.
naza para lt ~ -" mundial. tm penodico rnglés, viendo clara la situación, afir.waba. r.}... que las sanc1er
,·es son unr. adv~rtencia a los pai..Ses
d.ictatoriales. üau a1 0 J màs: Ja d~
mostraCión ¡:.Ien"' ~ qut. las demüCl'&Cias estàn dbpuestas a defend~:
~- razón, la justü.. it~ y el derecho.»
JOI

la llei

elec~

r~l. hi .ia. quelcom me~. l ens h.o
d1u, despres de oompadtr el sen:vor

Chapaprieta.

«Don J..Ja:¡wn Ct.apaprleta, el per
bre, no puede D" ::. Hombre que bus-

EL TREBALL •
BIBLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS

L'ESGLESIA CATOLICA
I ELS TREBALLADORS

Aportacions

En cEl Debate» del dia onze f.lel que l'església mexicana ha fet tant
UN LFCT ~ R de LA HUMAHITATa
et- la linea recta no acierta a com- present octubre trobem un cunós 1 tant. a tavor del poble, quan podr1a
.ltflerlo• Llalln• 1 Portu&al
prender el jue~s J di! los partides. Le editorial que comenta una pastoral fe~. a Espa.nya, ¡;.ra que manen, una uFuego .. terno», de Knut Hamsun;
' 3' - •
un trl.neun
parec1a sencillo llega-: a una coinci- coHectiva del clericat mexicà. Hem mtca del que dm que han fet els uln:'ulih (primer 1 sego,, volum), de
dencla de critcr:os. Ya va perdlenao dit que és un carlós editorial per seus correhgi<?nans de MèXic d'abans PlàciU Vi dal: «El monstruo», d'Eu.!!!u!'!!!n!!!t!!!r!!!lm!'!!!e!!!ll!!!r!!!e!'!!!2!!7'!!!-!'!!!!!!•!'!!!~l quete con que la coalición guberna'""~'~"!!;"!'!!!"!!!o!!!s
I!!!!
ds.ldo tt.orell
es que aqui, en el quan led.itorialista del diari catòlic d-e la revolactó.
1.. esperanza.
mental acab dt! obseqwarle. Y al
Si bé 1.. .trava en el programa d'«Ell D'ENfile GENER: o: Guerra I Paw,
!ondo, hay algo màs que la ley madrileny demana. llibertat per a
escuchar esta peregrL1a aclamactón,
Electoral. Por P.~ el acuerdo no b- !"església a terres d.! MèXIc. No des- Debate» tornar _els havers a la cle- (primer, segon 1 tercer volum-a), oe
e. propio Sr. Le.roux h.1 debtdo penparece por parte alguna. Ni apare- cobrim res de nou sl diem que .:ls recta, també ~e1en que resoldnen EJ Tol~ t oi ¡ «S in n:lvedad en el tren te,,,
sar a qué extrPmOS puede llegar la.
cErà.. Es (i.eciz, que &i no se retuercen catòlics demanen llibertat allà "'n p~oblem~ d~ 1 atur !~rçós, tretent els de Remarque; C( Mut\ecos», de Pedro
euforia digestiva d Ull honrado cootrn vez el coraWn, la semana pró- ells no poden manar, i allà on ma- du.~.rs d alia on fossu1:, seg~ns decla- Mata¡ «Rela to inmoral», de Fernàfl•
mensal. q ..~..e dó Lai modv llega a conxuna serà. pròd..ga en acontecurueu- nen o tenen intluéncia sobre el .Per rac10 del Uder catòlic Gil Robles, aez Horez¡ «Perseguint el sol ». d'.4 ·
¡810 l:.ierbaU.l.
ftmd.ir al jefe de un:1 simple mestos. Y si es &.::.1, podremos constg- der públlc exercelXeU una. dlctadura mmtstre de Ja Guerra.
I al nostre pats res no s'ha fet a
nada poUt1ca con ci benemerito connar que, nosotr:>s, a raiz de constl- despòt.1ca contra els que no pensen
Ja era hora/
Apor:acions a la nostro. Redacció,
toratur
en
treballadors
rtels
favor
cmdadano capaz de sacat" a nuestra
tuirse este Gobiemo, los vaticlne.-- com ells.
na~.oión del atoilatlerv en que se ha.
Ara mateix ens trobem que fa mes çòs. Arreu del món s'obren treballs Ronda de la. Universitat, 25.
mos «localizando» - como ahora se
lla. Y así, el .dl dia emperador del
dlce - el uomento cumbre de esta d'un any que l'església té una 1u: pubiles, es concedeixen socorsos, tS
Paralelo pucd.e verse convertldo de
Uuència preponderant al nostre palS, parceHen terres i es reparteiXen "Osituación.»
NOTICIARI
la noche a la mat~an~ en un salva-an1b mmistres catòlics, i que no .-:s tr..: els parats als atores de les grans
Bo, gràcies. t oonsti que no 1t.o
tolera cap propa~anda, declarad.3.- ciutats, ~reant els «.Horts per a
dor de la Patrhl..
diem lLOsaltre~ : h.> diu .B.eraldo
CENS SOCIAL OBRER
EL
qu~
el
però
Ah,
.»
telna
ment oberta, a. cap partit de ropos1- obrers sense
Sin embargo, ¿Cabremos de repe-de Madrid.
L'Associació de Penod.lsLes de Bar~ll han 1et els catòlics espanyols es votir nosotros, . ma vez màs, el con·
«Tod.o el baruuo y enredo promer preliminarer (!Ue con tan buen de- c1o, 1 es mante l'estat d'alarma
cepto que no mereco el caudillo ra-- vtdo aired.edor de 11!. ley electoral M! seo como nulo resu1ta.do - al me- les pnncipals poblaciorus del tern- tar una llei de contraretorma agrà- ¡ celona avisa als socis 1 pera.odistes en
dical? No tatl,aremJ> al lector con origina tn el hecl:j cb que el Ger llOS b.asta abo:<l - està realiza.u- tori de la Republica, avui per avui, ria que pnva de la terra els campe- general que el dlssabte vment fara
la repetiClón .. .: cos~s sab1das. Ni b1erno no tiene aút:. !onnado crite- do el presirte· .:.e del COns ejo con en mans dels catòhcs. I qae tant E.Cl rols espanyol,:,, 1 els llança al carrer llmnuaent al Jura& MIXt del Treball
com a MèXIc vulneren les lleiS cons- amb Uurs 1amUles, a la bona de DeJ. de la llista del Cens SOCial Obrer.
ta~poco c!ir mtoo otJ lo vez la opi· ri"' concreto sobre lo que qu1ere ~ Jos jefes de las n.IÍD.onas. EL LTObtermon qut: nos macc.: la conJunCton para ser màs respetuosos con las no no va a csas reumones otrectea- titucionals; aci, acordant concedJr que aquest, d1uen que ja els tinct.;à c..:al, per tant, i pel seu prop1 interê3,
ced.olerroux.k.ta, t:uyo resultada me- p,·erroga.tivas patlamentarias - so- do de antemano un esboZo de pro- els havers a la clerecia, 1 allt comoa- en compte el sacrúici l la mi.séna que tots els que no ban trames en·
nos enfadoso puede ser 1:1 confusión bre lo que q'.lisiera.
yecto para negoo 1~ sobre él. Se li- tent, quan poden amb les armes d passada a .la: terra, on gaudeixen ::1~ cara a l'Associació la butlleta que
la mà., l'Estat republ.lcA. 1 sempre tots els pnvileg1s els prelats de l'es- els fou facilitada ho facin abans del
del lerrouxisme de la csemana sanHa raltado y 1alt t una base de mita a oir a unos y otros sin sol- amb
" • L
de demà, dimecrès, car del contrari.
atacs verbals msidiosos, des c.e glésia catòlica i romana.
grienta» coa ~1 lerrouxisme de Ja discusió!l en +-saa conversaciones tar prenda. sobre su destgnio.»
POR SABIDD ...
«¡Ah! Si todas las fuerzas que !ns no podran ésser inclosos en la refeles trones 1 els confessionaris.
S&lvación de España.»
Es xocant el que diuen els prelats Esta~os derrochan en combatir a la rida relació. La secretaria fa tambe
1Nadlo paso sln hablar con el
porterol
ver pronunciat paraules poc afec- de l'església catòlica mexicana, sc- ! Iglesta _las emplearan en tavorecer present. que algunes de les cartes
' tuoses per al Govern. El fiscal se- gons el diari jesuïta de Madrid. Atir- S'..t acclon educadora. ¡Qué otra ::>e- ctirigides als associats amb aquest
(De <ABC»l
nyor corbella demanà dos anys pel men que ells sempre han treballat ria la suertt: de los pueblosl ¡Con objecte no han pogut é~r cursades
La Veu d ... Catalunya, tota e8delicte dc sedició, 1 el defensor se- pel benestar i per la cultura del po- qué elocuencta . habla. de ello el po. per desconèixer els respectius domi·
garrtjada, escriu:
cilis. Els que es trobm en aquest cas,
,
1nyor Meana demanà la lliure al; ble 1 que solament un Estat laic l i bre pueblo ... e~lc~no~»
«Una altra ~egada, en diverses
Alxi acaba 1 edttonal d «El Deba- poden passar per la Secretaria (Ramsectari ha impedit arrodonir l'ob:"a
solució de! Seu patrocinat.
manifestacions. de les modalitats
El Tribunal, desprês de de~libe-- social 1 educadora de l'església. I oo , te~. I nosaltre~ pregut;ttem: <.V:.~l- bla d'l!;studas, 12, prmclpal), on els
més distintes, hem vist barrejats
rar dictà. sentència condemnant el atirmen tranqwHament, com si t'IS dnem saber quma és 1 obrB: ea~ca.- serà lhurada la corresponent butlleels hom..:..s més representatius de les
caporal Genar GarCia a la pena de treballadors mex1cans no recordessm dora de~ Govern del segon bienm de ta. Les hores d'oficina són de quatre
esquerres rep'IDht.anes espanyoles
sis mesos de presó correccional m1- els trenta anys de dictadura que, ¡ la Repu~hca espanyola? ¿Quantt>s 1a. vuit de la tarda.
amb els socialistes revolucionaris. .1
litar i el vocal ponent presentà un a·acord amb l'església., exercí P orfl.- escoles s han obert a Espanya des
lc:~. massa que .ls voltava els torna.
UNIO SOCIALISTA DE CAque la Ceda està al Poder? I encara,
CAUSES QUE PASSEN A vot particular. La sentència no sera rio Díaz.
va a saludar amb els punts enlaire.»
TALUNYA
Parlen de l'educació qaan tothom ¿9Uin és el programa d'instrucció.puLA JURISDICCIO ORDI· ferma fins que no l'aprovi el geneEs una ,.~anera c",e saludar que a
Avui, dilnarts, tindrà lloc a.! Cinesap que Mèxic era. un dels pobles bhca del Govern espanyol dommat
' ral de la Divisió
NARIA
le:s dretes e:; wu que no els ta gràque acusava un mes gros percentat- ~ls catòlics? L'1gnorem. El que no
·
L'auditor de la. Divisió ha resolt
. e&a.
LA CAUSA DE NAVAS ge d'analfabets, mentre dominà l'es- ¡ lg~orem, en canvi, són. els projectes ma Untó, de la barriada d'Horta ,
1·~ inhi_bició a favor de la lll!.isdic- ¡
I
Jutge sen.r,or M _ glésia 1 que tou Unicament a partir 1 militars de l'actual mm1stre de .Lli organ1tzat per la U. S. C., secctó
Ahir al mati
Gtó «;lrd.màna, de les causes seguents:
sr dt1 ta' Revolució del 19 12 quan ~ls G'-!erra 1 l'augment d . . ! pressupost d'Horta, un acte en el qual prendran
• e1 . .
•
Num. 571, per atracament a mà t ·
part Lluis Ardiaca, que dissertara
mez Penal~e.r es~1gue a a presó governants es preocuparen d 'obrir , del s~u Departament.
armada contra Josep Verger.
LlegiU LA HUMA N I TAT sobre <CooperativeS>, 1 J. Fronjosà,
practicant dil!gènc•es de plenari en escoles, de crear mestres 1 fundar
Núw. 533, per coaccions.
A El Diluvio llegim aquestes P"de «Sindicats».
NUm 551 per incendi al Mas Ar· 19 causa que mstruetx pels fets ocor- bUoteques públiques. Un testimo:1l
raul es:
«La Repúblt'"'a, o los tntérpretes nau de s'ant Feliu de Sa.sserrea reguts el mes d'octubre de l'any de qualitat és l'ex-ministre d'InstrueNavàs. ~CO';Dpanyave~àal cló Pública J osé Vasconcellos. Foll
de SUS leyes, ~lot. condenado a mu- (Ma.i:Iresaí.
1 pjarat
EL NOU CAP DEL PARTIT LABORISTA ANGLES
chos publiclst&.l po. haber puesto en ' Núm. 559, l diligències prèvies 517 . u ge ~ &eu secre an senyor _ r- en temps d'Obregon qae VasconceEL SALON DE DTORO
1
duda o '.¡·atado de::pectivamente los contra Lluis Montblanc Beltran per ct:~s ~l lletrat ~nyor Vellila. Les llos emprengué una croada. per tot
misterios de Roma Y nv le queda al • tinença Ulícita d'armes 1 .fulls clan- dthgènc~es. consistt~en en prendre el territori èe Mèxic a favor de la
-¡Bonlto cuadrol
declaració mdagatòna als proceSsats cultura, entre una població d'analfa.publicista el .:ecurso de poner en destins.
<De «Ya»)
NU.m. 517, per incendi a Vic; con- I en aquesta causa. que es troben de- bets que l'esglêsia deixà com a heduda las patraftns de la Meca, si
rència e.ls revolucionaris.
'
qUiere decir alg.> contra las patra- tm Lluis Masramon Ribes i dos més. · tinguts.
Ara bé; no arribem a comprendre
A LA dURISDICCIO OR·
Núm. 516, .contra Ramon Fortea. l
ñas de los misterios, porque el m~
com «El Debate» s'esforça tant a Yer
DINARIA
h ometlsmo también es respetable Català, p~r mcendi a «Can Paro- ¡
fer comprendre als seus lectors
ler
..
según la. Iey y ;¡ara lo.::. juristas tam- sa», de v1c.
Núm. 572, per atracament L assas- ¡ ~·aum~or hB: re~olt el passi a ~a
bién puede ente':lderse que es indissinat de J oan Tuner Sagrero, prer lurisdlcctó ordm~na. de. la causa nucutible.
COn una buena interpretación de piet.ari de l'establiment «La Millah, mero 4811, que mstruelX el comandant jutge senyor Galan, per incen1 las leyes bien pudlera ser dellct1vo de Sant Adrià del Besàs.
Núm. 534, per ús indegut d 'unl- 1 dt d'un autobús a la carretera de
l1amarse laico o naestra República
Santa Coloma.
que, màs que laic~:~.. parece politeista forme.
I Sin duda. està.:t en Jo cierto los Núm. 541, contra Blai Martin P~
LA CAUSA PELS FETS DE
que cree..l que se ln. de reformar la rN, per tinença iH.icita d 'armes.
LA CONSELLERIA DE GO·
Núm. 520, per explosió d'unes bom· 1
· COnstitución.»
VERNACIO
t
de
Tramvies
de
PJtser si que e11. tarem un gra bes a les cotxeres
S'havia de celebrar un acte lllAhir al mati, al despatx del jut.
Lesseps.
massa.
gaire a Sitges i tots els «'illustres
Núm. 560, per atracament a mà gto senyor Urrutia tingueren lloc les
arnien s'excusaven. A l'últim hom
•.rmad~ al garatge del èarrer Ca- proves de plenari en la. causa. núva resoldre així la qüestió: «¡Que
mero 242, instruïda amb motiu dels
labna, 59.
hi vagi el que tingué menys vots
Núm. 531, contra Ernest Botes fets ocorreguts la nit del 6 al 7 d'ocen les eleccionl de diputats!»
Sandino, de Sabadell, per: tinença tubre a la Conselleria. de GovemaI ca-mbó va haver d'anar a di-ció. Entre altres, declarà el senyor
iillcita. d'armes.
vertir els comensals de l'Hotel SuNúm. 568, per robatori a mà ar- Damial D. Montserrat, processat en
D'un editorial que La Publicitat
bur de Sttges.
causa.
dedica "' les eleccions; ens plau mada al domiclli de la súbdita ame- aquesta.
reproduir-ne els segtJ.ents parà.- ricana. Katte Belly Perkins.
Ell LLIBERTAT
Núm. 561, contra. Prudenci Ser·
Per cert que ez lider tenia un
'· a¡s:
mal dia- havia de parlar de la
La. llei m1mfrup:~.l vigent fixa un rsno Goros, per fulls clandestins, u. Complida la condemna d'un any que
Geltrú.
La
i
Vilanova
guerde
consell
en
imposada
fou
h
posició del partit- i es mostrà
termini per a les eleccions municiNúm. 540, contra Joan Rocheme 1 rJ. sorti ahir de Presons Militars
amb tota la desconsideració caracpals. Per què no es compleix tl
d'ar·
dipòsit
per
Gargallo,
Haria.
Sede
comandant
el
Montjuïc
d'~
terística en ell, la qual tenia tan
precepte? Pe que la Lliga, que re.
guretat senyor Humbert Gil Cabreamoïnat En Pol en periode elecDEL CONFLICTO ITALO·ETIOPE cor..eix sense re~erve s la vigència de mes.
Núm. 567, contra Manuel Garcia ra, el qual fou condemna~ arran dels
toral.
EL INFELIZ NEUTRAL.-Yo 5e la llei munic~pal, no en reclama el PlUJD.et,
traspassat ja.. per tinença fets d'octubre.
L'oradar havia d'ésser presentat
quien ganarà. Gan2.ràn los alema· compliment? Q•.l!Ila. ratificació més d'armes.
i el cap Zligaire local ;a teía temps
ws, quo so.J Ics que fabrlcan los brillant poliria ::$ptrar qu ~ la d'unes
514, per atracament frus-que assa;ava el sennonet de preelecc10ns, en les quaJ.S la voluntat tatNúm.
almantes del dolor de caboza.
a la 1àbrica Borax i Productes
sentació. Peró no comptava amb
popular es pogués m9Lltestar espon<De «La Naciów)
POLITIQUES
NOTES
S. A., de Badalona..
el men¡¡spr.::u de cambó, putx que
tània, sense cap limitació? Tant a Quimlcs
contra.
amenaces
per
535,
Núm.
aquest es posà a parlar trencant
Espanya l,;()m a Ct~.tw.unya hi ha una.
Francesc Oil Femàndez, passa. al
la intenció del pobre Uigaire sit-ma~a de ciutr-.d.!m;; que no té repreE5querra
d'
Catalanista
Centre
13.
n\lmero
Jutjat
getà que volia dedicar mots elo.
sentencló a les COrporactons i que no
En
6).
Catalunya,
de
(Rambla
coac1
amenaces
per
552,
Núm.
pergovern
pot fiscalitzr..' l'obra de
gioso8 al Zider.
aquest. primer moment de la reoquè no ·-.é la llibert:lt d'expressió su- cions a Manresa.
Després, pen~. Cambó es tornà
Sense nUmero, contra Joe.n Llani- bertura del Centre, els nostres locals
dolç i donà ordres que el presenfic!ent ui dis;xma dels mltjans que
tinença d'explosius, es veieren continuament concorre.
Obturar n ". Vila, deper
tador s'esplaiés. I aixi; és com s'ha
Li. Constitució reconeix.
i
· ·
~-~ ......,,~
Mar.
l'acció i la voluntat d'aquestes mas- d'Arenys
inventat a Sitge8 la. moda de preNúm. 563, per tinença d'explosius, gu"" ~ wcis 1 simpa.t tzants.
ses no és assL"J· l¿a.r-se-les nl persua- contra Francesc Grataniu Pujol,
sentar un orador després d'haver
En reobnr, la Junta del Centre
è..lr-les; ans al . .ontrari, és treballar d'Arenys de Mar.
acabat aquest la feina.
saluda cordialment. tots els repuperquè la. tal ..nçada sigui més irreNúm. 498, per tinença iH.fcita. d'ar. blicans d'esquerra 1 envia el seu reMStible i tambê menys con trolad.a. mes, contra. Pere Lleonart Sans, de cord als amics absents.
•
- fecunda.»
Cambó va dir que si tothom A causa de la dlmlssl6 de M. George Lansbury, cap del partl't laborista
Salutacló als absents. - Actuació
Granollers.
complia assegura que seran derrer dura nt una junta del grup parlamentari calebrada a «Transport House
Dllig;,ncles prèvies número 469, Valenclarusta d'Esquerra, amb motiu
tades les esquerres.
per explosió d 'una bomba. a Santa del trasllat al seu nou local social
Westminster», s'ha elegit com a successor el Ma,Jor c. R. Attlee M. p,
L'afirmació esverà el8 escolta.Aldana, 5, entresol {edifici del teatr~
Coloma Ue Gramanet.
Un recent retrat del Major c. A . Attlee M. p,
a
acostumat
s'han
ja
perquè
dors
Comsenyors
als
cursà
Ollmplal,
Diligències prèvies número 530,
'
interpretar Cambó a la inversa.
atemptat a la. propietat a. la casa panys. Ventura Gassol 1 Enric Pérez
U
<Express- Foto.>
LOS INCOMPRENDIDOS
Q~an afiNI a, nega i quan nega,
de camp «Estruc» de Balsareny, \ Fa.rràs un telegrama que diu:
ajtrma.
«Amb motiu ïnanm•,..,ció nou loca.l,
.
o siguï.-segons El Liberal~ue Manresa. .
-Después de lmponerme sanciones 1
._ .......
«Què diu aquest homei», jeien
DiligènCies prèvies num. 512
no eaJ fer~l Ulusions.
eoo~ómlcas y militares quiere esta
• per us saludem afectuosament, 1 ho tem
àd.i 0 1 d tln
cPero aur:c. •.: las Cortes no se dl- sta . . .
muJtr celi:brD r la f¡tsta de la Raza.
ela sitgetans lligaires.
e an es a, contra extensiu als altres companys. Pre&·
suelvan por !a,ta de ley Electoral o e .c.lO ae r
4De que raza serà?
dent Marti; secretari, Chapa.:t
or lo que sea, J ciert.o es que las Emt_l~ Fenos Vergés, de Man~esa.
..
,
'
Diligències prèvies sense numero,
<De eLa Voz»).
P
Obertura de 1 Atene~ Re publica FeCOrtes estan agotadas; que los gru- contra Enric Extremera Cerós per
St.nNOT Pic, a Lleida encara con.
deral . d'Esquerra. - DIUm~nge passat
'
pes de la OposlClOn estan retratdos lesions.
tinuen detíngub 54 arrendatari!
Núm. 54!), per atracament a mà fou atxecada: la _clau~ura d aquest Atedt..sde hace un a fio, que los ministeà' Alcarraç per culpa d'un incomnales estim resqu\.:brajados, cuando a:mada. a Josep Borràs 1 Francesc neu a presencta d un gran nombre
pliment de convent per part del3
de socis, els quals assistiren emociono deshechos, por las esciSlones que Roi~
de Lleida.
Nfun 475 per reunió cl&ndestina. nats a l'aLxecament de la clausura.. canm;ges
en elles la.ten; qt.: los señores diEl .-r. Duran, que féu una vtPer •acord unànim de la Junta 1 els
putados no aslsten a las sesiones; a Marioreu:
IUustrissima. deu e.star
Sa.
a
lita
Num. 496, per excitació a. la se- socis presents, fou cursat un telegra.que la ·. · la parlamentaria puede ina.ssabentat d'aques' cas.
notiMaria
Saf:?-ta
de
Puerto
a.
ma
cTierra
de
director
el
contra
dició
media
como
pronto
tan
terrumpirse
Esperem que de la mateixa madocena. e diputades quieran hacer :! Libertad», Sinessl Garcia Femàn· ficant l'obertura i fl.Xa.nt el nostre
nera que han estat alliberats molt8
pensament polltlc.
cumplir el 1egla.oento; que falta la dez.
detingub governatius, ho :~eran
Ens plau notificar tal noticia a tots
• • •
unidad mora.:. en el Gobierno, tamo
aquesU.
Aquestes causes són trameses al els homes i dones d'esperit liberal del
como en la mayoría; que los acuer•••
cto:s parlamentanvs no tienen forma- Dega.ro...at, on es !a. el repartiment. districte VIII i ens posem a les seves
JesÚI Ulleà va discursejar e.z
lida.d ni solernrudad, Y que en las corresponent, excepte aquelles que ordres per a. portar endavant els
diumenge passat. I , com aqueU que
\ Cll'Cunsta."'lcia.s ~l que atraviesa.n per no ésser de Barcelona, ~ssen ideals que defensem.
no dtu res, "'e: dir que es frisava
España y Europa, est.l sltuación po-- aJ;, jutges dels na.-+tts judicia corper a poder ter acte-8 al carrer ·
..........
I hbca y parlaree..1tar~_. no pued.e su~r
responents.
SlStir.
per la qual cosa espera que la nor~
malitat constitucional no el fact
¿Para qué descender a. detalles
GUERRA
DE
CONSELL
e8perar més.
qt.:e lo demuestran?
CAPORAL
UN
CONTRA
El •enJIOT Ulled, pel qv, es veu
¿Para .ue Cli;..t.r casos concretes?
DEL REGIMENT D' INFANLA FIESTA DE LA RAZA
110 es recorda de la SOTttdt'ta qué
¡5eria inUtlll
TERIA NUMERO 10
va ter el partit el B de setembre
Es actema.s innecesarlo, porque es,.- Pentone el lector; pero el car¡..
Ahir al mat~ a. les 10, a. la. Sala.
¿Encara. li 8obra humor per a teT
1ur 1sta no puada por menos en tAn en la mem.1rl- de todos, en la
COnsells del Regiment d'Infand•
més cmaní/e&ta.cions:t després d'a•ta fa~ha q~e dedicar te un hom~ . n..emoria Y a J. \olS....J. de todos ...
Els cops, c~~des o torçades, tan freqüents en els
«L'lnParis,
de
fina.ncer
diari
El
\-"'"& tenir lloc el
10,
nUmero
teria
quell desastre?
Es pr1..-ctso no querer ver ni oir
liiJe al mo.~.
esports, eXIgeixen l'ús de LINIMENT DE SLOAN,
para hacer ~ I-. ilus1ó de que con Consell ..e guerra de Cos contra el !ormation:t, ha publicat unes dades
el qual, sense necess1tal d~ ter fregues, fa circulas
(De «EE Sol>)
este Go.:~iemo \o ..:~..t estas COrtes caporal de l'esmentat Regiment, Ge- amb relació s les reserves d'or del
•••
la ~ng, reduelX la congestió i treu el dolor gairebé
està servida F~pail.a en los memen- nar Garcia López, pel supo5at de- Banc d'Itàlia, !etes pUbliques el
va
xirola
ben
i
cosa,
a.ltra
Una
d.ia 30 del proppassat setembre, és
hcte de sedició.
a 1acte
tos actuales.»
alteracÍonA
les
de
rarld
Ulled.
dir
Presidi el Tribunal el coronel se- a. dir, quan encara no havia eaclaprepa.
que
diu
que
públic
d'ordre
Demés, el LINIMENT DE SLOAN és el millor <JU•
nyor Fermi Espa.Uargue.s. actuà de tat la. guerra amb AbJsslnla.
ren. l.e" eaquerre1 i adverteix: «Que
hi ha per a trewe el cansa.men11 donar elasrictlat
fiscal el senyor COrbella, de vocal
La reserva era, en l'esmentada.
pensut. que la. vella guàrdia, ara,
als músculs en. acabar el joc o l'exercici.
ponent el senyor Martinez Lage 1 data., de 4..251.000.000; o sigui, 83 mlcom 8empre., serà al carrer a. ter
d~ defensor el capità d'avtació .547 tions de menys que el 20 del mateu
Tots els atletes haunen da aemr·ne sempre un flascó
d'amo.»
nyor Mea.oa..
setemine; 453 mllions de menys que
• ma i d'exigu que el LINIMENT DE SLOAN hgun
A veure, un "l't:Ciactor de El CoAquesta causa es veté Ja el 15 de a. fina.l.s del mes d"agost, roll mlli(lns
en tots els horiquiru.
rreo que r'entre'Disti amb UUed f
.!t-brer darrer, i el processat rou con. de menys que al flnal del me.s de
ltt vella guàrdia per a l'enquesttt:
demnat a un any. L·auditor de la juliol. Seguint aquest ntme, diu
No irrita la cell ru taca la roba
c¿Dónde estaba usted. la noche del
Dlvisió d..ssentl ct·aquesta sentènma cL'Intormation», les reserves d'or
octubre?»
de
6
per crebantament de !orma., ja que
nsquen d'ésser devorades en
entrà a. formar part del Tnbunal el d'It:Alia
mesos.
deu
o
vwt
•••
suplent
del
Doc
en
C06
de
suplent
L& circulació de biWet.s ba passat
L'tz..reintt no ha volgut anar 4
de Plaça. per la. qual causa \-a és.
Zel nc.cu del .seu /W pretextant
ser tramesa aquesta. causa al Tri- a 15.271 milions. Els deu darrers
que I tdlia et una nactó Cltft no es
bunal Suprem que declarà. nulla la dies de setembre es féu una em.isporta. bé amb el seu pau, Anula...
.sentència I acordà la nova VlSt.a en &16 de 314 milions 1 en el conjun\PACIFISTAS
de l'esmentat. mes l'elD.lSSió de blt.terra.
ASI SE LAS PONIAII A FERNAII· consell u.~ guerra.
- ~C~t
titani . C?, no M Pllr aué nos cr1·
1 ahir es veté novament. AI capo- llet.s rou de 1.177 milions que dóna
Hem lúgjt I rellegit La Nac~ón
DO VIl
desha.cemos
toc ,s, p.rects.amente
i no hem pogut trobar cap comen.
Cómo qulerc el Gobiemo lu elao- ral G&J:cla se l'a.cusa d'haver dit un total, comptant-bl altres eml&que nos hacen J
COEieS sedicicl6es amb motiu de J'ac- &ions, 2.000.000.000 que çgnesponen
t4ri a lo. gelta ~ la patnòtioa. ~
cionBL
rcbta ct'Eipan.yo..
tu&c;ió d.e l'exèrcit a .utorteo 1 la.- al tr1lM5'..re.
(De cEl LlbentJo)
!De «EE DUuvioo)
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lenta a Green dins de l'à rea, produl
un penalty contra el Júpiter, que
llançà Soler 1 marcà el tercer gol
Als dos mlnuts de l'anterlOr jugada,
Greeu passà a Manolln, a vançà aquest, 1 després de driblar Daniel,
empalmà un formida ble tret, que
baté per quarta vegac;la .S imó. Als
quaranta minuts, el Jupé1ter marcà
e1 seu prlmer gol, en r ecollir Oalvany ur1a passada a vançada de Garcia. Amb aquest resultat acabà el
prlmer temps.
La segona part resultà quelcom
més competida, puL'C que el J úpiter
millorà el seu r endimen t, 1 veiérem
una gra n r eacció, que donà un to
molt emotiu l ràpid a la lluita. Als

•

El CAMPIONAT DE CATAlUNYA DE FUTBOL

~

I

Mentre el Barcelona continua el seguit dels
seus triomfs' l'Espanyol va causar la sor· I~:~~~~~~~~r~~~~:r?1i
t~d~Fn~trtfug!~az:o~b~1
Presa amb una victòria estrepitosa
plangeon de Slmó. F ou el clnquè gol

ELS CAMPIONATS DE FUTBOl

Sabadell, 1
Badalona' 2

CATALUNYA

Badalona : Navés, Borràs, Lladó,
Camacbo, Sch1ld, Betancourt, Ca mbra, For gas, Serra 1 Tor-

PRIM ERA CATEGORI A A
Girona-Barcelona .. • ... ... 0-3
SaoadelH 3adalona ... ... ... 1-2
Espanyol Jup1ter ... ... ... 7-4
PRIMERA CATEGO RIA B
Celelle.-oants ... ... . .. . .. ... 2-2
M.artm~nc-&nt Andreu ... 1-3
Granoilers-'.l~rrassa ... ... ... 3-1
Hort.~.•Europa ... ... .. . ... ... 3-l
SEGONA CATE GORIA
PREFERENT
Primer grup
Pobla NOU-GlmDasttc ...
l-3
Segon grup
Sant Cuga~Mollet ... . ..
4-3

rel>.

~abadell:

F lorenza, Morral, Blanc..
Gracm, Font, MoLa n. Sospedra,

Cal vet, Gual, Barceló 1 Parera.

Arb1tre: Mallorqui.

•••

Poca cosa pot dir-se d'aquest en contre d!l:.putat el pas.sat cuumen¡¡e
a la Creu Alta, Sl nu es per a parlar de les conr.mues lllclUenc1es, eu
el seu transcurs, mot1vaaes pel JOC
v1o1ent emprat durant la seva totaRESTA PENINSULA
litat.
Grup Basc
Malgra t elS esforços àe l'àrbitre,
DonOstu.-lrun... ... ... ... •.• 0-2
per tal de comoatre el JOC excess1Osas~-Arenes ... ... ... . .. 1-3
va.ment dur, 1o.ren àlversos elS JU·
Baracaldo Athlètlc ... ... . .. 2-0
gaaurs que reswt.aren leswuats, pnn·
Grup Gallec-Asturià
c1pa1ment en el segun temp~.
Stadium Avues-(;elta ...
3-2
pruners quaran t.a-clllc m muts
s. Gljon-D. La corunya
7-0 l dt'!!:is
joc, el dom101 1ou sempre alteru
Union S Vígo-Ov1edo ...
1-2
actuant ambdOs equ1ps amo oastant
Grup Llevantl
encert· en canvi en el segon temps,
Elx-Llevant ... ... ... .. .
1-0
sovlllt~jaren 1es jugades dures, ço
M úrc1a-Hèrcules... ... .. .
4-3
que
féu que el joc tos d 'escasa quaGimnàstic- Valéncla... .. .
1-2
htat .
Grup Andalús
Tot i .z~. Igualtat de forces comenMalactt.à-Betls .. . ... .. .
2-0
at acar amb mes encert eis
çaren a
.
SevUla-R. Granada ... ... .. . 1-1
sabadelleucs,
1 hagué d mterven1r NaJ erez-Mi.randilla ... ... .... .. 1-l
ves per a deturar do:; magwf1cs xuts
Grup Centr e
dto Gual 1 Calvet.
Madrtd-Raclng <dissabte> - 4-1
Els costers es t.ancaren en una
Valladolld-Saragossa. ... ... 0-2
torta de!ens1va, de la qual excelil
Naclonal-Athiètlc ... ... . .. 3-2
U adó a Ja detensa I Scnlld en els
m1gs; aquest darrer però fou el QUI
Classificacions
amb el seu joc dur , comete la pnmera violencia en lesionar Sospedra.
PRI MERA CAT EGOR IA A
Tot 1 aixo contmuaren dommant
Barcelona
~ ~
i~ ~ 1: el l> locals, 1 Naves hana d'm~rvenir
Badalona
7 3 0 4 14 16 6 novament per a deturar un fort tret
Girona
de Gual a un centre de Parera.
Espanyol
7 2 1 i 14 15 5 1 Falta ..e Morral a Torres 1 desJúpiter
7 2 1 4 12 21 5 viada de Florença al r ecó. Gràc1a
Sabadell
7 1 2 4 9 17 • ¡ lesionà Sch ild 1 anotàrem una capPRIM ERA CAT EGO R IA B
cmada esplèndida de Gual, a les
Sant Andreu
7 5 1 1 13 5 11 mans de Navès. Sospedra, violentaGranollers
ment lesionat, fou assiStit
Europa
7 4 o 3 13 12 8 el joc contmuava, sense que a orT errassa
qui ~I) hagués vist. Les proteste~
del
public foren sorolloses. Es retua
H orta
7 2 1 4 12 18 5 1 remtegra Sospedra. ts, G 1 b
7 O 3 4 10 19 3
Als trenta.ctos mmu
S ants
ua re ra
una passada preclSa de Sospedra I
SEGO NA CATEGO RIA
alusellava el punt . A contlnuac16,
PREFE RENT
jugada p~rsonallssuna de Calvet 1
Pr imer Grup
4 1 1 15 7 9 tallada en caure, pressionat per NaManresa
6
ves.
Vic
6 4 1 1 19 6 9
Calvet lesionà Schild, el qual fou
lliuro
6
4
1
1
19
11
9
assistit
1 portat a ls vestuar1S. Borras,
T ío rrega
6 l 1 4 9 20 3 en revenja, leswnava Parera quan
Sant Cugat
6 1 1 4 9 20 3 aquest era davant de Navés, I era
Mollet
6 1 1 4 12 19 3 1Naves el qui en r ebla les conseqüènGrup Baso
eles també.
Irun
6 4 l 1 12 5 9
Abans d'arribar a l descans, el joc
Atb. Bilbao
6 4 O 2 15 7 8 dur aparegué en proporcions massa
Arenes
6 2 3 1 8 5 7 accentuades, 1 Mallorqui cridà els
Ba.racaldo
6 3 1 2 8 7 7 delegats 1 els capitans a les casetes.
Osasuna
6 1 l 4 6 12 3
A la &egona part reaparegue
Donòstla
6 1 O 5 5 18 2 Sch Ud ja guant Es pÓsà a l'extr em
GRUP CENT RE
1esquerra, Torrés es coHocà a l'inMadrid
7 5 2 o 20 6 12 terlor, mentre que Serra baixava ais
Saragossa
7 5 o 2 12 5 10 migs. Bona mtervencló de Navés I
Santander
7 3 1 3 11 17 7 forta lesió de Borràs a Parera . .Bor7 2 1 4 14 17 6 rlk fou expulsat, 1 Parera reprengué
Nacional
6 2 o 4 11 13 4 I a1 cap de cmc minuts. Torres baixa
Ath. Madrtd
Valladolid
6 1 o 5 8 19 2 1a la defensa i no tardà a lesionar
Sospedra, el qual ho era per terGRUP LLEVANT
7 5 0 1 24 15 10 cera o quarta vegada, i fou portat
Múrcia
7
València
4 0 3 16 10 8 en braços a les casetes. Als d1vu1t
7 4 0 3 15 13 8 mlnuts, üDa escapada fulmrnant de
Hèrcules
7
Llevant
4 6 3 26 13 8 Bet ancourt, donava a Forgues ocasió de rematar la bala a la xarxa,
Gim. Valèncl&
7 2 O 5 11 18 44 • tUtraw. moral a totes eis ratlles
Elx
7 2 O 6 6 28
badalonlnt:s. Fort xut de .Bar.celó I
GR UP ANDA LUS
intervenció magistral de Navés. Tres
SevUia
7 6 1 O 22 4 13 minuts més tard, Betancourt capJ erez
7 3 2 2 13 8 8 cinà inversemblantment un cop
G ra nada
7 l 4 2 9 11 11 franc, i alxl el Badalona obtenia
Mlrandllla
7 2 2 3 7 12 6 una victòria, sl no merescuda, afaBetls
7 1 3 3 9 10 5 nyosameut buscada.
Malacltà
7 2 O 3 9 24 4
La tasca de Betacounrt fou cada
GRUP GA LLEC·AST UR IA
vegada més àgil i perlllosa per als
Ovledo
7 6 O 1 34 5 12 sabadellenc..s. Reaparegué Sospedra
Vigo
7 4 O 3 16 16 8 coix 1 nancat de facultats. Passà a
Corunya.
7 3 O 4 7 21 6 l'interior , Font, lesionat, a l'extrem,
Celta
7 3 o 4 18 26 6 Calvet, als migs, I encara hi hagué
Gljon
7 3 O 4 23 13 6 més canvis. Gràcia al centre deis
Avilés
7 2 O 5 9 26 4 migs, 1 Sch Ud altra volta al seu lloc.
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Equips :
Ba rcelona : ! borra, Zabalo, Areso,
Bard1na Berltessy, Balmanya, Va.ntolra, RÍI.1c, Escola, .f ernandez i Mun.
lloc.
Girona: Francàs, Farró S alz, Tries,
CasLLIIO, Campa, Lluc, Bestit, Trujillo, ttamou 1 l'errer .
Arbitre: Carter lenes.
•••
Els ¡¡uonins. que enguany tenen
un equ 1p molt perillós, un equip jove 1 ple d eutustaSme, pel VISt es- PARTITS OE LA PR IMERA
peraveu amb gran mteres el par~o1t
CATEGORIA B
cont.ra el B~~orceluna d aquesta sego- I
na volta u ev1en ten1r ga nes d 'aiDI- 1
HORTA, 3 - EUROPA, 1
dat 1es seves torces amb les de l'e- Equips:
qu1p llder 1 unoa tut. per tal d e
Hortaz Banús, Sanch o, Mir, Soveure s1 pod1en esser els pr1.01~rs a lanas, Sa badell, Ribó, Mayora1, Cap.
terur l'honor de parar-lo en la be- dt'vila, Domlnguez, Cambra 1 Barva. marxa tn omtal. Atxó, sens dubte, net.
explica el tet que la gernac10 .U
Europa 1
Montserrat ,
Bar berà,
ca mp de V1sta Ale¡¡re fos tan enor- Martln, Almlñana,
G imeno, Montame, que els prop1s g~ronms no re- r.er, Soler, Cuenca, Ballester, Mas 1
cordaven naver-lo V1St ma1 tan ple. Ventura.
El partit, però, no va esser pas Arbitre: San tiago.
cosa de l'altre món, 1 la causa n o
• • •
I fou altra que la palesa supenon~t
Marcaren per !'«Horta», Dom.fndel ~arcelona», que sense necess1B
t ( ) P
, E
. tat d emprar-se a fons en cap mo- guez I arne 2 . er 1 « uropu,
ment, sols tent tuncwnar amb regu- Ballester .
laritat els ressor ts de les seves llnies tan ma¡¡ruucament acoblad es, GRANOLLERS, 3· TERRASSA, 1
en va terur prou per desballestar 1 Equips.
superar en absolut, els entusiastes
Granollers: Casanoves, Aparict,
j ugadors del Girona.
Valls, Martf, Rov~ra, Torres, Eugeni,
El Ba rcelona va donar dmmenge, Guix n , Satu, RUbles 1 Guix.
a Girona una altra exhibició magTerrassa: I ba..rra, VIlanova, Alconltica dei seu joc. SU! eriontat que, riza, Castro. Layola, Cadafalc, Brió,
er a tan mamtesta, ¡,Je va mtlu~r Pueyo Burillo Polo t Colomer.
molt en la moral dels jugadors lo- Arbitre: Arm~ngol.
cals els qualS només en comptades
ocasions van esser capaços ~e lligar
Ma rcaren pel «Gran ollers», Guix
jugades de conjunt 1 de perill. Amb segon
Sanz <2>; pel «Terrassa»,
tot cal creure que la ba1xa de Torre- Pue 1
deÚot que no va poder a rrenglerar- ¡
Y0 '
se per estar Jes10nat, va mfluir molt MARTINENC 1 - SANT ANDREU 3
en la moral dels guomns.
Equips
'
•
El que més va destacar de l'equip
Martinenc: Petrus Catafau ~
blau-grana tou la davanter~, \sobre- d ico Mag!, Moreno' Iranzo , Alva:is
Birk:S:;si reda', Salada, casas, 'Oumà i' Mas.
•
1
'
Sant Andreu: Cruz, Falguera,
Zaba ~
ais Lluen I Cast UJo foren Sanz, Parera, Dav1, Castlllo, Gòmez,
bampa estigué poc sorRoig, Vallrlbera 1 Ubeda.
tOs, degut, sens dubte, a la formi- Arbitre: Pujol
dable t;lii.SSe dels que 11 tocà mar• • •
amb Munlloc 1 això
Pel «Martlnencll, marcà Albareda
~~~a Nollocpogue
a grans moments' de pe- i pel «Sant Andreu:~ , Roig, VallrlrUl er ~ ia meta de Francàs.
bera 1 Pièero.
AlE set mmuts de JOC, el Barcelona aconse¡¡w el pruner ¡¡ol. Tr1es
CALELLA, %- SANTS, 2
va mtentar aclarlr un t ret fluix de
Muulloc. amb tan poca sort, que va Equips
Calella: Zamora, Miró, Colomer,
env1ar la p1lota a la seva pròpra porta AlS vmt-1.quatre mmuts de joc. Comes, Arquer, Reixac, Coromines.
E.Scolà, d'un tort tret , va acons~- Usandizaga, Busquest, Babot 1 Vergu1r el segon, I als vinH-clnc ml- nis.
Sans: Escoda, Moliner, Maranges,
nuts, Fernandez va rec~llir un aclariment tlutx de Tries 1 va aconse- Barceló, Burguete, Cifuentes, Folc,
Amposta,
Sala, Hernàndez t Ba rgu1r el tercer goL Ra
ju
A la segona part,
mon va - nés.
gar de porter, SalZ al lloc de Lluc, Arbitre: Alvarez.
Marcaren pel «Calella», Busquests
1 aquest d'Interior . Als darrers. moments, Ramon 1 Trujillo canviaren t Colomer i pel «Sants», Burguete 1
Sala,
els llocs.

I

I
I

I

elsD~~l!:;

moment del partit Espa nyol- Júp1tèr, e¡ qual acaba a mb una
victòria aclaparadora dels blanc-blaus
<Foto centelles)

CAN O DROM .. PARK
CAMP D.EL "SOL DE BAIX"
antics terrenys d entrenament del F. C. Barcelona

li~

L ... ~S 'O

•S

DI?tlARTS 1 DIJOUS, A LA NIT, 1 DI::,SABTES 1 DIUME.."\GES

TARDA 1 NIT

GRANS CURSES DE LLEBRERS
Tramvies: Unies '7 i 15 • Relltlfons nocturnes • Antoomnibus: Lletra E
Servei de tAXis collect:us, des de la Plaça de Cal.alunya, de la Plaça
d'Espanya, Salmeron-?as:;e¡g de G r-c!a 1 Bar Chicago, del P.uailel.

El RUGBYINTERNACIONAL

Espanyol, 1
Júpiter, 4
Equips
Espanyol: t.1artorell, Pardo, T er , el, :b.spacia, l:;olé, Lecuona, Ques~~o
da, Edeuniro, Ureen, Manolin i Doruènech.
.JUj)lterz Slmó, Daniel, Ibànyez.
Font, Sala, Soler, Pérez, Galvauy,
I-erplnyà 1 Terradelles.
Arb1tre: Esteve.

•••

En el seu partit del passat diu-

I

A VE .~ !~; EllA.

•••

Piè~ro,

A Can Ràbia

I

T

gra n entusiasme a l'atac, 1 als vinti·vuit minuts, una passada a vançada de Soler a Garcia, fou remat ada rasa per aquest, rregant el pal
1 batent Martorell. Als trenta.ci.u c
minuts, un atac entre Pérez, Oalvany i Oarc1a acabà amb un xut
d'aquest darrer, 1 Terradelles acabà
rematant el cuir a la xarxa. Als dos
mmuts, Perpmya marcà el qua rt oj'ul
del J úpiter, en recollir una passada
de Galvany. 1 !lnalment, pocs m1- A la piscina del C. N. Ba rcelona s'ha d isputat el Trofeu Cucurull. L ha guanyat e l Barceloneta Perqu.
nuts a bans d 'acabar, Manolln mar- ¡ ha vençut tres anys seguits dels quatre en que fou condicionat el trofeu. Heus aaul els nedadors CSel llar.
cà el da Ter gol de l'Espanyol
celoneta que han guanyat les proves
<Foto Puig Ferran¡

~e~tre ~t ~eÍ~~~?~z M~lli~~~·

I

un

~et~e~~~~f¡~~-!~u:t ~~~ lla~~

G·lrona, o
Barcelona, 3

Cr~~1a,

I
I

cap, i Lecuona, molt oportú 1 d 'un
gran tret, baté per sisena vegada la

t Al
A V.IS~
egre

menge amb el J úpiter, l'Espanyol
acoru;egul una neta I merescuda
victòna; però, tal com lndica el l~
sultat del partit, els del Poble Nou
pogueren bene!lciar-se d·uns bous
nunuLs de joc en el transcurs del
segon temps, durant els quals arn baren a posar el marcador a dos gois
de dlferé::lcla.
L'handicap més important el sofrí
el Jupiter, tou haver d'allruar el porter suplent Sunó en lloc de Solà.
La tasca d'aquell sl be en algunes
ocasions fou mentòria, en altres no
arr1bà. nl a discreta.
Respecte a I& llnia mitjana, no
pogué donar el seu natural rendiment en el primer temps, en no jur;ar Soier en l'eiX de la ratlla; una
vegada permutat el seu lloc amb
Sala, en el segon temps, la llnia
mitjana dels del Poble Nou desenrotllà el seu habitual rendiment, ço
que els permete dlsmínu1r el d~
a vantatge al IIUU'cador.
En aquest encontre però, l'Espa,.
n}Ol mUiorà. d'un bon tro:; }es se,·es darreres actuacions; prmcipalment la seva davantera, tingué una
tarda d'encerts on es veié l'habilitat d'Edelmiro, en el comarJdament
du la linia; 1¡ual ocorregué amb
ManoUn que fou un dels millors .ii!
la da vantera, i seguiren en mèr1ts
Quesa.da 1 Domenech; Grcen, bastont encertat en les rematades, no
superà 1• seves darreres actuacions.
A ia Urua mitjana Soler !ou tl
millor en el pruner temp.:¡; Lecuona
el més ~egutnr, 1 passa més desapercebut t.;spada.
El tercet dei ensiu, que durant • 1
transcurs de la major part de l'encontre actuà amb regular encert,
tJDgue algunes Iallade:. en eis darrer:; minuts de l'encontre, 1 es veler<!o
desbordats per la davantera del J ú-

La U. S. Santboiana va vèncer magníficament I'Oiímpique Narbonnais
Dium.,..¿e a Sant Bol de Llobregat, va quel u ..naugurada la temporada .nternacional de r ugby. Va
ésser la «U. S. .&antboJanall la que
va apuntar-s.: aquest honor, en fer
venir l'excel:len. eQuip de 1'«01ymp1que Narbonna.is».
El partit va ésser força lnteressant. Destacà l'actuació dels santbolans, que varen oterir-nos u...;a
extJbicló de joc exceHent.
Els santboians jugaren mlllor que
altres vegades, car amb la mclus1ó
d'Elles a l'eqwp, 1 Balcells al lloc de
mig e<melée», el conjunt donà mll.lor
rendiment. Això fou la causa que
guanyessm per un mar¡e tan crescut
de punts.
Ma¡ no La.viem vist I equip francès que ens v:lsità, fins ahir, 1 1a
nostra impressió és que el conjunt
galaic és mill •r del que ens demostrà a:.u-, e::~cara qu~ creiem que
devia influir-hi el llarg vratge efectuat sense ¡air '•é temp:: per a reposar.
Els tres quarts 1 el defensa !~ren
els més fluixos dels quinze, ja que la
davantera superà lleugerament la
santboienca.
El primer ~mps acabà amb el resu!tat fa 10rable ak propietaris del
camp, de 8 a 5, marcats per MarsUi, Aleu, Bisbal II, 1 Bllbal I, per
aquest ordre. Foren transformats els
tres primers per Ell.~.
E:s clnc punts de l'equip visitant
foren obtinguts per Garcia, el qual
marcà, l Marqwana, que po¡¡ué transformar.
A. la segona part de joc, mes discutida, Uru.cament marca la Sautboíana 3 punt:, mitJançant Mass1p,
en un di.!fcll l.;saí¡.

piter.
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CICLISME

La Volta Ciclista
a Galícia
Canyardo ha perdut
el primer lloc

Monforte. - 1::> h:l corregut la 5egona etapa de la Volta a Galicla,
Orense-Monforte, am:.. un total de
239 quilòL.:-tr - . I:: recorregut dur
les moltes pujades 1 el llarg de
l'etapa, 1a fet que e'; corredors no
puE,Jessm desemotllar una bona velocitat.
S'ha dona~ la :;ortld a Orense, a
les 7'30 del mat1. ha.~ pres la sortida 27 corredors, 1 s'ban claSSificat
20.
Marià Canyardo ha sofert algun
retard 1 ha perdut alguns llocs a
conseqillnci.
d'haver-se-li trencat
w.a de les rodt*l de la seva blcl· :
cleta, 1 la reparac1ò d aquesta ava· t
n a li ha fet >erdrc molt de temps. 1
La classificac1ó de l'etapa ha est at la següent:
lr., Marià i~ --~ . 10 h., 4 m., 30 ...
Fernu Truc1• , 1J b., 6 m., 20 s
Feliu Rodrig~ez. 10 h., 8 m., 24 ~
Mar1à. C'any: ,dÓ, 10 h 13 m., 24 ~
Bacbero, el mt.teu. temps.
CLASS.1F1CACIO GENERAL
1. GaseJo, lv n., 59 m., 30 s.
2. Fer. in, 7 b .. 1 m .. 20 s.
3. Rodríguez, 17 h., 3 m., 28 s.
4. Canyar'io, 17 h.., 8 m., 24 s.
6. Bacher~.
A
LA VOLTA A SARRIA,
DE CURSA A PEU

meta anw . classlficacíó seg~;o..,
Bíbia Múrc!a, .. ~. any~. o. ~
Andreu, - h., .l6 m. Murc1a. JJ •
\ aHnbera, 3J E.nys; · CoU, 36 ta
.l:tvvua, ,3 an ; Llooeras. 32 ~
Uallego, 36. au, ; Martmez, 49 ~
Marrugat, 38 anys; Sunyer. 36 ·
Cardoua, 34 a"lys; Catdó, as~~.'
vUarroya, 36 ,.¡ys · López, 32 an :
Vaiat·a~;au, 35 a ..ys Tmtore. :l:! 1\,
C+tsbert, • J 1u.ys, Anguera, 47
Rodó, 33 anys; Ramoo 35
Vh:ente, 39 anys; Don1ènec, 36
• ,,sés, 32 anys.
CLASSU'lCACIO ll:SPECIAL DE
40 ANYS EN ENDAVANT
Martil.ez. 49 anys; Auguera, 41t
CLAS:Sll''lCACiü PI:H ENTITA'
COPA <u\lUND<... DEPOHTIVOI~
U. C. Sa~rera-San, Andreu. 1
pw,ts; S. C. Catala 27 punts; A.l
Hostafrancs, - 1 punts.

AHDO
A v ui, dimarts, nit: C urses de llebrers
..:.1 public s'ba declarat assidu de! CANODROM GUINARDO, perquè
El m és espectacular • El que ofereix totes les garanties.
El millor installat - El que paga m!Uors dJvldends.

es

Entrada general: 0'60 ptes.
Entraaa recinte 1 proler.ancla : 1 pla
ComunicaCions: Autobusos Roca, sortida Pelayo, Autoblll'OS Ltc;.
seps, Maragall, Tramv1es Horta 1 taXIs co.HectiUs des de la Pla~'8
de Catalunya

LA COSTA DE SANT RAMON , Le:-. Corts. amb ruotm de Ja Fe:a.
major de la barnada, couS\.1\ll\ o.11
èxlt pet als seus orgamtlaàur:.. SOCI
JOan Gl'meno ¡' l'A• • nont
m
• tot:; els .¡,;pectes. H1 prengueren :..1
j'u'¡c triomfaren en el 11 Tro- eis "trull ors l:Ocreàurs de lli quarta t1
Llul's M'¡ ro', vencedor
tegor1a i un bon nombre de debiDiumer.ge, al lJlll.••· fou correguda
feu Camats
ts.nts.
/!lla
la VII
Volta a Sarrià, lllure a totes I Organitzat per l'Agrupació Ciclista
Destaclà el venctedomr dele sl~/tll!ll·
les
Categorl
.
rgaru'tzada pel Sar
·
·
j 1
Serradel , que JUn a ~
"
l
oJ
- Santo,Hana es diSI?Utà 1a. a e ass1ca pany de Club Llorenç Caorul et~eo
r làA Ffr~:~·dt., Fernànde~ va collo- prova en costa. a :sa.n t. Ramon. Pren- tuaren una onllant eseapaaa en a>
gueren part la maJona deis valors mençar a escalar
oarruts. I•
car-se al cap dt. l'escamot, i al car- destacaLs del c1chsme caLala. Tnom- Cvnse u¡ren treure els
un notable a¡o.
rer d'Anbli fou aconseguit per Ca- fà 1gua~ que el darrer any el c1cllsta tat e gQl grup persegUidor; perol
mi, que h a passat al primer lloc, Joan J1meno en un temps maglU- coi~edor esmentat darrerament tJ::
el seguia un escamot format per he ja que bate el seu prop! record
d ss rt e caure Je¡¡ unar·St
Gomis, Estev~. MJrú, Varo 1 Buendia. que era de 9 mmuts, b:! segons. El ¡;ue 1a 1 0 ~
1d li1 qall
,
Més tard, a la lap c!e la Reina Ell- deixa a 9 25, temps molt dlflcil de Aleshores se¡;u1 sol Serra e · gat.
1 "
senda, eis corredot~ passaren quel- rebaiXar. Tambe exectuaren l'escala- gv.auya, co!Dpletament desta r\J\'io
com distancia •. , P• l'ordre seguent: da en temps mterior al del guanya- pnma de I Ordal~ I acaba la Pre,
Carni, Miró, G'Jmis 1 Esteve, que ~n dor del darre1 any, els cprredors se- an.b un mu~ut d avantatge sOò
aquell moment va aconsegwr des- güeuts: B. Andres Sancho, Josep segon classificat.
fer-se de Martmez. El. el caml par- uom.a..te.z, Salvaaor f ·onL 1 JUll UaLa classaficacao
ttcular de Güell agafa la daJantera sulla.
1 1. oun.er:;lnd ::.erradell 4.• categ.
Miró, segwt de cam·, 1 a la plaça
La disputa del Troteu Camats, to~ <A. c. Montju c 1, Clr.ies campam&.
1
d'Arcs pas:;aren Pèl aquest ordre. exLtaotwntlllQlllent reny1aa elHle ~:iS
hores 48 mmuts.
Miró, segu1t de Cami, 1 a la plaça Clubs parttc1pant.s. f·oren a~c~<.uats I 2 :.. 1-'a.ISte Colomer, det:utant ,p,
distància del;; seus seguidors, 1 Bor- guanyadors eis voluntanosos defen- e Cllpsl.
~
ràs i Martinez, ..:olz.: a colze. A poca sors de la popular euw.at del .Pa·¡
Amade·• Castellvl ¡dem lA. "'
dll.tàncta segueixen Navarro, Esman- raHel encara que per poc avamaï.ge r. 3~ljUlC
'
dia Bue••dia, Bolu.. i Andreu. Fins davant. !a O. C. Terrassa, que tou la
Ramon Gi "'ert 4.• cat. lA. O
1 arribada hi na bagut algun pe~. ~ reve1ac1o de la cursa, amb els seus Pr;:t)
·
canvi.
braus corredors. f 'ont, Radua 1 tt1era.
fi R
Gimeno deb. (0. 0
1r. Lluis Miró ((l'Hèrcules), 17 m.
La. c18.Ssmcac1o tou la seg ent:
·
amon
•
1
16 s. 2-ú (senlor}; 2u Borràs; ~r.
1. Joan Juneno, protess10na1, O. Barceloneta).
EmiiiU Sal·
Cam1; 4r. Martín ; fiè Navarro; 6è. S de Sants, !I m., 25 s.
Ferrau i' raucàs. Josep R a àllp.>Buendia·, 7è. Esmandia·, 8è. Esteve·,
2. A. Andrés Sancho, lra., lode- vlladHor Franquet, J3~seplasslocllca.ts
t0 orma,
, C "onv
9e Planas, .f.ndret:, Saro, Sànchez, Pendent 9 m., 42 s
à ms a ¡~ s~ 11.
,.,
Boix, Esteller 1 Go""LS, fins a trenta
3. Josep Gonzalez, 1ra., U. C. Baruany per cqu P
"coits
classitic; '..s dels quals quaranta-cinc celoneta 11 m., 47 s.
juïc, seguit ,e .J. C. Les
·
sortits.
4. lexequo). Salvador Font, 4ta,
La classifitacló per equips tou: U. C. Terrassa, 11 m., fiO s.
BOXA
&è1cules, 7
t.s; Nurml, 18 punts;
5. <exequoJ. Jull Gasulla, 4ta., C.
S rià 24 P ts 1 A. U Terrassa c. Martorell, 9 m. bO s.
E
•
un •
·
• taroru,
6. f'rancesc Borrell, 3ra., C. C. Ma211arpun~.
!I m. 53 s.
AQU EgTA Ni l' AL GRAN PRIC
7. Esteve Perez, 2na.. R. c. Grad¡·
El amplOna lCl'IS a de Bar- clenca,
9 m. 54 s.
Una vetllada a profit e.)
8. Josep Campanyà, 1ra., A. C.
t' · C~
Celo na de Veterans
Montjwc, 9 m. b'l s
Hosp'¡tals amb la par
¡c¡pa 1~,.
9.
Josep
Sala,
4ta.,
V.
S.
Cal.alu·
.
Diumenge
al ma.i 1 Agrupació
de 1eS (t Ve11 eS GlòrJCS>> da
locipèdica
HJstafrancs
va assolir Veun nya, 10 m. Ol s.
· •
10· Josep Radua, 2na., v. c. Ter-I
a:tre èxit d'organttzaclu dels molts
8
rassa, 10 m. 03 s.
OX
que ja porta solits aquest any, m
11. Joan Salend1, lra., A. C. Mont.
.
local ótl
posar novament en disputa una cur- jute, 10 m., 05 s.
Per a aquesta mt, a 1 . _,.,,
s~ que -.es del •9!!, • ; trobava reti12 Jaume Pagès, Ira., u. s. de Gran Pnce s'anuncrn una 1tae~1
rada del calendari clcllsta. La cursa Sants, 1o m ., 07 s.
d~: boxa a protit dels bOSPI par?:
13. Francesc Ga.scón, lra., A. C. 1!\ nostra CIUtat, en la 9ual de lJ
Montju1c. 10 m., 9 s
c;paran les «velles glònes»
14. l''rancesc (;apdevlla, l ra., S. C. boxa.
Els eqw·ps es presentaren com seà dels ~
Ca1alà 10 m. 19 s.
El programa constar
guelx:
15
J
Fr
3
A
C.
GraSANTBOIAN..: Elles, Comes, Bis. oan
anco, ra., .
gtients cumoats:
lZ li san:!'
elenc. 10 m., 20 s.
Montero-.tbanez; Ort
· IZ 1
bai n. Aleu, Massly, Vllar, Balcells,
16. Euda•d v11a., 3ra., A. c. Santr mana; k-'ere .Pulg-Bracons; ort OZ3
Bl..bal I, Mars. u, Rie... , Deu, Calduc, bol!l.na, 10 m .. 21 s.
t.larm; Albenc. Molcro; Zarag Mil'
Garrigosa, /el..__~;> i Nuviales.
17. Jo:;ep M. PuJOl, 3ra., P. C. An- 1Salvany; Mlró-Vallcspm; Mo.ro--J;.tll
O. NARBONHAIS: Marty H., Gra- dreuenc, 10 m. 29 s.
1rall· Alaix-Larruy; fo'rank Pll 1glo!!f'
fiè, Ariüon, Racoud. Berar, Dalme..>,
18. Joan .Pare.,, 4ta., A. c. Sant- I Mcran· Apar!cJ-Ferrand: Mora-i Joe
Marquiana, ("~:na, Bivenc, Canard, boiana, 10 m., 30 s.
tlnez; Frank-Hoche. Kamaloff,
J~rdy, Marty .\.., Camp:;, Canals i
UI. . damun .tX:nages, 1ra., A. C. Vnlls-Pere Sàez.
L zad.
MOlltJUIC, 10 m., 32 s.
L'arbitratge, a càrrerc de Baltasar
20. Ventura Baque, 3ra... U. C.
excellent.
'1 Barceloneta, 10 m., 34 s.
La vetllada de demà
Es clas.:;tllquen l>6 part1c1pants dels
86 lDSCrlts.
al Nou Món
CLASSI.f ICACIO PER AL TROFEU
t e el g.
CAMATS
A base del comoat en r ~ ~
Primer: A. C. Montjuïc, <Campa.- tlllar espao~ol del pes moscGó:Jlfl.
ma, l::>alendJ., GasconJ ao m., 11 s.
tunat Ortega 1 el 1111enc1à _ esed'
Segon. u. c. Terrassa <Fort, Ra- mmyo del qual es d1uen cose"ccnf!I·
dua, R1era¡, 30 m., !lO s.
lents 1 que està di~pos:lL a
Tercer. U. C. Barceloneta 1Gon- mar-les davant el camp10. bOlli os
zàle.G Baque, OlmoJ, 31 m., 4 s.
A part d'aquest. e':contr; rnrre
L'or¡:aruuac¡ó a càrrec de la vo- comomat les llillte.> ent.e Frllb
luntar1vsa ent1tat de Sant Bo1, de 1.a Bosc; Mestres Féllx P~rez. 1 vau l.tl'
qwu eb ll¡ura des~acada 1 a1uma Boira, les qu,als ofere.xe~.~~'lles qllt
d'aques•a el selll'or Camat; fou ex- te res, per ésser a baSe
.'tes rreceHent en tots els seus detalls. er. llurs resprcUves categ~~e:l~
Igualment com el senyor Antonett.e. ballen per a 1mposar-se e
pare 1 till, cronometradors de la
-----prova 1 el de l'arbitre del Comitè
RegiOnal de Catalunya, senyor Jordi Pitarch.

e

I

e . te· t

a

*
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Per aquests tots actuaren amb
m('s entus.a.:.me que e1.cert 1 destaca per damunt de tots Soler en <.J
segon temps, 1 la tol.alltat de la davantera.
Als quinze ml.nuts de joc, una pas.
sada d Edelm~ro o Gnen fou r emaAI ICENNEL de PEDRALBES continuen les reunío .s
tada per aquest, 1 tou marcat aud
nocturnes TOTES LES NITS. - DISSABTES I FESTIUS
e1 pruner gol. Als VlDL+set nunuts,
un fould d Ibàñ~ a Quesada toll
TARDA I NIT
'
sancionat amb el corresponent cop
Tramvies 7, 12, 13, 18 i 15. Autoòmm'bus lletres P. i
Cra.nc, que executa el prop¡ QuesaS. J., i taxis coHectius. F. C. de Sarrià,
da, 1 Sunó no encerta a blocar t!l
cuir, el qual entra a la xarxa. Als
eatadóBONANOVA
trenta.ctos minuts, una entrada V1o- I liiiiiiiiiiiiii¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡._!l

I

er. qüestió no es altra que el Jl
CampiOnat Cicl' J. de Barcelona .1e
Veterans, • l'rs.neLtada entitat arrer,glara sc.
les ordres del Jutge
atbltre ·.:nyor J osep Marro, vlnli+
Slli partiCipants àvL trema-cmc m:.cnts Els •~nc .r tereu w•a cursa
mvlt meritòria, e¡, general tots el~
pattlClpants, ;.: nom te en compte
e.t temps em,1 . L'ltmeran era .J
segUent: carre.l e'~ 'l'arragoua, U la·
gona!, Pedra oe~. Esplugue;;, Comc!lla, Sant Boi, \1oLm. de Ret, Martoreu, Ullastrell, Terra.:;sa, Rubl, t'apiOl, MolL•S .... Re Sant Feliu, Esplugues, Dla, on~l. carrer d Urgell,
Pans 1 Tan agona, e.. total 85 quilometres. :':ls llu ..ad, .; han estat c!lS
gE:rmans A.
Vallnbera, Co:l,
RoVlra 1 MarrJg.at l ~ quatre pnmers s'han se.>ara del dos dar1
al dm ..¡~ l'Ullastrell, 1 amb
franc avantatge han arnbat · a !a

I

INAUGUR ACIO
Diss a bt e , di a 19

*

Gumersind Serradell !Jilanyador destacat del Pt emi Canòdrom Park
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a humanitat

Jl MARTS, 1! D 'OCTUBRE DEL 193!
r

Arévalo, lcàna, Jt.í'~ m.
favor hns a aconseguir un avantat- camptons 1 t.enlem ta paraula. El reSalsas BUC, J5'95 m.
\
l'Estadi
de
atlètic
festival
El
ge de SlS punts. Fou lla,.vors quan sultat demostra prou claramem que
SALT DE LARGARIA
el Patrte empra ta matelX& tacttca hem volgut fer-no oe ...
Consegal BUC, '81 rn.
Imposs1b:e conunuar parlant. Enque el aayo, quan te davant un eS'"rra. Icària, 5'71 m.
qmp desmoralluat o mllmfestamem tren un altre grup d'entusiastes 1
jU
S
Vi ves, Gl!on , 5'75 m.
¡ inferior. Es pnssaren la pilota a cor sortim com podem entre m1g dels
Company . .. "B. 5'7-i m.
6
grups que comenten ent~slasmats eJ
Freix:a. icària 5'24
desenrotllament del partlt.
Marsà, Prat,• 6'22 m.
1
J. PONS
Aquesta preciPltaclO en el jUdici ra
300 • :ETRES PLANS
Després de tres mesos de forçosa havien de celebrar-se el dissabte. pel
1
més remarcable la. victòria del PaOS ...
Mir BUC, 9 m. 34 s .. 4-5.
inRctivitat. ahh s'obriren de oou tt temps, atnr se celebrà el fe.c;tival,
RESULTATS TECNICS
trie, que hav1a sorttt a guanyar, però
Esteve, Glrorl, 9 m., 43 s. 1-5
JORNADA DEL MATl !'atletisme les pistes de l'Estadi de amb assistència d'un bOn nombre
CiurBll ., tndepectent
Mont.julc. Suspeses les proves que d 'aficionats a les coses de ' a.tu:tlli42·22
~~e e~nr;;,a .'led~~~~<¡d~~ ~g:,rru~~¡ RAYO - LAIETA
METRES fLANS FEMENINS
300
me.
diftcil 1 que havia d'emprar-se a fons
En aquest partit ds sots-campions
C. Andr~u, Hercules.
C
PSt.at
han
correguJ.e..:.
proves
Les
prova.
tirar
sap
1
bé
juga
1
reconeixem,
el
a
coHaborar
volgut
ha
al
El temps
de Catalunya oposaren resistència
E. Trt~at, independent.
les següents:
a. segona ¡arnada del Campionat 1 a basquet; els seus jugadors tenen I ~·equip del . Rayo rut~à bé a la primer temps i el resultat els er~
E. Gutiérrez, Hèrcules.
En els 80 metres llisos femenins,
ti.O l'ha des luida com l'anterior; això un bon nombre de jugades estudia- 1p_nmera part_ 1 mentre 1 equ1p cata~ ad vers per quatre punt.s. Al sego~
100 METRES TANQUES
en els 300 met.res, també femenms.
la fet que els equips Juguessin amb des, algunes d'elles molt vistoses i la no canvta Mitchell per Henry temps els catalans no press10nare.
Lacomba, Federació Valenciana,
destacà la senyoreta Carme Perez
nés bones condicions que no pas a és això 1 no el cpibob el que éts I ~quesr. darre.r donà mes mobilitat a amb la mate:íxa mtensttat 1 el Ray .
del Prat. que vence, en la primera 16 SetlOl-S. 7'10.
farà guanyar partits. Hem pogut l_~v~t de 1 equ1p 1 llavors el par- a!là acumulant punts í arribà el f1
a. primera.
.1tm a, 18 s. 4-5.
Max Staat,
prova, la Eenyoreta Trepat, i en els
Com ja es preveia, el Patrie l el veurP com davant un eqUip amb i- tl.. feu un tomb i comencaren a nal del partit quan el marcador as
LLANÇAMENT DE PES
JOO metres, la senyoreta Carme AnR.ayo han estat els eqUips que han dèntiques racultats i condicions. s'ha desinflar-se els .~ugadors del . Rayo, senyalava: Rayo, 42. - P. Alonso. 6
Ricart, jWl!.o.:, 11 '3 .. ro.
dreu, a molt poca. distància.
lisputat la final, i això era el que ensorrat el .seu preciosisme «pibo- fins arn bar a 1 mtent de retuar-se Mart!nez, 4; E. Alonso, 8; VitoriCfi
Consegal, BUC, 10'36 m.
En la prova de salts d'a.çària, el
!l püblic esperava: Veure els d06 1teatl i si l'equip campió de Catalu- del C3.?1P, Pe~e Alonso, per ha·¡er 8; Albinyana, 5; Morada, 2; Ruant·
Montoto, junior, 10'25 m.
recordman val~ncih. Josep Laoomba
nya hagués jugat un primer temps concedtt 1 àrbttre un basquet mar- 9. - Laietà, 22. - Maru.nez. 1; Al
uunplons front a front_.
Natura, 10'12 m..
SOlé,
ha batut el rècord d'Espanya d'aEl Rayo venia precedit d'Una for- amb menys nerviosisme, tampoc no ca~ per Henry. No gens .menys, l'e- berti, 3; Prieto, 9; Guix, 6; Llebot
Parés. Natu.~. 9'6:. m.
questa. especia itat, en 1 m. 82 cm.
a campanya de premsa i havfem haurien portat l'avantatge que por- qu1p català, durant el pruner temps 1; Antúnez, 2. Arbitre: Manent.
Fon~ Barcelona, 9'44 m.
tia assolit augmentar, sense fallar
tl:;t ja els seus elements més desta.- taren en acabar-se els primers vint i amb el marcador advers, no intenTRIPLE SALT
1 tà fer un acte semblant en anu!iar PA TRIE • f, U. E. VALENCIA 35-1 J
;ats, cosa. Que ens els presentava. minuts
m:11, fins a aconseguir batre el rèLaoomba, !"ederació Valenciana.,
cord.
10m als més autoritzats aspirants 1 I en això el .R&yo si que té una l'àrbitre un basq.ue~ de Font per
En partit amistós jugaren el Po
passes que no eXIstiren.
trie i l'equip de la. 1<\ U. E., campit.
En els 110 tanques, Lacomba s'ha 13'17 m.
No cal que destaquem l'actuació de Valência. Fou un complet dom.
lluït, i ha obtingut la marca de
de cap jugador de l'equip del Pa- ni de l'equip de Catalunya i eJ
16 s. 7-10. Es pot dir que na arrl¡ trie. Tots compliren i al se;;:on temps valencians jugaren amb la mateL\.
bat a. frec amb el rê<:ord nacional 1
es superaren i eus oferiren una ac- empenta que el dia anter~or .
t1a posat unz. gran agilitat en el salt
tuació com mai no ha viem vist aJs
2
Maunier,
Patrle, 35. - Solduza;
de les tanques.
! nostres camps.
Henry, 11; Arnaud, 12; Mitchell, 1l
Degut a l'ho.·a avançada, Gerard
Dels jugadors del Rnyo ja. hem dit BorrelL - F. U. E., 13. - Bonet¡ O
Garc1a no ha intentat batre el re
que rutllaren mentre el Patne no biols, Espinooa, 3; E~,ert; canto, 1..
cord de mitja horll. de marxa atlèsabé centrar-se, pera quan els cam- Bertran, 2. Arbtt.re: Borrera.
l.ica.
pions de Catalunya trobaren la maI
200 METRES PLANS
-1
n
INFANTERIA
•
l nera de frenar el nerviosisme i des- MADRID
Montoto, junior, 23 s. 4-5.
El tercer partit ana a càrrec de.
envolupar-se amb serenitat es desPiñ.ol, .C. Esports, 25 s. 4-5.
inflaren i arribaren, en eiS darrers Madrid i el Regiment d'In1anteria.
Escaniila, C. Esports.
JOSEP LACOMBA
minuts. a oteri.r un espectacle tan número 13. Despres d'uns pruners
80 Ml:.TR&; >'LANS FEMENINS
lamentable que ni el matetx Alonso moments de tempteig, els maarUenys
(Foto Centelles)
C. Pérez, Prat, 12 s. 1-5.
no encertava a asserenar els seus s'imposaren netament i s'adjuaicaE. Trepat, mdependent.
companys. 1, encara més, donaren ren el partit ¡:;er un marge amplisPrar..
sim. Madrid, 47. - Ortega, 24; Oli- ------~*-------- R BrUJOla,
la unpressió de no saber perdre.
SALT DALÇARIA
El püblic es comportà correcta- ves, 4; Arnaiz, 3; Negrm, 2; Bote- afavoreix els madrilenys, els quals
Lacomba, FederaClo Valenciana,
ment, diguin el que vulguin els que lla, 4; Pedraza; Escarptz.o, 10. - Re- arrtben al descans amb cinc pwus 1'82
metl'es, ré'X>rd d'Espanya.
1 senten sar..l.sfacc16 de rascar les cros- giment d'Infanteria nwn. 13, 11. - ' ci'a.vantatge. Al segon temps contiLorenzo, BarceJon::;., 1 '60 m.
1; ArraiZ; Goig, 4; Pastor, nua. la matetx.a tonica durant els
'¡ tes de la mesquinesa. El pú.blic a- Tierno
Reilé, Buc, 1'60 m.
nimava els campions de Catalunya 2; Riera, 4; Sànchez; Monteagudo, pnmers mrnu{.S.. El Patrie canvia
Max Staat, Natura, 1'60 m.
J.\.1ltcnell per fienry 1 llavors el joc
1 i res més, 1 ho feia perquè no ha- Arbitre: Pons.
Font, Barcelo.Ja, 1'55 m.
fa un canv1 1 l'equip de Catalunya
vla. d'obrar altrament, ja que en
Gil, Atletes U., 1'55 m.
JORNADA DE LA TARDA pas.t.a. de ctonunat a dommactor. El
aquell moment defesanven els colors
COnsegal, BUC, 1'5~ m..
esportius de Catalunya, sense posar MADRID • F.U.E. ltALEr~CIA 4ó•'21 public l'anuna constantment i esCOll. !cària, 1'50 m.
El primer partit anà a cààrec del cmiassa 1'àrb1tre perquè creu que
se per res amb els altres jugadors.
800 METRES PLANS
Res d'insults, res de barroeries. En- Madrid i la F.U.E. de \l a lenc1a. ~J s la seva actuac16 és parcial a favor
..JU ;, 2 m., 6 s. 3-5.
Oban,
Cata.lude
tusiasme, si, i força. Els Que presen- madrilenys triomfaren amplament. . dels madrilenys. L'eqmp
Campos. Icària, - m., 16 s. 4-5.
ciaren aauest part1t i veieren les dar- M.adnd, 45. - Ortega, 12; Arna1z, 6; i nya es mostra mes seKur 1 remunta
Aparie!.. Pone .... t.
reres jugades i el final del partit Pedrosa; Olives,7; Botella, 4; Escar- 1 el marcador fms arribar a l'empat.
LA 'WII 'ftJLIA A. SAkt11A
JAVELINA
s'adonaren que no eren els socis del ptzo, 16; Negrín. - F.U.E. València. ¡ En aquest moment l'entusmsme del
Organitzada pel Sarrià Esportiu.
Fernàndez, .Barcelona., 48'70 m.
P at.rie els únics que felicitaven ek 21. - Bonet. 3; Obwls; Expert, 5; publlc es mdescnptible. Arnaud mars'ha celebrat &Questa prova, que
Monto~o, juni~r. 43'18 m.
que acabaven de conquistar el Carn- Sancho. a; Espinosa, 5; Her~ran; ca. el basquet que desfà l'empat i
Ma umer r.uà amb rapidesa una juha guanyat Miró. de l'Hèrcules de
pionat d'Espanya, sinó que eren tots Cantó. Arbitre: Pons.
Ga.econ, Alig;,¡cs B., 40'05 m.
més
pum
un
marca
1
lliure
gada
que
els basquetbolistes catalans els
l'Espanyol
Font, Barce.ona, 39'2G m.
23•19 per a Catalunya. Henry marca novafelicitaven els campions de Catalu- PATR1E - RAYO CLUB
(Foto Puig Ferran)
Escanilla. Centre E., 39'22 m.
n~a per allò que representava el 1 A continuació jugnen la final els ment, 1 BorreU. tambe. A partir d'acampions de Catalunya 1 Castella quest moment el Rayo s'ho veu per- ~~~~~~~~~~~
triomf as,solit.
L'entustas,me con.tlnuà als vestua- Patrie i Rayo Club, respectivament. dut 1 1 equip de Catalunya ju¡¡a com
ris i Mauruer, cap1tà de l'equip ca- · L'expectació era grandiu.:;a 1 l'àrbi- vol, sense que els juaadors del Rayo
talà, rebia felicitacions junt amb els tre donà el senyal de començament sapiguen tallar les jugades. 1 l'àrseus .companys. Durant un moment enmig d'un gran sUenc1. Tot segmt bitre toca el fmal del partit quan
poguerem parlar amb ell t ens digué: 1 hom notà un major aplom en els el rna_rcaçlor assenyalava: Patrte, 23.
-D1gues que nosaltres hem sor- madrilenys, mentre els campions de Maumer, 1; Borrell, 2; Font, 9; Mittit e. don~r el màxim de rendiment • Catalunya donen mostra d 'un ner-~ chell, 5; Arnaud, 4; Henry, 2. i e. obtemr el triomf. Calia demos- viosisme excessiu, que desfà moltes .Rayo, 19. - P. Alonso, 2; Morada, 4;
cant, 34'00, 33'90 I 33'70; Orences,
trar que a Catalunya també sabem de les seves jugruies. A més. corne- 'l' 'osuorv ·:¡¡ !L 'OU'811'H ~z 'U:::IIlO~l A
b'50; Ford, 240, 238, 242 1 241; Pejugar a basqu(>t. Nosal tres som eh 1 ten l'erro¡· de fer jor. nlt.. r: n-: ~ QUP A rl~lt re: M:'nPnt.
troJets, :)'60, 5'50 i 5'85 ; Plates, 17'00
1 16'75 ; Explosius, 125, 124'50 1 124'85;
Ri!, 63'00, 62'85, 63'25 I 63'15; Aigües,

El Campionat d'Espanya de Basquetbol
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. p t . , d' d'ICa eI Camp10na
La St e. a rJe a
« Son ~:. ~~~¡J~~ q~~':,om~~ ¡:g~~~:'
vèncer el Rayo Club per 23 a 19
. , .1
.
t
p
,
t
S
L
't
» •.• a e. a rre ¡uga
unos palomr
un segon temps impressionant
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El
valencià Josep Lacomba va millorar
el rècord d'Espanya del salt d'alçària,
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COMERÇ I FINANCES •

•

LA BORSA
Jmoress1

Un momen t do la fln-1 entra la St6. Patrle I ol Rayo Club
(Express-Foto)
LI titol. Per altra banda sabíem allò tàctica completament oposada a la
iue els campions de Catalunya ha-¡ del Patrle. Per posar-se nerviosos i
fien fet per deixar el seu equip ben no encertar-ne ni una esperen els :
preparat en vistes a aquests carn- darrers moments del partit, quan
pionats, 1 sabíem QUe els basquet- 1 veuen que tot esforç és inútil. El
balistes catalans podien tenir tota. Patrie, ben al contrari, començà un
la confiança en els campions de Ca- primer temps amb un nerviosisme
tnlunya, els quals han demostrat en que, sinó l'haiUés superat al segon.
el partit final que s'havien fet cre- hauria perdut el partit.
ditors d'aquesta confiança..
«SON UNOS PALOMITOS»
El Rayo ba jugat, com ja 11 ba·
Aquest nerviosisme féu que el Raviem vist anterionnent, retardat 1
practicant aquella modalitat de joc yo, sostingut com sempre per Pere
que hom anomena. «t>ibot» i que, Alonso, burlés la defensa del Patrie
practicada a distància, com fan ells, i marqués alguns basquets que naés molt efectiva per a l'equip con- més es comprenen en casos de destrar!, el qual té temps de coHocar- moralització completa, però no quan
se i marcar els jugadors, per bé que el partit comença. Aquesta situació,
entretant ni l'un ni l'altre no mar- doncs, va fer que, amb excessiva
quen cap basquet ni fan joc. Els en- precipitació, hom fes el pronòstic
tesos, els científics -perQuè aci, en- del valor de l'equip Que lluitava concara que en basquet tot just som al tra el Rayo 1 digués els mots del
començament, ja tenim cientifics- començament: «Son unos palomitroben que aquesta modalitat de- tos». Aquest comentari, com el fet
mostra que els que la practiquen de desmoralitzar-se, calia guardar-lo
han arribat ja a la maduresa cien- per al final, perquè resultà contratifica, i per nosaltres no és aixi ni produent, ja que l'equip de Catalumolt menys. Fins ara no b,avem vist nya al segon temps els demostrà que
encara els equips que poden demos- també sap jugar i en les darreres
trar-nos què ês el basquet, e1 oas- fases del partit es mostrà infinitaquet pur, i mentre així no sigui, nos-I ment superior al Rayo, que no enalr.res no creurem que el joc que certà a tocar n1 la pilota. Els seus
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DIMARTS, 15 D'OCTUBRE DEL 1B3I

Ang esos i italians diuen que els etiòpics han perdut

um

En ccip ·cas cedirem Tigré als italians, diu el Negus a un periodista
Manifestacions d~l ~egus fil
L'_ac~r~ de la s. ?e N. ~s. un~ V_lctò~la per a
Etlopta 1la pau, pero perque ttngUJefiCàCia cal que
es portin a terme els seus extrems - Han procedit sempre d'acord amb els tractats mentre els
•t ,.
trencaven els Pactes - El Negus diu roI atans
.
.
. .
donament que no cedirà Ttgré als Jtahans

Paris 14. - El periodista americà. ressant interviu amb l'emperador
Mr. wiegand, recentment arribat a Haile Selassie I, en el curs del qual,
Addis Abeba, ha celebrat un inte- el Negus ha expressat per primera
vegada la seva opin.ó sobre les recents decisions de la Societat de Nacions i ha opinat també sobre el desenrotllament de les hostilitats al seu
pals.
Heu-vos aciles paraules del Negus:
"El vot de l'Assemblea de la Societat
de NaciOns consutuelX per a
(Ve de la pàg. 1)
Etiopia 1 per a la nostra causa una
notfcúl perquè és impossible haver victór.a indescriptible que alegra els
donat un salt tan grar com el que nostres cors, però al mateix temps,
extsteix entre narrar i el Jront íta- constitueix una victòria per a la cau
¡
sa mUlldial de la pau.
lià, com 7W sigui en el cas que e s
La postCió adopLada per una tan
a.bissinis hagin llança les armes i àmplia maJoria de nacions justifino oterefxiT~ resistencia.
cant la nostra actitud, és certament
Al front Nord ( Entrea), l'organis- un triomf per a l'esp~rit del Pacte,
me oficial t.alia de propaganda as- però sols serv.rà rca,ment a Etiopta
senyaLa haver pres Musa Ali i l'a- si la societat de Nacions adopta les
vanç Jei:cista per la part d'Aussa. En mesures que se'n deriven lògicament.
aquesta regió les torces dels dos cosSi la dita actitud no passés d'éssos d'exèrcit abissinis perssionen ser una victòl'to. moral per a. la. pau,
molt els italians. Posant les coses al la justtcia i el dret, sols s'hauria reaseu punt deixem els italians apun- litzat un acte històr.c que no lntetant Makale.
ressar•a més que als historiadors
Les informacions angleses i les p.:r.;uè seria incomplet.
procedents d'Addis Abeoa indiquen
"Tenim 1a lnlpressló, 1 tot sembla
alguns avanços dels etiòpics, als incl:c.... -ho au:., "'ue seran aplicades
Jronts Nord • Sud d'Abissmía, com sancions a la potència. reconeguda
ai.n mateix la ~ef.ecció d'tm cap i com a agressora i com a autor d'un acnombrosos ascans ttaltans de la So- te de trencament del Pacte. Si totes
malia. En resum, ets progressos les mesures previstes per l'article 16
d:ambdues /ocres n.an estat tan
sóa adoptades, el resultat no pot
juns que podem dtr: No passa res esser posat en dubte 1 estem persuaal Jront.
•
•
•
dits que la Societat de Nacions adop~
1Hus1ons 1 realitats tarà totes les responsabilitats que li
Els comunicats o¡ic,als dets 1ta- i incumbeixen i usru:à plenament dels
lians, Uançats als quatre vents de · seus poders, 1 d'aquesta manera marla publicitat mundial ,assegure¡~ que : carà una lnlportant etapa envers la
dos caps etiòpics de gra1t preSl!gi pau i la seguretat entre les nacions 1

*

La situaciò al front

m-¡

I

s'han passat a les files italianes amb

12.ooo homes armats. Ja sabem com

són aquestes submtssions. Els habitants de les terres ocupades «es ¡an
amics». Per què es sotmeten? Per a
no perdre les seves proptetats que
;a han caigut a poder de les tropes
invasores; hom no s'ha cte ¡er, però,
íllusions: ja es sublevaran contra
eis conquistadors en el mateix instant que so¡rei:ci1t el primer contrQ,..
temps. La Premsa de Roma manifesta que la resistència etiòpica cedirà ben aviat, perquè La guerra civil entre els abissinis està a punt
d'esclatar.
Esperem que la defensa de la pdtria aplega¡ à al voltant de l'Emperador els més grans enemics polítics.
1, ara, el comentari final a un telegrama de procedència romana, el
text del quat diu aíxt: «Les baixes

aViDO! italiaO! 91 ~il~Ol90 a ~Om~arlejar ~arrarlEI que diu Teclé Hawaria~e
abans

EL GENERAL DE BONO SERA
SUBS J.lTUIT? : VOL EMPkENDRE
NEGOCIACION~ ~uss9_~NI? .
Londres, 14. - Les darrert., infonnaclon;, d origen brltllJllC, relatives
al conflicte etiòpic, diuen alxi:
La guerra al nord d'Etiopia sembla encalmada., tant, que en molts llocs
•
·
dona
la lmpresslo· que s,ba acabat la llwta.
Els italians continuen reforçant les seves posicions, a les quals acumulen personal i pertrets i e:;tableixen mitjans de comunicació per als
p roveïments. També proccdeil:en a l'organització administrativa. de les
.
zones conqwstades.
Segons rumors arribats a Londres, el general De Bono, que ha manat fins ara com a generalíssim totes les tropes que operen al Nord
d'Etiopia serà reemplaçat pel generalíssim de l'exèrcit italià. mariscal
'
.
•
.
Badoglio, l'arribada del qual a Erllrea es lmmlnent.
S'afegeix que aquest canvi en els comandaments no ha d'lnterpretar-se com a una manca de confiança en De Bono, ja que aquest serà
·
recompensat pels seus tr¡ omls 1 se li a t orgara' el bastó· de mariScal.
Sobre la calma que es nota a la. guerra italo-etlòpica, es diu que
possit.ement signüica que lhus.solinJ està di:Jposat a emprendre negociacions per a la terminq.ció de la guerra. En relació amb aquests rumors,
· que es
• esperat a Londres el general
.
s •af~.geu;
Gar1baldi,
cap de 1,organit·
zac1o d ex-combatents ltaUans del front.

PROPOSTA DE SANCIONS DEL
COMITE FINANCER
Ginebra, 13. - La proposta. per a l'embargament financer, redactada
pel Comitè financer de la Conferència d'Estats recorda que es tracta de
facilitar a tots eis Estats membres l'aplicació de l'article 16 del Pacte, i
que, per tant, hi ba lloc a prohibir immediatament:
1 T t
• t•t d t• ts 1 G
. o s e 1s empres
J s
es ma a
overn 1•ta li'a i tot es les su bser1pclons a emprèstits destinats al Govern italià. o emeses a Itàlia o en altre
lloc per compte d'Itàlia.
2. Els crèdits bancaris o d'altra classe destinats al Govern italià 1
.
. ,
.
, .
tota contmuaclo d execucio de contractes d ,empreshts
destinats al Go·
vern italià.
3. Tots els emprèstits destinats a les autoritats públiques Italianes
o a totes les empreses o societats en territori italià, així com totes les
subscripcions.
4. Tota emissió d'accions i altres capitals destinats al Govern italià,
així com totes les subscripcions a aquestes emissions d'a~cions 0 capitals
a Itàlia o fora d'ella.
5. Tots els crèdits bancaris, o d'altra classe destinats a persones o
Vegeu, a la pàgi- societats en territorl italià i tota continuació d'execució de contractes
d'emprèstits existents a favor de persones o societats.
na 12, anunci de
s. Les emissions de tots saldos, emprèstits, accions o capitals, en
I virtut de contractes l'execució dels quals no hagués acabat.
I' 'FJM 1\.
'1. E~s Governs prohibiran les transaccions esmentades, siguin efec·
l.t.ll a·llft
A
tuades directament o per mitJancers de qualsevol nacionalitat•
IN ..O§mAC!C
.. C§lfiCA • §I!OfíïTAT§§

MOlt ·mportant'
I
•
I'

HORA I

U

l'observament escrupolós de les obli·
ELS QUEVIURES ESCASSEGEN I
gacions derlvades dels Tractats."
S'ENCAREIXEN A ITAUA
Com que el per.odlsta. alludi a la
Roma, 14. - Els prens dels art1cles, especialment els procedents de
ruptura de les relacions diplomàtiques amb Itàlia i al lliurament dels l'estranger, pugen sense interrupció a Itàlia. En vista d'això, el secreseus pa.ssaports al comte Vinci, a.lXl t~¡ del Partit feixista, senyor Starace, ha ordenat qne s'efectuï un rlgocom als incidents que s'han sucoeit,
ros control dels preus, l ha anunciat severissimes mesures per a tots
el Negus ha respost:
"Nosaltres hem obrat estrictament aquells que no declarin les existències de mercaderies de què dlsposen.
d'acord amb el que estipulen els Consofertes per les tropes expedlc!Ona- venis internacionals, i a .xò, en els
nes a AbJSSl.IUa no arnben a un cen- moments en què Itàlia violava repeEls italians tomen a
El dia d'avui el dedicarà el genetenar. L'espent 1 Ja salut de les for- tidament els dits convenis."
ces són imill1Lorables.»
dir que han pres ral ~e Bono a l'estudi de questions
El Negus ha. recordat a aquest
economiques i administratives per tal
Està comprovat qu..: han passat efecte, que abans mateix d'entrar a
Axum
de resoldre en conseqüència.
pel Canal, aurant el curs de la camla
Gran
Guerra,
els
Estats
Units
Asmara,
14.
Segons
notícies
repanya, més de 14.000 malalts i 2.000 lliuraren el seu passaport al comte budes del front de combat, les troferits. Per què més comentaris?
Soldats i material de
Bernsdorff, aleshores ambaixador pes italianes han entrat a la ciutat
d'Alemanya a. Wàshington.
sa.gt·ada d'Axun1, despres d'haver es·
guerra cap a l'Africa
La moral dels comEl periodista s'ha referit a les no- tat dissoltes per l'avtació les torces
Roma, 14. - Entre el dissabte i
batents
tic.es que circulaven sobre la presa del Ras Seyum, que Ja guardaven ahir diumenge han marxat cap a
El soldat itaua es sobri i. sofert, d'Axum pels italians 1 l'emperador des de les n1untanyes properes.
l'Africa Oriental nombrosos navilis
orgullós de ta seva nacionalitat, ha. respost:
'
Seg~ns. aquesta versió, l'entrada amb vuit mil homes i grans quaoti·
amant de l'ave1ttura i sent un gran
tl
¡
Ax
dels
Italians
a
A:xum
s'ha
produ
t
1 tats de material de guerra.
Encara no t en1m no e a que
um trauquiHament i sense que s'hagi arriafecte pel Govern constituït, però
bat a entaular una lluita serios
necessita una victòria rapida per tal hagi calgut en poder dels italians.
Els italians no con"L'ocupació d'Adua no té cap unS'afegeix que els monuments ad'Aque al seu puis no disminuei:l:i l'mfirmen la presa d'Aterès per la campanya à' Abissi nia. portància estratègica. L'ocupació d~~- xum es troben intactes.
dua no constitueix una vlctòr.a miliEl poble veu que l'exercit ¡ora de La
xum, però diuen que
~ en. l'actiu dels italians perquè la.
L'aviació italiana fa
seva patria, er~ un clima distint, sen- d1ta
CIUtat
no
fou
defensada.
Les
•
la
tenen assetjada
se cotLèiJ:er el terrenu que trepitja, úniques tropes etiòpiques que es troreconeiXements
Roma, 14. - Encara que no ha
ni les condicions morats, pol¡t¡ques
Asmara, 14. - L'aviació italiana estat confirmada oficialment la prel militars de l'adversari, viu en baven entre Adua l la frontera eren
aquell territori voltat de pertlls, ma- solament petits destacaments alllats. efectua constants vols de reconeix~ sa de la ciutat sagrada d'Axum per
lalties i tota meua de ¡atigues. Di- col·locats alli per a vlgUar l'avan¡ 1ment i ba pogut constatar que s'esta les tropes italianes. No obstant, l'ocuefectuant una concentracio de tropes pació es considera com Ull fet, perquè
versos dies d'estancament en les dels invasors i marejar-los."
A continuació, el periodista ha in- abissines a UllS vint quilòmetres .11 els italiana tenlen assetjada Ja ciutat
operacions, una des¡et.t o qualsevol
terrogat
el
Negus
sobre
les
pèrdues
sud
d'Adua.
i tot feia preveure que es rendiria
a.ccident desafortunat per a ltalia,
Ahir, al matí, a. tots els fronts, els sense lluita d'un moment a l'altre.
produiria e1~ aquesta nació un can- sofertes per Etiopla d'ençà que es
desencadenà
la
guerra
i
l'emperador
capellans
militars
celebraren
misses
S'afegeix que, durant el dia d'ahir,
t. en l'opinió publica que Jaria que
ha respost.
de campanya sobre altar~> improvi- feren acte de sumissió ~ les tropes
es pronuncit!s contra la guerra.
"Les Informacions que :fins ara te- 1 sats.. També es celebraren m~s als italianes la clerecia l els notables de
Els abissin is són tenaços, molt
la. ciutat.
~uerrers i ¡mseeí:xen un enlairat nlm no ens permeten calcular les pèr. hospitals de campanya.
renttment d'amor a la seva inde- dues etiòpiques. Es dubtós que els
Diu q ue continuen
penaè,.cia. Per esser Etiopia el tea- guardafronteres 1 els destacaments
Donen molta imporles desercions d'abis!re d'operacions, la vida i els béns aillats a les reg.ons ocupades hagin
tància a la defecció
sinis
'els ctutau.ans estan completament pogut sofnr perdues importants, pedel Ras Selassie
Front d'Eritrea, 14. - AJ sector
!:tposats als n.orrors de ta lluita. La rò és Inconcebible que el total d'aRoma, 14. - Als ambients partlcu· d'~digrat, gran nombre de ¡uerrers
¡u.erra s'ha ¡et popular, les seves questes pèrdues assoleixin la xifra
de sis nul, que, segons tinc entés, ha lars italians s'et>tima que, amb la ebops s'ban dirigit a les avan¡wudies
:re- Jes estan volludes d'amics, que- estat
llançada
des
de
Roma."
rendiclò del gendre del !llegus, Itàlia italianes, provistos de banderes blan·
Piui-es, notteles, informes, rejorços,
ha aconseguit una victòria pacifica ques, els quals desitgen ésser incorL'Emperador ha afegit:
!ot ho tenen. Sorgiran dels deserts
~ elements que calguin. El poble,
"La pèrdua d'Adua no ha afectat d'abast insospitat, ja que la vall que ~rats immediatament a l'uèrcit !La¡¡mb el comerç, l'agricultura i el tre- en res la nostra defensa. La seva es troba situada al sud d'Adlgrat, lià d'opera.c~ons Aquests desor~ra
!lall paralitzats, pren part al con- caiguda estava prevista des del co- es troba ara pacificamen' oberta en anaven pr~~IStos de fusells belgues,
una longitud d'unes cent millea vers de fabric:a.c1o recent, i usaven cartutfl icte armat. On sigui que L'exèrcit mençrunent."
Addis Abeba.
xos fabncats a Grasse (França) el
mdígena adreci els seus moviments
La resta de la seva entrevista amb
S'espera que l'avanç Italià es podrà ' 1934.
!S trobara entre germans seus que el Negus
el
periodista
la
relata.
en
els
portar ~ terme sobre els esmentats
El cap d'aquests desertol'l ha marasst8ttran durant els combats per següents termes:
territoris pacíficament i sense trobar nifestat que es produiran, d'un mo1 perseguir l'invasor ttns el límit
•• Després, va.;g demanar permis a cap resistencla.
ment a l'altre, Importants desercions
te les seves jronteTes.
l'Emperador per a formular-li una
Als propis cercles es considera que, ei;! massa, especialment entre els in·
pregunta delicada. "Està disposada gràcies a aquest avanç, els italians dígenes del ~s que coverna ac!ualNotícies de darrera v. M. a prendre en consideració la
podran apoderar-se del ferrocarril ment e_l dlstncte oest del Tigre, el
hora
cessió als Italians d'una part de la d'Addis Abeba a Djioouti, amb ta ' qual te sota el seu comandament
El8 ràdios de Parts, Londres, Ro- provinc.a de Tigré?"
qual cosa el :Squs Balle Selassie 20.000 homes. Ba afegit que si ell
na i Addts Abeba, com. les agències
hom!!s del Ras Seyum no ban deserL'Emperador semblà com &i que- quedaria isolat.
, •erna~onals d'informació, coinci- dés quelcom perplex 1 s'aixecà. vivatat es per por a les represàlies italiafeixen e11 les seves in¡ormac!ons que ment de la seva butaca.
nes per la resistència que oposaren
Després
Els
s
oldats
del
Ru
~s tropes italianes consoliden les se- d'haver assajat un amarg somnure,
a Adua 1 Adigrat,
Selassie formaran un
~es posicions i preparen una ojen- la resposta
arribà, curta, tallant 1
liva. Les noticies relatiVes a la po- lacòn.ca.:
cos de Regulars
Utilitzaran ela deserlítica europea en relació al conjltcte
Asmara, 14. - S'ba creat un c011
-No.
ltalo-etióptc asseguren la co!laborators per fer carretera.
de
regulars
amb
eb
1.500
aoisslnia
Jo no valg voler continuar sobre
:tó Jranco-britdnica ~n benefici de
que s'han passat als italians amb cl
Monjos que es sot·
ra pau. La nota més znteressant que un tema que refredava tan la con- governador
del 'lïgré Oriental, Ras
meten
b.em Uegft és la que transcriuen les versa. Però l'Emperador, amb digni- Gugsa. Aquesta
no\-a formaciü maroarauleS pronunciades pel Negus. El tat suprema, m'allargà ambdues xara entre les trope.. de primera linia.
Asmara, 14. - Noticies rebudes del
mans
i
expressà.
el
seu
agralment
Rei de Reti h4 d&t: c.Sense emprar
Per als cinc-cents presoner¡¡ abis- Quarter General italià d'Adua inla paraula enemics quan parlem respecte la Premsa que ha Vingut ex- sinis, el comanaament ilalià ha creat formen que, amb objecte d'acomodar
posant
la
causa
eUOpica
a.
l'opinió
:t'Itàtta . .Solament diré que el vot de
tres camps a Adi-Ugri., Adi-cala 1 els de<;ertors de l'exèrcit aoisslnl, que
la Societat de Nacions és per a mundial, l el 6eU rostre tornà a ésser AiD-Daga.
arriben cada dia en major nombre a
amistós
t
somrient.
f:t!opza i per a la nostra causa una
les avançades italiaoel>, tots ells seran
L'Emperador
em
declarà.
que
esta¡ran victòria que e!ll~leM de 10za
ini.ernats en un camp de concentr~
El general de Bono ció
til nostres cors, pero es també una va fermament resolt a defensar els
prop d'Adi Kaye, a Eritrea, on
drets
d'Ettop!A
en
la
seva
QUalitat
pren
r.>ictòrza per a la causa de la pau
pouessió d'A· passaran un periode de quarantena.
de
membre
de
la
s.
de
N.,
1
m'a.tl.rmà
111undial.J
Dc;sprés seran emprata a la construcdua
que la seva determinació s'havia
SERVAND MEANA
clo de carreteres. Els guerrers que ea
Adua, 14. - El ~neral de Bono sotmeteren en companyia del seu cap
àdhuc reforçat malgrat l'avanç itacapità d'aviació
ahir, diumenge, va prendre J)O&SeSSfò Haile Selassie Gu¡;sa, seran enviats
lià al nord 1 al sud."
( Proñ iblda la reproducció.)
oficial de la ciutat d'Adua per al al front.
Regne d'Itàlia.
Eu informes afegeixen que quinze
La ciutat d'Asua, que està situada sacerdots coptes d'un monastir proa una altura de 1~5 metres, compl..l per a Adua, ban fet acte de sumissio
3.000 habitants. Apareixia completa- da~ant el general de Bono, el qual
ment endomasaada i r.'havien a.lxecat rebé tamDé uns altres tres monjos
divei'SOIS arcs de triomf amb inscrip- de l'esmentacb 'secta d'Axum i el cap
cions patrlotJques.
del . m~ns d'aquest.a ciutat.
Ahir, al mah, el reneral de Bono
Diu també la lnformacio del Quar... TOT PERILL?
&!Msl1 a una cerlmonla rcii~ioa en ter General que aquest mati s'han
l'església copta d 'Adua.Com bcm dit. p~entat a lel> a utoritat. italianes
usant per a 1a htglene m tlma de la dona,
també usisti a la iuau¡uraci() del d'Adua sis 5eUJors feudab de la prol' A N T I V E N E R O L
1 monument ab morts italians en la riocla de Ti{ré, acompanyats dels
oemaneu l'opuscle g.ratt.at cCon!ideoct.aa al vostre farmacèutiC. O bé 1
guerra del 1896 1 rebé els notabte. >~eu guerrers, els quals feren acte de
a E¡tatllun~>nt. VILer. Via LaletallL U
tncün.nea..
·~ t llfqranu lea MYW armee.

I

I

I

¿CbHt eD'ÍJ;af*::.
I

La tàctica etiòpica
davant la nova ofen·
siva italiana .
Adelis Abeba, 14. - L~S ¡tallans han
reprès les seves opera«::ODS a
els
fronts amb gran l~ntltud, me~ys al
bud, on la seva achv1ta~ creu., 1 hom
pot
aprecia•· que intenten 1·ealitzar
Ull avanç a tot ei t.ercnori d'O¡¡-aaen.
Les tr()pes ablS~es segueuen , fideC> a les o.w:o;ctaous reouue:, ae 1 alt
comauúamcut 1 s·abstenen a WlClar
operacwns d'envergaaura que solamem faran per sorpresa, 1 e:, .limJten
a les escarawusses i atacs en gutrnlu:l>, t.OiireLO'l> e!S nocturus.
EIS caps ebopics ael ::.ud comUJliquen qll': les seves torcel>, dlsl.nbuldes en guernJlls, que formen globalment u.a conungent formidable, es
dediquen
independentment
b e1 tl a deactuar
dificultar
els prepara~:b ae ravanç tncmíc, que hom preveu que es produïra. d'un moment a
1 altre Ja que l'avia.cw italiana no
ce..l>a
pec ta d'eteco.uar
Ciutats ni bombardeigs
pobles petits.1 no resun avto it~lia ha uauçat dotze bombes sobre un refugt etiopic 1 ha ocasi()nat Ja mort de 411 soldats. Altres
711 resultaren amb terl'ibles !t:nnts.
Els preparatius a Harrar p er a defensar-se
d l' • . ,
e Aavlacio .
t
4. Barrar,
f! Uestaels
c1utat
entara.
aelensar-se
contra
atacsInaeris
italians que s'esperen d'un moment
a l'altre. sera ta primera veg-ada, en
la gue.r.ra Ital~tlOpica, que entren
en acc1o les defenses terrestre:, per a
defensar una ciutat oberta contra un
atac abissini
De totes maneres, els tècnJcs creuen
que la defensa. resu!Lara poo menys
que inútil, donada la gran alçaria a
que podran volar els avions enemics
i la mala qualitat i reduit norullre
dels armaments antiaeris.

d'abandonar Paris

Encara que fracassin les sancions
ens defensarem ··· El dosier italià
era una falsificació

t~ts

I

I

Precaucions per a
evitar l'acció dels
agents italians
Addis Abeba, 14. - Han sortit enviats especials del Negus que es distribuiran per tot el palS per &.al de
reprimir enèrgicamen ~ l'espion,\Lge
1 la traïció. Oficialment es declara
que serà fusellat immediatament tot
individu, cap, combatent o cinl la
traïció del qual s'hagi comprovat
Hom sap que tant al Nord com ¡ol
Sud han circulat enormes quant•tats
de diner, repartides pels ageots de
la propaganda italiana.
Cinc mil voluntaris de
les muntanyes
Adclis Abeba, 14. - Els 5,000 guerrer¡¡ de la regió mUlltanyt..nca 11e
Karubata, que arribaren dissab~e pas..
sat a. aquesta capital, han rebut armes modernes enmig d'una joia indescriptible, i ban fet marxa cap a
les muntanyes del Nord per tal de
contenlr els italians, els quals no han
demostrat la més petita activitat durant tota la jornada del diumenge.

Paris, 14. - El ministre d 'Etlopia
a Par1s 1 delegat etiop a la Societat de Nac1ons, Teclé Hawanate, ha
marufestat que Sl amb les sancions
no es pot aca Ja. la guerra, EtiopJa
contmuarà lluitant fins l'últim nome 1 l'últim pam de terreny contra
Itàlia. agres50ra. Alxi que les seves
obligactons a la Socletat de Nac10ns
li ho permetin, Hawariate retorna,.
rà a Etlop1a, primerament per a mformar el Negus sobre el desenrotllament del.s esdeveruments politlcs,
1 en segon lloc, per a marxar a Rarrar, on posSlblement assUilll.ra el comandament de les torces de detensa. Hawar1a.te coneix perfectament
ies cundictons de la regió fronterera
i a més posseeix un profund cone1xement de com s'ha de portar a la
practica la guerra. de guemlles per
a de.smoml.i tzar l'enemic. PreciSament aquesta és la politica que el
Negus està intentant unposar als
comandants de l'Exèrcit, pulX que es
dóna compte que concentrar grans
masses en els a tacs al front constitueu una tactlca fatal per als soldats et1òp1cs, mal armats, davant un
enenuc proveït de metralladores, ca.nons, morter& de trmxeres, que poden llançar damunt d'ells una pluja
de foc.
El successor de Hawariate com a
ministre sortll'à d'Ad dis Abe ba en
direcció a Djlbt..ti, on embarcarà
cap a França 1 s 'encaminarà directament a Paris.
Referint-se t.l «dosier» italià, en
el qual s'acusa. els etiòpics de tot&

mene. de barbaritats, Hawariate ha
dit: «Les fotograf1es. no han estat
preses en terr1tor1 etlop, smó a En.
trea 1, per tant, es reterei..xen a. sút¡.
dits italians. Unes altres són talstficades, entr.: unes que pertany¡ell
a un colonicola belga, que prottstà
davant la Societat de Nacions con.
tra a.1xò, 1 unes altres a un sacer.
dot. francès, que també formulà 1a
seva prut.esta davant l'orgaiUsme gt.
nebri. Els italians no poden queixar-se de maltracte donat .als presoners italians que estan a P<>de1
nostre, puix que després de ia ba,.
tal.a d'Adua ud s.:gw passat foreo
pamcularment ben tractacts per les
nostres tropes, a les quals els italians qualmquen de barbares. No
obstant es prengueren algunes mesures repre5Slves contra alguns mercenans etlops que foren trobats entre els presoners per haver comes
un delicte d'alta traïció llUitant con.
tra els seus propiS germans. D'acord
amb els costums d'aquell temps, els
toren tallats la mà dreta i el peu
esquerre. Si bé aquestes mesures no
poden qual11lcar-se exactament d'humanes, no obstant, en aquell temps,
eran cons1derades normals. EtJOpia
ha avançat de tal manera que aquestes practiques no són possibles avui
dia. En el que es refereix a les concessions a !talla, Et1op1a esta disposada a fer-les però sempre sobre
una base de reciprocitat, incloent
entre les petíctons d'Etiopia una
sortida al mar, a la qual cosa s'oposa Itàlla perquè tem el nostre procés de mOdernització.»

¿Han proposat . els italians
una fórmula al Negús per a
no bombardejar el ferrocarril?
UNA PR OPOSTA PER A
NO BOMBARDEJAR EL
FERROCARRIL?
Paris 14. - Comuniquen d 'Addls
Abeba a l'Agència. Havas que el Govern Italià ha fet saber a l'abissiro que no bombardejarà. el ferrocarril d'Addls Abeba. a. Djibutl sl es
compromet no efectuar amb ell
transports d'armes 1 municions.
El govern abissini ha contestat
afirmativament.

xel\ alemanv «Adolf WoennanllJ) han
arr1bat aquest matl 25 ciutadans alemanys_ ¡airebé tots dones i nens.
que tornen d'Addis Abeba.
Han declarat QUe els alemanvs. I~
Immensa majoria, han quedat a.
Etiop1a, on r eben exceHent tracte I
es troben molt satisfets.
MES VAIXELLS ANGLESOS
A ALEXANDRIA
Alexandna, 14. - Ha estat augmentada la. concentració do.. la. flota
anglesa. Ha entrat en aquest port el
va1xe11 ae guerra «Berwick», procedent de XIna, i el «Australia», que
fou cnjat quan es trobava anclat en
aigües australianes.
Al campament militar es fan activament els preparat ·ts per a allotjar quatre reg1ments que s'esperen
procedents d 'Anglaterra i que han
d'arribar la setmana entrant.
Dos regunents eg1pcJs s·han traslladat al desert i han establert llocs
militars 1 comumcacJOns telegràfiques.

LA DEFECCIO DE SELASSIE CAUSA DECEPCI O A
ADDIS ABEBA'l
Paris, 14. - Les mformacions rebudes d'Itàlia segueixen qualificant
El c omte Vinci ma- de . sensacional la rend1c1ò del Ras
'
Haile _Sèlass1é Gugsa, dtent que ha
lait
pr0du1t vtva lmpresstó a AddlS AbeAddls Abeba, 14. - S'assegura que ba on no s'oculta que l'esmentada acel ministre d'Itàlia, comte Vinci, ba tltud ha interit un greu cop a !a
caigut malalt.
1 moral de les tropes ettops del Nord.
Hom sap que el Negus ha ordcn:lt
Sempre d'acord . amb les matelXes
que l'Hotel Imperial s'encarregui de Informacions, es diu que a Entrea ha
facilitar al ministre d'ltalia tot el prodult gran alegr¡a. la defecctó de
que necessiti i que no s'estalviï res Gugsa que és cons1derada com un
per a atendre el seu confort
gran tnomf dels serveis italians de
•
propaganda..
ELS ANGLESOS DIUE N
QUE ELS ITALIANS HAN
'
b
•
d
•
al"
Es d1U que amb la defecció del
L am aiXa or tt la Ras
Halle Sélass1é Gugsa., Itàlia ha.
OCUPAT AXUM
és portat fora de la guanyat per a aquesta causa un ter- . Londres, 14. - Un missatge
d'oe· t t
ri ton de 10 ooo milles qf¡adrades, siIU a
tuat al Tl¡re onental, que es trobava rigen brttànic <4iu que ahll' c1íumenge a Ja tarda. les tropes del general
_Addis Abeba, ~4.- El ministre ita.. sota el dommi de l'esmentat Ras.
llà, comte Vinet, acompanyat de l'aMaravlgna ocuparen la ciutat sagrada
d'Axum.
gregat miUtar, coronel CaJderini, sorELS ITALIANS DIUE N QUE
ti ahir a la tarda de la població esLES TROPES ETIOI'IQUES
GESTIONS PEn TAL D'E·
coltat per una guàrdia de l'emperaES DESMORALITZEN
VITAR EL BOMBA~DEI G
dor fins a la seva nova residència,
Paris 14. - l:le¡¡:-ons not.ctes de
D ADDIS ABEBA
en una finca propietat del gendre del font ttailana rebudes a aquesta caNegus, a P?cs quilòm-:tres d_e !a ciutat. I pttal la moral de les tropes et1òp1.
Londres, 14. - S 'anuncia que el
Es reuru el cos diplomahc per a ques ha evo1uc10nat considerable- Govern bntànic ha fet determmades
mantenir un canvi d'Impressions so- ment tant que s'han prOduït greus negoc¡ac1ons a Roma recoraant que
bre la conveniència d'intercedir a ta- discrepanctes entre els düerents co- I AddiS Abeba 1 D1redaua son ctutats
vor del comte de Vinci 1 s'ha ajornat mandaments 1 també entre les mas- obertes que po:¡see1xen una unportota decisió, puix que fins a Ja data , ses de combatents.
I t.ant colòma estrangera, per la qual
el Govern abissini ha guardat totes _Les matelXes Informacions. reia- cosa no poden esser bomoardejades.
les consideracions degudes a la seva clonen aquest fet amb la defecció del
Se sap que altres nactons han fet.
jerarquia & càrrec.
Ras H. alle Sèlasstè Gugsa.
gestions en 1gua1 sent1t.
Aquestes relerències les transmeEl cònsol de Magallo tem unicament a titol Informatiu
ITALIA PROMET NO &OM·
,
__.__
• , perquè fins ara no tenen cap conDARDEJAR
sera exp~t en avto flrmació.
Londres, 14. - Responent a la
Adclis Abeba, 14. - S'anUDcia que
gestió bntàmca a Roma, el sots-se·
el Negus t~ la intenció de fer transELS FIL LS DE L MINISTRE creta.rl d'Afers Estrangers senyor
portar en avió a Djibotl el cònsol i
ETIOPIC A LONDRES
Suvích ha promès que seran adverl'a~nt comercial italians a 1\lagallo
Londres, 14. - Demà sort1ran d'a- t1des les autoritats mll1tars Italianes
el viatge del qual a la capital durarb questa cap1tal els filis del ministre per tal QUe Add1S Abeba Diredaua
encara 10ormalment vult dies.
d'Etlopla a Londres doctor Martin. no siguin bombardejades.1
El Negus voldria. contribuir aW a Els joves, que compten respectivaescurçar la detenció del comte Vlnrl ment 22 J 23 anys d'edat. marxen a
1 en aquest cas el ministre d'Itàlia Add1s Abeba on s'mcorporaran a l'eUN DESCENDENT DE SANT
seria expulsat a l mateix temps que xèrci' ablSsíni per a marxar immeLLUIS GONÇAGA A LA
els dos agents italians a Magallo.
diatament al front del combat.
làUERkA
Pans,
14. - Allir sonueu d aques·
ALEMANYS OUE HAN
Arabs que volen
ABANDONAT E'TIOPIA
ta capital nombrosos Jts.lians que
abandonar Etiopia
Hamburs¡, 14. - A bOrd del vai- marxaren vo.un~ans a 1 Atnca Or:en·
tal després d'haver rebut w:.trucAddis Abeba, 14. - Alguns àrabs
Cló a ia nova CJUt t de -=>sbnudl.B.
residents a aquesta ciutat tenien ta
Avui n'han sorttt d'àltres, entre ell.;
intenció de trametre les sev~ mullers per més temps l'e:spulsi6 del minis- el
secretari
IeL·nsme de Paris.
i fills a Aden per raons de seguretat. tre italià, comte Vinci, i de l'agregat marqués de del
Catalano-Gonç.aga, qu&
Malgrat això, les autoritats brita. senyor Caldtrini lliovament l1D gran es tttula uesccndent de oanr. LluíS
nlques no els ban dona' autoribaclò nombre de perioill.:.'-C!l> i fotogra1S s'ba- Gon~;aga.
per a fer-ho. l)'anuncia qne aquesta vien concregat a l'estació del ferromesuta obeeix al desig de no com- carril per lai de presenciar la l>Onid4
ZEILA
PRACTICAMENT
prometre les mesures de precauclo del min.h.tre italia.. El comte Vinci, eu
S' HA
adoptades a Aden.
CONVERTIT
EN
compan~ia del stu agr~at, conLWuen
t'UR r D ETIOPIA
Els turons que dominen la ciutat a la residència del gendre del !liegul>,
ban estat ocupats per destacament1 prop d'Addis Abeba, on fou portal per
Zella (Somalla bntànlca). 14. antiaeris i ja han estat encuades les una guàrdia de l'emperador. Com ja En aquest P.Ort hl ha grau acti\ Idones I els infants de Ib ona forti- es sabut, el ministre italia s'obstina. tat. 81tuat Zc1la ai Golt d 'Aden, no
ficada.
a se¡uir a la capital fins que arribi lluny de Dj1but1, resu.ta dc grnn im·
Municions per a les el personal del Consolat italià. de ~la portàncta per a l'entrada. d'armes
.
gaUo, al qual s'espera d'un moment aestinadcs a Etlopla.
tropes del Nord
a l'altre.
'
Com e~ recor®nt, el port de ZelAddiJ Abeba, 14. - Ban estat trala era ofert pe ::. anglesos a EtiQPI '
meses a les tropes que lluiten contra
que ct.>dlssin ensems al·
Harrar sembla una aguncondJc10
l'avanç Italià al ~ord 600 tones de
terr1ton a ltàlla a la qual h.a.municions de fnseU. canó i metraciutat abandonada
vien de donar també certes tat'lhta~lladora.
El Negus accepta la r;roposiclo,
Addls Abeba, U. - ~muniquen de
Barrar que dita ciutat dóna la lm- però els 1~ailans la refusaren.
El Negus permet al presíó d'una localitat habitada per Els anglesos han construit s Zel·
la, en poques setmanes, un magn!ftc
comte Vinci que es tanta;sme,. perquè gairebé tens eb seus aeròdrom per a rebre els Ju>tons prohabitan~ han fu1it a les mUJJUU)h
quedi uns quanta dies i el5 pocs que re»len esperen que duo cedents prmclpa!mcnt d Aden.
Les a1¡ucs del port són molt pr<>
moment a l'allre Ja ciutat scra oom- fundes
més
1 com que els n.olls han esbankjada
tat considcrab emcnt perl!ongats.
Addía Abeba, 14. - Dtspréa d"una
Xo
b pot knir cap noticia fldedlf- poden anclar fàcUment \'8.lxells dE
conaull.a que tingué lloc a primera na del front de guerra a consequènhora del mati del diumenge, el G~ cia de la cemura f dels rumors de gran tonatge Els \'lllxells estacionat!
a Aden POden arrtbar a Ze1la en so~-a¡ etl6plo lla açorcJat u o aJorou tot& meJ~.& quo olrclJle:u.
lament 12 bores de na\-e¡aciO.
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El Comi è de coord·nació a aprovat les sanc1ons proposades
Lava I diu que no

1

S

1

arribarà a 1 aplicació

de

el ~mje[te ~e ~an[i~n~
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sanc1ons militars

bades al Comitè en el sentit que, a
desgrat que tota els membres d'aquest estaven obligats al secret, foren molts els ¡:- .:.riociistes que pogue-ren telegrafiar, ahir, diumenge, l'essència. de les sancions que prepara-va el sub-ooirut.P, aprovades avui.
Aquesta Indiscreció s'atribueix al fet
que pugui existir la intenció d'algun
membre de tractar d'entrebancar tlS
projectes de uncions 1 provocar disc~ssions públiques abans de llur •provació.
ANGLAT ERRA COMUNIC A
QUE PE RM ET EXPORTAR
ARM ES A ETIO PIA
Ginebra, 14. - El seny-o Eden na
informat, en nom del seu Govern, al
secretari general de la S. de N. que,
en virtut del que dist>Osa. l'acord del
Comitè de Coordinació de l'll d'octubre, Anglaterra ha decidit pet:metre l'exportació d'armes i municiOns
a Abissini&, si bé queda subsistent
l'embargament d'exportació a Itàlia:
1
~ d 1
aquesta ::~.lterac.~6 depen dr l:lo e a re a
eh.. d'armaments que figura en l'es·
roentat acord.
BELGI CA TAMB E PERM ET

rat a la S. de N. cinc m ilions de
trancs or, import de les seves cotitzacions endarrerides.
Als c1rcols oficials londinencs es
diu que la retirada d'Alemanya de
l'organisme de Ginebra no comprt>metrà el funcionament del Tractat
de LOcarno, que restarà en vigor.
Això sembla. indicar que se segueix
estudiant la qüestió de completar
l'instrument mitjançant un Convent
aeri.

- -- - - - - - - -- - - - - - CRIDA NOVES LLEVES
ANGLESA
No es coneixen encara els termes en l'oplnló pública d'ambdóo pol¿ESTUDI DE L'APLICACIO
A F ILES
aoma. 14. - Soore la suspensió
DE LES SANCIONS ECO~ de dit informe; però es creu saber sos, són degudes al fet que la premdels crèdits comercials, el «Glomale
si és acceptat, els Estats mem~ SIJ. no està el suficientment ben inque
NOMIQUES'l
d'ltalia», que passa per ésser òrgan
Ginebm, 13. - Els perits tlnan- bres de la s. de N. prohibiran la formad& prop •te les negociacions
ELS ITALIANS FORTIFJ~
ofimò.s del Palau Clugi, escriu el seQU~'N LES ILLES DEL DO- ce~ del Comitè de Sancions han concessió d'emprèstits o. C!èdlts a diplomAtlques que es porten a terme.
giJ.ent:
Diu que, per exemple, alguns frandeliberat aquesta tarda durant cinc Itàlia., aix.i com la. subscnpctó a emp
DEOANÈS
«ltàlia paga al comptat les mer~
A ROMA ELS ACORDS DE
hores un projecte de resolució per prèstits italians o transaccions en cesos creuen que la ferma actitud
GlN EBRA NO IMPRESSIO·
caderies que se li lliuren. La part
britànica. en l'aplicacló urgent de les
Londres, 14, - La British United a les sancions financeres. S'acorda reprf:sentac16 de dit pais.
secreta dels titols estrangers· I dels
NEN
sancions, era una decisió massa du·
crèdits sobre l'estranger cedida al Press rep una informació d'Atenes un text, el qual es sotmetrà dema.
,14. - Les decisions de 'liRoma
recoula
impossible
farta
que
ra,
ANIRA EDEN A LONDRES?
oovern pels portadors italians, as· que diu que els italians estan conver~ al mati al Comitè de Treball de la
nebra. relatives a. les sancions n o
Ginebra, 14. - Es diu que el se- clliactó 1 que a. més a. més porta~
segura a l'Estat tortes ctisponibill· · tint la illa de Leros, del grup del Confdència, i que després es pu~
fins ara, ni desorientar ni
semblen,
nyor Eden te la intenció d'anar a. ri& la. mort politlca de Mussolini t
Dodecanes, en un veritable «Hellgo-- bllcarà.
tats en divises.»
sorprendre els cercles 1ta.lians resEn els cercles anglesos es creu que Londres a. mitjans de setmana, per possiblement una guerra..
En aquest ordre d'1dees, es declap land» de la pre-guerra al mar Egeu.
Continua dient que, per altra. part,
ponsables. Sembla evident que el Gt>ra que el Govern italià disposa pnn~ El port Lakt ha. estat mioat i es tan· aquestes sancions entraran en vigor tal de donar compte de les deci~
vern de Roma havl aestudiat ja tal
s10ns adoptades per la Conferèncla a Anglaterra. s'havia cregut que els
opalment de prop de 600 milions en ca. cada. nit amb cadenes d'acer con- sense cap retras.
eventualitat amb molt temps d'an~
A la. tarda, els perits econòmics dels Estats membres de la. Societat ir..tents portats a cap per Lava.l per
Rendes frances.:s un paquet 1mpor- tra els submarins. A més, hom desticipació i que, en conseqüència, ho
tant de títo!s de l'Estat anglès. Si carrega sense descans tota. mena de francesos i anglesos han tractat, tle Nacions. EJ senyor Ede-n espera tal d'arribar a. una conclliacló, ama~
tenia tot disposat per a afrontar la
aquests títols !~ llançats brusca- material bèWc. Ha arribat gran quan- presidits pel senyor Ed.en, de la c¡_ue dintre de tres dies, com a mà~ gaven alguns plans contra Anglap
situació, almenys en una àmplia proment al mercat, la. seva venda ame-- titat d'artilleria pe~da, tusta., tres- questia de les sanctons econòmiques xun, la Conferència. haurà aprovat terra 1 la. s. de N.
porció l di.ll'ant determinat temps.
L'rticulista diu que a Paris no
naçaria. provocar moviments de pà- cents cavallS 1 queviUres. Els prove!~ j•t. estudiades el dtssabte. Es con· totes les mesures necessàries per a
Pel que la als proveiments d'ornie en les Borses estrangeres, pre~ ments de material de guerra que hi vingué a estudiar la Sltunció deU 1 CQmpleçar l'embargament sobre les s'ha. projectat cap pla !osc, ja que
V ENDRE AR M ES A ETIO· mes 1 m:micions destinades a Etlo-cisament en detrunent dels paisos na actualment a l'iUa no es pot de- cada i important de la presa en · exportactons d'armes amb el de-ls no hi ha altra rosa que el desig d'lV
pia. 1 prohibides a Itàlia, es fa. consPIA
que dmgeiXen la politica de Gine~ terminar pera han estat construïdes cousideraciò de certs prod..uct.es bà~ credits i capitals, i el de les exporp 1 profitar qualsevol oportunitat per
BrusseHes, 1'- _ L'agència. -oficio- tar aci que la. mesura. so!; té per a
tt. eVitar una tragèdia en la qual
carreteres militars cap a. les munta· sics per als armaments de guerra, al tacions italianes.
brs. 1 l'aplicació de les sancions.
França, Anglaterra, Itàlia i la S<>- sa. belga anuncia que el Govern d'Rr Itàlia un valor moral, perquè són di~
nyes de l'interior, on han estat esta~ mateix temps que la d'un boicot geEL SENYOR LERROU X cietat de Nacions. serien els prln~ quest pais, d'acord a.mb les recama- versos els països que h. 1 proveït
blertes algune~ bateries antiaèries 1, neral del3 productes italians.
nacions de la s. de N. als Estats, na d'armes 1 munimons Et1opla, i pel
RUMORS clpals actors.
DESMENTEIX
DIPUTATS
ANGLESOS a mes, a~lena per a. controlar els, Els anglesos esperen que aquestes
ELS
REFERENTS A ESPANY A 1 Després diu que la. flota britànica decidit permetre, d'ara. endavant, q· } es refereix a Itàlia, en té prou
acclimessos. Fms ara a. l'dl& de Leros, darreres sancions entraran imme~
Ca no 1 algunes més s'h~ vist set diatament en vigor i que les priM
Madrid, 14. - Des de dos quarts ha donat proves de la. seva. ex.is- l'exportació d'armes t municions .. amb les seves pròpies armes 1 pro-ENEMICS DE LES SANCI ONS J torpediners. sis Sub~arins, cmquanta meres seran aplicades dintre d'al- d onze del mati tins a les dues cie tèncía I que podia retornar ara. a Abissini&.
jectlls.
Pertocant a les sancions financeL'OPINIO A NG L ESA SE·
la tarda, estigué reunit el Consell les seves bases sense ca.p perill t
&.IAR LA SEVA avions de ~omba_rdetg, de reconeixe- guns dies.
hom ~;reu que les negatives de
res,
ES
L
CIO
ATEN
B
AM
UEIX
Q
presti·
el
a.ixi,
fa
ho
1 augmentant, sl
Per a la redacció de les sancions de ministres.
ment, 1 ~droav10ns, un creuer de
VOLEN COORDI 11
DELI BER ACI ONS DE GI .. crèdits estrangers no afectaran la
En sortir el minlstre d'Estat se- g. britànic.
gran velocitat i el vaixell escola «Ca- relatives a matèries primes, es crea.
politica. de l'Estat feixista, el qual,
N EBR A
Continua dient que tota. la qües-rtl. un Comitè que també estudiara nyor Lerroux, se l1 preguntà. sl te~
ELS FRANCESOS lombo».
Londres 14 - Tota l'opinló a.n- sistemàticament, s'ha. vingut oposant
Els vaixells de comerç italians que la. q·;_estió de les compensacions dua.-. nia noticies de la data en la qual tié depèn de les negociacions qne
1
,.._ ·~ rJingú no sap enp glesa segÚeix' amb creixent inter ès a tota operacio d'emprèstit a l'es~
LOndres, 14. - El «Daily Mail» s'apropen a Leros són escortats per neres reivindicades per diversos Es- vmdrè. a ¡\Jadr d eJ representant s'efectui.n; però
les dehberacions del Comitè de Co- l tranger.
J. Espanya a Gmebra senyor Mada- cara. sobre què es negocia.
anuncJa. que els diputats conserva- dos hidroavions que exploren els vol- tats.
Acaba dient que està. segur que ordinació S'ha. vist amb satisfacció
riaga. El senyor Lerroux contestà
molt exten..~ 1 desdors que s'han declarat contraris a tants en una àreaels
S'ENTRE VISTA
L AVA L
NO S' H A TRACTAT PER que suposava que aquest viatge d a. Londres no existeix cap pla dia~ que a desgrat de les enormes dUivaixells a l'illa
l'aplicació de sancio.n.s, s'han posat prés conduixen
A M B L ' A MBAI XA DOR AN ..
cuitats de l'aplicació de sancions, i.~U8
MusM
senyor
al
deposar
a
per
bò11c
la.
celebri
es
que
després
realitzarà
·
Ml
SANCIONS
DE
RES
A
els
i
Dodecanès
al
Patmos,
de
veïna
1
en contacte amb els diputats franGLE S
L ITARS, HA DIT LA VAL , reunió anWlciada del Comitè dc solln1 de la. seva. posició de Govern. requereixen unanimitat o una gran
deixen a la. custòdia de patrullés que
cesos d'igual oplnló.
majoria, hagi estat possible l'obten~ ,Paris, 14. - El senyor Lava! ha ~
Sanctons.
Laval.
senyor
El
14.
Gineb;a..,
Leros.
a.
porten
els
Alguns dlputats al\gle.sos han marEL GOVERN ANGLES ES ció de l'assenttment de 50 nacions but l'Ambaixador de la Gran BreEl senyor Lerroux també digué
que retornà a Paris amb objecte
xat a Paris per a conferenciar amb
tanya. Als ce~cles ben informats es
membres de la S. de N.
REU NIRA DEMA
d'atendre obligacions del seu càrrec, que ctu:ant el dia d'ahir havia Cll'~
llurs coHegues francesos.
Hom creu que si es pot prosseguir creu que la dita. visita és deguda
Londr~s, 14. - El Govern anglès
L'EX~REI VISITA EL DU(JE declari als periodistes que la coHa- . culat Instst.E:ntment el rumor que
Uns trenta-sis diputats anglesos,
boració franco-britànica, ja mani· ¡ Anglaterra s havl& dir1git al Govern er; reum~à. de.J?à en Consell amb aquesta marxa començada, pot ésser a. un article publicat pel senyor
I DESPRES OPINA
membres del grup imperialista, han
Henri Beraud al setmanari «Grin~
Roma, 14. _ un periodista ha. pre- testada . Ginebra, continuarà cor~ . e&pa~yol en_~- prec semblant al que objecte d estudtar i resoldre els as~ que la. labor del Comitè de Coordin~
adreçat al primer ministre, senyor
e.: diu ba dll'lgtt a Grècia i Turqu1a, sumptes que quedaren pendnts en ció per e. l'aplicació de sancions col· gaire» article que ha causat malissi~
en benefici de la pau
Baldwln, una Memòria en la qual guntat a l'ex~reix Alfons de Borbó la dlalment «Per
a. aquells que se'nten per. tal que se li permeti la, utllit-- lr~ darrera reunió del dia 9. El di· lectives resti a.~aoadA a. últims d'a· ma iiÍlpressió e. la colònia anglesa.
Afegí:
seva opinió sobre la situació lnte ~
expressen la temença sobre el perill r..acional
de Paris.
r latemença de sancions militars ht! zació de ports en el cas que 1 aplica- mecres tornarà a celebrar un altre questa setmana.
d'una guerra derivada de la contiSembla. que en l'entrevista es tracde dir que en les converses amb els ció de sanC10•lS a itàlia, repercutís Consell. tal com té per costum setnuació de la política seguida. e.ctualtà de manera general sobre l'actitud
que tot delegats britànics no s'ha tractat amb un conflicte bèHlc entre amb- rnanalment.
declarat-ha.
cree
-Jo
L'ACTITUD
SABER
A
PER
ment a Ginebra.
de la Premsa fr&!lcesa referent a la
LA INTERPRETACIO QUE
dós p~isos. El senyor Lerroux res~ 1
s'arrat;~jar~. Crec que no hi ha~rà ¡per a res d'elles.;
D'ALEMANYA
Gran Breta.nya..
D0 1-i A ALO ISI AL PACTE
Digué també que havien estudltt.t pongue textu~lment:
comphc_aCions ~ Europa. TB-n; aVIat
1
Londres, 14. - Hom creu saber
KE L LO G
-Ni de Gmebra, ni de l'Ambal·
com Ita.lia hag¡_ ocupat 1~ reg¡ó a. la. conjuntament les sancions econòEL CONFLICTE PEL MON
S' ENTREVISTA TAMBE
Roma., 14. -:- En una conferència que per a conèixer l'actitud d'Alequal J?reté terur dr~t s obn_ran ne~ 1 miques i financeres, els mètodes d'a· xada anglesa a. Madri~, no he remanya en relació a les sancions t.s
L'AMBAIXADOR
AMB
Abans d ahir vatg estar plicac 1ó de les quals s'examinen ac- bu~ no ja. aquesta petició, si no ni davant el mtcròfon . per als Estats farà
ELS ITALIANS NO PODEN gociac10ns.
coen
gestió
una
probablement
!TALlA
la més lleugera lndtcació d'això, 1 Units, el baró Aloisl ha exposat E:l
t el vaig trobar molt ' tualment per tècnics
represen~
potències
les
totes
de
ESCOLTAR LES EnUS- amb el Duce
mú
Paris, 14. - De retorn d'Auvernia..
Referent a. l'actitud d'Anglaterra per tant aquest rumor pot i s'ha de punt de vis~a. italià, i ha posat de tades a Ginebra prop tots el¿¡ Esp
Jo espero, repeteixo, que els
SlONS DE RADIO ESTRAN- tr~qutl.negres
ou h e. passat el weekend, el senyor
relleu el segü~nt:
que s'acumulen sobre dlgué que aquest país no havia. pen~ desmentir rotundament.
nuvols
GERES
gi~
ganisme
l'or
de
membres
no
tats
Lavat ha arribat a. Paris. En el Quai
1 1. Que !tàlt&. h. esta~ tractada inmai en una acció Individual 0
Paris, 14. - El períòdic de Nlça, el ~ón es piss1paran amb relativa sa+-,
LLOYD GE OR GE O EN UN~ justament, pe~ la S. de. N. 2. Que, nebri, 1 que, fent-ho aixt, a ~ndres d'Orsay ha. rebut al senyor Cerrutti,
desenvolupada a. espatlles dels pr<>gestió.
tal
a
res
s'objectaria
no
«Petit Nlçols», el més important de rapidesa.
ambaixador d'Itàlia a Paris, amb el
CIA UN A CORD ITALO · als ulls di~ll~, Abissinia no _és un
cediments coHectius de la s. de N.
Diuen de Ginebra quo, en prevtstó qual ha celebrat una. llarga confela Costa Blava, que gaudeix de certa
un
compren
q.u~
s~ó
unitan,
pafs
FRANCES
decla~
nostres
«Les
dient:
Acabà
CAP
SOLDATS
1
OFICIALS
de la seva. retirada definitiva de la rència.
popularitat també a. la Costa Blava
Londres, 14. - En un article que Estat Ce!J-t~al 1 colomes, reg~des a·
racions davant el Consell 1 l'Assem~
A L'AFRICA DE L'EST
italiana, ha estat prohibit a Itàlia 1
blea r..e la s. de N. han estat sem- pubhca ....J «Sunday Express», Uoyd questes ulttmes se~ _hamamt&¡t._ 3, 3. de N., el Govern del Reich ha lliup
és recollit a la frontera, sense que
14. - Ha sortit a la. mar pre comuns, tal com ha d'ésser Ja I George declara especialment: «Els Que aq.u_estes condtciO;tS , exts_tien
s'hagin explicat les causes d'aquesta el Nàpols,
x1m lloc perseKults pels japonesos
vaixell que condueix cap a l'Atri- ¡ nostra acció. Mr. Eden i jo tenim s~nyors La val 1 Mussolini solament q~an lt~, el 1923, votà. 1 admlSSió
incautació. Es declara que la reco- ca
Oriental, 20 oficials, 320 soldats ¡ li'L mateixa. opinió 1 el mateix des•g s han posat d'acord quant al punt d Abisslma a 1~ S. de N., però que
~ disparàrer.. els M!\U fusells i metra-lllde. a-aquest pertòdic ès deguda a
teta. sota. cer~
lladores oontro les torces ver~elles
la mateixa causa que ha. indult al 14 ascarts. A Messtna prendrà a bord de cercar un arranjament pacifÍc que solament s'aplicarien sancions aquesta admissió fou
s. de N. L'amistat en~ moderades. En compensació a. aques-- te... condicions que I?O. han estat ~~r
que acudien en f::l.judt-. dels pnmers
Govern italià a prohibir que els seus 2-~~0 «camises negres» de la divisió dintre de lai la.
Gran Bretanya, man- ta transacci_ó perniciosa., els italians complertes. 4. Que Itàlia no ha obrat
tre Fran;;a
els quals sofriren pèrdues. Tamoé
ciutadans escoltin les emissions de Sili».
tinguda. 1 reforçada, és una. condl~ h~n ren!lllctat a. totes les seves. ret· en contradicció amb el Pacte Kellog,
els agresso1s tingue1en baixes.
ràdio estrangeres.
r:le-Estats
als
vmdicacnns sobre Tunez. La. d1plo- ja. que aquest permet
CRIDA DE SUBOFICIALS ció indispensable per a. l'èxit»
aguesta.
a
anys
?eu
c..e
i
fensar~se
Sola
a
portat
ha.
francesa
màcia.
~ .
PROTESTES I CONTRA•
I SUSPENSIO DE LLICEN·
1\lANIFESTACIO DE Sli.'\-1·
· AVAL INS ISTEI X EN LA cletat de Nacions amb admirable banda. els abl.ssmis han prod.u1t noClA!\lENT
PROT EST ES
PATIA A ETIOPIA A LON ~
itai.tafrontera.
la
a
incidents
ranta
sorsense
carreró
un
a.
mestria,
O
OPINI
-EVA
s
Roma, 14. - «La. Gazzeta UfflclaDRES
Després de la. topa-14.
PAISOS QUE FELICITEN daMoscou,
Clennont Ferrand, 14. _ lnterr""--- tida en el qual no es pot perjudi· na. 5. Que els interessos vitals d'I~
Londres, 14. _ H1 ha hagut una le» publica un decret cridant a files
fronterera oot:"' guardes russos
..,... car a 1tà.lia. Mentre que no s'a. tàlia a Ablsslnla. h a.n estat reconep
c1
b fi i 1 1 lt
1
D'ES·
COP
PEL
CONDYLIS
i japonesos, registrada a la frontera
asses que gat al seu pas per aquesta ciutat, dopt1n mesures que tmpedeixin 8 g\..ts pels Tractats de 1892, 1894, 190&
a res
demostractó de simpatia ctavant la , a s su o e a s
TAT
de Manxúria, el Govern soviètic na
Legació d'Etlopia. Els marufestants, 1 pertanyen als serveis antiaeris 1 !oto- el senyor La val ha declarat que te. Mussolini reforçar i establir el seu i 1906. 6. Que la Societat de Na·
Govern,
del
cap
El
14.
Atenes,
donat instruccions a: seu amba.iXlV
que pertanyen a certes orgarutza- elèctric de les lleves del 1909, 1910 nia interès en tranquil-lltzar l'opip Cos expedicionari, totes les sancions cians utilitza dos pesos 1 dues_ meCondylis, rep molts missat- dor a. Toqulo perqu¡, protesti de
nió francesa sobre la delicada Si· seran ineficaces. Les sancions eco- sures per al contllcte itaJo--abiSshli general
cians obreres i altres de tipus u1tel- 1911 i 1912.
decisió
seva
la
per
felicitació
de
ges
També publica un altre decret tuació actual. La. coHaboracló !ran- nòmiques no aconseguiran llurs pr""- 1 els confiictes precedents de què na· de restaurar la. monarquia. Cal re-- l'incident davant el Govern japonès~
lectual, declararen la seva sunpatia
Es suggereix ~1 nomenament d'una
vers Ablssmta en un perganu .:¡ue suspenent 1 ndef1n1dament el lli· co-britànica, afirmada a. Ginebra, pòsits si no participen en elles Al; gué d'ocupar~se.
els que ha rebut dels minis- Comissió Mixta encarregada d'esbri·
Finalment el baró Alol~i reconeix marcar
continuarà exercint-se en interès de ma.nyBt Austria i Hongria..»
llluraren al m1nistre etlop. Com és Je cenciament de la lleva del 1914.
d'Afers Estrangers de Turquia nar el succe-6 •.ü lloc on ocorregué.
que és possible una soluCló paci.flca.. tres
suposar, aquesta sunpatia que tau --------:~e--------lla pau.
1 Romania. 1 del cap del Govern
A ToqUio s•ra. a~nyalat que les
L A POLICIA FRANCESA però e.m.b dues condicions solament:
feg( que mai no s'ha tracta de
sobtadament senten vers l'imperi ael
iugoslau.
autoritats m~.nxurianes han protesp
:lA RECOLL IT EL aG R I N- Primer, que la S. de N. abandoni Ja
sancions militars en les entrevistes
Negus es de caràcter purament ilEgatat recentment per dues vegaaes daCOlRE» PER ATA CA R A seva politica. de dos pesos t dues metiu, pel fet que els crits que donart!D Al port d'Alexandria s'han adoptat franco-britàniques, 1 acabà dient:
MANIFESTACIONS DE vant
sures, t. després, que el Convenant
el cònsol sov1ètic de Ka.rbin,
ANGLATERRA
i les pancartes que desplegiU'en en moltes precaucions 1 existeix una «Tota ignorància o mala interpr&YLIS
COND
sigui harmonitzat a les necessitats
que les tropes ï.usses hagin creuat la
!ormar-se la comttiva en el momelll gran vigilància prop dels estrangers. tació de la nostra. opinió pUblica,
1
Condylis,
senyor
El
14.
Atenes,
Paris, 4. - «Gnngoire» ha publlp actuals.
frontera ,~..eiteradament a. la dlta rep
de la marxa, demostraren que sola· En aquelles aigües es troben 21 val- solament pot perjudicar la causa
EL COMITE DE COORDI~ president del Consell, ha declarat, gió fronterera. S avenÇ&- que les gesment es cercava una ocasió per a xells de guerra, els quals tots els de la pau. Les afinnactons france~ cat un violentissim article contra
pedels
director
de
reunió
una
en
·
PRO
LA
APROVA
NACIO
pr&a
arriba
qual
el
en
Anglaterra,
tions per la. complicació s~allargaran
insultar !talla i condemnar el feixis- dies surten a. 1& mar per tal d'etec~ ses 1 britàniques davant el Consell
POSTA DE SANC I ONS E~ rl.òd.ics atenesos, que, després de ce- basta.nt temps. A consequencia del
tuar exercicis 1 preparar la tripula~ 1 l'Assemblea, han estat sempre e<>- conitzar la. necessitat que la Gran
com a instrument de govern.
CONO M IQ UES ¡S'APLICA· lebrat el plebtscit, el govern presenp 6UCcés fronterer h.! ha hagut ferits
cló. A terra. ht ha vuit batallons d'm- munes, com ho serà la nostra ac- Bretanya sigui aixafada.
RAN TAM BE AL s NEU .. tarà al rei la seva dimissió. No obs~ per part i.e les tropes SOVlètiques t
La policia. ha procedit a la. reBATALLA ENTRE FEIXIS· fanteria, sis angleses i dues egipcies. ció.J
TRALS QUE DEIXIN UE tant, st el monarca li reitera la seva japonese--..
collida. de l'edició, 0 almenys alxt
Els periòdics comenten les declarlV
TES 1 AN1.'U.t-.;lXIST.t:S A
confiança, el ¡;cabinet assumirà les
COMPLIR ?
EL COMITE DELS D I V U I T he. asseguren els periòdics d'extrecians de l'alt comlssart a Palestina
NOVA :fORK
Ginebra, 14. - El Comitè de Ca-- seves funcions per a realitzar el seu
ma dreta, entre ells «L'Action Fran~
ES REUNEIX
Nova York, 14.- lnfonnen de CO· que no h1 ha perill d'una. guerra.
1
qual pregunta sl aquesta ordinació, en la. seva reunió d'aques- programa de ressorgiment nacloiull,
Gntebra, 14. _ El Comitè dels çaise»,
Internaci onals
1umbus Cercle que durant la celebra· mediterràWa, la qual ha estat acoDivuit s'ha reunit novament aquest recollida. significa potser el comen· ta. tarda, he. aprovat, amb les abs-- el qual serà. fixat definitivament en
ció del Columbus Day, s'ha regi:;;trat Wda amb gran excepticisme.
tencions d'Au!tria, Hongria i Vene· projectes de llet els principis dels La Segona Internacional no
A Alexandria h1 ha dos portavtons mati, i ha. estudiat l'informe del çament de l'aplicació de sancions.
una. cohs1o entre uns 2.500 tecüstes
Segons una. altra versió 1 ja que zuela.. la proposició de sancions eco-- quals han esta.t indicats a la nostra
Sub-Com.itè Financer.
i 2.000 antifeiXlstes, que degene1·à. er, 1 a Port Said tres--cents aparells.
nòmiques a Itàlia., preparada. pel proclama.. Ja. hem convocat un ca-- accepta entrevistar-se amb
la
a. França. no es troba autoritzada.
una veritable batalla. Les revolte~
financer I aprovada tam~ mitè de perits perquè s'ocupi d 'tv els delegats de la Tercera
recollida. de periòdics, es diu que sub-comitè
començaren pocs moment...s després
«Gringoire» no ha pogut circular bé, aquest mati, pel Comitè dels 18. quests projectes de llei.
de la sortida ael govert:ador de f"tova
Fins que el rel tomi, el nostre proBrussel·les, 14. - El COmitè execuA Ginebra es deia també que era
perquè el Govern ha comprat tota
York, Mr. Lehmann. 1 de l'alcalde.
possible que les d ites sancions 6 -,..._ grama serà completament prepaz:a,t tiu de la Internacional Obrera Sol'edició.
Mr. Laguard.Ja.
1 doptln també cootra qualsevol Estat I els projectes de llei restaran dis- cialista he. aprovat una ordre del dia
Fou precJSa la 1Dtervenc1ó de la po-f
en la qual declara que no està en
UN ART I CL E OF I CIOS RES· centural» que pretengués a.pro- posats.
lleia, la qual hagué d'emprat les seve;)
condicions d'acceptar una. 1nvitac16
ELECCIONS DE MEMEL que 11 ha estat feta per a celebrar
DEL
una entrev.sta amb els delegats de
El «Petit ParlsleJU rectament.
Pa~ 14. XlStes cantaven la InternaciOnal i
1 Internacional Comunista, ja que
En la re--llDió en la qual el Comitè
publica una editorial, que es diu
b.an destrUit un retrat de Mussol!.nl ~
els partits soclaU.tes d'Anglaterra,
aquestesaldeclha. aprovat
dels 18
tl- siol18
autoritzats,
cerelesamics
Inspirada
Co- La composició de la Dieta Holanda, Suècia, Dinamarca 1 Txep resentar~les
i acordat
anglesos»
tulada «Alsennostres
qlu'eApoCTrtaiYvleTnATels lDeEIXISL.stes.ITALIANS
coslovàquia han rebutjat, per la seva
en la qual es protesta. de la Idea mitè de COOrdlnació, el representant
serà la mateixa
part, la invitació.
que l'amistat franco-britAnica. pugui d'Hongria ha. declarat que no s'hi
No obstant, el presldent I el seMemel, 14. _ l'lns al mati d'aVUI
esser ~nterbolida per greus <llferên- sumava pel fet que no era deut~>r .:1
cretari del Comitè executiu queden
resultats
els
publicats
estat
han
no
Ausd
delegat
El
d'Ità.lia.
credi~r
o~lnió.
d
cies
EN ELS TERRITORIS ANGLEAfegeiX que algunes dtterèneles trta s ha expressat en els mateixos oficials de les deceions per a Ja designats per a celebrar entrevistes
tn!ormatives amb l'oganltzactó que
SOS DE LA MEOITERRANIA il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!il!!!!!~il!!!!!"'!!'!'!!il!!!!!~!!!!!i!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!! termes. Els E?'tats que han aprovat Dieta de Memel qt:c se celebraren porta. la. lluita contra la. guerra.
L'ordre del dia acaba. fent constar
resulta
PRI MER ES FOTOS DE LA GUERRA A L'AFRICA DE L' EST
ela partits esmentats no tenen
ESTUDI PER A L'EMBAR· . que un 81'17 per 100 dels votants ho que
ORIENTAL
una acció
GAMENT DE PRIMERES feren a favor de la llista únicà rte cap intenció eld'entaular
1
partit eomUD.ista del
Memel que obtingué 24 actes per a comuna amb
MATERIES
'
lNTE,'TEN FER SUBLEVAR
pals.
seu
Ginebra, H. - El Comitè dels 18, la Dieta. contra 5 recollides per les
ELS ARABS DE PALESTINA
després que el de Coordinació ha lliste.! lituanes
Londre!, 14:. - El «Times» comen~
Resulta. donCs que la. poblac!ó del
aprovat la. -recomanació transmesa.,
~a una carta que l'alt comissari briha decidit començar lmmediatameut territori de Menl.tl es trobarà repreànic a Palestina, actualment a Lon
l'estudl sob~ l'embargament de pri· sentada a. la. nov•. Dieta. en igual
dr~~ ha fet lliurar a les personaU
meres matèries i altres_ productes ne.- proporció que ho estava en la Dieta
tata del rúOn po¡jUc, de la hisenda •
cessaria per a. la continuació de les anterior.
a:merç d-e JerUSt~~m 1 en la qlin.l
El total de vots recollits per ~ GltAN NOMBRE DE DETENOIONS
hostilitats, aixi com la ~essasió im·
e~pfeS!a l'op:níó que el conflicte 1ta~
A BERLIN
mediata de les importaciOns de pro- 111sta única. èe Mem.el s'eleva a
lo-ab!SStni no s'estendrà probableBerlin. U. - Aquest mati ha. esductes ita.l~ns. S'han nomenat dos 1962.061 vots, mmtre que les sis llisl:lf'nt a la Mediterrània.
su~tès. un ~brt. la qüestió de tes lituanes recollien globalment la tat pubUcat un comunicat oficial en
, El periòdic_ afegeix que tal &gureel qual es dóna compte d'una vasta
les pnmeres matèries 1 altres pro- xifra de 369.457 vote
ha. h.'-'rc1t de &aludable inflUèn~
ductes, i un altre per a 1'est-.ld1 èe
"razzta." efectuada durant la pa.sde!. Prês del recent pà.ruc que prola poulb.illtat de compensacions 1\
sad• nit per la policia als barris ex\"oc& 1ua.vrr ret.lrat els dl pòsits dels
Estat& que resultaran pe:rju- UN INCIDENT A
alguna
de Berlin.
trems
FRONTERA
bancs 1 haver paralit:l.at el comerç
d.tca.ts en llur economia per l'apllcaLa nota diu que foren detinguts
c.e Palesd.na, 1 afegeix:
ctó de sancions a I tàlia. Aquestes
n ombr060S comurustes dels que es
«Es del.Xa sentir a Palestina una
posslbllltato s'estudien d'acord amb
trobaven sotmesos a vigilància, els
RUSSO-MANXU
ty,;enaa propaganda 1taliana. Als cerel paràgraf tercer de l'article 18 1e1
quals "han estat posats en condir~1 _àrubs ::oón, sobretot. els partidaPacte.
TRES GUARDA·FRONTE• cions de n o molestar".
• nel muft;t de Jeruso.lem, Adj Ell
El comitè ha. decidit demanar als
SON
SOVIETICS
RES
sentiments
mostren
que
els
ln,
~\1aeò
treballs
llurs
acabin
que
sot.s--comttès
1 1Js. En el curs de les últimes
ATACATS PER UN DES•
El nou Govern polonès
amb tota la. rapidesa possible, 1 que
TACAMENT MANXURIA
~ant·s, els àrabs han. començat a.
Varsòvta., U. - El President de
alxi que arribin a una. concluS1ó se>MO&eou, 14. - s·anuncia de font la República ha aprovat la llista del
lila Ulb:r la quest.Jo de Sl ser1a r~o
b<e qu&lsevol punt, ho sotmetin o.1
oficial, que el Jta. 6 del corrent mes nou Govern constitmt en la següent
• n-a le aprohtar, d'ccord amb els
comitè dels 18.
~ res pob;es àrabs, la Situació ac·
patrulla. ~e tr~ guard.a·fronte~ forma:
Wla.
ELS ACORDS DELS COMI· res sovlètlc.s
tou ataca.da en territori
per a d~slllurar·se del jou bn
Presidència. K06Cial.kowaki.
A•
CONEGUTS
SON
TES
c.
ros per un desta.cameot nipo--manxU
NegocL.; Estrangers Beck..
PRENDRE'S
DE
BANS
comandament
al
japo:Jesos
vint
amb
.:.,;;. altra part, el partit sionista
Ta.czt1ewiez, e.x~president
Interior,
Ginebra, 14. - S'ha lacllltat uo d'un ollclal nipó.
del Senat.
talò--';~· mostra. també sentlments 1
•a
dels
comitè
<lel
ol!cial
comunicat
El dia 8 s'assenyalà una. n ova
:·~ Aqu~:Zt parú.t posseax una
Guerra, gen" .l Katreipricki.
en el qual es declara que, d'ara en~ violació
de la frontera per un des~.a de htar~ a lt..àlla, on la JuHisend~, KwtatowskL
davan~ publicarà declaracions oft. tacament manxú·Japonès.. EI Govern
•-tut rt:v1S10n1St& tBetan lla comComery, get,¡eral Kortcki
ciaJs de tots els seus treballs, a l'ob... un va= escola.
ha. pr&entat una protesta
Agricultura, Pon.iat.ozsld.
ject.e, d 'una banda, d 'eVItar la pro- SOVIet1c
Toqulo.
de
al
Previsió Social, Jo.:.ezoli <Voivode
paganda. de no::ictes falses t de ru~
El dia 9 d'oet"1ore un d estacament de Vllnal.
A ALEXA.'IiDRIA., EL ANmors sobre les se\"es decisions. 1, cJe nipó-manxú
homes
Cillquanta.
;
GLE O~ HAN DE HGILAR
ComunlcacloJS, ButJdewlez.
l'altra, per a lacllltar la labor dels travessà la !l'an tera- 1 penetrà un
l.:'\. TRAORllL~ARJ.A.liL"\~
Correus, Ka'lnat'
penodis ta,
Un deltae&ment de 1.J'Opel upedicionar1ea Jtali&nll reoosa da pres d'una marxa f orçada s~b re Adta
tirotejà
I
rus,
territori
en
quilòmetre
PER
EXCLUSIVAPaESS,
URBIS
(FOTO
Contrà.riamet.t al. pronòstics. no
ez: 1-4. ,- Continuen els preparad ' que aquesta d..,lsló dos iUIU'da·fron¡,eres vermells, que S'ha creat el lloe de vice--president
.. taéoser•
AVIO, D 'I!:L CAIRE A PAIUS 1 BARCELONA> ..s:f'~!!
d. An¡,aterra en aquesta zona.
&lrunea que.txea arrtp h.&¡ueren de 1 ·t1rP-r--ee- flnl el prò,_""'
econòmic.
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IMPORTANT MITING SOCIALISTA

En començar l'acte es fa un
"' •
I
m·lnut de silenci a a memorla
dels Ca.lgUts.

prob!emo polític de la
e . ectoral
passadJ~ canto-I

~ ei

(CrOnloa Ulli nostre rauac:tor a Madrlu AlarO Prats)

DAVANT DEL DISCURS
DEL SENYOR AZAÑA
Han començat els preparatius per
a deixar el camp en condicions

Els centres POlítics
d'Esquerra
Fins a última hora d'ahir
són dinou els que han estai
reoberts per la policia

Política de
i de
Guerra del RlO ha. anunciat que els
nada. Alxí es la que es ve reautza.nt ra.c1ica.lS no donaran ell; seus vots
des dels temps de oorma11tat repu- per a reformar i~ C<Jnst.lt!lCIO pel
En co. Ipllm :!Jt del disPosat
blicana 1 constitucional.
J . es retereLX a 1 article 26. La poGovernad,.h gent.r!U, lnten la Dtl
1
eles, canvis d'unpre:.:.IOns. mtJ..ouaa- sicio de 1 ex-mm1stre radical èS comcia segut .> o:>rwt els Centres ~~·
cians 1 ~;omriures a les forces d·opo- partida per un sector conSlderable
Madrid, 14. - Sota la rucecc10 d ,, , de cadires, però ja han estat solu- tir d'esquerra, QLe sens..: caUSa j~
sicló perque desertm de les actituds de la minoria lerroUX!Sta. Es com- arquitecte, començaren ahir els cionats tots els mconvements.
titicad.l .oreD tanc:
després d
0
treballs per a la t.an~,;a 1 cou,Lru.: ..u
EL DIPUTAT VALENCIA fets d'octubre, ~'('l no haver-los J~
de tribunes al camp on s'ha detecSENYOR JULl .JUST, SOL- 1\at re~punsabihtat.::
e.
fer al Govern 1 a les Corts amb el vlUXeil de la situació, d 'amarga me- tuar el mitmg del proper diumenge,
LIC ITA S'A U • OtUíZI L' US
Els CP.1tr reoberk flns ara Só
Madrid. 14. - & Partit Socia.hs- Jeroni Bugeda. ~~ selJ discurs basat pretext de la cconvivènc1a11. Auans mòria per a tots eiS espanyols. L'ins- en el qual ;larlarà el senyor Azaúa
DE
CAMIONETES
PER
centre Catalanl.sta d'ElsQuenn
ta er mitJà. ue l'Agrupació madn- en els seu:. extensu:; coneiXements de dedicar-se amb un mterès tan tint de molta gent preveu ~·enfons¡v.
El terreny és un immens solar, coANAR A MADRID
Rambla ;atalUliYh 6
a.
len ~ ha reprès en el dJa de! dJu- jurtdics, tou un atar constant a .a 1 extraord!nan a domesticar les opo- ment i com a rntes es disposen a negut a la barriada pel cCamJ)Il de
Madnd, 14. - E! diputat d'EsCentre d'Esqutrr? Republican
me~ge la seva tasc .. de propagau- desVJacló Qt ~ •:.\l.a sof:mt la Justi- siclons, fóra convenient que el Go- salvar el que es pJgw- ben poc en Comilla9, i te un exteiJSló de 500 que~Ta
Repubhcana de Valèncm, <>9- València, 38'..
a.
da anib un mltill~ IU Cmema Pardi- c1a, 1 q¡.e e.. •Tadueb en persecu- vern trnctés d'arranjar les seves ba- realitat desprès de tot el que s'ha metres de lon~ltud per més de 300 nyor Just. ve realitzant, de fa .:los
Ateneu Ob
Esouerra R.epUbU
ñas que ~tava abw:rotat de públic. cons contra - c1as...~ obrera. Expo- ralles mtenors de tal manera que perdut.
metres d'amplaria. Abans lu havia . dits actives gestions per tal que, cana, dlstrlc~ J l'I. Provença, 156 •
A l:escenar1 hav1s estat coHocat un sà els perills ue s'han corregut ' un sentit d'unitat en el cnteri preLa. Ceda parla de començar a sot- allí set camps de futbol, on jugave., per 'part del Govern, sigut autoritzat
Joventt:t Cata.a.nlst.,. Republicàna
gran teló en e1 qua. es destacava la que enca"'& no 11an desaparegut del sidis les activitats del bloc. Vlnt-1- metre força les seves arrogàncies. els equips modestos.
fer viatges en camioneta a Madnd, C<.rts 589.
•
araula cammstia11 voltada de les tot.
quatre hores justes desprès del pac- COrren mals vents contra ella.. La
A pesar de no portar-se més que a fi que els republ1can;; de provinCentre d'Esq.1ena Sant Gerv~"
~lcials
de :lS organitzacions obr&També s'ocupà extensament de te del Ritz s'ha po¡ut comprovar lliçó de GrèCia ha ~stat com un toc dos dies treballant s'ha t ancat gal c1e... puguin ass1stJI a 1 acte del rlia 1 orvenlr 134.
-...
1 es del parÚ
l'incident que uu fa molt es produi la seva eficàcia 1 :a viabilitat d'una d'atenc1ó i un crit a l'ordre per a rebé tot el camp. L'extensió de les 20, organitzat per Esquerra RepuAten et. FOO...:• a.... Planeta, 15.
Presidi J'ac·te el senyor Edmund eLtre el '.1.'ribuna1 Suprem 1 el ml- obra. El conflicte ha esclatat amb tots eiS republicans, àdhuc per als tanques és de uns mil cinc-cenLS blicana.
Centre d'Esq•Jerra Republicana,
Dommguez, cou.~ a. president de la nlstre de Justicia. 1 (¡Ut! ha acabat motiu de Ja. reforma de la llei elec- tebis per als que desprè3 d'anome- metres, ja que tan sols hi ha hagut
En principi s'ha contestat ai se- Torrent Fl::>1s, .iU.
Junta adminlstrc~.tiva de la Casa del umb el triam.. de. mmiStre, ja que tornl. La Ceda i la. Lliga s'han que- nar-se1 tota la viC:a republicans uo necessitat de tancar la meitat iel nyor Just que seran autoritzats dita
Centre d'Esq • erra Republicana
Pvble ei qual en fer la presentació quan la ...al~ d~.; Govern es negà. al dat soles en el bloc per a la defen- han tingut inconvenient a fer el terreny, perquè l'altra part està cir- classe <.:e Vlatges, pero no es cone1- ; Roger d.> Flo-·, 21n
•
dels oradors V:l. tenir paraules de canvi de magistrat.; que proposava sa del sistema de fiCCió electoral I possib.e per a destruir el rè¡pm en cundat per diverses edificacions.
xera aquesta decisió del Govern finS
Casal Gmci~u..: Nacionalista ~
record per
la pehoOna de! senyor el Govem, el mmi&trt• portà assump- de falsejam~ut del sufragi que pre- les seves arrels vitals més lmporEs constrwríi. una tribuna de 100 al dimarts.
publicà Rosselló, 28!1
Largo caoallt>ro, i fè'l rei>Saltar Ja t.e al Consei-, I ¡.-e1· ;mtjà. d'una dls- diquen. Els radicals. els me!q uladis- tants.
metres, on es coHocaran l'orador, els
El senyor Just ha r~rdat al miCentre d Esquerra Vallcarca, ~
tmporté.ncta que vr. temr l'enterra- posició mm.ls_te'"l< s ha fet el canvi. tea .... IS agrans proclamen un criteri
COnfusió entro! els del bloc 1 po- Invitats i la premsa.
nlstre de la Govenw.c10 que per als ruis, 2.
ment del cadà.Vèr que tlngue lloc A l'orador li mte::es.;a. asse~alar que contrari a l'actitud de cedistes 1 111- litica de tre i no-res als passadlSSOS.
Els
càlculs
fets
són que entre "!! actes en els quals parlaren els seAvenç Ob!' · Catalanista, Plaça
3 del saló de sessions camp 1 les tribunes
e1 diumenge a u' tarda. Donà les la Sala prime.a del Ci
queda guera Totes les oposicions, à~uc
A l'interior
podran estar nyors GU Robles 1 Lerroux, ceie- del eome1·, 3.
gràcies .l Partit ComuniSta per la formada per Llag!Stra.ts afec~ al els monàrquics declaren l'~ostllitat uns diputats escassos es barallen en assegudes unes 38.500 persones 1 qu:o brats a València, fou autontzat aCasal Cat 1 • Mbl'tlnenc, Rogent
seva adhesió a. a.que• acte.
senior Gil &Jl>les · que a la Segona a qualsevol projecte de llei eJecto- discussions sobre combU3tibles li- les que romanln a peu, calculant-se questa mena de transport de viat- 84.
Fou llegUa \lila carta del partit tu trob1. e! ;eny-o1 Bastre que ~ ral que no sigui majontari. Debati- quids i comunicaCions maritlmes. a quatre persones per metre quac1rat, gers.
Casal Català Republicà Roque~Et,
comurustP que s·a&eri. al nutmg
tigue a unt d'ésser governador ge- ments noves mtimidacions. La. con- 'l'emes ¡mportants. El diputat de ascendiran en t.otal a. 280.750. 13'esJúaq1.im Valls, 15.
uemana•ra \1...1 .wntit de SilenCI a ne.al d'Astl!rles, que fou nomenat1 vivè:Jéia no sorge!.<, tot J els estor- l'E..."Querra senyor Rubió 1 Tudur1 va tabliran passadissos de deu metres
Casal eae .l J GU1nardó, AV!nmemona (!el.; CdiDIU'ade.. mons.
.,prés ll!Spe..:t,(.¡· d'Auditones,
ços del pre3ldent del Consell I del combatre, en un discurs breu 1 en,èr- d'amplària per tal de tacllltar la
guda Mo.!tserrai, 168
El putl-ic posat c1 peu amb t:1 tambe el senyor Rublo, • que mt~f senyor Alba. A aquesta tcm::-est~t gic, els do3 projectes de llei en qut:Sdlntre del camp 1 perquè
Centre d'Èsquerra femenina del
un 81Xecat coxru.nguè en aquesta vmgue a larcelooa en 1examen e de dissidències en el si del bloc, &e n tió c.. rrera els quals es mouen múl- circUlació
els serve1s de sarutat pugUJ..O circular
• Camp de l'i•rrJ.l, Muntanya, 57.
un minut, que .P.su.ta >ll•· probleme.. jud.clo.ls.
poden t fegir d'altres que ja apun- tipÍes 3 Interessos a la mida ex.a.cta lliurement en cas d'haver d'ésser
casal ·aciona:Jsta Sagrerenc, &.
pressionant. f)?sprèl. es donaren
ten: l'actitud d'un grup de r~d1cals dels quals es preté elevar a lle1 els assitlda alguna persona.
guera. 281.
nombroso· visq•tts a Astur1es.
Abans de l'acte es divulgarà pels
ALVAR EZ DEL VAYO ES en relació a la reforma constlt~clo- projectes que haurien d'estar mforcasal del Clot, Clot 72.
RUIZ LECINA
Atr.ONESTAT PEL DELE· nal, és un nou factor que pressiOna mats per una atenció. decicllda en- organitzadors un gràfic ~er a faciCasal Cata!.J. ca. Baró. França, ).1
El prUner ::>rado•. tou el senyor
GAT GOVERNATIU
damunt el bloc per a esquerdar-lo vers els mteres:! , naClonals.
litar i'arnbada al camp d acord amb
Partit Nacionalista RepubliCà del
Rwz Lecina ~1 qua.. comenta exteumés del que ja bo està. El senyor
les diSposicions que adopti la dJ.rec·
districte VII, Celio, 7.
sament el banquet que se celebrà
En últim lloc parla e! senyor Al------------ci~.g~v~~~fifrobat
algunes dificultats
fa dJes a 1Hotel RlL::. • ailrmà que ~arez del Vay -· El sev discurs deper al lloguer de tan gran quantitat
aquells desigs
p¡.~;J11CaCIO all! exl}ú d1Cat tot al problema internacional El Consell de ministres d'ahir
acordaren fer .:te h recomanació la
sats no seran ¡,osslbles mentre -a fou un atac constant 1 dur contra t:l
dóna disgust , però qu~: els obre
1
Repúbllca no t1ngw Pèl al proletu.- felxísme Italià t.Oo- qual culpa de Ja1
e uarta s...nsactó d la tarda bo 11
riat el tracte d'igualtat
llibertat provoca.ci.:> de u:l guerra actual,
11
êsperant que s esquerres seguJran
per al qual >s lluità durant tants est!IDà que aquest feixismt:: ha arrie. canse- desinttre.ssa del lider UIanys.
bat a l'extre:n 11. que ha arnbat per
r, ..ire.
LAMONEDA
ESTAB LEIX trobar-se ltà.Jia t::<J Situació delicada
Diu qlte el regiru transitori ela
UN PARAL·LELISME
en el que es pefereix al problema
Alacant, 14. celebrat dlpatrons ar:. pcrssen una Vida d'allò
Despre:, pa..m '- secrt:tan de lll econòmic.
Madrid, 14. - Des de dos quart.s versos actes orgarutzats per les es·
més tranquiH '.. c.J. veleu -dlumlnona socialista senyor
El discurs fc.. .1 molt dur 1 donà d'onze fins a les dues de la tarda, querres republicanes. A aquesta ca.sl ho era de
el governament
el qual l'Blliver•~•ecord;i. qU.;depr;c
m n di lll>C
al fet
11 f& de
algunes
obser- Consell.
han estat reunlta els m1nlstres en pital
es celebrà un diversos
.mitlng oradors.
. en
esquerr!Sta
comp.1a
que a.r. hàgim de dir
1 ~sellament
vaclons
el que
delegat
l'autorita~
qual intervingueren
això».
de Ferr -. d.l q¡.· IX?
una en- contra la qual .;()6 protestà enèrg¡El m nlstre de comunicacions se· El senyor Ruiz Punes censurà dura.Als propleta...ls ei:, diu que se'n
ner al oartlt soc18.llsta., cament l'orador 1 afirmà que ell nyor Lucia, sec1·etarl del Consell. ha ment l'actual Govern.
vagln al cal--l- a llegll l'Evangeli 1
s'estava conduint dintre de la Con!! donat la següent referència verbal
El senyor Casares Quiro~a P~r~
qt es sentin 'generosos» I d!u que
titUCIÓ espanyola, i a més no CNia del mateix:
de la tramitaCiÓ de Ja crlsl i d1gue
S' res 00 s'hi OJlúS av1at hi haurà
quEf el Govern republicà. sigui un
-El consell ha començat, com de que foren invitats els partits a
eleccions. 1 que :.1 tot el món comGovern qut:: avui esté. al servei de costum amb l'exposició feta pel llU· una. treva deixant a un costat les
pleix el seu deure «u.. anuncio que
cap Ambaixac' ·
nistre 'd'Estat sobre Ja situació in- qüestions d'Interès per a coHaborar
1 Esquerr&. se.
JegitJmament derr~>
- - -"'1 afir
Desprès de concl.emnar
atacs ternacional, llevat de l'estudi d'al- en la formacio d'un Govern. Es féu
tada».
\)o qu::
haauï
' en llenguat• Analltzll. e1 momem. politlc
• de què son objecte els abisEinis ex- gunes propostes
del ministre del Tre- això i ¡¡'Indicà àdhuc al senyor. Calge popular
. -¿qui
gosaria
atribuir,
1
m
a
que estem :,.Jfrint un retard
na- citA els obrers espanyols. a pensar ball i Justicla sobre mstaHació d'un deron 1 als socialistes que vemen a
dons p!vfètlc.; seriosos a l'oracional, 1 això s'evidencia en ~ f!e- en els problemes lnternacwnals I que campament de vagabunds i gent de estar dintre la ConstitUCIÓ. Jo no. cOdor?- v Jl dir quJ hi haurà un
qüèncla amb qu · la Republica s'oposin a to· s el· afanys lmpena.- mal viure a l'illa d'Ons (Ponteve- neixo més que un partit socialista
triomf esclatt. ~ esçuerrista.
efectua desl!lati:'.s :r.arclaiS
e
listes 1
dra>. Res de partlcular.no .h l ha ba- q!-le podrà tenir les sevesddlferèn1
ANUNCIA
UN
ESCLATANT
TRIOMF
ESQUERRISTA
canta una democràcia amb cenerBUGEDA PARLA DE L'A •
L'acte durà. c.ret hores l mltja
gut en el despatx ordinan, que ha c1s lntenors però que p er escomp- ...
glal> 1 diu que cal salvru el pals de
TUAL .JUSTI CIA
senyor no es registrà l,&l) Incident,
estat brevtse::n.
' r,at da
l'alta
Davant d'u:_ c.eLtenar de
Cambó dedic.. IW:> mots a les es- 1 anarquia. La gsnt en sentll' això •
1
Despres pa·líi. el diputat
La part principal del Consell ha
un
la sals el diumen.,.e en un hotel cte querres catalanes 1 els diu que aban- que l'acte ja s'havia acabat s'emo------------estat dedijcat!a da l~estudl f de v:t;¿;; ~J.rc 't:.~~~n~~s s~~~or Alba ¡ diu que s 1tges, el seny;r ' cambó pronuncià d •nln el recor l del~ temps fatidJcs c1onà 1 aplaudí tancant. amb la
• cinc fr~terie dtF~a~: 1 que h~c ha una persiStència. ten:·ible a : el seu an~ciat d!Scurs. COm que del 1931 al 19ll4. Totc; els reunits quint,a emoció, l'àpat-sermó.
en: lal
t havien estat repartits als voler retardar la dlssolucw de les el secretan o..e Lli.,.a Catalana. t-s !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!li!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!! !!!!!!!!!!
~1st~:;n
corts. Sl aquestes dihcultats s 'ha- veu que ten.:. pressa, prengué la
,
La dmera part del Consell ha es- guessln tln~t per a dissoldre les paraUla !mn•.:c._>atament sense m ~
tat dedicada a ultimar alguns de- corts repubhcanes, un altre carni se- perar qu ~ algu, ~ljl ,es tenia protalls et! ta dels pressupostos que h an ria el seguit. Aquestes criSis no re· jectat, el present~s Sen va de dret
presenten slnó el temor de dissoldre a parlar del
e: octubre 1 diu que
d..... P li gita demà a la cambra.
.,.,.,er e
les corts monàrquiques. Es re1ereiX les esquerres ltan de meditar el que
a la propaganda de les dretes, 1 diu 1 hauria es;..¡,t e-tS de guanyar el mo.ue han fracassat en les seves ca- • Vlment. Diu que .t. reei.xlr el 6 d'oc~mes, contra la pol.ltlca del blen- tubre IJiga Catalana no hauria

Con!er~n- ~-

TOTS ELS ORADORS S'EXPRESSAREN AMB MOLTA VIVESA I~~~e m~~~~t a~~~~~ ~e= ~~~~~ p~per~~~r.:.o~~e~~ï
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---...----*t------PER MANCA D'ESPAI AJOR
NEM PER ADEMA LA PUBRICACIO DE LA lliSTA
DE SUBSCRIPCIO HABITUAL

~ctiiud

S CELEBRAREN
A ALACANT E
OIUMEMGE DIVERSOS ACTES
D'ESQUERRA

S'ha tractat
de pressupost os

~·han

~~n~da:

~

~ca.

CAMBO PARLA A SITGES

o·IU que ced.IStes .I rad.ICaIs no
_ _ --·

feren res de bo en el Govern
•
anter1or

e~

I

fe!xls~PS.

comen- ~

1

La reforma de la lle •l
electoral
1 ~;ro~J'r~~t:s~a~: ~: ~~"J~~l~ilai ~~e~~~i :S.~~ ~at~~~:~.t. P~t~
en un moment de perill sabrem obll- dels traspassos úe serveiS l dlu que

Madri" 14. _ A dos quarts de deu
de la n"'tt un periodi3ta s'en. treviStà
amb el Senyor Gil Robles 1 aquest,

--------;*-------

~

El SR ALBORNOZ PRONUN •
~~TISSI
CIA uuA lí~TERESS IU~
•
r
i1
A
CONFERENCIA
UALAGA
MA
rliH
•

nm~u de~<dosnotéu

Madari~V-

I

14
. _ En el saló d'actes
d~Màlaga,
¡·Economia, el senyor Alborn~YZ
h"a donat la. seva anunclBda , conferència. Per una. inStal:lacló d alta·
veus
ha estat possible escoltar la
1..0
. teressant dlSS. ertacló de l'ex-mlnisdel
de Justlcla des de qualsevol
s
stre
alons de l'entitat. El .local estava
CO
mpletament ple de public.
El senyor Albornoz fou. rebut amb
Una ovació que
durà diversos mlComençà di.ent que per una
enuts.
s'haVla publicat a !a
Pouivocacló
remsa qué el tema a tractar seria
del rogrès» quan t:l
«Els camms
Plstèncta' del protema era. «La res
grf;i»g.uè que la societat no coneix
t ma· les noves trans-

tractar~

Les d"f"
I !CU Jt ats de Ia

Balear~
Pl'tesov~~ent,Cart~V-

I

Trueb::~.,

lle"l electoral

1
1

les esquerres J hi ajuden gens 1
aquesta declaració promou la primera sensac!ó c!el discurs perquè
tota els ¡·eunits Cl'eiel de bona fe
que els t~aspa.;sos els havien de vigilar lligaires, ~·adicals i cedistes. l!:s
veu que a la IJig no 11 va bé la
«conllevà.ncia» .:¡u . posa en pràctica
el. govern de Mactrtd (amb Pere R~Vh ola) perquè pallant de traspassos
diu· «També ens pesa no•altres a 1xo
eñs sentim mqwets 1 fatigats».
La segona seru;ació de la tarda la
la iescoberta cambon!:v
na segons la qu!l.l l'Estatut de Catalunya és obra de tothom menys
""""
de les .-nuerres.
;v Quan reprendrà
Catalunya la seva normalitat estatut.ària?, es pregunta Cambó. I lmmediatament
contesta: 4tLa integr¡'tat de l'Esta _..
:ut vlndr"- quan els
catalans demostrin la seva capacitat
de govern pro¡¡i pe¡ damunt de tota
banderia». El púolic en sentir això
anava a interrompre amb grans VI.$ques a. Royo Villanova, però Cambó,
perspicaç, clig .i qut:' aquesta justiíicacló, <.ue és un~ troballa, no és
del pol1t1c aragouès ni de cap secretaci dels ....e el senyor Cambó
tó a la Via La1etana. La frase es
d 'ell,
d'ell 1 en reclama tota la glòna No cal dir que

constituet~

exclusiva.m~t

Segons la policia, les Organitzacions Lfi·
bertàries de tot Espanya preparaven
un moviment

Detencrons i escorcolls als quals es dóna molta importànvia

La policia ha posat a disposició ' un que es d' Frances..: ~~s ~
del jutjat de guardJa els detmguts to, domJ.ciliat al carrer dArago, nu·
aquests dies p,_· suposar-se'ls com- mero 39 O. E3 ..,racticà un escorcoll
plicats en t· suposat moviment .:te a l'esmentada fl:dreça ,I no es ~oba
caràcter anarquista que havia de cap document · re.. dlmportaocia.
tenir lloc ¡, to~ Espanya. &> diuen
Digué aquP•t <1et1ngut que no ~
els detingut• Joaquim Delso de M1- tava afiliat a cap organitz8Cl6 exquel, Fidel Miró Solana i Francesc tremista 1 que
limitava a fer de
SIScares Soro.
cobrador. aecap ..ava mensualment
Segons !'ateJt.::t la. policia va sa- unes 1.000 pessetes gairebé totes de
ber que el qu,¡ figw_ en pr!IDer lloc Manresa 1
comarca.
era el secreta_i (G la Joventut LliDe tot això P..S desprèn, segons la
bertàrla. Sec 5 No:d, i en un escor- policia, que
era percoll practicat al seu domicili se 11 recta i en ella h figuren totes les
trobaren gran quantitat de docu- entitats Llibert~le.. de la Penlnsula.
ments, els uns t:SCrits a maquma i
els altres a mà tn diversos Idiomes
DETINGUTS ALLIBERATS
i en clau. Foren també troOa.ts fulls
El jutjat de guàrdia procedl a l'Inclandestins, una màquina d'escriu- terrogatorl dels tres detinguts que
re, etc., etc.
la policia posà a. la seva dispo51A creure rl qu~ diuen els docu- cló, els 1uals, segons les nost res n......_
ments trvbats 1 traduïts per la po- tietes,
ratificaren en les decla·
lleia mitjançant la clau trobada, el racions que havien fet davant de
dia 13 d'aquest mes s'havia de cele- 111. policia. El jutge fou de l'op!nló
brar un pla Je Jo~entuts Ll.Iber- que no hi ha delicte, ja que l'arm&
tàries a Manresa. D aquella Ciutat j que es trobà fou en el domiclll del
havia de sortir la convocatòria 1 que es féu escàpol, ¡ per tant ba.
tot estava preparat pe: a l'esmenta-~ decretat la llibertat dels tres deda reunió.
tmgut:;.
Es trobarer.. _ u::..:S a més les adreces de gairebé totes les Joventuts
Llibertàries d'Es,n.nya.
f
Joaqulm De'so M!guel en assaben-

~

d~ ·~seva

l'org~~omt.zació

r~.::,~:'.J'o~ P'i"':ó "Q.:,·~·! m;':".;:o~:f~-~,:.,~~l "\:g'~ los~:.~:..-3uo ;~~ d=b- =¡a;: ol~ ";~~":::': ::~~m~1!ó~~torl la W"'a .,.. ~';'~~,,'i~:,.' r..-~~"":0:. ~

~",.'~,!.la
~:E:iglèn:b 'Jl: ~
~t.'J::'~' ~··!;'~¡¡ \.,'::',.~
'! ~.."':¡~ ~ ~-t~;:."~~~ti:-:~ ~ ~"! '1u~~·:!o~f.ba¡ ~ mfn~~ ~~::'la, ~""\a :: ~.,'J."';~"~d ~"':!'\~~
~ ap~~r ~ ~~tralls
Sara~ossa,
asslstt! ~=égeal ~espatx
lli~aire
••

i lés grans tra.a les, set, gerda.
i0nàries
al lliurament duna au era &
la resistència dels Ouardla civil, 1 s1 hi hagu¿s
0
d 0
panyols ha fracas- com relacionat de prop
e
conserva
'
. mb el que acabeu de dir hauria de
sat tota rf 1es causes que feren tra- romandre forçosament a Madrid.
Assen¡;a a rimers. República espa- · Per a tranquil!! tat de tothom àlca;'fr 1 areEolza els seus argument.s gueu que no hi ha res en absolut
nsoba, araules del senyor Ossorio 1 • d'això.
I a.fegelx QUe l'Estat espa- I -¿Vindrà aviat a Madrid el se1 0
•
ha de fer front a grans pro- nyor Madariag11.? - preguntà. un ped'ordre públic sense haver riodlsta.
•
resolt els politics. allò que cal és
-No. Mentre durin les converses
ue 1 l'Estat estlaui constantment en del COmitè a Ginebra, és obligada
la seva presència alll.
,
Es refereix després a la lncomCOm que en el Consell d aquest
prensiO de l'esperit conservador es- , mati, que ha durat ~uatre hores,
panyol se¡;ons es .demos
. tra.
.
fa poc en · gairebé t.ot el temps s mverti en la
Ja re1orma a~rària, que no ha estat lectura del.s projectes ~'Hisenda. a
mvenwda per la Repubhca, sJ..OO que1 , això es deu la reunió d aquesta tares most.rà ja en els segles XV 1
da al Ministeri d'Estat.
XVl.l, quan a. seva necessitat es dei-¡ un per1odista preguntà s1 era. cert
xava sentll'
el rumor circulat que el sots-secreDIU .¡ue 1a propietat no èS un roba-¡ tan del Mmis~n de 1& Guerra, seton, pero Sl es. una c:oe.cc1o a la llet. nyor Fanjul, pensava abandonar el
perque a. propietat ha d estar suc:-~ 1càrrec, 1 el senyor Oil Robles condinada a les seves tmalit.ats. Ara · testà '<iva.meot:
la prúptet.at es un robawn quan no
-De cap manera. Tant ell com
ha estat adqumda amb el dtre~e! l'Intendent general han treballat
Fa una exte~ cntlca e dura amb gran ehcàCla en la confeCCló
de Resmccions,
delEl Pressupost.
mt:.nt.
Tamt>e fa I _la.
anadcensura
f~rlaetaciÓ
pomill!Stre acabà la seva converbistonca d E3panya l e e
sa. dient:
litlca autonomista.
pa1s
-Podeu dir. per a tranquiWtat de
&Espanya --(itu- ~o ·~¡ undintre l'opinió, que no PBSS!lo res, que no
federal. però sl una.
pu caal' tat
pot passar 1 que no passarà.
la qual s'ha de donar person I
f'
les reglut..S.J
·u ue ••o
Obrers que no cobren
Relcrmt-se als obrers, dl q lu·s
n'Iu ns pruu amb
Osca., 14 - A la factoria de Tora¡;Jauduncnt.s, smo 11
í amo mos, Important poblet
a
Ja gran obi . socla
'
R
d l'Alt Arago 100
les seves oecessitllts.
'
le::. obres de ecs e t eiS ornals
El seny<.r Albornoz
ar
obrers no htsan
de ktemd!t Ha marx:tt
a Maatranscorreguts d'oct.ud allJ, a la rut, es
bre 1Es comenta. l'abandonament en
dnd.
bre.
fed
Ió de l'Ebre
0
te lab
que son les
Lalmerat.s
¡,questes res
..mo nom
00
mes
cob-a- els jornaJ.s
l adn:ça .,.:.! ce: .•.ms un. p,,pt
.Tampoc
els
del
g::¡¡'um'fl Hl mtcr:e el goL..\ll ult,\c UJA, Napo!S, 91, tedAra¡o'
A
ueste.s
anormalitats
et on :J0945.
•
Judicis als obrers.
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L'eficàcia de l'anunci té
relació directa amb la di·
fusió del diari

seu
t.eballant i nyà l'.etapa. Es donè. el següent re- tervenCló
al nou Govern 1 VIa precedit 1ue ab diu Miquel Barent el viSitaren els senyors sultat.
diu que aVIat es van posar tots berà., però que ignorava el nom del
2
1 Martinez de Velasco.
1. TrutEzqba, ·
:s:rr6! d'acord amb la Qtiestlv dels traspas- carrer en el ,lU!i.l habitava per mes
Per descomptat sembla que les en- dero, t .
uerra. u.
h ·
sos, però calla lC<;oldre un problema que sabria trobar la casa.
treviStes tenen relació amb alguna:; 1 minico, .7. Sàncht::Z, 8. Bac ero, 11· més profund 1 t'S el de la diEsolució
També, seguint· indJcactons dels
dificwtats que han sorg1t en relació Rwz Trillo, 1J. Poto, ll. Dello, (;· de les Corts. Tan aviat com va sa- repetits documents, Ja pohcla s•asamb la coruecc1ó dels pre.ssupc.sto.s, Fernàndeu-Artn:; 1 13 Martin S - ber En Cambó qut> per1llaven les sabentà que tu na via. un altre mdlper oferir. els titulars d 'algunes car- chez.
Corts actuals l'S va posar a llançar vidu que mtervt!nia en l'assumpte,
teres, algunes dificultats a la lntro. .
.
S O. S. per a eVItar-ho. La dissolu- que es deia. Fidel Muó Solana 1 treEn el reportatge del nostre comducció de certes econolllles derivades En un acte smdrcahsta, a ció de COrts fóra una bogeria. Re6 ballavtl. en una botiga de queviures pany Josep M. Massip, publicat
de la llei de Restriccions. També es V I'
·
p t 1 · d'eleccio~.
del carrer dJ Mallorca per la qiLll passat diumenge, un salt de ratlle•
comentà. a aquest respecte que les
a encJa, Azaña
es ana e ogta malparlar
Immediatament l'orador es posa li cosa es procedi a la seva detenció. I fela dificultosa la lectura d'un rrag·
visites dels senjors Gil Robles 1
dels ~tes i radicals
AssabentadJ. d'aquests extrems .a ment de la pàgma 12.
Martinez de Velasco tinguessin disque des del Gove1n ho han espatllat policia adrer:.i les seves recerques I Encara que estem segurs. q~e ~
sabte la. conseqüència de visitar j1s 1 València, H . - Se celebrà un tot 1 no han ft!" res de bo. Ja no cap aJ carre: -.e Garriga i Roca, nu- bon sentit del lector salvà l'mvo1Wl
tres esmentats senyors el cap el I míting sindicaliSta. en el qual parla- cal dir que ara el senyo. Pere Raho- mero 8 domiclll d e l'altr.e detingut tari «lapsus», hem de jusL!flctlr·
10
Go~ern.
ren oradors entre ells Angel P~ta- la adobarà les ~oses en un tres i no a·1omenat Bari>uà. Quan anaven fl pel fet que, obturada per la censu¡
S ~egura també que en e.cstr~s~ fl.a el qual elogià el senyor Azaña 1¡ res. I si els lliga!res i rad!cals no entrar per a :t>ractica.· un e:;corcoll -a, la composició del reportatge Je
entreVlStes es tractà de les
cu - 1 digué que per la seva honestedat han fet. res -es pregunta. Cambó-li detenir els que es trobessin a l'in- 1nostre company fem diverses setm.ltats que han sorgit sobre la llei politica el se¡ueixen el 90 per cent ¿per que hem entr_- al Govern amb ter or del pl.s Púgueren veure que nes que romania a la mpre;nt.a ¡,
Electoral.
dels espanyols, encara que no per- ells? Doncs perquè el «palS» es dos1
', callllSa tug en sal- a última hora, calgué 1ajustar-la a
. • t Ant . tanyJ..O a Esquerra Republicana. E.l troba d 'allò ..nes fellç amb l'ordre tant terrats. 1 pogueren 1deterur la pàgwa sense el control necessan
A favor del pertodts
a
om
poble demana que Aza!\a. torni, pero I la tranqUilllt... t QUo! han posat en
1
•
que no ca¡gul en els errors ~els pr!- practica. Men~e la.. esque~res r..o
Espma
me.rs moments de la Republica. Ex- vulguin imitar -diu .1•orador- els
Madrid, H . _ L. .. grup d'intellec- cita a la unió del proletariat.
procediments 1els cedistes radicals
1
t
d ument en el
el cpoble:t no els elegU'8 mal.
Alxi,
tuals ha escrih. w . ~e ló a l'esPassis a situació
doncs. la co:;_ va pe: llarg perque
qual e;¡,-pre~r ~~ni Es;ma que
de dJ'sponJ'bles
no creiem que .ï•ensin les esquerres
cnptor :_P es trob \ a la presó dê
en una tal imitacio.
_
secompll
•
wr..rtemna
d'un
mes,
Madrid,
(1'45
matinada).El
miParla
d'Au
.ña
diu
que
amb
les
un~oada per : a puc:lJcació d 'un ar- nistre de Ja Guerra., com a conse- seves. pa."'&ule. S'l-..1 .acompanya la
u le conside·at tn,!un&. per a Al&- quèncl.a de la destUada. efectuada «mUSlcall de.. > auditor. s on parla.. E:i
ee
Ci!SSaote a Madrid. ha signat el pas veu que a Cambó 11 agradaria mes
~rés d'up.essar la. seva adh~ a la situació de dlSpontble, d'un ge- ~ue la «musica» que acompanya
sió dJue1 ·
de brigada l d 'un coronel, els 1 ex-llllnistre -.!_•.lblica, fos una cosa
c.Els drets de la critica són lmpres- neral
noms dels quals no hem pogut es- aiJn com una 1 Iissa de Per~ sl. CarncriptJOle;. Col.•• .. le-. mm ves 1 de- brina.r.
bó, doncs, ten. 11> CIDUS!Ca!l pc!qo.Iè
t.nments de tal c.r, protestem amb
c. - que ella ~ e> mes important.
ta
ena. ¡pa. No
les essències,
La
sentència
contra
Ara que la.
en.. sembla que diSFront d'Eritrea, 14. - Es coneixen ses arqueològiques que enclou la dl
e. que
cau•a èe l'accident. Per
senteu:
all\.ò I no esta per «mlt- detalls de la rendic ó de la c!utat sa- ciutat.
uanes
igwll quP e.stm>em Ie essènc;c:s anJavier Bueno
Slques• ru versos... Ja és persona m•
F.scoltant les suggestions ita
'em t•e e.; ID9.>~J..OgÜ41 pures 'in tel.ciligent aquest Azaña -diu Ca.to- grada d Axum en la QUal, en efecte, el cap rel glòs d'Axum I gran sa~tl
d.., les contlngenGljon, 1-l - L'aucL¡.or ha aprovat bó- PCl com que bl mana\·a tana han penetrat les tropes italianes.
dot Abuna 1 el cap mtlilar de J.B
cies' dive..·¡¡es
_!
1 de les la sen\.ència dJctada contra Xavler un_a rep -:1uccl6 d _ Revolucio Frau- J La versió que circula aqm declara' ciutnt Dejak, han m:mmt_ a
personals fiaqJl.oeai-t
BU<no. Es comun!caril. el fall a l'au- cesa no
pP. a governar.
que la rend'ció ha succeït a unes 1..0- on es trobn el quru:ter gen _rDal sono
s¡gnen el docume..r cAz.orüa Plo tontat govenauva, en el que afecta
Als d&contents
veu que carn'
1 han vls1tat el generaltsslm e . r..
Baroja. Jose¿ ue:n.e.!dn. Julià· B& a la cilssoiucló de les organ.tzac ons bó es va as..>a.Je!ltant de ies coses- tercss:mt.:; negociacions que portaven 1 li han ofert ¡ .-utrada a la
u.iro Ignasi Bo !vtu E. D!az-Cane- socialistes 1 de la U. G. T. L'Auditor els dJu ,ue 1 •o.,tu1 el que
a cap e !s Italians.
Un çcgada concertat 1
le00 Joaü Josc Dume:¡Chlna Joan
que acusa de negUgcncla les s catgue;; l'act.tal Govern 1 etmJ
L'Alt Comam!ame:lt italià ha com· format diverses co:umua.s amo
tt!Únon .tlDlènE'Z. ,J,¡,.
Acua. autorttat.s governatives anteriors a . que explica Ouvr!' 1
lllÍD!lt. d.s ablss.u s perquè ll1ures..>.n ments de Ja gunrn e o d'I e:!•" 1 e1
c..>re¡;or1 Maran.._. J(ISf., t.iLlt:IIO V1- moviment d'oc.ubre per haver con- els concurre..'1ts
l'àpat-sermó acor- la ciutat perque no s.ofras els eftct.es es·
lla Ferran de Iol. Rl01> 1 Gonçal R sentit. la lliure propaganda de les dtn donar per l'lOl:. l'actual oom:n- d'un bombardeig que ocasionaria •a ,...
La fora.
I
subvus..ves.
naCió Illinis;er.aJ..
destrucció de les mcalculab!es r1qae- ,
l --· _u _

~:-y-~ ~oJa~bles

creo~~~~
t~oJi•lca ~~b.

Jo1en~

LA MUSICA QUE El POBlE POSA A LA llETRA
DEL SENYOR AZAÑA NO LI XOCA GENS

~;>otest~~~ ~r;'t~~ I
~ van~
so~ dlsclplm~êtermln~ren

di é
a preguntes de l'lnformador, ·gu
ELS S ENYORS GIL RO· dar la passió politlca. No admetem
que, en efecte, havien tlngut una
BLES I LERROUX CON· que la immoralitat s•entrçmltzl en !11
reunió al Mln1sten d'HISenda amb
FERENCIEN
República. Quan governem serem mel senyor Lerroux 1 el president del
Madrid 14. - Aquesta tarda abans flexibles per a complir la. voluntat
Consea. Abans -afegi - hem esta~ d'anar aí ministeri de FlnS:nces el del pople.
canVlant impressions sobre el Pres ministre de la Guerra marxa al doA Novelda es celebrà un altre acsupost.
ri mic!U del senyor Lerroux amb el te i a Gijón un altre.
Desprès el senyor Lerroux ens
- qual sostingué una conferència. La
'
d tl. per telèfon per tal de canVla[ I convers¡¡, entre
ambdós ministres LA VOLTA CICLISTA A GALICIA
Impressions i, en efecte, quan arr- durà tres quarts d 'hora 1 sobre la 1
-bàrem al Mirusteri d'Estat este.va.¡ d1ta entrev1sta
b
h
t la terce
comunicant amb el senyor
cap manifestació als periodistes. en- True a a guanya
•
ga, el qual ho fa tots els elles, pri- cara que sembla èsse:: que
ra etapa Monforte-Lugo
mer amb el sots-secretari i després especialment de la reforma de
amb el ministre.
llei elctoral.
Lugo, 14. - A.vu s'ha disputat la
-Aleshores - preguntà un perioUNA IMPORTANT R EUNIO tercera etapa de la cursa ciclista
1 aquestes
t d 1 reu~ons
qüestió no
pres
dista- ¿en
tres
es
DE LES "'
uiNORIES ES· vo:ta a Galic1a, scbre elilòrecorregut
tracta so amen e a
QUERRANES PER A AVUI Monforte-Lugl., ae 116 qu ~ed 8.b
suposté.na?
d
Madrid 14. _ Demà celebraran
A les 12'50 ~ oona la sor 1 a
Pr-Evidentment. Ens ocupem t e 1 co és' " '"' reunió els elements ' cicliStes.
.....,.,
••upostos
ln er....~
" '· pocs quilòmetrestrde
J 1 del problema
d eu que
en ad'Unióngr
Republicana,
Esquerra R epu- 1 A-'0
b la carreamb
nacional. a compren
1
r
blicana. 1 Esquerra de catalunya, en tera. els corredofs ab 0 arenltar
aquests moments donades les .etr- Ja ual es canviaran impressions so- un pas a mvell tancat, pero sa . en
cumstàncies és natural que canVIem breqla politlca interior 1 exterior, les vanes amb le" sevC$ màqumes
impressions sobre11 el problema.
així com sobre la marxa parlamen- 1 els corredors, Ezquerra, Gascon,
Un periodista digué qu; tant en tària de la llei electoral.
Garcia, Berrendc:l'o, Bacbero \ ~uel dia d'ahir com en el d avul ban
chez, els quals emprengueren a ucirculat inSistents rumors sobre Ja
gida. per la qual cos¡.¡ quedaren despetició d'una potència estrangera,
tacats de la resta. El segon grup d
més concretament, Anglaterra, que
formaven
Escuriet, Dominihavia sollicitat les
1
co 1 darrera d'aquests marxaven els
gena per a bases
de
i
el
altres.
d'Ezquerra
1
1
senyor Gil Robes con
·
S'h
tat
lt
Quan ja la v1ct6ra
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L'EXEMPLARITAT DE L'OBRA
D'IGNASIIGLESIES
A propòsit d'un pròleg (1)

Aquesta setmana serà presentat al
públic. fmalment.. el llibre de J oan
Comorera, eL Avi».
eLA HUMAN IT AT> ba publicat
ja dl verses notes pa rlant-ne; n'ba
reprodu~t &ra vats t ha fet conètxer,
encara que un xic mut.ilat per la
censura el pròleg que Ventura Gassol ha escrit 1 que encapçala el llibre.
Ara, però, a la vetlla de sortir a
llum, pre¡o als bons a m ics de LA

Lluls Capdevila h a escrit per al
catorzè volum de les obres comple-tes d'Ignasi lglesies un estudi pro-runa sobre 1 obra del mestre. L'e-xemplant.at de l'obra d'l¡nas1 l glésies ....posa com a titol al seu tre-bE:t.ll. !, etecLlvament, Capdevlla ba
estudiat l 'obra del poeta dels bum.Us
per tal de destacar-ne l 'alta exemplanta.t que otereu.: al pobte l'humamisme stncert 1 l'amor a.J.s a esvalguts que traspua tota l'obr a d'Ignasi lglesies.
S'han escrit m oltes coses, s'han dit
moltes coses, a propòsit del primer
poeta civtl de Catalunya -com l'ano-mena justament Capdevila-; però
pocs estudlS a l'alta. exemplaritat de
la seva obra tlan estat tets a mb la
sincer1tat 1 ta cumprenstò que es respu-a a traves de 1es pa.¡mes d 'aqu~st
estud.l.-ouuumat.ge smcer a una anustat exemplar.
Llws Capd~vtla, nome de cor g~
neros sent remoció 1 la noblesa del
record umb uua mteDSlta.t pro1unda
1 per alXo sap arnbar uns a l'aru.m.a
matelXa de 1 oora del poeta, perquè,
com linas1 l&lesles, lla saout consagrar el seu art aJ. be dels pobres.
N mg U. com .Capdevila, no pOd.ta fer
aque~t estudt tuno mes noblesa. t"imgu, com Capdevila. no podia remarcar la ventable valor human~
de l'obra. d'la:nasi l &lesies. Ni.ngU,
com Capdevila, no podia sentir 1'&mocto d "aquesta obra.
L 'exempJantat de l'obra d 'I gnasi
Jgléstes ... 1 bé, si. L 'obra conjunta
del pruner poeta civll de la nosLra
terra ofereix una alta ,;xemplarttat,
una altiSSlllla ex~mplaritat: la !!delitat a. un Ideal de . bondat 1 de justíCia que el mantmgue sempre al
costat. del poble, dels humUs, dels
menystutw:utS, Uel humUia~>S 1 ofesos. 1 alxò te, certament, un valor
innegable de justicta 1 d'amor : d'amor al po oie 1 d 'amor a la veritat. .
Capdevila 11a escnt aquest esLudi
-ja ho bem dit.- amb una gran
stncentat. amo la matelX.B smcentat
que born pot descobrir en la seva
obra de novelilSta 1 de dramaturg.
Els que coneiXem l'autor de . I:M.e-mòrtes d'un litt de matrunom.» no
comprendr1em una obra seva sense
que hl descobrissun, com a valor
essencial, entre totes les valors d'aquest home de cor, una. sincenta.t
absoluta. Per alXO l'exempJantat de
l'obra d"lgnasi tgJesies ---estUdi profund- no poli respondre més que a.
la mes absoluta sinceritat. Per a1xò,
pcrque són sinceres les paraules de
Llu1s c.;apdevlla, 1 perquè son ju~
tes. exactes, hem d'acabar, com eU.
aquestes nutes, tarnbe smceres: «Mes
que Ja ,mpre<.aCIO, ba dommat en
la seva obra la tendresa. Maragall
ho ha d1t: «Sempre en el Ions ... ru
h a una .... n!Dl~:~o wH...lllèn~ èD~euullúa
que, tesi, sàtira, himne o contemplaclò tot ho resol en amor: totes
les se'ves actttuds es delineixen en
l'home que abraça.» Però com Hugo. com Ca.rducct, com Guerra Jun·
quetro sabe redreçar.se no01emeu'
eutrorit de la vilesa 1 de Ja justi·
Cla.lt
I aquesta ès. en realitat. l'alta. 1'&1tlssima. exemplaritat de l'obra del
gran mestre.

glat. un volum atraient 1 ben reetxtt d'acord amb la finalitat que
l'ha lnspll8.t; un llibre QUe les escoles de Catalunya haUrien d adop.
tar per als lo! ants que hi asslsteixen.
Comorera
l'ba escrit
a la desmepresó.
SOta
el pes d'una
persecució

surada, en tes bores de soledat, vi&eudes ent.re les pare~ nues 1 fredes.
sembla com Sl per un tenomen d'abstracció 1 autor ha¡l pensat Q.Ue, per·

IHustracló de l oapltol 111 de la tercera parli uEJ oàstlo de Nurl •

.1 museu» , capltol IV de la ci nquena oart

Completes d 'Ignasi
XIV: «Lescorçó, Foc
Pròleg de Lluis CapJoventut. Barcelona.

CI4nas.
T enim u Ja VlSta el número agostd aquesta adm~.·ab1e puDU·
cacio vaJeucialll..b~a. Aa.UJli'auJe pt:r la
belta pusenw.cto ~>anL com pel tons,
el qlJ.aJ es d un gran mteres. Com una actitud de uL'Avl», al cac: ltol VI 11 de la 3a. partz o: EI millor alumne»
a t::ttJ~ourllil puDilca «Jjavaut el. w
d oc~.ouure», per A . Pi.zcueL.a, arttcle
d Ulla ISwn c.1aceaaL de VlSltJ, que podna bl"LJar t'li A. tc.VV11'a 1 v U"l!:lJl. ~i..c.l.S
qu~ t::Z~ ¡.,a,nquen-<11u-, s lg:iloren o
viuen p.r.ens a od1s 1 recels. son els
l!::s~.oa...s unpetl&llStes 1 opré'.ssors, 1 eis
que estan ooerLS 1 prumpr.es a WüL
w ..hlVt!U~,;la ~.:~ue ~aranttlÀ! eU; Sl!li.S
drets aoans descone¡:uts o negats,
son els vooJes rena1xems.»
1!.1 kl u oct.ouo.ae es Ja cJ.a~a nlstórica
que rècut·aa J euu-acta de-' ret l!1n Jaume a ta CIUtat de \lalenc~a 1, per
tant., .a tuw.t.u.:.Jo L.el r-ata V&J.eue1a.
•Una de tes caractensuques essencm:s l.r.e1s pob1es remuxents es !a
l.út.<..~. .. ut•U. ~el.l:.~ el rt:cora úels ava-

.... ,

)J"'h"l~ {,\_;Vtll ft.CUUZII.!Ul.J." ~ •.H~r

t.4'-'"-~"-·

u lu.t L)vu.et.v, eSc.rlU r-I.Za n .., eu-.. ..J:.lS pu.u~olc::t son,
...... '~ ... e

~.o"""..c.....,t:J..~

• t:U.a.J..Cl,

¡>ero e..s ID4~<Craa.LS per a ...¡, cons.r!lcClO e.s ~~~.uas~u t::.LS desv ~t..J.adors ae
ltt. cu,~U!a t..uuP18».
A cou~UluaclO «J.'im.ó:t publica el
treuau a .t.J.lrtc .Nc1.varrc. 1 .Borràs,
u'n.:;~.oa re&J.I!.S.t aeJ. wore valCJ.lclA.t.
1~1 Cd.l a tr qu~: e& u-~c..a ~·una cosa
Cie pwnera, venwt de qw ve, duna
de tes ve,·&onautdt.s mes destacades
u~l wuvunenL va.Jencia.uiSlo&..
l'l 6 u.r~n a.tres se~.:cwm. wtes d'un
g;rau lliW::rt:.s, ~.:om es ara.: Cti\1ov1ut~ü..S nliüot,LarJ.;:.», (tE... movrment
v...t.L .......JJ..u...,d.», v.....~.~:~r&» 1 a.rlolctes
de catr~ lUlKUlStlc.
J!.ucunilbt:HI a~:: tot cor els nostres esLunats am1cs de ValeuCJ.a.

uLa baralla», làmina del capltol IV de la quarta part

uè un poble sigui gran, cal abans

HUMAN.1 ·. A T un espat per a enca· ' ~ue tot. que els seus fills stguln
bir·hi uns quant.s gravats més 1 per sans de cos 1 d'espent, comprenSius,
ter Ja presentació de «L'Avil.
vianants ben dirigits sota el gutatge
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nera. especiallsSima, de la Ciència
Mèdica. La formació dels metges que
ban de venir a reemplaçar els que
actuen, cal que s'emmotlli als corre_n .
tius moderns de ta Cultura i als dictats de l'experiència, objec~ius ben
nobles q.1e només poden esser &S·
solits 'mitjançant el manten~men~ a
ultrança. de l'Autonomia Omversttàrla i el règim de Patronat, bellament expressats en el volum de re-cent aparictò, per al qual va e~rture
uu magnific 1 documentat proleg el
doctor Tries i Pujol.
Babent alxò, no ha de sobtar~
nos aue el tema per ell escollit amb

L'Autonomia Universitària i el règim de Pa-

queu reoaiXament buma, bO l estltronat, aspiració de la medicina espanyola
mant les sevt:S VlC ~liDtS per a com·
prendre-les 1 salvar-les; 1 els parJa
Entre els dies 6 1 11 del mes que sos que recorda el palmarès de Cade 1es lllJUStlc1es que cal dèS1er, 1 son s'ha celebrat a la capital ara· ¡ talunya. I en dir Catalunya, parlem
utiS tJ.hVLt::~..s que ~.;.tU esoonar, 1 de gonesa, el c:Pnmer Congrés esptv dt: la Catalunya gran, aquella que
les di.ferenctes evu.ables QU~ son lla- nyol pro-;netge», al qual han assls- ! comença sota les palmes d'Elx 1 acavor a ocu emre els homes 1 que l 'e~ t:t nombroses 1 destacades persona· bJ. a les planes de Provença. tan
co.a ua ue at:Su·wr.
llitats de tan importantf..s.$1Dla espe. grates a MLStral.
A l'atzar delS p¿sselgs per la ciu· cialitat de la Ciència.
Tot just, un dels nostres primen
ta.L 1 a ~J. ~.rou.A U.:t~~Slu v~r a ~uc1u.nr
catalunya hi ha estat brUlant. operadors contemporams, el doctm
narrac10ns 1 hlSt.or.ae.es davant cte ment representada. Figures sobre· Antoni Tries 1 Pujol, ha aconseguit
cada wctaent ael car.a er .. 1 84.l.U~St.e.s sortints del noslire món medicat han 1 en el curs dels debats del C_ongre~
n"'•. n~.;.,..;.u~ o...u u~L~.;:~o. L'U uu. ta sumat. el seu es1orç i les seves llums que estem comentant, uh èxit per
viaa d un camp1o ae bvxa, anom~ - a, millor èxit i profit de les tasques 11 nalisslm, que ha d omplir-nos de gotg.
na~ ~a '1r~u~cu11.8, <¿u~ üè:.~cès al Congres encomanades.
com a catalans, per la transcendèud una V1da 1 ~1.~..~ ac... ~ Lra.6lCd.· 1 En &etes les mtervenctons catala· eta. dels 1esu:~.oats obtmguts amb 13
mem; les avemur~s el un stn~or L!Uè neo dun.re al pla de treball previ&· seva mtervenc16 mestnvoJa, mspira
va. tota .18 Ylela armat. ll.ll::l a. Je.i
•t
tatuït s'ha posat de mam- ~ en eJS mes purs postulats d 'am 1.11
den~..S P~l tio Ue.aeusa.,-oe_ue~ ~,! 01 è,;:, ~~~t
perfecta preparació i la a la Cièncta, a la humanitat i a I~;
8!.S.l:S Ut:I.S b•W.f.) UUWt.i, 1. lU~èU.,.
.
'
d ls
n06tra n.;,tn.a catalana
mor escn:uaL so~.& una ua.:..~ tu~ QUt:: competencla. extraord marta
e nos..
a-·
s e.u.wrra tus ~.:um.a 1~ il.HKUJ.lle:¡ tres met6es.
Conegut de t.oLS es l'entusl8.SrnL
d un avai qtte vtc..uua ae la •tl.utiü
com a homes 1 com a catalans, que el doctor Antoru Tries i Puj ol
ae cuns~:na..r tes oe•c.s X•Ut:JJ.es aca- devem ¿!"atitud els emments doctors en ta seva qualll..at ne cat.edré.t1c Ut
ha. arrwua~ 1 vu..r.oúlue , 1m auou que en represemacio de ta nostra cuurgu<t. cie .la nustra Facultat, na
euwt! u~ ~uu.c:; ve..!ili 4-ue ~ú u~c,a· ter;a l'b.ln sabut prest 1g 1ar fins un vmgut pusant ai s~:rve1 de 1 uora, sarar-ht' !~:to ~~;utua e.s ú.t:~~.oJ.ueueu mu- mvell poques vegades assolit, global- grada per n~attres, de 1 Autonomia
tuamem, J 1e.s Jact;:Cit!S . u.u JU~~~ ment pe.. un: representació coHec- del nostre prl.Dler centre docent. Amu
~IUcla.J que 111 JU.S~,o.acu~. SèiiiOU.S ~~ vv- tt'Ja. 'catalunya na estat sempre ter- l'acció, alllJ? 1a paraula 1 amb Ja ploSlC1U ue.s Cl.elJJl4.uen..s, 1 Ui. t.ri.S~X&. u r.t. rica t:u exrmie= menta1ltats mema, Tries 1 PUJOl ha maldat per tal
a un nu.aue iJ•UU.r." ... J. C:.t:
dtques Cal no obhdar que a Cata- que no malmeti una polittca msen1 ca<lb..':l~.:unt~.
1
aa.14UCd~;:,. Ul&\OVltt:~es av_ e~l ..... ~ lunya · nusqueren -entre molts al- sata .aa conquista espiritual I mu.aut:u. couseti.S 1 r~;:cumauaciuu~
oon- tres- :i. nau de Vilanova 1 MJQuel t.erlal que representa per a les joves
1
lta11 i or~uu, cun~ra a Ut:;:,L:~~~au~. Servei "o~ms gegantmts que ocupen promocions catalanes, J'adqulSICió,
cv. tra ut. ~:si~er~~od~~~i~t. c~!i~~ eu la 'aistòrl.a el lloc preeminent a llargamerJt desitjada d'una personufic.a ct.~mJ:
qué els téu creditors ta seva alt!ssi- Utat. co~tecttva. que permeti els ca·
a guerra.
• ma sigmtlcactó.
tatans contribUir molt mes tortaLa. uarrac16 més0 ext.ensa
del
lilbr~
En el camp de la Medicln'a opera-¡ ment que fins avut el patnmum un111
es tad. ue
Vlaa, 0 e• J0Utt.
~~·. 1,A,
~~ mm--~ tòna• són legió ets cirurgians glorio- versal del coneixement L, d "una manyu
un laV(}Ult::
Ju,.-..
quiet., amarat de ClèSl~ a~ JU:.tiCta
~
que en llUILa amo te:> t.radiClOilS i
JeS • rut.llli!S aeiS seus conctui.8.0.ans,
~ ,.
•
~
arnoa a tral"•UI'lllll.r Ja VlUa l eiS H ov ~ ~ ~u
cos1.ums d aqueu uo~r.arrct que el va
U ~
ve >Jrt nelXeL es uu cant e.... ~ousl.&Sta
Un Cal dc
Pl.JÇ •• de catalun11a
a U1 sollaaru.a.t 1 a Ja cuu11ança. en·¡
Un client estranger, d'aparença eru·
tre eiS bomes.
APAREGU DES OUKANT EL
a: • pu¡a una mica esverat dels
1 aquesL.B cvnti.ança en rescteveniT ERCER TR11\1ESTRE DEL 1935
m~~!:~e ~ _ vreguntu at cambrer
dar ac 1a uumanJt.a~.o es ~.1 .w ~eneral Arte del Re nacimlent.o t uera Ftes. -¿per què a :a porta del d.epartaue.J u.bre. L escota na d esser una . de !talla, per G. Glück.
ment d.e waters hi figura un rètol
forja de ~.autaatlus lhutes, 1uJ.ts, com- ¡ 841 pàgmes I 663 iH.ustra,..
amb el mot ero ?
pu.~.. J.S!us. cuusc1erits at 18. IDlSSlO que
cions en gravat al buit,
El cambrer .3 grata l'orella. L'alhan de comphr en la soc1ereL. 1 Pf:! t negre 1 color .... ... ... ........... 75'- tre ·tnststetr:
1 e:scu1a 1 de .1 esl.:b.a sor~ u-a una Vl· Art.e ruso, per v _ Nlcolsky,
-Si, , ome, st. 1 í -- mo. mat ejecda nu va eu la qual elS nomes sé.pi-~ 424 pàgines 1 138 iHustra~~~ en un tto • 'li.ri
ur a invocació d
guen estm~ar-se perqU:é sapiKUen
clons ... ............................. ... 9'50 a.e- · de !' Amt. .
comprendre s.
Historia del Arle hispanoAleshor ~s eZ camb. , es colpeja . ,
L'ob.ra ae Joan ~morera serà un
americano, per M. Solà,
JTOnt, com derJ. e ¡er Arqutmedes, m
èXt~o, i nen• de desitJar Ql ~ no sigui,
341 pàgines i 218 iHustraP1 onunc ..r et ~ -' Jan·: ... Eureka!:
perque a tes nv••re• e•coles ht ~an 1 clons ........... ....................... 9'50
- Ja sé de què e tracta, senyor/...
ruo.~.a ta.r.t.a murt::s sca.OJd.l.•J, que nu Estética. per F Challaye 192
.A la placa s'hi ·U::.git1 caoalleros. pepar ..lll ae ~Jones guerreres, ru de
paginés ....... : .............. .'....... 5'- ro el t.emps i .. humitat han esborsuyerSt1ClUI1:. te.Uts.Iu,cs,
I.,IUEl UOlllll tUS Hlstoria de la Filosofia
per
b ll
want.s un sentit \1e Ja respunsaE. van Aster. 445 pàgt'nes...
9'50 rat el ca a ...
bw L.at que
va~
a cont~eu[;c
" • •
1~1° s:~: Rogerio Bacon, per A. Aguir1
10
1
trar ~
J aUs~~~a ~ que els des- re, 432 pàgines .................. 9"50 -Sembla - e '- Ginebra treba.
tlrc!Ja e s eL J d
La Revolución fra ncesa . I :
llen. ..
ve~. lil ll).Qute ~ s.
·I La caícta de la realeza
-Tot estr!ba tn l'actituè de G ineCal que ets mtants sàptguen qu~
(178'7-1192-), per'"' A. Ma1.b;-a...
aquesta vtda no na "'d. esser una va
thlez 250 pàgmU i 16 là-~inebra ~s fJ :O:etcom. seriós, en~
de Jlagnmes
hau
r ' com
a UI el.S
sina
queditteses~ouUàmmes· ................ .. .......... ..... 5'- cara ....
putament UlS va' s 11 ve.:;:;¡eu ells La Revolución Francesa, 11:
~znebra...
gnmes queu:;::"ri~va buManit.aL es:
La Gironda Y La Monta,..
~mebra.. .
etann toorb¡uagr ats a eixuga.r-1es.
'
ña, per A. Matthiez, 254 pà--Amics ·
diu Llado - i Figueres
ILA
gines 1 16 làmines .. .... ...... ... 5' - que ha estat ·'"""a··' er. silenci R. FOLCH 1 CAPDEV
La Revolución Fra.ncesa, III:
on~b. tanta de G "!n e
anireu de
El Terror, per A. Mattlez.
bólíd a casa.
254 pàgines i 16 làmines ...
5'• • •
España. bajo los Aust rlas, per
Dalt d'un autoòmnibus Roca, certa
E. Iba.rra.. 413 pàgmes 1 74
dama ttmida !J'~B¡JalfiJ- cada vegada
1Hustrac1ons en negre i coque veu com c. 11ehic treu Jum.
lor. <2.' edició revisada) ... 9'50
-Ai, que .- cmnuràl.. .
En el setmanan d'esquerra «L'Ho-- Pedagogia sistemàtica, per W.
---r/{Q •tngui ;;k.. senvora-d.iu '"er
rit.zo» 1 signat. per Ramon .X.ungue-.
f'litner. 199 pàgines ...... ... ... 5' - li un passa1-r,BT LU?/ ;:, « senttr-l~
r ..• s'ha publicat úna cnLtca d «.rio-- Psicologia pedagò&ica, per O.
et 11ub:im qu· pet passar és que exn1es damor 1 de guerra», de .e ere
Klemm. 131 pàgines l 12 là-._ plotem com una barrinada.
5
Foix, que a contllftlaClO reproauun.
mines ,_..............................
•l!Js homes liigats al sentit acuu Ori¡cneJ neolatinos,
per P.
,
• • •
d<! la llutta, ponen com una mena
Savi-López. 382 pàgines ··· 9 50
Hom a¿manà 'l co.ette. que escrid: segell que els ldent111ca: a la Grami\.ti<'a. castellana, per J.
vts un pen.<·amtr'lt sob
l'Amor,
conversa, a la LribWla 1 al lhbre.
Mone(;a \nP.~y)ol. 400 pàgt, , l album d'un utcl ....... Norma1ldia. 1
9
50
Pere Fmx es un home de Uu1ta
nes
-• e _ et
..................
-Un peusament so!Jn· l 'Amor?
llarga 1 accidentada . Les seves ..:x- Fraseo musJCat. per H. Rle-va dir t'escrtptOI t _ Qu. .. víngui el
pe.riencies personats de les vtctsstmann. 170 pàgines amb
cu iner. Sobre aque:;. tema, La cosa
tuds polltico-soc1als del palS, 1 nan
no~brosos exemples. C2.o
,_ millor ::ón les recepte ~.
portat a la coneuença duecta rtelS , edictó revisada> ....... .. ......_... 6
chmes caractenstlcs que van des de Cómo se lan2:a. un negoc•o,
la pnvacló a J"agltaC1Ó, des de Ju.
per L. Oh..ambo~ud. 370 11'NIC ME
conspU'aCIÓ ~ la repress•ó ; coneix el
pàgines. <2- edimó) ········ ····
LI A
Nl AL
sacriJici 1 el nsc, la md1gnac16 que • Tratado de 727
Pedt.at raa, per R.
(Torre da campaera)
1
Degwitz.
P rodueix l'adversitat t sobretot la
pà~nes i 27
Ir en els destins dels que sotretxeu.
figures .......... ..........._. ...... ... 50'A W.ut<~ l u¡,_ MAlt
Lil.lt().
Tot aque:t bagatge l'ha anat ex- Tratado de Oftalmologaa, per
NA
fELEFU~ 10
915
E. Fuchs.
pàgines 1 884
Pei a l a.ssLSteu~.:La aels wahUt.s
P ressant al través de les seves pulJlicacions. Més que una Intenció 11figu~s _. ........ , .. , .......... , .....,. Bó'nerviosos, mem•ls ' ""'comans
terària., la seva ploma serveix mte- P\~Y::.eu~~a A.ch~ft'ejcis~:~:
d ambdós sexes
ressos socials, pro~le.mes que viuen
ra 338 ,.. 6 gin
Metge Ulr~t.ur tteslCJ~nt
1 14 lli.us-n la base de les re1vtnd1cactons pro-.- es
UOCtor Berna t Ca r reraa
1 t.a.-ies, Fins en les traduccions de
tracions ........ ...... ................. 20' t t~oo.~.
Las bormonas sexuales femePanait lstratl i de Tolstoi, les ..eves
ninas per C Cbtube
190
mires s'atansen més al camp de la
pagtnes 1 n:i !Jgures rg.
,_ M U
( I
d
iuflu~ncla S~lal que al de la signi- Enftrmedades del estóm~¡:¿· ·.. 20
a orca vo um CJnQU
e
f¡cactó llteràna.
de Joo !ntestinos, per K. Fi.
Album
Meravella)
«Homes d'amor 1 de guerra» és la
ber 331 pàgines i 92 Uiu.s.
primera publicació de caràcter im~
trad.ons. (3.• edició am.
Tal com hem vingut anunciant
ginatiu que li coneixem. I alxi 1 tot.
pUada) .............................. 22'- · està imprimint-se 1 apareixerà. molt
t:1 complex Uwta que ha vingut ln- . Compendio de resistenc.la de
aviat e! volum VIè de la CoHecció
formant tota la seva producció, subs·
m.ateriales per 1. Rubió
t:Album Mer&vella:t. Va dedicat a
sisteix integrament en aquesta.
Sa.njuan. 450 pàgines 1 258
l'illa de Mallorca.
cRomes d'amor 1 de guerra:t és un
mustractons ..... ........ ...... ..... 28' - 1 En són autors F. Vidal Burd.Us,
prisma cada cara del qual projecta ~lineralogía, per R. Brauns.
. advocat l publicista; el doctor B.
un dels aspectes de la. concepció
208 pélgines 1 148 lHustrtv
I Darder Pertcàs, professor de l'Insideal del món que té Pere Foix... Com
clons. <2 a edició ampliada
tltut Nactonal, i Joan Colamines, de
a contrast obligat, no hi manquen
1 revis&da) ..................... .....
fi' - l'Institut d 'Estudts Cata.lans.
les protestes 1 les diatribes contra Si us interessa alguna d'aquestes
Com es pot deduir Pt · les preceels errors 1 els prejudicis del món obres, demaneu fascicle explicatiu dents SiKnatures, anirà molt ben in·
corrent.
que trametem gratuttament
' fonnat t. com de costum, profusaLes sev.es experiències agitades, la De venda a totes les llibreries 1 a ment iHustrat. Presentara aspectes
Mallorca fins avui inèdits 1 ditepresó i l exUI, traspuen de l'ordena- EDIIORIAL lABOR S A de
rents estudis Que faran que en conció de les anècdotes. Aquestes aón
'
•
• junt sigui l'ed1cló mès completa, PU·
un pretext per posar de relleu la tl~ BARCELONA: Provença n úm. 84 blicada fms avui, sobre rwa daurani& !am.lliar, la corrupció de la so- MADRID : P laça Inue.PéfUleo~. 4 rada.
cietat, la moral ambient, la guerra,
ld. riquesa, la lnjusticla dels desposelts, la concepció de la llibertat, els
problemes sexuals. en tl, tot el que
constit.Uel% la cara I la creu de dos
mons en oposició: un que voldr.la
veure enfonsat 1 l'altre que voldria
p058.r, triomfalment, al seu lloc.
Això diu ja clarament que a l'au.
tor U interessa molt més el ca.ràc·
ter de les preocupacions i problemes
que posa: en Joc. que la pstcolog!D.
dels personatges. Aquesta entren en
matèria sense sobra de preàmbuls, t
Uus diàlegs-, abundants-, &óo
AHN- GASPEY OTIO SAUER- GIRAUclars 1 Wscadlssas.
Són partlculannent colpidores alMARC DE VALETIE- MASSE- OLLEN·
gunes pàgines de la narració cEls
humiliats», al nostre entendre les
DORFF- PERRIER- ROYAL READERS,
.rés Interessants de tot el llibre, per
tal com posen de relleu una de les
etc., així com les millors gramàtiques i c'iczones més negres de la b.istòrla de
te.... lluites politico-aoc.J.ala ba.rcelontcionaris, els trobareu a la
nes.
SObre aquest tema, encara no s'ha
lc.sistit pr ou 1 cal posar-lo amplament a l descobert per & escamt dW
Urans l Ulustració d~Ls obcecats '
dels babaus. Això potser eLs farà
obrtr els ulls.
¡ aquest.a feina, homes com Pere
Foix poden fer·la amb la comP&
TELEFONS 11147 _ .12456

GN.ticamenL es un oe.J volum de d·una moral wuversat 1 h~a.ns.,
paames, amb una por taaa en sense llast de supt>r sticio~ ru d ~.
.la qual. soore un l ons verme.u, de.sque la millor manera daconsegutrtaca .1a haure. ae l'avt acompanyat 1ho era començar la tasca pels in·
aeJ.S sei.JS uos nets Jordi 1 Nur1; fants. La seva protessió de mestre
a.J.LoerUBJJt amb ei text, un centen-:1.1' ha dominat l'home i el polltlc, 1 ba.
de ¡ra vats, reprod.ucc10 d altres tants sortit de la seva ploma un llibre
dlt:>UlXOS le\8 expressament pel nos-- . d'educació i de moral que un mer
T. S . tre artu;ta. Ant.oru Ut.rillo. '!'ot ple--I tre dedica als lntanLS del seu pais.
Per això l'ha subtitulat: llibre de
l'Escola 1 de la I.Jar.
Comorera tenla ja .la prova de l'ac·
cló benfactora 1 única que els lli·
bres de l'escola tenen sobre els infants: all&, a l'A.rgentlna, hi ba
llibres escrits per ell, la ln.Ouénc1a
dels qua.Ls es manilest& ell: les j_oves
generac1ons d 'aquella Republlca, Ll.ll
d'eUs. especialment, fou declarat per
(contes sociais)
les autoritats d'ús forçóS a les escoles i porta ta.mbe per ta.ol «El Abue.lo:t. eL Avi» es sens dubte lnsp1rat
per aquell c:abuelo» argenti que tant
Es ven a tots ela quioacoa llibrerieo
estimen els infants de la Repliblica
del l'lata.
pàgines
pessetes
Un &.Vl., un vell obrer que ja no
pot oferir a la societat la !arça dels
Administració:
seus muscles, viu en compa.nyUl. d'un
t1ll casat 1 de dos nets que es diuen
J ordi i Nuri. Es l'época d'escolaritat
d'aquests dos néts i J'avt els acomBARBARA, 14 I 16.
panya a l'escola 1 és llur mentor 1
TELE.FON U188.
BARCELONA
gu.ta: va a totes bores amb ells, ja
anant 1 venint de l'escola. ja por .
tant--los a passejar per la ciutat. I
8üNORRAiòiA AIOUOA I CRONI~A aquesta companyia constant dóna
UUARIMENI
IOIAL
Wlr-ILJ& lloc a una coLla de narracions 1nSpu-ades en la VlSIO de les mcidencies
e
.. ~LL. L.LAUUEB Ot 1.E8 CAMEll del
carrer , o en frases I conceptes
d el l.lary de les converses entre l'avi
<Ollers 29. ontroool . 0,1 1 1 , a. 1 1 I • PR E U I I O ON O 11 I O 8 1 els ln!a.nta. L'avi té sempre a punt nelxement Ge ca Wi&.J
tència i l'autoritat que dóna el
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UNA CRITICA DEL LLIBRE DE
PEREFOIX

sett::utur~

J.

nens. delS mestres. delS pares, amo

sor
ens Ia veure
I acc1óeloegat1va
una 1SOli!CitUd
que delata
prolesdetxebJes paras1ts 1 la matau¡ deis
rança deli, lD..Iant.s sense esco1a.. Un
l.nlant ousca-raons J.l permet cte portar-DOS a la SeVa llar, SltUad.a en
un oarr1 de cases Lebroses, YlSCu t
per homes embrU iilts per 1 alcohol i
pez dones aes1etes per lA auser1a,
i ensenya
nets
quecau:.ants
han de daterur
avers10 als
a Jes
coses
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La Delegac·lo' Catalana a
:~;~i~~~~:~t1~~~~r:~ Saraaossa ha impressionat
profundament els metges
espanyoIs

~~r:.far..'1·:r~
'::".:·d~eg~c~'~:
lant unes tendres
intelHgenctes:::~'.!
d 'a-

1

ButlleU oe ui-'R OA », consell
Lü cultura 1 relalllons valen-

cut:....:r.

EL PRIMER CONGRES ESPANYOL PRO-METGE

l[à[lnnt l

LLEGINT. ..

l.élt.:>o

una bella hiStòria QUe elS néts escolten engutosu.s fragmentant-la amb
llurs preguntes 1 observacions mgenues, 1.. en acabar-Ja, ta present

f:

M. V.
(1)
«Obres
IglesJes». Volum
F'ollet, Lladres».
devila. Editorial
5 pessetes.
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u~u.ra.
~ pwu,s mes sooresurtmts del
SI:._~ t:ma en~oroni~._atd eu~.o~e nosaltres

qll.ant a retormcn:l. ee'"t u m .. ~:~Ita t ,
vur~n esst.:r a puam u K1o:;.:;¡a..., pe
dtJC~Or .u les amo el cunt::IX.t't.l.l~Ut de
causa que lJ es prop¡ I, relle!ldRl
aquest. p.or un amur mtens a alio
que la :;¡eva paraUia aet~u::.ava. un
l-'er un vartn eSbe1 posats ae:: mamIt:St eJs rues essencials avamaL~t::S
que ou:reu.: e1 1't!gHn ae t'~Lrunat,
suta qu<:~.J..SevoJ punt de v1~La "::.Ue
num vu1esU1 m1rar~Jo. l ant p~:rsuas.si ves ae~ueren esser les constata·
c1v115 ae 1 orador, que els metges,
procecténts de Lata Espauya 4ue
s assegutren . els escons d aquest.a
cnag¡~ reumò, no varen I)Ud.er Ier
altra cosa que rendtr-se davant t'e-vtcteuc1U. 1 palesar, de ta1so euLusiast1c:a 1 smcera la seva contorm1tat •
avrovaciO,
l'uo•m OU' que l 'ospent que va lll·
formar
duc~.oa l subsLancwsa perurac10 del nu::.Lre ponem. va esser
a.ssumJat. per compieL pel seu audlton. 1 meLges de totes les proce·
aeuc1es, dUu.re el mu::.atc de les raceo::. lbenques, acceptareu amb aduu.
ració 1 cou venciment aJlo que ets .:ra
tan orutamment expusaL Pet jll,munt de totes 1es pul!tnes que, en
de~.oermmades avmen Leses destnen
els 1~1s o ~ la penats u1a en c1eues
hermetl..•ament tancade~ a tota suggueuc1a JOrgJda de nvallLaLs mcomp1ens1D1es 1 Ja_memables, ets metgts
espanyolS, andatusus, madnlenys,
llt:vamllJ.s, gau~cs, aragonesos. patesaren amb una xarctorusa salva
d aptaudunents, que no era un Slmpl~ verbalisme, mtrascendent, rad·
hes1o expres::.ada, smo que ets sortia
del cor 1 del sagrat de la conscienela.
No n'bl na llagut prou amb atxò.
Els metges espanyols baunen esti·
mat ul3u1J.clem au ats ctl.lala.ns: Vosaltres no teu molt oe!- 1 no
passar d aqu1, nan volgut. anar mes
lluny. Han acceptat mt.e~rament ~o.
tes les conclUSIOns del àoctor Tnes
1 es prupu.sen dur-ies els seus llocs
dt . procedenc1a, per tat que els ben 1tets que es denven de 1 ensenyament umvers1tar1 autonomtc arnbm
a tots els mdrets d l!..:)panya, on eHs
sabran aixecar tes cunsuenctes 1 estwular ··opm10 publlr..:a tms que èls
Sigut donat obtemr Cl.e1s pud.ers pUblics re,.LeUSIO a tot eJ pats del reglm mstaurdt a Catalunya.
Heus aci el text ae les conclusions
que sobre a(iuest interesanttssw parttcular va aprovar, unànimement, el
Congres:
«Uonclustó 20: Per a tot el referent a J<scalarltat, plans d'estudiS,
proves d'mgres, selecció de protessor~:t.t, etc., eLC., segwr exactament les
bmes generals de l'establert a ta
Facultat de Med1cma a Ja u
.
e
niverSltat Aut.Juoma de Barcelona, 1 gest10nar dels poders pubhcs que, gul
el pla mod.eJ. que S'l~plant.J a 51
totes
le~ h.cu!tats de Medtcma de Ja naCio espanyola.»
«Con.clustó 22: Que s1gul implan.
tada J Autonomia a totes les Univers1tats espanyoles, per a Pf'llE>r,
sota ei seu règim, establir la seva
vida . d~ent l admuustrativa, sota
UIJ regim de Patronat.»
No ens resta més que felicitar el
nostre oon amt..;. doctor Tnes ,el
brU19:nt eXJt assolit per la seva Ponencta, 1 fer vots per tal que bPn
avlat la seva repercussió en la Me·
dicina espanyola, sigut un timbre
més de glOna pe: a ntegir a la irra.
dl8Ció cultural de Catalunya.

1
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Els millors METO DES
per aprendre
les llengües estrangeres

LLIBRERIA CAHLONIA, Ronda Sant Pere, 3

t:L "'..,""'"'''

preteréncia a tots eis altres, a.1 Con&r~;:s ae ~d.ragussa, nagl esLat ta re101 J..Jla. rec:~.uld.od.ua a la uunt:.a::; r.at de
.btuletuua. Lli :.evtl. cunu 1c10 1ae pouenr. ue1 r.~n!a (u~.. useJl.Y•U.l.lt!llL ue w.
tVLeUICllJB>>, va pe::1m~:ue-n ut. 1er una
eutt 1Ct 1 Ul~l!oJt;ent oe~t:~u.:.a ae tes
1.or1J.~~s ddul)~ac.u::s t::n a4uest sem1t
pel tJootre c..;.au.,ue prult.:..:>vrd.l 1, par~.olCUl...trmeut, per Ja .racuuat on ell

CAMISE.RS
CASA L::,l· ~'-•AL

t'~

A Ld.tiJSES A MJUA

________*_________
El general de la Divisió en lli·
cèncta, a Madrid

Per tal ue gaudir de ~a llic~ncta
de VUlt dies que tenia demanada. 1
que li ha e5tat. atorgada. tt.ema, dlmecres. en el rapid, sortrra. cap a.
Madrid, en companyia de la st=va
farrulia, e: g~Herai de .a Divi.stó, sen)·or oanchez Ocai1a.
Durant Ja seva aosénta estarà
encarre-gat de la o.v..s:o el general
de la segona br.gada de Cava.llen.a.,
senyor Sebastià Pozaa.

I
I
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losep Crespo ha raptat Ro·
seta Díaz

EL CI NEMA

En «Angellna o el bonor . de un
brigadier», la nova pruducc1ó Fox
parlada en espanyol, Jose Crespo
es troba amb el més gra1. conflicte
de la seva carrera artlstica.
Crespo, que hagué d'aprendre's
de memòna una obra completa de
tres actes quan el primer actor de
la companyia de Martmez S1errf!o
es posà malalt; Crespo, que tingue
més dificultats que cap altre acto~
llatí per entrar als Estats Uwts, 1
pel qual la M.. G. M. invert_i uns
35.000 dolars abans que pogues en·
trar al pais per a protagomtzar
cOlimpla; Crespo, que de poc que
es m or un cop durant un duel històric massa realistic, con! essa qu '
l'escena del rapte de Rosita Diaz
en cAngelina o el honc de un brigadier» és el m és difícil que ha realitzat fins a la data.
No sois ha de baixar d'.esquep.1.
per una. escala, smó qu~ Ros1t~ D1az
insisteix que el galan s e~port1 també un retrat del seu papa, dues maletes. un lloro amb la gàbia.. corresponent. la. maneta Joserina 1 altres
estr1s mes tot a la vegada, abans
de consenÚr anar-se'n amb ell. I per
postres, al peu de _l'escala l'esperava
Tito. un gos ternble.
«Angel!na o el honor de ~ brigadier» està basada en la. c~eb~e
comèdia. d"E. Jardiel Poncela 1 son
tantes les escenes còmiques, que sera l'èxtt de rialles de l'actual temporada.
Lows King dirigi la peHlcUl!i· L'B:Cció es desenrotlla en el !>..àdnd vuitcentiSta.
Les altres f¡gures són Ennque de
Rosas Julio Peña, Rína de Ltguoro,
Andrés de Segurola, Joan Torena,
Romualdo Tirada, Martín Garralaga
I a.itres.
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(lHtf~A (AlAlUH~A
segueix esgotant diàriament, tar-

d

da i rut, les Jocahtats

nan sortit dues noves peH1cales. Ona
~elles es aquesta, «60 boras en el
c;t:.~.>», que acaba d'estrenar-se al Ct·
11ema .1:-ans.
Alaay 1 .t.epe compten amb un pu·
uKnook Ouhl és un film que presenta Max Schmollng, el conegut boxador, bhv ll.ICOnalClOnaJ.ment addiCte, un
com a artista del lleno. L'acompanya Anny Ondra, la seva esposa, 1 acl PIIOllC que rlU Cie llUll gra~ uv.rs OCur·
reuc1e5 mes UlSl~l1WCl1.uts. AqUeSt IJU·
veiem els dos en una escena d'aquest film
ollc no pot mau\.:S.r ma¡ a 1 estrena
a una pe.·u.:ula de J Ahidy 1 d 't.n uep..:. ~~ amb elles no pot temr-Jos

~T~Je~e~i;::e~l¿a~~~~eA 1f~s~~~: I L~S .E~T_AEN_E:S

UR QUit.. AONA

de dos maniquís vivents. El cabell 1
ros com l'or de la nota contrasta· 1
,,;¡3. amb els neg1·es 1 brtUams de Ja 1
seva parella. i el seu vestit vaporós
1 clar es destaca. al costat del de
!mies 1 colors mes severs del balla-

) ISTRI&UIDO l'Olt_ LOS AltTISTAS ASOCIAOO

/Jn l11m

MAMOUL1AN

~v~:-~tba¡·.,_:r~e~er~im~t~~~;~at~':

sumptes torça gra.cwsos en couJunt.
en e1s quals els populars comtes trobe. mu1•lples oca.:llOJ1S per a Uurr
les seves «Labllltats còmiques
!!.S cert que genera.1mem aquestes
pP-ulcules solen temr poques valors
cmemat<.granque¡,, soler esser mes
aVIat prOduc<.lons fetes amb molta
un.. dest1a, pera l'espectador addicte
n.lady 1 Lepe acostum.. a ter '.:as
emis d'aques~es coses, perque per d
ell desapareiX generalment el IJ.1m
colL a bJm per a. ~XlStlr un1cament
COi.l a mitjà de llutment dels dos ..:ò-

('~RUSIA REVISTA 1940>·\
1

ae

Vigorós

Director• Alexandrov. Pro·
ducc•o r.-lno. u.stribuclo: Feri.
brur 1 Blay.
Una lleugera pausa semblà comu- I La prOducció cmematogràfica a
'1icar nou braó ais mústcs 1 als ,a,. R ussia na estat ldentUicaaa a la , 1•
larins. que don:: ven. ;..13 seus mo- aa del pals. ha. estat el ctm:ma .¡;1
!ments un r1tme mes a.ccentu:.t.
eleme.1 t que na cotJaborat _ 1 collaUn home segtaa aquesta escena bora- a la nova edlilcació soc;au¡¡"llb un ¡;est de concentració. Era. ta. La tus•ona lffimediata ba estd.t
tarion C:rermg, el director de la la base de la major1a dels seus films.
>roducció, voltat d"un eixam d'aju- Tot just sortits d'un pcnode r evoiJ· !T'ics.
ants, fotògrafs 1 electricistes.
cionarl COm no n'ha CL.legut d 'altre
.1!;1 que ens OCUpa, «60 boras en
0
El conjunt era una de les esce- la històna del mon, els tüms russos el Clelo», 3 un assumpte extret d'u· 1
es més típiques de la vida de Ci- reflectien tct l'estorç reall.zat !Jt::r na obra ~ molt d'èxit. L'adaptació ,
1elàndia
aquella coH~ctivitat per a aesler-~e es¡Janyola es força correcta, 1 s1 •"'é
El fet ocorre¡ue fa uns mesos, de l.es. grapes que 1 amenaçaven 1 J~r el dialeg no conte massa ocurrén- 11
uan es dOi1aven els últ.ms tocs a a úor:r nous horitzons a la seva v1- cie:; del nostre gust qae> ens perme- - - - - - - - - - - - - - - \ gran producció Para.moum .-Rum.. eta. Despres, en entrar en el penode tm quallfl ;ar-la en mass.. bon oia,
•al>, en ia qual ¡·n.terve11en c.uoJe de reconstrucció, de la creae1.:> d'u11 Clmpta el fi lm amo s~uuacmns en l"s
•
t or,:a gra- ta::l?~...,ilm:llf,;,t.~-A·~""".:~~..,~
. ;~o<~,_e,;.¿r..,'.' l?:.,\· ~ ik~~~
.ombe.rd, Ceor¡_re Ratt i la cèleb•e nou estat de cose:; comp.tLament q tw I s Alad
"' Y 1. Le pe e;;.an
Encara q;..e Ja cllmonça a fr..~•.
,allarina mexic.ma. Margo, 1 que no oposat al que abans ur.perava, el 1- cwsos . .,specl'\1ment vers el final, .~11
jar J ean Harlow sur, a praoticu ls
La millor creació de
rigarcm a admirar al Coliseum on n;;ma tou cr1dat a contnbmr a1nb el 38 escenes del vol, per cert no mas- a¡,pectes «VIvamos e nuevo». és ,
se11a quotld!at:a s2ssló de natació a
1
la seva estrena tindrà lloc molt st:u estorç a Ja gegantina empresa, o:;':l ben a.p!·otltades, puix que Podia mé'" bella 1 ·ncertada adaptaclo feta
la
piscina
de
casa
seva,
sota
el
so
Bàrcena
Caterina
::~.via
t.
es
clar.
compenettat
amb
a
uclla.
extreure-se'u
molt
mes
partit.
ta.at
fio~
ara
e
l'obra
de
TolstoL
magnltlo da Califòrnia ...
v1àa, ens donava una VISió certera !'i'lady con Lepe donen lloc a mod : les ambicions. dels annels del pr'>- ments tor·a còm1cs. q1 el públic ··.e·
Josep SAGR~
lebra de bou grat.
1 letanat, dels seus es1orços per reex1r
ll
en una tascn sobre la qual teme.t 1 film t'" conjunt. passà agrada· El
Durant la realització d' una Rouben Mamoulian ama e!
H .. els ulls to•s els païso.. del mon b E>r nt.
serVei. Jnterf"lI m de France
,
El
ClDema
era
utlliuat
com
a
eleI
Aet ual"Ité
\DMIREU AL
escena de «El octavo man·
ritme
I mr:nt de propagauda d'Idees 1, f-S
! clar, els seus trUI •.>, coHocats ~~
j
no és Rouben Ma.moulian
damiento» és aplaudida Lina tanMai
I ~
ua ambtent d1ame•raln~ent oposat a ,
,a
. • · lltJI' IL. El servei mtormauu nacional d'In
tehç com Quan actua seguint
aquell en el qual eren creat~. resul-t
ternJ.m presentara, a partir del dJ.
ntme per a la qual cos..
Yegros pels seus mateixos qualsevol
ta\ en o "ren considerats tenden<:t':l- E •t f
t" f f
~luus. al Maryhwd 1 al savoy con.
no preciSa sempre una orquestr11
La
pellí
cula
m
és
dis~os.
Això
íéu
que
la
majona
de
trOJl·
I
Xl
an
as
lC.
JUntament. el NotlClart ¡.rance Ac·
COmpanyS
com J'expenèl:Cla demostra. l!;~ «VI
tcres
tanquessm
al
seu
pas,
1
11
m1tuallte, que a Pans ea1ta Ja Gauvamos de nuevo», de la qual son es
cutida i aplaudida r.vdlen l'entrada, 1 quan a1xo su~mont Franco Pum Aubert.
.
treiles Anna Sten 1 F'rederic Marer.
ccïa - ha estat mnegablement el mes
France Actuehte d aquest.a setmaQue a Llna. Ye¡,r?s, la gentll ~ro- ¡ Mamouhan ha tin¡ut soilrada opo,
corrent-- en últim recurs la censo·
"'ia.u ........., na mclou les ultimes notiCies arnta.gonlSta. de «El oct.avo mandamten- tunitat de demostrar les vutut.s de.
to», que actualment realitza les Ex- seu ntme
ra. tenia prou cura d 'establlr una ~e.
oacies del tront ILS.lia a Ablssmia
fil
elusives Josr:p Balart, !"aplaudeixi el
rie de r etalls que treien tot el sent1t
Adaptada de la Immor tal obra de
a.miJ ¡·avenç mlclal de l'exèrctt del
a
aquelles
obres.
públic, no te res de parL1cular, per- I Tolstoi que pmta ia v1da russa en
general Bono. L"avantguarda da·
Aquestes d!.llcultats posades a 111
que.,t exe1·ctt avança cap a la tron·
què es tracta d'una de les actrius els temps del tsar, «Resurrecc!O», la l
b
b
·
més cmments del nostre llenç, però peHlCUJa abunda en VlUS COULrastos:
seva producció pels països Cll.Pltallsa rum a CU ana es Un nou
tera d Abtssmta. pels nous camms
t\~
la. ca~··\ que és estranya es que els la gra.ndiol>i~a.t del camp, amb els
tes decidiren R.ússta a vanar d'tr
obe:ts als cuns d'Mmea.
~
seus mateiXos companys 11 demes- costums de les viles 1 cenmòmes re- I
nentació en la producc1ò de films.
film
S ha de temr en coml)Le que !''rantrln llur a.dmuacio ovacionant-la en ligioses, 1 s Jloc.s de buillCI de les CIU·
Jo !ns ara no havíem pogut veure·n
La rumba ha envaït els dominis
ce Actua.ltw te un corresponsal d1-.
cap mostra. Ha. estat aquest «Russ.a
recLe en el tront 1t.a.lla 1 des de de·
acabar de rodar una escena..
tats ¡mperlals, la sord1desa de les de Cinelàndia. El ritme exòtic de
Revista l940l' ei film que ba vmgut
1 aquest tet tan extra.ordma.ri s'ha presons amb la. ta.tld1ca amenaça. d~ Ja dansa. cubana ressonava en l'es·
_
ma hl naura un .altre corresp.~ns~¡
a
trencar
la.
~Iem-ne traruc1o, :1E' •
en eJ tront ~::tiOPIC. Ja Qual cosa ba
esdevingut durant la 1ilmac1ó d'una la S1bena. ..
.
cecari on s'estava filmant «Rum.
la producció russa..
-;
de donar per resu.t~t en aquest
de les escenes més emocwnant6 de
Encara que sembll estrany, «Vi ba» amb la famosa parella Que tant
I com en els seus mulars films,
Notw1an una segureta• J u1torma.cm
«El octava mandam1ento». Lina Ye- vamos de nucvo» es el pruner film assenyalat exit aSSOli en f<Bo!ero»:
h t.m pogut adm1rar aqm aquella tecgros estava tan entusiasmada amb de Mamoullan d amo1ent rus. Arme- George Raft i Carole Lombard.
.~. ·
reatwent autentica.
el seu paper que, en interpretar una I m de na1xenu:nt, passà IP pnmera
Els timbals anaven
larc«nt el
nlca senzllla, però de mera vellt-svs A més·
l::l unetxen en aquesta lntormaCiò Ja
escena de «El octava mandam¡ento>>, 1 etapa de la ~eva v1da a la provmc1a ritme mentre les trompetes llançaerectes. El èomençament del film
'
de..s pnmers asa~ig¡, cte l'«Ahga voes possessionà de tal manera de l'a- russa de <..Teorg.a. Les VIstes que ba ven a l'aire sons d'una vibració in1l ladora» a Paris, la torm¡dable ca·
que ens ocupa es qnelcom ventablentma de la protagomsta. v1sque de incorporat en elS v1scuts panoramas qu1etant. De tant en tan ~ s'ad.vlm ent Insuperable quant a valor ~ I·
tastrole ocorreguda u1t1mament a
tal manera el personatge que encar- de la seva nova peh1cu1a taren part na va més que s'oïen les notes d'un
nematogràfi. La cambra, porta.ta
per JACK HOLT Londres, el hna.J de! vongres naz1
nava que remoció que produí féu mtegrant de Ja seva VIda quot1a1ana ~iano que es mesclava .•n un con.
•
en travel:lmg torm1dable. no descau- wr
a Nurenoerg 1 rasststenc1a de Ja
que tots els qui presencuwen l'exe- en aquell penode.
•
JUnt de sons Jangutds • vigorosos a Perque és l'única 1ue n .. •'as- s.\ un 1nstant tan sols seguint la 11
-=
i rema Uulllerrnma d Holanda a les
cucló no poguessin aguantar-se 1 es-I . La seva te en el m.me data deLc; la vega~a..
,
g .. ra del qJ.e sera protagvmsta a voJ.
1 ma.mobres d"htvern.
sembla a cap
clatessm en una gran ovació a ho- dies de Ja seva mlànc1a. AcosLumaAl m1g de 1 escena un home 1
tes, 1 d 'altres la petita manllestac,ó
A la pan ded¡c.;Qa a esports ve
va. a ajocar-se
a Ja
lescasa
fliha.rmònica que el seguen... Aquest
habitacions
de ments
una dona
evolucmnaven
ambesmovi·
I
el tr10m.t de l'atleta Be¡¡eot en el
nor d e Lirla. Yegros ·
.
grosses
parets de
del seu av1
a.compassats.
A penes
mo- , • •• •• • •• • • • • •• •• t · .veHing dura centenars de metr~s
1 Mar..t.tbon mteruaclOIIal. A la J,>art
Fou un moment liDpressmnant. Ja a Tl1Hs escoltam el ttc-tac d W1 gran "'I
taz- p en
sense la més lleugera mdecls1ò. 1!:1
Olreocló: Ro.,ben . Marr.ou- dedicada a mode. en (;, qual 1' ran·
1
que ella',·2ue no esperav~ aquesta reJJotge, mentre se¡¡u.la ~:~rub la mua-¡ ~--.a~-~~~--•e•aC•III·~·Iflo¡·,~~.
paisatge passa a voltes en pnmer
Jia.l. Adaptació àe I Obra (( Re- ce Actuallte te una pcrsona11Lat.
demostl •.• l per part dels seus ~com- da eis dibUIXOS que contema. el SOS·
L'AND1A
DEL
NOSTRE
POBLE
EN
UNA
PEL.LICULA
NOSTRA
terme 1 t • te un moviment, un c-1su.rrecolóll. Intèrprets: Anna ass1::.t1m a Ja destuaaa a Nova !tork
panys, no pegue menys que es~latu tre. 1 s'ans. arre.ant en la tdea que
namtsme
adnurable.
Ferò
la
mus1ca
S.en, Fredr -Jo March, A~;~· de Its ultimes ele¡,¡auCies per a l'hJ·
el plor I drr-los, commoguda:
l la. vtsta. el so 1 el r1tme estaven m- 1
adqUlreix a.c1 tota la. prelerèncla que
orey Smcth, etc. Prooucc1o: vern Un altre repoi·Latge d uJuma
-Agraeixo els vostres aplaudl- tegrament en.llaça~s.
I
tmdrà durant tota la cmta. AquesLa.
«Los Artlstas Asoclados,,,
hora es l'elecctò de M1ss Eg1pt.e com
ments
he deque
conie_ssar-vos_que
):!OSa de
en MaeLerlink,~..
e:;cena. «La ~al
herma.
despres l:.a.txa una. mica de to; l:ins
,·~rgao
No se el perquè d'aquesL d 'aquest a Dè!llesa màl..1ma mternacmnal.
és el rperque
rimer cop
m aplaudeixen naQuan
Beatr1z»,
Tea- .
I tot ~embla collocar-se en caracter titol. Es tracta no menys que .te
a l'estudi, i aquest és l'homenatge ' tre George Eastman, de twehester
més gran pe>r a un artista.
entre
aquelles
pelllcules
com1ques 1: obra
de Llec
rolst01 «Resurrecció»
1 tEstat de Nova :iorK.¡, en digue òpe<Noble·
americanes
d'altres
temps, completano puc
comprendr
com no s'hà L'estrella d'èX'ItS de <
1 ra parlada. In.sp~rant-se en pmtures
ment
mfantivoles.
Noyament,
però,
conservat
el
tiool
original.
En
cineitalianes, la ter als artistes pose.;
que supera totes les superproduccions internaclonallJ
després, es reprèn el ntme del pnn- ma certa . ·ent. succeeixen coses cen
estw ..zades.
za Baturra»
cip. 1 regna un bullici, un mov1ment estranyes.
PRODUCCIO FTIWMOFONO N~ 1
Despres de diversos experiments en
extraordinari.
La cmta es feta ami) ~ Es tra ... .'un IJ.!. • completament
el tcaue 1 en Ja pantalla, com en
D1ar1amem
arriben a Ja. nC>.:>tra
cert to humoristic. La gracia ru.ssa rt~Ixit. L'obra de Tolstoi ha estat ·a redacc1ò te!2grames
cAmame esta noche», «Calles de la
que ens donen
rE-sulta quelcom més mgènua. viSta portada moltes vegades al ctnemJa compte de I exit obtm¡:ut
c1udad», cEl hombre y el mensdes d'ac!. Es. però, una gràcia pecu- pera en .> ··elles ho ha estat amb tes ciutats espanyoles per a ladtstm·
truo» 1 en eLa Reina Cristina», pelprollar agradable, que dóna lloc sovmt 1 e! sentlffient amb l'emoc.ò. amb l'hu- ducció nacional de (;nesa, «Nob.eza
licules en les quals mclogue escene ,
a exceHents cgags» cernies.
m
.1ism~ d'aquesta vegada. Rouben baturra11, on s ·ha estrenat en aques·
que suggère!Xen a.q¡¡e,ta. unitat de:
El film fou presentat per ExclOJsl- 1 r -moulia..1 ha servat en el rum •es ta ::>e~mana. a e I t"'tial"ll. v a!~liC•<I..
ritme, Cil «Vtvamos de nuevot dóna
\"l'S . Febrer i Blat. als quals hem d"a- belles ensenyances de l'obra or gindl
un pas més i presenta la immorMadnd, Alacant, Bilbao 1 totes les
1
tal novella de la petita camperola
g,·aU" la novetat.
el seu • m~ social, 1, es clar,
per ciutats QUe I han es.renada pe>r
que estima 1 fou traicionada. per un
a aconse~uu els efectes necessar1s aquestes da:es, ap1aucte1xen amb en·
prmcep
s'ha basat en utuses reals.
tu::.íasme aquesta nova produccm na·
Tot el que te d'anatema contra ClOnal, que es 1 exponent mes defi·
una
justlcla.
falsejada
1
obra
de
Tolsrutiu de Ja categmia. que adquU"eix
«Mala» retorna al llenç
tol tot el que té de recrimmac1ó con- el cinema espanyol modern.
I una s.JCietat. mesquina, egoista !
Mala, el celebre actor esquimal inA Barcelona . l'ex1t supera tots els
mancada d'escn1pols, tot el que te vaticims
I oblidable intèrpret de cEskimo», es·
1 auto que rl:..mpre.,a. ver·
de cen.sura contra l'egoiSme mascu· daguer, del Cinema CaLa.!unya, ha·
ta p.r<!p,mmt-.;e activament per al
.........,....paper que 11 correspon en «1'ypee»,
li, resta fidelment. moclonantme.:lt Vla posat en la pellicu.a la matdxa
proaucc1ó que s"ha començat a rotra.d_l.llt en a 1uest fllm apassionant, con11ança, elegtnt-la per a la inau·
l dar en e!s estudis Metro Goldwyn
terare I cru ensems, vibrant 1 ener- gurac1ó ouc¡al de la temporada
Fantàstics quadres de revista! Mayer. ToLes les tarde:s Mala va a1
@'IC, 1 a voltes. dolçament sentimen- Doncs, bé, J acolhda. que el publlc h
tal.
CluoJ
At.ettc
de
Beverley
Hills.
on
uea
dispensa Ja nit de l'estrena ha de·
Escul~ura!s "girls"!
dedica div'"rse, hores a cillerent.s
Hi ha c.cenes d 'aquest drarria que, pa:..sat tot el previSt. Amb tot 1 e
exerclClS gimnàstics amb el h dt'
P.- la cru•'-'>a amb que són relatades mal temps, la sala del {.,J..lltma Cata
ms.ntenrr-se en la perfecta canell·
per lr. pròpta emoció sincera que hÍ lunya s ompll moit abans de com€ U·
c,ó üsica que elugelX el :;eu rol.
posen els ,rota.gonistes, reeulten d"un ça.r la sessió; 1 en els dies succe.>·
L'avantatge d'ésser
p· tetlsme bl'irebé dolorós.
sius. a les quatre de la tarda s ha.
Rouben Mamoulian ens dóna amb esgotat e1 paper.
corpulent
mt. mestra ambtent en què transLa part dramatica arriba profun·
c_oJ •e l'acr .6, 1 amb un estudi p-;tco- dament
1
ais es;>ectadors. que en molts
loglc
lntt>Higent
dels
personatges.
Quan la nJStorta ec:
a
e
mo:nent.s no pogueren dlSS.mular
ens impCJ~a t -:¡t seguit de llur ep ràcter unes llagrrmes. M1guel L1gero tou
certes j){;rsoues que Jt._ar ......n pe.
per impor...ant en el c..:ts de la CI
1 ens permet una r. !s mtensa com- l'herot de rexlt cOmte. 1 en els
lit'"
J 1
cU,
vlhtzaclò, no solament parla uels
_____
pe!letracló amb ca3, que ens tara ultuns fotogrames es patenmza que
seus ac.es. sinó que ta.mbe la notar f
n_:es ~n~tble a la ~ .1 històna. La «Nobleza baturra:t a::no.lVa de ccm·
certes c.;.r~cte.Js.J~ues us!ques dels
Un remei e ficaç contra
~ca ... e Mamonlia.n, dif1cil tractant- plaure excepcionalment el pubhc.
se d 'una obra com aquesta, ês impepersona-ces
el mal hwnor
cable.
La peHJcU!a «Las Cruzadas» ens 1
* ~·----Direcció : Rs.ymond Chevapresen.a Rlcnrd Cor de Lleó. el \"S.· ---..-..-•
~~ Sten . corre amb el paper
ltrós re1 et Aneta.e:ra. del qual e.,;
ller. 1ntérs:rets: Alady, Lepe 1 pnrcipaJ. Ac~ nu de gran senstbilitat
conta C'<le en una o.::as.o. enrabia~
Alexandre Nolla, fiiW cone: ~rt sttca, en.s dona t n tot moment
p~:r un:i prO\O.,""nCio deJ duc Leopoit~
58 Empar Bo~h etc Pro- 3 sensació exacta deL; estats arud'Aus.rta J agatà 1 desprcs de ferdJcclòc ExcluSIVeS Huét
mies del seu complex personatge 1
io an<lr {Of';;i estona per l'aire, el ,
d
.
•
culmina mo . . ents d'un patetisme
d
~la
Y.
~
~
segueiXen
entoss.¡. veritablement emocionant. Frederic
llançà a ¡:ran diS.ancla per damunt
delò caps dels c,;pec¡,adors.
c~er:a~~~c!'e~!I els es~tado~s ~~eh, perfecte en el :;eu caràcter
rnlc els resulta.
esceul.tltnanha el Co- d hcme tri vol, enamoradis al prlDclNo scmo.a smo q¡,¡e Cecil B. de
esq.
.l
n anat pi, egoista com tots els de la seva
MUe Si!l•t • ,, pna.1ecc.o per a~HJ~lAC., I LNIU>U(Ij::>
a
cercar
un
camp
a
acclo me.s amp!1 cla..<;Se. t;lS dÓDa de prE.S una figu-1
quests persona:¡"""· ja aue .e.11 c:Clel)UIABETII::l
ALHUr.lt!\U·
~·di~
les
seves
~a~1es.
Han
tastat
dolçament
humana
quP.n
el
seu
s1i.;.
pltra• ta:.lbe ocupa un I•CC prefe- .11
KIA
l Nl' Alio CIA
t.-re
:n-n~
«mvru.u;.ll)
cmemat<.t:ràtlcer
penediment,
I
ens
¡:i"'rtnet
adnurent un altre ~aJeu\. guerrer roma.
,~
-.--~
ca 1 d.hcumem Ja podran estar-se ..te rar-lo en moments fonntdablement
¡amós ¡g ...nl:ne..t p::r !a SC\& força , W
VIure en aquest nou amb:cm.
emotias en rompre amb els com·en·
CARRE. A LLURIA, 62
L v ••L.l.lA ï v ~v 1 lt.G;,}Uò lH.Ll:OXO~
1t r~AWB
"
•
,
1 Ja SC\"B estatura. El cunós del cas Després del. «VIva la Vldat 1 d'cEl clonalismes que !"envolten per a cores que tots dos personat~es han
batent tots els recorda
Croades". film Paramount de rran espectacle, realitzat. per De tren de las 8 47», han passat a l1lS- rer el «via crucis» de Ja dona que ba
(entre Vou.:.t:U de .;eot 1 Aragó)
tat caracteriWlts per Henry Wilcode rialladea
Mille, que •earem aqaeata tempon.da.
tallar-se novament als e6tUdia cme- portat a Is desesperac,....
SAL.:,J .... o:o-c 222
xon.
mato¡rtne&, 1 de llur estada en ~s
'lllct'lllo :!" srran \"B.lor en tot8 t-15
MA""O 7! ldavant del Mercst'
Superant totes les previsions
segueix el creixent èxit de
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'l'ARDA
16'- : Pro¡¡riWla <I< cllscos.
18'-: Recital <I vlol, per J Ull

R A *D I O

Jarque. Pianista.

Rosaur~

CARME, 14 • CALL, 13 15 (abans magatzems Joroa)

19'45: COtitzac10r. d .. monedes
N lT
20'-· d.a ~R.raulaa Noticiari ~

marques ca -nes.
.
partiu •
drg•L: Seny•ls oo•·&r'.: de la Cate-1 20'15: Conferèr,ola d'AcciO &luc...
Senyals borarls de la cate.- ttva, -. Programa dt- diE cos selectes
_ serv~ Meteorològic de la
20 45. Nottcia..i deb dc: la Redac·
dr • 1· rallta
d L t •
cló de lLa Pub ·1\lt..
oene
t
en:..I~M~ya.
20'55: COtit?'t. ~tons de mercaderie.!i
1 ·-: 5en,Ya..s Gor&Iib de la Cate- valofS ~ ~tm ·
dl al -Secció J'en..enlna Música :Se-- - . -senya norarls de la Ca~
lecta en üsc. ...
dral. - Servei M~:leorològic de .a
12'30: a:Plat d~1 dia» deJ Restau- Gen¡rB;lltat e'~ C:atah.•nya
t Tivoll. - continuació del pro2105. Amenlta~... artistlques. prer&l~a 1.3 d.isCV5.
sen~es pet «Perfumeria Parera».

MERCAT

:1'-:

MUI:S~.

~

D'OCASIONS

t'LAN~

MA4JUtN~

CAl:iA..L.ot;

ttAUH.JC).
U

UAllU!.:b

~LH.HJttH

I

dJUtVISJ

NJ

U().

lit..N ULU

U.N

L.>ESüUN.f.o' lF~U

::;evUla

:::kllament es per

CORTS CATALANES, 414

a·ao:

a., ,

u~ar

aa

~uruuya

t<t:raut

:\vu~ MU!H;I.I ;;~WJt.tt.UUtlr i:hJIJau
>~IW.wt~L ...au~:~u
tl tau"~'

1 t'WiaJel

ve•

LIU'r&ll.
Crla-

wcautes

dbn\l.t!.l r.~\lrtt!. t)JUtV.t!..l..Ut.IA O.t!o11l> ' MA~.u...J....A
t3urWdei -.1 UJ U~II&U d~ ..UjUWí ,;ap 11 t:let.EI I M&rlltlila
~IVtlJ

~

uncm~

~u1U~U&U

.W.J,I 1t. U~VVA

.-rRau .,_ reJ) &1 J:W".III..I\.. llt: u. Wwpau)'Ul MuL& daJ üeDIJ.I

.UlelUD tabUb

•· eL A'::/ • Corts, 412

~

BA R C E.L ON A

::iouTUJOI> I~~;~~;
NU.INI&'t'lt.oCO ~

I A NIO~

,u

~LIM

lli~

~U~t\IU:,

AIHtZi

*Jrtlra e¡ CUA

15 d'octuore deJ llla5 la magrutlca mot.onau

Bar Petit Miramar

I

«CABO

1AHred Sanahu¡o

Casa recomanable oel &e u peu
t re~ o t menjau d'ene~arreo

AVUI,

CUtlf:t<1"S

que

es

LJlVU.H.UH::i,

t"Lt.i¡;s,

wercaoer18ll
!In l ll vet.lh• e1e1 Cia de '$<•rttua at Uoa:114o aúm
del Moll ae Ehtean l 'eletoo lü:.i74

U lrtma

IU, prat

J

UUNt:IJUNAJ.AWt:l,

UI\Ul::i~,

etc

FILL DE ROMUL BOSCH , S. en C.

t d e 6 • tU

Ptt.I!;U~

A

rep

SAN AGUSTIN»

ltoOWeLnt ptU58ut.¡ttrtl •

A.d vocat

Ura.o terrassa a ~SI.J u ¡.~ro¡.lla pe¡
a OatlQUet.& I teSI.ea

les 22 1~. Noticies de prerw:a en
servei directe .:s d~ Mad.nd. ~ Jes
22'30: Jazz. A les 23 . Pt de l'EmlSSló.

easa Pu1· g · FARRE

Uoz'UtJJii

dt!a( \1 J:I:J. tc.A.t'UJ UA.t' AL tstu\t:li.L
t'U l 'A
(,)W WUW.I..UW$LUiUioh,:&o ..:ut'II;IU. ul'-*ll.YUii

reléfon 304 22

A le~ 12: Obertu ; Senya~ horaris; MUsica V"&iadtL. A les 14 30: fi1
dt- l'E.mistió,
1~ 19: Obertura;
SenyalS norarL; Music. yartada lD
d.J.scos. A lea 1 ~ 30. E. di.SC del ràd.ioOlent. A .::\8 :.o Cotitzacwns. A
les 20'05: Músl~a. variadf... A les ¿1:
Notlc1es tocai.; Servo. MeteorològiC.
A les 21'15: MO';&tc de sarsueles. A

cEl !et G18l dia.. per Joan Alavedra. .
Bal.llet: Oficial de Ja
Qt>neralltat t~ vataiwlyH.. Suman
de! nUmero pubhcat avui. - Conti·
DL&Ció de lt Actualltats.
15'-' Jessl6 rad1Jbenèf1ca. - Discoa escOllits.
15'15: .La rauu.ll&». Emissió d 'un
quart de quatre dl la tarda. Directament .. es d~;:; Madrk - informacl6 de Madlid
general-Conunuació de la sessi:.> taWobenèfica.

I:HL~A O

~tHIWc& awo Lr&I.I:Jtx.llll~t:uL • Ma1~1t • r..a.woe ~tlt a lllia
uor
t.y&.Uuate lai.Wtl W'WI.IWUI'UlWUHU,. 111 ~UelY&.

a

Ml~cals.

i

Va1eUt.:ha AllWU.Ut. .U.aLa¡a
Mu..8tll ::i&llt.ande.r I tJUD&O

E.f1 1et1 llllltll< l&lJIO 1 cuneut

OANOU~

a tes

Vlihlll[t:IJ'Clll

bAtU,;t.a...UNA

~() ot.

r:k.Jrtld~ tl.ila U I VE: N UR ~ t:o .a W Ult ..;ll¡, •
llltl'IJitliJUIII. o::»tiD\ C&rlet,
VUIW'~ Viü8Ui,;lll. l.:Wlcri:j,, &.hl.CiiUt \JI:U'I.U.IIo"Ui:j, 4~&UUU... AUU~r1& M &
U.Utl i!4ULrl¡ MAI~b l/t!LI~ V&lll4i titiVIUtt , dUt!lVal, VÏIJu. IIIUU'W V¡.

TI1UL Ot.: 1.• (.;LASSI!.
Lnlurm~u-vus

IJIII[u

6Nlrt.l!.

ull

Ut

o\.LWIUIII.UL--IK: let! ~~-

L\li:.S

tt <:a\:tLl

I) IMU;Ht:b ..

.L&rrW(..,tu• .....eut.a 1 ~u~Jv~ ¡;8.01:1 IJU811 ~I.WtwOi
~a.ul. uantli
toorruJ .$9.<hl auet -teW.Ulii.UOI
~&iV ~J c.;uru:t.J!.N 1 t>N i tcJl. tsAtc.l,.z.L..UNA I tj1l..tSA0
ca.oa dU~ 'lf:ltwanu

UhU:l ~U&

ANUNCLEN

ttAt'llJ tii:1M.ANA.1.

:Jort.to~ ~!lli

rer 1~0 ptes.

TOT D' C CAS IO

k\AR- 1

uodada l'any unt

LOlUt>LI:. l &.
DOCUM~NTS l TITOL
(.;AJii\N U T

DJ!l

U .l!.

Llmes regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

l::f\.Shto.). Al'\A

ttt.c.

d ut. MAL.I!:J'l!Mti. Ullif..iOti

¡¡r EMISSIO Jl. SOBRETAULA
2-35: :Jrqueato·t <le RADIO BAR13'-' ,;er.
~ nuranb de la Ca te- CELON A.
dral. ....:.. Leciura. pròl! <llll&
22'05: c!..a Pa.n:~.~ll.a» EmiSEló de 1es
1J'05: c.COCkt&ll u~1 auu de Pedra deL 1 cmc m.i.nubi dc1 vespre. 01·
crucote - Pro~J.rama de discos va- rectame t UeJ .~ Madrid - Sesstó
r1 ta
d• Cort..
~3'30: Infon.ua.t.16 Teatral 1 Car22'20: 1-tecttal peJ. Ja cantatriu Ant llera
na tteull.
e 13 ,25 : COCk~!J. d'aV\U» del Res-22·b0: Orquestra de RADIO
tau·ant ~ra.ssenc Tívoli
CEl1->NA.
13'30: Secció L"ttematogràltca 23 30: ¡.lrograma de discos
Cr1t1ca d'estreut"b pe1. J . Cuesta •
24'-: lLa P~-aulaJ l!.;ID.l8~l1 de
Ridaura
ContJuuaCJ.6 del progra,.. ler dotze de la .• it Darreres intorma de ciJsco,.
maclons - FI .JE L'EM!SSIO
14'-: eLa Paraula» Emif:s16 de les
<Il ... de L' tarda. Intormacló
EmiSSIOR" dl·o Barcelona
l:Sa.H:eiOUL - Act1 a.lltats Teat.ralsde

OIA t ER MIA

tbarra y t.a. S. en C

·..\ u to ~~~sco l a

COMPRA/VE NDA/CANVI
D l!

PELL

IM POTENCIA

r 8•

llers propis. - Realització de models darrera
temporad a a preu de cost

formació genert!.l

8'20: segona Nlc1o de d..a Parau·
l&J -Diari j.ad.iat de RADIO BARcELONA. ~-" dt!dicada a les co-

~:l ANG VENERI PROSTATA
Olrectora Dr. RIU Porta consulta 11 a t . 4'$0 a &. f to a 1

Carrer NOU Cie 11 Rambla tl
MATRIU

Gran facilitat de pagament sense augment de
cap mena..... Estila clàssics i moderns. ....

I

VIES URINARIES

CLIN ICA GALL EGO

Mobles i decoració Urrutia

Coma.

18'30: Suplem~r de eLa Parau·
la». dedi:at.
Secció Infantil de
UNIO RADIO, s. A.
Ràdio Barce!ona.. Rondalles, contes.
PROGR!. . . . .A PER A A VUI,
cnosells ttil: e\.C.
DIMARTS
a peUc16 d" s¿nyors subscriptors lE
1'15: Primer ..1. t-di..:to dt: eLa ParaU· RADIO BARCEf .UNA
¡ 81. Diari radikt dt: RADIO BA&19'15: cViatg...s excursions 1 escELONA · Discoo.
bnnamen+s Lm~-marisJ per Adrià
a•- : ...,enyalb norari de la Cate- Gual
draL - Lliçó d• gimnàs radiat "
19'30: lLa ,Oaraw.. Emissió de
cà.freC de la Federació de Gunnàs-- dos qua. ts d~ Vl.t • de la tarda - In·

uca.

i1

J. E.lJ!a< UN &.IUO'I

MULT HAUNATS

L'eficac1a de l'anunci té
re1ac10 d1recta amb la dt·
IUSIO del dlart

.- A& S ic iG N A CIO NAL t11
Barcetona felelon 19236

PIJUAN

METUEESPECIALISTA

Joaquim Costa, u

-

A PA Rl:L LS
FOT O GR A FI CS

PELL- URINARI ES
DEFECTES SEXUALS

Barcelona \

oèneres c1e punt a bau preu

P ertumerta, caml..sea 1 contecc1ons
Fulles d'atattar fALlSMAN
RAMBl-A DE CAN AL ET ES , 111 1.er

les millors

1

méa barates

12 a 1 1 de 4 a a

dl

PRIS MATICS

BlrWCLES

Camiseria • Corbateria

RELLOlGES

Ferrer Batlles

J 0 ~E S

36, SOQUER IA, 38
AUAM l
RAOLAN
<patentada)
Gèneres de punt; out.ges PER R u

Preus baratíssims

Voleu fer-vos un
esdevenidor?
sicton.s a AKellLS conductors -:1.000 ¡.¡r.s, Opo&J.ClOUI

¡uH, l!.ttcr.w·e a La hu·
manitat. Num. lW .

Taller de calçat
.l."...LI¡,;a-

ll l)lE.lil.LLU.

ES P LEGA p o.per a do-

llUCdi. twb-.~Ua ~.oe

4lJ, ponerla.

Ca.stt·o,

P ERFUM ISTES. B1 vo-

I

CViÓlileS

Num. a·1s.

GHACJc.t..IC A

F ALTEN conedora, Vl·
wub cueu ~ela, sou
1 coilllssuJ. Pau Alaina., 1,
dea a. b.

na¡r~l:l,

-----S' Ol-ERk.I X pel • l.ra. 1
U'iUICeB

¡J~j

u

1 e&IJli.UYW

suua apt.a

.t.scr1ure

LI

ll

ttuman11at. uuw aoo

P ENSI O ae 7 1 11 ptea.,
Uxoa oes de 150 ptes rot
coutort
fl Macla. 18
Dflt.l

I

per·

t.:a.~ta

VIATGERS. 8018 D&b1tacw j.)er 4 pt.ea, t:oulOrl.,
at¡ua oorreo¡,, tel. Ariba.u
64. L)raJ.

DES IT.JO

amu~s

:.'.~

&..!.ULl cone~.Sclllellt.s
1 C&bt.eua.. corre-

coroercta.J. , cu vctootl i dU.~

Humanitat.

sellbe prt.~euaJoUS
Uln·
¡u-M: a
La Humanitat.

La

JOVe

•J: ~J ci e&

~

fA L TEr~ corredors. boDa COml..6SiO. Arc de St.
Agun1, 7, palet-a, de 12

• I.

CAMIS ERA per ~6ne
rea de punt ae&lt.Ja COJlo.;&Clo r..sc..r1ur~ L1 Hu·

man1tat Num ati\i

mes,

rrt=~:~vouaeut.:lll.

bOd.l ..n.a.

co~:~.out.~.:..a

NU.W.. ht1

re¡ eretH.:Ie& 1 pra.c-

tWWiuJ&-

tt'l.J liU\,!Ut:S li.& .S ¡. t..SC
L . Human1tat. Num ,ug,

.JO VE. a.e liS a.oya, deatt.ounes rete-

JU. CO.i:I.OCli.ClO,

reucle&. Aureça.r-H a La
tt Limanltat. i"Wll. illti.

.u.uu IWW1re1ereucrea~ s t ;

tereu veJ 11 ouuaa v er..
Cti!Jturr t:.acnure 11 L 1
tt umam"'t. Num tl~l

i..l.vli.l.

u.

Ull&
sap1~~~:a

taJte.n

11 000 OUUtll,

Llei a Ut:.UCI CLiitorlaJ

tal& E&c.r~un:
manau. N wu

M

ca..

La HU·

Llit

1~ -

4 PESSETES ata rot eatar, 1 ou avat, .oa.b LD·
"\el.)enaeot Or Dou, 1~.
~ dur'-t.nl.Cf.e 1&.-

mWaJ., t:a.sa UlJ Ceca

:.1, pr&J..

~

~wn.

à7o.

et~~u li l&
t L)UIUel.,

twuuli

o::~l.

2'60, eu·

CA 1 ALA

CAS A
deSH•Jd.

tot. IUl)t:riUl'
Pere, 11. uraJ.

~

am.IC8,

petw.o. Sa.nt

.t'au,

(Jun~

t.Ot&

Ui,
Ram-

A D,I t riltil"HAu U RS

T en 1u ptaos, botlauea o

torna dealloaaoea?

VOli;U L!Obü.l' Tl:l.¡,hUI.I.lllent
LLOGATERS?
Teleloueu IU 31814

CASA CARRERA
~orreu,

F AMI LIA CATALANA

P ISOS A 10 I 16 P T E&.
Noua. cowL)UI'-'» de b
¡t.u:ui

IU.XOkl

l

tl&Oita-

dUL-

h~oYaou,

u, CUllltt. ectnlOlll.IC&.. llaULre.J.&, tt..iCeJ.J..6l)l ! LelelUU
e.o el ca.rru ae Parw , ou..
wero11 :lli, ~~ 1 ~4 teotre
e1 ae l'arra¡uua 1 lJ!iioça d Lirlle61. \'elll.OO, &U~
oua uewa IU .

rai-leU. Taleton 30002

t-OL

eatar u

PEHSIO e L• Mundia l•,
.Hoepu.a.l. l:lb, pra.t Vtat.¡¡era 1 tl06loel Habtt.a-

c¡oua atre.)aQCI.

O&n J'

t.e18LOD

---------

ra AP RENEN T A que &\pi·
,,a ~rlaa. nl&qUUla 1 a
• ;tO~.

c.&Lik&.

e!ALTA~;~enta.

R:

~~ t..rran.woa, 13. pral.

DUES bOnes
nablta.ctoll.b. Preu eco.nóm.lc- Ra..mOD 1 Ce.,Ja.1, 9~. 2on.
2ua. (0.).
tDtAL P tNSI O, t..a WOI

..;enld'Jca t couturl.a.OIIt
ezc Wt:UJ&r peus10 c<ml·
p¡eta oea de I~ Pt.el
w~ alana a.::a de b pt.ea

E.&c:uawera. ts. praJ.. prop

Rambte&-

&sca.Ja eat.anc.

A LES TARDES
[.a tle<:aa¡1.4 UUil ti.QW WectulOKrala

¡.~ractcle&

en caL&a 1 t.a.QuJan.ll.a Prelerlble SAp.tp. el
1
r&noea. Adreceu-Yoa • L1 Huma.nitat. No. b05

VALENCIA., 181, pra l,
e.a1..re Mu.ui.&Oer 1 Anbau.

Rabl t.a.e¡oos

ren\; coo t()l'1;

aJ.¡:ua

cor·

HABIT AC IO per

Pf UP

~Dl~ .

ce-

are~

a

CCJlld'lC,
J:;&cn ure a

U Humani\at l'llum.. J1:ili,

A Soe~letall Cultural• o
Mutuala oterun due. ao-crel.ai'lea a.mb dre\ a l.&lêlon 1 Sa.la d'Actes. l.Joc

ce..o.trtc prop R.a.mblea. H.;
Pl. del Pi, QUiOIC de d1a.rla.

HA.BITACIO , Uuc.: centtlc, ceaeu:u a ooo pre.u
per a iUIU'da.r·tll oo,ectea

DUU4

inLe

Ca.wera

Hum• n•t• t

~eO~

~VUI&D&.

t5. 1...

en uqwoa.cw t>& a.e Ur6-

Cl&.. iUl

P IS se.uce.r, 105 pt.e&. t
b.ao>'-'lcJons . asc.. b&n7
Vlladoaun, 261.
PIS o.mb Janll.

ncr, US

(ba..n'era

M un-

~

N ll de la Bonanon).

tjarce1ooa

AOret

fER lES A LURil A W&vauora Pa.ri..a, 1g Tet.

CUMP~ES

URACI A GARCIA t..l~
vaúora
<.;oosultes ¡ra.tut t.ea to'IOrldabla.nca. I¡Jg,
enu 4ta ret 36747

MAUulrttS COSIR
Comvro.

METGES
OR riOAH M I RANDA.
MW.alt.Jea ae11 nena. · P.
de Or&c.la. i· l'e! 1:usa

ADVOCATS
1 U M "8 .1U H O I BLANC

tLO\'ucat., Procuraaor de.t•
l'nbUD&.Ia fai 08 Ur&c~a. • 1, ~ .
La Te.tetoo
701 ~

~

num. 116

VENDES
6.000

CONCEPCIO J OFRA DE
l.i ~ n ti U woa'<U.h.lol u ,,:.u 1,1.1(l&ll&. Kda.
t\t.. &.Dt.oDI
24 lel 2aó41

Clo~.

ca.misel popelln

a 3 Wb ptea. Pau J¡¡l661ea. 46.

AL C UINA RDO, venc
torre econom.ina. Raó: c.
Var&òvia, 102.

GRAN

Ucl.CceiOnL

duros ne Lloguer sens~::
haott.acJ.o. 'J.~ers, 7, ll~
t.erla.

VESTITS

c....w

pr~us

a
aJ.

terminis

coml.Jtat.

Menl1l.zlt.oal, 15, ler. la.
PERRUQUERS,
per.
maneuç sense corren~ 1
sen.se fils, preu ganga.
lttera t;a.oç MiQuel, '10,
ler., 4ta. (Gré.ciaJ,
PATINS home

ti~Wl

cJ.a.ú•ta

e.a

malaltia. ln~

terne~ Coll.8U1ta de ' •
6. Ara&O. 22~ pral.. reJ.

LA

e·

he a
ES

bott~

TRASPASSA

CATIFA gairebé nova
de 4 X S me..rea. Mallar
ca, 311), pral., lra., -de

8APAREIC, 10.500 ptes.
Sa.ut:i, reca¡ha 16U p~es.

L.:t.l~~.mti,

R: Carta, 645,

porteria.

seLru.ma .

.::,~;:pulveaa,

107,

pr~. ~-~---------

fRANSPORTISTES:
64ot.on b.ercwes 1J1eae1

aaxo

a.menC&Wi, m0<1e11 t:apeClWs
per a C&ID.lona
Preua economle&. A.L.ma.-

coa O . de Cent, ::ns tsar
cetooa..

------

P ERRUQUERIA senyo-

res, venc econòmica. SaJ..
vador Se¡ui, 29, botiga.

CAFE

HUMANITAT

En comtituir oocietau mercantib
En comprar establiment. o finques
En construir edificia
ASSESSOREU-VOS SOBRE CONTRIDUClONS,
ARBITRlS 1 IMPOSTOS. A LA

ASSOC!ACIO DE CONT RIBUENTS
d'aasumples a cl.mlnlstraUus cl.lricll per

Camil Companya Jover
ADVOCAT
R ONDA SANT P E.R.E, 42, P RAL., L '
Dt ' a 1 texcep t.e d..issab tes I re:st.i11.1)

ORQUESTRINES: veoc

C-balx. Aureceu·
La
Human1tat.

1

voa a

Num.

ab:.~.

CAÇA D ORS '
esparueuye& per
muntanya. T&.Ueta, 32

saba ..es,

BON TRI CICLE
ea nou estu, a 1¡ 41 HP.
una prova. ~,e.
¡¡&IUa~, 16. (0.).
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Neutralitat da-

Per al proper dia 20

El discurs de Manuel Azaña
a Madrid

La guerra del Marroc
Posicions polítiques del 1909
Articles a «El Poble Català», «El Progreso» i <<La Publicidad»
La vaga general --- La tragèdia del carrer...

Davant l'interès i transcendèn.
cia política de l'acte que celebrarà el proper dia 20 a Ma.
drid el

RECO RD DOLOROS

El record de la guerra de Cuba
encara no s'havia refredat. El desastre de la pèrdua de les colònies
era massa recent perquè el poble
acceptés una nova aventura bèl:lica.
Milers de persones recordaven encara la. tornada de les que foren
colònies, d'aquelles desterres humanes que la. monarquia embarcà cap
a les Antilles a defensar «el honor

Partit de
11

IZQUvERDA
REPUBLICAt A,;
e·;l el qual pronunciarà el seu
anunciat discurs

LA HUMANITAT, d'acord
amb el Par tit R ep u b 1i e à
d'Esquerra, ba 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 Consell d e ministres

Juliol del 1909. • A gairebé tots els carrers de la Barcelona vella, els
revolucionaris aixe cares barricades
(Foto Sagarra)
nacional». La guerra de Cuba fou
el darrer desastre del segle XIX
amb el qual s'embolcallà la monarquia borbònica. Treballadors de to.
tes les edats moriren sota. el sol de
Cuba, que defensava la seva independència. Els «Clodoaldos», aquells
de «hasta el último hombre y hasta.
la última peseta», exaltaven el patrioterisme de Madrid estant, contra
els insolents Estats Units i la desagraïda Cuba.
Barcelona presencià un esfereïdor
desembarcament de repatriats de
l'illa. Allò que la monarquia repatriava, ja no eren homes, eren desferres que pul:lulaven pels carrers de
les ciutats 1 per les viles demanant
almoina. Havien deixat la salut. uns,
un braç o una cama. altres, i l'Estat monàrquic no es recordava dels
herois. Vídues i orfes abandonats a
la. indigència, pidolaven caritat a la
porta de les esglésies.
I aq..tella embriaguesa patrioter~~.
del 1895, es repetia el 1909. El poble
no volia la guerra. Del Marroc venien males notícies. El Govern conservador, presidit per Antoni Maura,
incorpora a riles unes quantes reserves. Els Sindicats de Barcelona
i d 'arreu de Catalunya, protestaven
i amenaçaven amb la vaga general
revolucionària, cas de continuar la
guerra. I la guerra continuà. Unes
mines... uns ·mteressos particulars
estaven amenaçats pels «moros». I
calla que el poble treballador defen·
ses els interessos d'uns quants capitalistes, i aquesta vegada no amb
la suor del front, sinó amb la pròpia. vida..
Juliol del 1909. - Nornnros púbiic prescnc1a l'Incendi dels Escolapis de
ta Ronda de sant Antoni
<Foto Sagarra)
.
Progreso», d1a~ .lerrouxista de Bar- ¡ la in~ediata reunión do:: las Cortes
celoJ:?a que dmg1a Emiliano I gles1as, al obJeto de .que. el Go,bierno pueda
publlcava un ed1tonal t1tulat «Re- dar Jas expl!cac10nes aeb1das Y tomember», 1 dera:
1 das las representac10nes parlamen«Hoy hace 74 a!los que no se ce- tanas exponer su criterio ante tan
lebrava ninguna cornda de toros graves aconteclmtentos.-Vallés y Rien el antlguo c1rco, porque en 1835, bot, Carner, Abadal, Corommas, Calcomo reza la copia fueron asalta- vet Rodés. Hurtado, Marial, Moles.
dos y quemados los conventos, que Torras Sampol1 Llari, Caballé, Salya en aquella época menudeaban en vatella Miró, n-1a.c1à, Cruells, Odón
la ciudad y la cercaban como fuer- de Buen, Bertrand Serra, Ventosa,

lA PRIMERA VISTA Al TRIBUNAl DE GASSAGIO
I
Tindrà lloc avui i revestirà
gran solemnitat
1

UN BAS ro AL SENYOR GUBE R N

ESCLATA LA VAGA GE·
NERA L

Cada dia que passava augmentava la indignació del poble treballa,..
oor. Les l'ocietats obreres de Catalunya se sentien recolzades per la
¡:ran massa popular que odiava la
guerra. A totes les fàb1·iques 1 a tots
els tallers es parlava apassionadament de la guerra. Els fulls clandestins repa1·tits per tota la ciutat
per militants obrers, eren llegits amb
avidesa. Hom veia pels carrers grups
d~ treballadors que amb els mamtestos a les mans, els llegien sense
c.ap mena de por. Semblava talment
que cerquessin el perill. No tenien
por. Prefenen morir darrera una
barricada que en les terres inhospitalàries del Marrec. No feien cas
dels bans que prohibien les manifestacions i els grups.
Al roig viu arribà. el dilluns, dia
26, i la ciutat es despertà, però .11
treball no hi acudí ni un sol treballador. Fou una vaga general com
mai no s'havia vist. La vaga. s'estengué ràpidament arreu de Catalunya. Sabadell donà. la pauta. Seguiren Manresa, Terrassa 1 tota la
conca de Llobregat.
Mataró, Arenys, Vilanova 1 la Geltrú, Vic, en f1, tota. la Catalunya
treballadora, es llançà al carrer per
ta 1 de protestar fos com fos contra la guerra del Marroc
'
·
Co~ençaren a cremar convents.
El pruner incendiat foren els escalapl.S de la Ronda de Sant Antom.
Els carrers eren curulls de gent,
malgrat el ban del Capità general,
Lluis de Sant1ago, que deia:
«Articulo I . - Se intima a cuan-

I

A ut ocars Pullm a nn
Sortida: Dia 19, a la tarda.
Sortida de Madrid: Dia 20, a la tarda.
Ptes.

Butaca ............. .. ..•. .•.. .
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El CoBegi d'Advocats de TarraSeient supletori •. .. ......
gona i el de Manresa han posat a
coneixement del Tribunal de Cassació de Catalunya que per acord
La inscripció serà tancada el proper divendres, per
unànime de les respectives Juntes
ésser les places limitades.
Directives s'adhereixen a l'homenatge projectat i iniciat pel Col-legi de
Les inscripcions s'admeten a LA HUMANITAT, RonBarcelona de fer ofrena al senyor
da
de
la Universil:at, de 1 a 2 i de 7 a 9.
Santiago Gubern, President d'aquest
Alt Tribunal, d'un magnific bastó
L'acte serà per invitació, que serà facilitada mitjançant
per subscripció.
el donatiu corresponent.
A la mateixa nota fan constar els
CoHegis esmentat.; que han vist
L'bora d e sortida s'anunciarà oportunament.
amb gran satisfacció la sentència
dictada
Tribunal
de Cassació
rest.ab:.intpel
el règim
de successió
in- j
testada d'acord amb el Dret Català.
Ja diguérem en edicions anteriors que avui, al mati, celebrarà el
més alt Tribunal de Catalunya la
seva primera sessió i hem d'afegir
que són moltes les oomunicac!ons de
Copiem del diari «Acció», de Ter- Mor un obrer una una ensul·
CoHegis d'Avocats i de Procuradors
de Catalunya que han promès la rassa, la següent informac1ó:
«Ahir, a les onze de la mt, arribaciada de terres
seva as3istència en Corporació.
ren a Olesa de Montserrat els exp2dicl0naris que han retornat de CarEn un solar del carrer del TaQUI·
-----------------*:---------------- tagena, a la qual ciutat hJ. anaren
)>e!' graf Garnga, corresponent a1 nti·
tal de compartir uns moments la
tas personas ocupen las calles de Vlda 1 els annels dell; armes 1 mestr<lS mero 18, s estaven efectuant els t~
est~ ciudad a que se disuelvan .Y se reclosos a aquella presó: Gassol, naments d'una casa 1 a consequénret1ren a s~ casas, en la mtellgen- Mestres, Martí Esteve 1 Barrera.
c1a .de que s1 no Jo efectuan ast, se
Entre els concurrents a ~:~quest pe- Cla d'un esllavtssament de terres.
hara. fuego sobre elias, sm mtimida,.. IJegrinatge 1a1c, hJ. haVIen, com saben quedà uOterrat un Obrer anomenat
c1on .alguna, cualqu1era que lean els nostres lectors, dos companys de Joan Peitx, el qual fou extret ja calo:; gntos que prof1eran, AUN <?UAN. casa nostra: el senyor Joan fo·ont 1 dàver p< .s seus companys.
DO FUEREN GRITOS DE ,VIVA Vila 1 la senyora fiertrues Busque 1
Per ordre del jutge de guàrdia que
EL EJERCITO! U OTRO ANALO- Navarro, en representaCIO del lJonute
GO.»
Executiu d'Esquerra Repubucana Lo- acudí al lloc del fet, el cadàver fou
Malgrat l'incendi dels convents, cal.
no es donà un s.~l cas que !os malAmbdós serven inoblidables unpres- traslladat al dipòsit judicial.
tractat cap re~g10s. Ans al contran. srons d'aquesta excurs10 senttmentJJ
molts revoluc10nans, recolliren . a 1 republicana. lmpress10ns que aesllurs cases a ~onges, on foren aSSls- cnurem en una pl'Opera ed1c1o. de:;- rassa tota Ja seva simpatm 1 recottdes. Es dona el cas, tam be,, que pres que l'esperit d'ambdós armes I neixement per mitjà dels dos oolllis·
passats els .esdevenunents, a 1hora hagi assimilat 1 posat ordre el gnm s1onats.
dt: les dela<?1ons, algun revoluc10nan cúmul de records v1scuts.
Un alegltó simpàtic: El bloc d'ei·
fou d.enunc1at per monges recolhde¡;
Podem cons~.gnar ..que els amics pre· pedicionaris visita també e1 sen.1"1r
i assistides a casa seva.
sos quedaren agr~udissuns de la vl· Pérez Farràs a1 penal de Cartagenll..
PERE FOIX
stta, la qual aprofttaren per a palesar I Aquest agra1 la visita amb vives mos·
(acabarà demà)
als republicans 1 catalarustes de ler- tres d'estimació.»

•
I

F
E

.!::=============================:::!

UNA VISITA GOl-lECTIVA A LES RENDES DEL TREBALl
CARTAGENA

A

w

_______________*_________________

I

----------------------------------------------------------------- SOR.TIRA EL DIA 18
EL DIARI DE LA

•

(

Redacció i Administració: RONDA UNIVERSITAT, 25, PRAL.

INfORMA CIO

---

---

RE POR 1'A 7' GE.

