EL TEMPS. - A Catalunya el cel està cobert e ptreW oobert per
tot el pals, 11e11at pel pla de Tarragona, Priorat, conca de Barberà I pla
de Lleida on apareix amb pocs núvols. Els vents són forts del aeotor
Nord per totes les comarques. S'han registrat precipitacions de poca
importància als Pireneus, amb alguna nevada a ta Vall d'Aran I An·
dorra. - Temperatures extremes: Màxima, 120 graus a Bagur; mlnlma,
13 sota zero al port de la Bonalgua.
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GUlO DEL MOMENT

EL POBLE ESPERA
El moment polltlc pel qual passa el conjW1t de la. vida de la Re·
és lnteressantlsslm. Des de la dissolució de les Constituents, per
UIIB banda, 1 el 6 d'octubre per l'altra, no haviem viscut una hora tan
Jntensa. tan delicada. 1 tan greu com aquesta d'avu1. L'acte de Comilla.> -concentrac16 d'esquerres mai VlSta-, amb tota la. signU!cació de
les masses enormes reurudes, 1 e.s termes del discurs del senyor Manuel
AfAÍl8. constitueixen un fet decisiu, que pesa enormement sobre la consCICOCIB del pals, sobre la situació governant, sobre el Parlament 1 fins
l()bre l'Estat republicà.
Que no es faci lllusions ningú. Podran donar-se llargues al proble1118; s'Intentaran segurament d.llatacions 1 ajornaments, procurarà tlS·
biaxar-se la realitat, però el fet especUle, concret, pesant, é~ aqu1, plantejat en la mateixa. entranya del pa1s. Ignorar-lo és Insensat; prescind!r-ne, r1rta suicida; contrariar-lo, e<¡uivaldria al cop d'Estat.
r que no es digui que aquesta massa formidable no sap el que vol.
perfectament 1, dintre la. Impossibilitat de manifestar-se concresap
110
tament, centra la. seva adhesió 1 la seva aspiració en la diatriba oposicioniSta i en el guió de governant que Azaña ha expressat en el seu
magne dtscurs. Es inútil que les propagandes mteressades de les dretes
Intentin trasba.!sar els conceptes 1 contraposar els partits 1 les ideologies. Les esquerres saben el qué volen I fins on poden arribar en la
pràctica dels seus anhels 1 programes. Punys er.latre? Sl, i què? ¿Cata·
Janlstes, cseparat!Stes» que diuen cEl Debate» 1 «La Veu»? Sl, 1 què?
Autonomistes bascos? 61, 1 què? JW1ts governaren dos anys 1 tornaran
• governar trobant la. coincidència de les aspiracions de cadascú en un
punt mig que equilibri la. tasca, l'eficàcia 1 la seguretat. Només Wl aspecte hauran de rectificar: la càndida indefensió amb què s'actuà des
del Poder durant el «biennb>. La més estricta. legalitat dóna -1 cal utiUtzar-les- defenses per a. mantenir 1 per a defensar la llibertat, i són
les palanques d'aquestes defenses les que cal no abandonar ni un ins·
\ant.
Algú sap una. solució millor 1 més democràtica? Nosaltres, no. No
aeran els homes 1 les forces pollttques que ocupen el Poder des de de~embre del 1933, les que tenen aquesta. solució. La seva gestió es Hquida
en J)Ura pèrdua moral l material per al règim, per a la Llet l per a la
conv\,èncla entre els hon;es 1 els pobles. En l'última famosa nota del
pres;dent del Consell de ministres 1 en el debat parlamentari d'ahir
culmina la gestió en Wl afer que ens apena 1 ens a"<tergonyelx com a republicans. Durant el cb1enn1». les oposicions difamaren els nostres ho·
illes de la mantll"a més burda 1 més falsa.. Avui, quan no caldria més que
explicar fets certs que condemnen per rempre una situació, la ploma
es resisteix a. escriure l a burxar en les pestilències del fangar. No per
ells, que no ens Unporten: per la Repúbiica, que no mereixia aquest ciDri» repugnant.
Però el fet és que s'ha arribat al limit de tots els lfmlts. Nt pa, n1
pau, ni responsabilitat ni netedat de conducta. Heus act, en quatre mots,
e1 tràgic resum del segon cblenni». Es impossible a consciència perllonrar una situació aixi, que gira entorn d'Wl Parlament sense sentit ri
eficàcia. La dissolució d'aquest organisme polltic I I& convocatòria d'elecc!ons són l'única sortida. Qul ha. de respondre a la. consulta és el poble. Espera, al mig del carrer, que se'l cridi.
~bllca

Notes de Puerio de Santa María :~s~a
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Pic i Pon prohibirà la CRON ICA DE PARIS
celebració de 11acte
de les esquerres
catalanes?

ver cap prelació.
El PRESIDENT: L1 prego que deixe intervenir el senyor Golcoechea.
El senyor GOICOECHEA intervé
breument i pre¡unta al cap del Govem quin és el significat d'aqueixa
nota 1 quina valor té la. denúncia.
Invita el 5enyor Chaparieta que
contesti concretament a. aquesta pregunta.

Ahir migdia s'entrevistà amb el
govemador general inter1, un representant del Comitè organitzador del
míting anilllciat per al pròxim diumenge, a la plaça Monumental, per
la Coalició d'Esquerres Catalanes. El
comissionat 1nteres3à del senyor P1e
1 Pon 1'autoritza{:1Ó de l'ncte, que
havia estat condicionada. per a. ahir,
segons manifestà el propi senyor
Ple i Pon als periodistes la setmana.
pas5a.da.
El governador general interi, manUestà al delegat que, en principi,
l'acte quedava suspès perquè no seria autoritzada la seva celebració, 1
que avui, en rebre els periodistes,
cc.mfinnaria la notícia 1 n'exposaria
les causes.

UNA CONTESTACIO DEL
CAP DEL GOVERN
El cap del Govem 11 contesta. Diu
que a poder del President de la República arribà Wl8 nota amb unes
explicacions de fets que constituïen
W1a denúncia. El senyor President
de la República, sabent que no tenia facultats per a tramitar la denúncia, la posi a. mans del cap del
Govern, la qual nota portà a exaxamen del Consel de Ministres. La.
denúncia la formula una persona totalment desconeguda, que acusa ale·
grement 1 sense cap responsabilitat.
Acaba. dient al senyor Goicoechea
que si vol una resposta. més concreta que faci la pregunta més concreta també.

qual reproduïm aquests
cQuan el poble pugui parlar, tin·
gueu la seguretat que compllrà amb
la direcció
retomant
deure,
el
la seva
quea per
als homes
pais
delseu
dlgnita.t resten foragitats del seu co.
mès.
4
Desitjant-vos una Immediata. lli·
¡
bertat, rebeu els corals afectes de la
Joventut Federal Propagandista de
(Del nostre corresponsal especial) Barcelona.
El president, Durany I Bellera. El
Puerto Sta. Maria, 22.
Ha visitat els senyors Lluis Com- secretari, J. Tuldrà Bonet.»
panys, Joan Lluh1 1 Joan Comare•••
ta, al Penal, el diputat al Parlatuent Català, senyor Casanellas, que
L'«Ateneu Republ!cà de Gràcia»
bl. sortit avui mateix cap a Sevilla
(Montmany, 36>, en reobrir el seu
i Barcelona.
avui el diputat al Par- ~~~ !18 tramès el següent tele1.~a arribat
de la República, senyor Maoo.ment
t:Lluis companys. _ Penal Puerto
t.a~ el qual també ho. visitat els
Maria. _ Amb motiu aixecak:!yors Companys, Lluhi I Como· santa
ment clausura 1 en vostre qualitat
rera.
No ha estat possible tampoc que fundador 1 Pres,ident Honorari, ra·
ks Joventuts Socialistes d'ac! po- t.if1quem adhesio extens1va vostres
:essm veure els U:lustres presos. En~ d1gnes companys a.1x1 com nostre
e altres persones han aconseguit des1g reveure-us av1at entre
'L51tar-los els senyors Lluis Aspa, tres ocupant llocs us pertoquen. P.a Masdeu, Ribot, JWlcadel!a RI- Ateneu Republicà de Oràc1aJ
las, de Barcelona 1 molts altres d'a•uesta comarca
Ahir va esclatar acl una gran
de pluja 1 trons. Però avui
'un bon dia.

Vl·s·ues als reclosos
dlp
e ena

la iorna~a ele[toral
al ~~na

(Del nostre corresponsal ospeçial,
JO'.>ep Tomàs 1 Piera)

Els editorials de la premsa partsenca, al matt del diumenge, eren
dedicats a les eleccions senatorials
del Sena; els periòdics de grup man~
tenien t ext1·emaven la posició t els
periòdics independents t d'informació, dintre una actitud que volia ésser eclèctica, insinuaven. L'abast de
les elecciotlS no donava Uoc a dubtes: dues posicions extremes t la incògnita Laval.
Recordenl, una vegada més, que
els deu llocs a cobrir, a part ctne
noms en candidatures tsol4des, els
demanat:en la llista del front po•••
pular presidida per Steeg t la lli$ta
Es amb estupefacció que recollim d'Untó Republicana o de treva poztla notícia facilitada per Pic i Pon, tica encarçalada per Laval. A ex·
segons la qual no seria autoritzada cepctó de non~ Laval, l~ lluita era
la celebració del míting anunciat per clara, els pronòstics, sobre el resulal vinent wumenge, a Jlarcetona. per tat de les eleccions, 1w oferiren cap
dificultat.
la coalició d'Esquerres catalanes.
Les eleccions a11tertors, el 9 de ge1\tentre esperem que el sentit de
la dignitat ¡ la. responsabilitat del ner del 1927, elegien els deu sen~
dors -entre ells Laval- per una
.
•
.
càrrec. mten facin q~e P1c, 1 Pen mitjana de 550 vots, als tres toms,
aclareixi aques~ d.et~_rmmli n expliqui amb 1.077 delegats t seme blocs a dreels motius a I op1mo catalana, a van· ¡ ta t a esquerra. Després del triomf deL
cem la nostra protesta pel que con- front popular a les darreres eleccions
slderem ~ tracte de deslrualtat 1 , municipals t l'augment de 175 deleel desconeixement, per sist~a, com gats electors i la lluita sota el signe
si Catal.unya fos Wla colonia, dels de bloc a dalt i a baix, auguraven
drets mes ~lem~ntals a;~ ciutadans una victòria, fàcil, segura a la ca~
didatura steeg.
1 les orgarutzaCJons polítiques.
Els 1.252 delegats electors es clasdes del punt de vista po-----------*~---------- sificaven,
lttic, en la següent proporció:

N a e i o n a I¡s t a ! g~,~óc~atè·; iiò,Piàciis ::: ::: :::
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COMUNIGACIONS
PUERTO SANTA MARIA

~F:n reobrir els cent.res polit.lcs d'Es..
rra, trameten als penals comunit&cions ·'e salutació ¡ record. Avui
tns Plau donar els següents:
~~ reempencire nostres tasques
Grup Feme11tennem adbes1ó. lkui~rneot Nacionall.sta Republicà

•

dels nostres noata I en pro de la. nootra Pàtria. , rtln, President, 1 Geker, secretari.:.
!&n~tlionoraole senyor Lluts Comlftpn: A obertura Centre Esquerra
t1,~1c~:1a Sitges, us saluden afec·
¡,, Sa ent. - Santaló, Serra, xambtnt, n Romà, Roca, Jacas 1 M1r!V

Aquest paràgraf
en els mateizcn
prUSa El Debate
de la CEDA. t:El

...

é~

de A B C
termes re.x:
i els diar¡,

Goblemo dc
lzqulerdas traeria el Estatutoo

i

reobertura Centre l"edeova t lA Geltru, saludem
ll!eetl!
.ltn-.~ent a vós I consellers. -

••
- Fins Gil rlcliles parla de Gilestron¡ d'«eplcltnntu, Mnteaiant a B&rota. Qut puaarilt

(Per Nello)

,

numero· ha__ estat

Per auò la Lliga, governa
recolza el govern de l4 CEDA
I monarquitzant.
Per això Z4 Lliga va éu(: r
l'Ultim baluard de desetperadn
cüfeTI$4 de l4 mornu-quja unlt4ria del Borbó.
1 es diuen Cfl.talanutesl Es
sacrifiquen, elu.~

•
VISat

GIL

HI..'B~o.ES

nyor Goicoechea. La denúncia no és
res més que una. calúmnia vil i el
Govern desitja que la. posi en clar
aqueixa. comissió parlamentària per
què resplendeixi d'una vegada la
veritat.
INTERVENCIO DE MIQUEL
MAURA
El senyor Maura. <D. Miquel> : Comença manifestant que part del suposat de la denllncla és talsa. Ara
bé: hi ha Wl argument poderós. 51
el senyor President de la República
hagués vist que la. denúncia era solament Wl anònim no li hauria donat curs al cap del Govern{ t aquest,
per la seva part, no haur a fet pC..
blica una nota. que tanta polsa¡uera
ha aiXecat en l'opinió publica. ¿Què
és això? ¿Es pot tirar terra sobre U•
na cosa com aquesta en la que està'
envoltada no res menys que el pr~
tigl del règlm republicà? Vosaltre.t
teniu, més que nmgú, el deure de
fer llum sobre aquest assumpte eJ
més aviat possible ,perquè d'altra
manera. la responsabilitat podrm ar•
ribar a tots els que s'asseuen al bano
blau. Cal oue tingueu en compte que
els que us asseieu al banc blau sou
a la. vegada jutge i part.
PARLA GIL ROBLEI

El ministre de la GUERRA mter•

vé. Manifesta. que el cap del Govern

ha expressat amb tota claredat eJ
st>ntir de tots els homes que s·asseo
uen al banc blau Es tracta d'una ClV
lúmnia i no ens pot arribar. No tino
res més a afegir per aquesta. part.
El Govern, en tenir a les seves mans
la denúncia pogué enviar els documents al consolat d'Holanda perquè s'esbrinés sobre la persona que
feia l'acusació. El Govern va consi·
derar que era. més recte posar l'asswnpte en mans del fiscal de la. República per a m1llor esclariment deia
fets.

---------------*:-----------bra, contribuiran al manteniment
d'aquesta pau interior t exterior que
és el primer dels béns a guardan.
En fi, Paris-Soir, capdavanter de
la premsa que vol ésser eclèctica.
preveia com el v.panachage» podria
alterar 1:1. llista del front popular.
No Itt ha hagut res d'ernprevist en
la jomada electoral. En resum.: s'a.
cusa una vegada més la posició forta del front popular t augmenta el
to esquerra del senat. La dejeCCió
esperada del comuna!ta. independent
Dortot, alcalde de Saint Deni3, lla
donat facilitats a la llista d'Um6
Republicana, en per;udicl dels comunistes ortodoxos.
La doble elecció de Laval -també
ha estat -elegit al Puy-de-Dómeconsolida la seva posició com a cap
del Govern i ministre d'Afers Es.
trangers. Sl e" el Congrés radical
soctal~ta, que se celebrarà dintre
poc a la Sala Wagra~n, no racorda
la retirada dels ministres del Parttt, es plasmarà el desig d'una gran
part d'aquest sector polític, de donar u" marge de C071}iança a Lavul
per a continuar la política d'orga.
nituzció d~ Z4 pau, iniciada per
Bríand, del qual es COitsidera -La.
val- dei.I:eble.
Apuntem. Ull ~¡>ecte que pot és.
ser interessanttssim dtns Z4 política
fra¡¡cesa. Coneguts els resultats electoralS, hem de ter notar que el man.
dat de Latal pel Sena, no ha produït desolació dins els mitjans d'ea.
querra, sols lamentacions e:tpltca.
bles.

c... es verdad que Wl Gobier.
no de tzqwerdas les traeria uo
pocas ventajas en la cGaceta•;
todo lo pos1ble: para los sepa.
ratlstas. el Estatuto de la tral·
ctón ...».

..

•

PERO TENIA SOL·LICITA·
DA LA PARAULA GOICOE·
CHEA
El PRESIDENT diu al senyor Pé
rez Madrigal que es va a plantejar
el debat en la. deguda forma, i per
a això té demanada la. paraula el
senyor Goicoechea.
El!ienyor PEREZ MADRIGAL: Jo
crec que per a. debatre un assumpte
de tanta. importància no hi ha d lla-

rautin ~a~!n i...

••

!~lea""" &lliberamen~

---.~~

PEREZ MADRIGAL DIU
QUE ES TRACTA D'UNA
MANIOBRA
El senyor PEREZ MADRIGAL in·
tervé de nou. Diu que no el satisfà
aquesta contesta. del cap del Govern. Els fets han de posar-se en
1
clar Immediatament, amb tota sincetat, ja que està a l'albir de tothom
BAR CIA
la solvènote. del partit radical. Tot
no és altra cosa que la conti·
PEREZ MADR 1GAL VOLIA això
nuació d'Una campany~ seguida conpersona polltica i honorable
la.
tra
AVAN-ÇAR-sE...
Madrid, 22. _ A les 4'20 obre la del senyor Lerroux. Es condol de tot
sessió el senyor Alba. Al banc blau el que està succeint i afegeix que
els núnistres d'Estat 1 Agricultura. tot això és una maniobra infame.
Hi ha a.nunació als escons 1 les tri- <Rumors en la tribuna de Premsa.)
El senyor PEREZ MADRIGAL rebWles estan plenes Es llegeix 1 s'a·
prova. l'acta de la sessió anterior. Du- ferint-se als tumors: Què rondinen,
rant Ja lectura de l'acta entra el que és llur deure! Afegeix que aquetxa ~mpanya està portada. a cap
cap del Govern.
El senyor PEREZ MADRIGAL de-l princ1palment ~r Wla. pat;t de la
mana la paraula 1 oanlfesta que va Premsa tendenciosa. Part d aqueixa
a fer referència a la nota facilitada Premsa pertany a un fabricant de
fa pocs dies pel president del Con- gre1xos. <Rumprs.> Escomet contra
sell nota lacònica però acerada que la. campanya d aqueixa Premsa i con·
ha. 'omplert l'ambênt de remÓrs 1 tra els homes d'esquerra que la fod'insidies. Pregunta al cap del Go-l menten 1 fa eloils al pacte dels severn que s'expressi amb claretat so- nyors Lerroux t Oil Rebles Acaba.
bre una den(mcla feta per una persona dubtosa, denúncia que ha prodUlt danys morals a un partit respectable. ¿De quins mitjan:; s'ha valgut aqueixa persona dubtosa per a
fer arribar al cap del Govern aquei·
xa denúncia? Jo desitjaria que el
senyor Chapa.rleta. em contestés a
aquesta pregilllta.

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

Ge:tF;L~rir la. Joventut d'Esquerra
llro;,;!ueres fem moHs vots per al

~~~nt

1~

280
R.pupltcans d esquerra ••• ...
100
Radicals nacionals ... ... •••
80
• • Radical$ socialistes ... .. .
I
c.6
Re~. s,,-:. t So~. francesos
30
S octal- ¿.:1 de 1· ran-.1l .,. ...
130
S F. I. O. ... ... ... ... ... ...
De BrusseHes ens arriba Wl tele- Puplstcs i comunistes inde. ...
86
grama donant-nos oompte que el Comunistes .. . .. . .. . .. . . ..
360
acWl
en
Dr. Angel Foix ha mort
Són doncs, 626, els vots 11Ccessarts
cident d'auto.
per a éSser elegit, en majoria absoE! Dr. Foix sempre havia donat luta als dos primers torns. De resal naciona:isme català la seva més pondre el bloc dels electors al bloc
fèrnda adhesió. En temps de la Dic- dels candidats, quedaven enfront
tadura no faltà en cap dels movi- 752 vots contra 500 vots.
' La política, però, no és una clèn.
ments que ~ succeïren per a ab~V cia exacta, àdhuc la lògica hi manca
tre-Ia Interv,mgué en els ~ets de ben sovint; a més, un imponderable
~rats de Mo.ló 1, això el retingué a. estava en ;oc: za posició personal
1 est~~-ger fins 1 adveniment de la. i representativa de Laval, la polftica
1interior t ex~erior de França, l'hoRepubJ.lca.
Darrerament actuava de metge a mc t el po~i~IC.
El sufrag' es secret, com a absoluta
Vilanova d'Alpicat (Lleida) fins el
dia 6 d'octubre del 1934 que fou de· garantia,_ s'ob~iga l'elector a llassar a
una cabma 'solada 01' realitza tot
tingut acusat d'haver-h1 participat
· allò conduent a l'emissió del seu
Quan els republicans de les comar- vot. Poden borrar..se noms i afegirques lleidatanes rebran la trista no- n'hi d'altres; aquesta operació: fl
va de la des~cia que ha produït upanachage», donava posSibuitats a
el traspàs del Dr. Foix, els causarà la i11cògnita. Laval. Els compromiun profundissim dolor. Eis quatre S!>~ personal$ i la poca convicció pomesos que pas3à a la Presó de Llei- ¡ lttlca al moment de votar, són ja.
da foren per a ell d'Un trebn!l in- 1 lles que s'aviven al redós de la prdccansable, Els set-cents empresonats tica, gens recomanable, del «pana.
es valgueren dels serveis del Dr. Foix chage».
La incertitud t el nerviosisme
que acudia sol-llctt a la cella. on el
demanaven. Jove, d'una gran cultu- ~exterioritzen com a dub~e-~'tlltima
1
ra i capacitat de treball donava ca- ·!>ra.. Blum a Le Populaue. «Presctnde!Xo dels rumors, no vull cre•
.
da dia, W1&. conferencia sobre dlvul- re-lli. Laval no pot ésser elegit, sols
gac10ns mè~iques que eren molt ce- ho serà, si els delegats abusen del
mandat, traeiXen la confiança del$
lebrades pe¡g reclosos.
Obtinguda 1a llibertat provisional Partits respectius, s'apropien de ço
1
no va voler que damW1t lo. seva que ?W és seu». Ben significativamuller, belga, hi hagués el pel ;om- ment exposa ~ Petit Pansien: e Tebre d'Wla altra estada separada del 1 nen el convenctment -el$ d~legatsque de votar Laval, faran mtUor que
seu marit 1 se n'anà a. l'exili
acomplir un deure polzttc: acompli·
·
La mort d'aquest fervent naciona- ran un deure nacional i interr.aciollsta esquerrà !>erà molt sentldll per nal. En testimoniar en 1nassa la
tots els que el conelx!en 1 l'estima- confiança a l'home d'Estat que es
ven. Reposi en pau 1 rebi la seva f¡v el cap del governament francès ¡
que representa el seu pab a Ginemi!ia el nostre conclol.

I

MAURA
manifestant que aquesta campanya
és la continuació de l'altra revolucionària. que es vol portar a cap.
(Rumors.)
GOICOECHEA VOL SABER
t~OMS

El senyor GOICOECHEA toma a

intervenir novament i diu que davant de les paraules del cap del Govern contestes concretament, amb la
gunta. Jo creia- afeielX- que n"hh
hav1a prou per què el cap del Govern contestara concretament amb Ja
pregW1ta que vaig fer en la meva
primera intervenció. Haig de referir-me, doncs, de nou a la nota que
acusa i denuncia a determmades personalitats de la República. ¿Quines
són aqueiXes personalitats? ¿Van a
seguir en el carrec lle les seves funcions públiques? ¿POden continuar
exercint-les amb plena autoritat?
No serveix l'excusa que es desconegui la solvència moral 1 personaUtat del qui ha let la denúncia. Si el
Prestdent de la Republica hagués
VlSt aquesta UlSOlvencia del denun.
CUUlt. no hauria. fet altra cosa que
llançar-la al cove dels papers. PerO
no ho ha fet aixl. A aquest efecte.
be de recordar Cànovas del CasUllo, que també fou -..!ctima de la
calúmnia, I quan parhva dels seus
enemics deia : cEls meus calumniadors jamai no han dit de ml qu~
Jo fos un nec1 o que jo fos un
lladre.:. eRwnors.)
Afegeix que no puc dubtar que en
el partit radical hi ba persones honorables, I sobre aquestes cau la vergonya. d'aquests fets \-ituperables de
què son acusats. Per això hom requereix la major claredat en les explicaciOns.
Acaba demanant que el cap del
Govern pos¡ en elnr tot el succeít. 1
que es nomeni Wla comissió parlame':~ària per a esbnnar les responsabilitats si les hague.s.
EL CAP DEL GOVERN DIU
QUE ES NOMENI UNA CO·
NISSIO
El senyor CHAPAPRlE'IA cons¡
dem Imprudents les pru-aules del se·

per la

MAUhA TAMBE VOL 6~
BER NOMS
El senyor MAURA <D. Miquel):
Que :;'haurien de donar els noms dels
acusats.
El senyor GIL ROBLES. Això seria una lleugeresa. Els fets als quala
es refereix la denúncia. tracten d'U~
na suposada ir; .'1llaritat comesa en
la conces16 del joc en I'est1u de 1934
a Sant Sebastiàn. La persona que fa
la denW1c1a està considerada com
xantagista 1 estafador. Em sembla que n'hi ba prou.
El senyor MAURA \D. Miquel>:
Doncs jo crec que s'hauria de donar
els noms a qui lB denUncia pot arri~
bar, puix del contrari pot arnbar a·
questa a tots els homes que s'han
assegut al banc blau des d'aquella
data. <Rumors.)
El senyor OIL u.OBLES: L'assumpte està a mans de Ja just1cia, la
qual dec1dirà. Sols falta que inter·
vmgut el Parlament, i ja ho està
fent.
Jo V8.lg temr la. mtenció de demanar J:a paraula quan en la pri·
mera intervenció, el senyor Goicoecbea féu una aHUSló a la solidaritat.
drls partits. que avw formen e1 bloc
governamental. Després 11aig demanar una altra veguda la paraula.
quan ctigué que:com que sigmllcava
una condemnació a t.ots els que ror·
men el b!oc. Parlo en nom d 'un parliL que té representació al Govern,
1 que de certa manera, queda envoltat per lc, imputacions del ~e
nyor Gou:occhea. Jo quedo ob!i¡at
a un aclanment de tipus personal.
Tots estem disposat-s a un aclariment absolut. Podrta mt.erpretar-se
W1a lleugeresa per part del Govern,
en veure que recollia twa denuuCJB
amb caràcte:- anònim, 1 l'autent.Jc1tat
dt> la qual no té garantia. Però hl
ha un principi de prova que ra que
el document no quedi desproveït Je
rcalita Nosaltrt'S no podíem
tot
pa.s<ar pel nosbe silenci. que podria.
rer creure el Govern còmplice Hem
cregut prCC('(llr amb les maJors ga·
ranties en portar l'assumpt~ al fiscal
t a la cambra. pe.-què 1ac1 una Jn·
;estigacti, ja que és el Govem el primer a desitjar justicia 1 claredat.
Per a1- .> no i';é el que el senyor Maura pretén.
(Passa a 1a ,.à¡lna Jl

censura
•

la humanltaf
TEATRES
C~~m oan~ ••

ARl I~AS

DIAl

C.:OLLADO

AVUI . taraa a les !i'l5 1 olt
a -es lU 15 el darrer éxlt de Na·
varro 1 forrado:

SIETE MUJERES
Obra

PER DIGNITAT!

aplaUdida

!hOlt

MU.J~::AEI

GRAN TEATRE ESPANYOl
oe aomaóles

comoan~••

clanes tfJrlltttll oat

walen-

ALBA

PEPE

Avui tarda. a tes 6. Butaque'
• 1 pta.:

L' AS D'OROS
I

CHENT DEL OIA
o
MIL DUROS I AUTOMOVIL
Nlt, a Je& lU'lll:
L'AS D'OROS
I

ELS ESTUDIANTS
L'obra aue recomanareu a tota
els am1cs

Palace

Principal

Gral'l CompaOltta de sarsuela 1
opereta en la qual ttcuren els
crans oantar>u:
llno t-o~&ar 1
Emtlla AIIUa - UtulcLOr; 8u;aro
Fuent u

ESTRENA
del ta1ne1. en aos llCÇea, llibre
dels ,;eu)'ors Amtchatls I Oliva:
rou.slt:a ael roest.re fontana:

LA PANTALONERA
Tlno Folaar." Emllla Aliua.
Pila• Navarro. Rodolf Blanca I

pe..

BaraJa.

TEA IRE POliORAMA
ComoanYia dramitica MARIA
F. LADRON DE GUEVARA
A~Ul . tard&, a tes !i'l5 1 olt,
a tes 10'15. L'obra deli germans
Qumtero:

~OMIOUILLA

LA

Grandiós èJcit
Ea despatxa a cumptadurla. amb
dos dies d anticl])ac1ó

GRAN PR ICE
feleton 33811
VOOEVIL CATALA
ViSita Looez .J1menez Sales
Avw, tarc:ta, a leo. 4 JO. tteec;trena del vOdevll en J actes:
L'AJU DANT DEL MARIT

DON JUAN TENORIO
(Quart acte)
Nit.
L'HOTEL DELS TRES COPETS
Preus populanssims

TEAlRE NOVETAJS
tEAlRE CATALA

Comoan~•a NICOLAU ·-M~~TORI

Avul, dimecres, tarda, a les 5
nit. &. u n Quart d'onze:
GRAN EXIT

Llibertat provisional
lntrlga d'amor Que veurt\
tohoml
DemA. dlJou!l tarda, a les 5.
Espectacles per a infants:
(UtU

EL SECRET
DE Lrt CAPSi:.TA D'OR
de .Josep Maria Folch I Torres
Nlt. 1 cada dia:
LLIBERTAT PROVISIONAL

I

DIVENDRES, 25, NIT, A LES lO
lNAUGURAClO

DE LA T.c;IIU'OKA.UA LIRICA,
amb l'ESTrl.E.NA de l'opere&.a de
Nellra I Sandoval: musica del
meatre .1. Baylac:

Tarda. 4"30 Butaques. 2 ptes.:
LA ALEGRIA DE LA HUERTA •
LOS GAVILANES lActes 1er. I
2on.l; EL DUO DE LA AFRICA•
NA. NIT. 10: LOS DE ARAGON.
El gran •xit:

EL AdAt~lliO lAPONES
Prtnclpals tnt6rpreta:
Angeleta
Martlnoz, Ma. Teresa Klein, M,
Tornamrra, Ricard l'llaYral. .Jau·
me Miret, Víceno Aparic1, Antoni
Garr~do, M. Cld, elA:. l!.splendlda
preseo~cló .Nornbl'06a orque&tl'IL.
D1reccló anlstlca: .Joaquim Mon·
tero.

ro~as

pel divo PAU HERTOGS

L y M P I A

o

OEMA. DEBUTI del
SENSACIONAL 2on. P~<?GRAMA
de :a temporada ohc1al de
CIRC EQUESTRE

~~~:
4'à0

I

OCTUBRE
24

I

DI.IOUS

----------------------

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

r~\~

TEATRE

Avui, tarda, a les 5'16. Buta·
ques 1 p&.a.: Acte 3er. de EL
RESBALOH DE LA REINA • UNA
MUllER OE:>NUOA. Grnnaloca cCI\·
noc"• per M&QY Cort6s, San t.p..
re NIT, 10'16. E1 lfi'8D wt:

EL HOMBRE INVISIBLE

ROLLET SEMSEY

cnmv•v , , mon

Gran Prekntac16

dv oeue:.;, plà&--

MISTERIOSA

111.....,m~teUliiDI8 llhll!.IOWS&.a; WOR-

DA Y' 'b,

COMIC

PALAU Ol LA REVIS rA

ESPECTACLE MAGN~ TOTA~
hh•l• .- Nuu. f'orm .... .L>er les eml·
Ot:U"" k-.a ...c.ons, "k I LEl>, per&J.~Wll tlOWIUHi.><>UDS; ts ItV l'fA et
YULAHIJ~. ll.l> uxc¡W.Wues o.~-ru
pl<¿o.!~. :.IS'¡ t.i-l~ u ..L'-It;A, lJ\SU·
~Ci'llOitlS ll.l.ul>Uii.dSi.e.>; I> a>RAIER.
roentllW>IlDa llctODilt.e:-, 2 AI'IIANO.
exu.w.umllt.S IDJUll&;rlll&l.e8;

L.A· RtJ~IA

CINEMA

t:muc<DnaD'I.

acte

..ert,

POMt-'OfF Y TEDY
NA ... u .. UuUNOSORCiïO 4 ZAM ·
PAbULJ..Ult, t:.a cêle..!r&. CIOWil.S
esp.u!yc..... monopoli t:taaon en la
I(I"&Cia, lttAtUO ~t1EOIHI and Co.
1111uu.c~.- •x.... treball d escai ea lll u
re... R O C H E S. cèlebres co-

1

ANUNCIEU A

LA HUMANITAT

.--------------------TEATRE ROMEA

h lelon 970?1
Comoanyia Heredla • Aaqutrlno

ro.lca ..n&II*Oa;

CAt-"11ArJ WINSTON

UliloJUt 14LraCClO del cWON·
OEit CIH~US•. de Londres amb
u:s .evea 1-0\olUE:., LL-.úN:i MA·
tUN:t 1 Lt;b -.~v...s an.LLf.S hE·
UA .. úuk¡, o> .. rtl.iLL'IWUúD QUE
.... tu....r.w ..,._, pnwera ~esa~ "
ts..t~.<:<uua ll 1a t"l.:>i'A AQliAl'lCA
AUCIJ~ rOb OE &OIRf.E. BO HI·
LLA ñU~uEL, SILVA, GUERRA
1 l>~LALIA - I.Je$p&.U C:e 1~
canwu... " tes taQWUes 0Uc;.&111 de
1 OL'i:I&.Pl.A I Centres de Locall·
tats.
Lu

Setmana de reposicions. AvuJ, a
te. r,·ao • 10 16.

CINEMES

Tel

METRO POL

devé en w1a gran actriu q uan fora
de l'escena ha de SJmular allò q ue
no és cert. els seus mes mtuns sentiments, per tal de salvar alx1 la
l]bertat i l'honor del seu estimat.
Aquest és, en sínteSl, el tema de la
El «ButlleU Oficial» de la Gt>ne-T. BARCELONA : SIETE MUJERES rahtat. en la seva ediCió d 'ahlr. PU·
bllca una ordre del Departament de
comècna, la qual no fóra res Sl no Cultura, coutedmt una subvenció
fos la mica d humorl:ime 1 stmpaua a la I<'ederactó Catalana de Societats
que els autors han sabut donar al ne Tea.Lre Amateur. La part d isposipersonatge central de la fàbula.
tiva, dtu atxl:
La senyora Ladron de ouevara 1ncHe resolt:
terpretà aquest personatge amb en·
Es concedtda a la «Federació Cata.
cert meritisslm. Amb emoció, expres- tana de &reu~tats de Teatre Ama..
sivttat i sense esgotunats efectes. E 1ia ttun. la quant1t.at. de 5.000 ptcs. en
contrt'bw· a donar un x1c d'e3CaU de wn~:epte de :;ubvenctó per a atenare
VIda a aquest nou personatge qum· les despeses d organitzac1ó dels Con·
te-ià, el qual enc-.ar:1 que no és cap cursos de Teatre «Amateur• que e~
tr.>balla d'o:>servació psiCOlògica, és, lebra 1 totes les que moLiva la seva
sens dubte. el mes acoru;egu1t I ben actuactó en ta vor del Teat-re CaLa la
dibu1Xat de l'obra.
en els seus diversos ~spect.es. qu:mtlLa resta dels mtèrprets coadjuva- tat que serà teta efectiva amb carren discretament al conjunt, sense, rec al t:ap. V1. art. V111. pa rt. 786 •
però que es destaques ningú.
del Pressupost de In Generalitat ac-·
A!trament, opmem que aquesta tllalment en vigència.
Barcelona, 18 d'octubre del l93fl.¡
f ormac1'ó q ue aca:>d.llla la senyora
Laàroo de Guevara està mancada

UNA SUBVENCIO PER AL

TEATRE AMATEUR

I

Exlt • S I E T E

A Mataró

UN HOMENATGE DE SIMPATIA
I

li

IJl:

Llegiu LA HUMANITAI

lmoeno Ar;-entrna 1 Mrautl
Llsero • tiorea Cie proJecclo. 4
8'26 1 11. - r;o·ra: u.nera \'Ol ta del pro¡¡t'11.1ll8. a les 10

PATHE PALACE:
tarda

a

TEATRE

HALL

EL MILLOR CARTELL

DEMON'S JAZZ
DALLA SISTERS
and MAHION GILMORE
<1et li:l'tli'l'"'- Ot. NOVA \'O"l
EsPtlCtaCIII mal vist a.Ja noetret
esceo.nrta
RUMBAS .to~U< .. a;:,JA

allll)

ta

DEMON'S JAZZ

I

DEMON'S JAZZ

-----*:----ESPECTACLES PER
A AVUI

(l 1:

L 8 t O R:

A L:

Avu1 &eM!o continua de 3'30
a 1:.1 :SO; EL PASADO DE MARY
KOLh l~. tu eop..uyot, ~r JelUl
Arttll', ,jUUAR liON FU .. CO. J)<lr
GenevleH: .t.oom, I:N BA.SA FOR·
MA. ver Oouglaa t''llll'ba.nka Jr
I UIBUIXOS
W AL K Y RI A:
Avut, sess1o contmua de ;f45 a
1:.1 '~0. EL DR INU1S uE LA MUER·
lli per \'<llruer t.aXtet 1 0oucult..l
MODLclletorO,
UH 1..1/EN'(UtU:ttl)
Aúr..AL ¡;er I .u.ud (.;()lm..n; AMO
A ~:::,TE HO ..IBKE per E<i.munu
LOWt: I l'laUC)' ~.;aroU I DIBUIXOS.

A~

Avul. dlmecre., tarda, a le. 4:
I :llt a Leo lO: EIJ(;N RUSTICO
(documental en colors I: LA CARAVANA IJI..L ORI:c..;AHO (Cimi·
ca ae bhrrllll Temple); CMOLI NA eN kL uE.Stt.HfO 1amu aJua
ter Kea ton> 1 1 eroOC1ooiUl~ au ¡¡er.
.,roducc1o !rancee& de 81'&nd•6t
exlt:

ABISSINIA

Tres 1anceros bengahes

eap¡w¡-o,
..mb el reportat,¡e del MITINQ
AZAAA A MADRID. Exclwlva dr:l
r'IHhe JournaJ I REVISTA FEME·
NIN4 la rotmtaable docurueu&.al
HERCULANO. En trada, una pta

Pro&rama:
PARAMOUN T NI:WS • 01 '- I·
XOS (blltll); l'u U:> ICA SO ... riE
LAb OLA:>, ver Caro11 Lombarú .
U1n11 l..rOSbll; OUiiUE lo11:UUb SE
Plt.Nl>A, W C. F1elds - &uster
Grao&;e Adrren ne Ammes. THi.S
LANCi:;íWS BENGALIES

URQUINAONAI
AoruJ tarda a les 4 1 olt. a
.ee 10 Un nou trlorol de Rene
Clalr :
~

6esl10 COO~IDUa t:ieleo~ UNA i'~
::!IJ."fA: NOTICIARIS OOCUMEN·
TALl , VIATGU, IU

El úJtimo millonario
I

. . ,.._.......

CONTINUA 3'30. 2na. SETMA·
NA 1YEXIT de la Cormtdable prc>ducctO

te

T I VOL I

u..,.··~

-L VOSTRE PROCRAIAA
a Mtstral · Calabr1a ·T. J'l,jW l

Hora l mltia de progra.ma .ln·
1-ereeaant 1nJ:onnaCió Oel contllc>

::>llclart

I
~s MIJ.!~~~~~~ ~ARI~
·---------·--------------

POM PEIA
TEA I tU: MUSIC

CINEMA

ACTUALIDADES

Llegiu LA HUMANITAT

1

CASANOVAS JAZZ
Mlle. Gardy-Bella Cnstina
L. Alcalà-P. Rodriguez
GLORIA LIBRAN

HOLLYWOOD

.....

_______________________

r------- - ---- - -

Ue b a 11 I O' ll a 4 UI
ESPECT AC.LE A L'AMEK~~~~
lN::!Ut'I!OI:tAjjLJ!. CAH 11!:1..1. A

la nostra secc16 de

Ou uun ae p;¡,lpltwn a""ualltat
, (ProducClO PARAMOUNT¡ ~

olt:
VUELO DE ALTURA (Cbmica>
LO QUE LOS OIOSES
L>I:STRUYE.N
(Walter Connoly. i 20 1 8'40.
CIZE::!.\1
SUPERSTICION
Uaok Holt. ;,-:¡o 1 11 40. Columbla<
RUMBO AL CAIRO
(Miquel Lu;ero 1 Marll del Cannen
(6 30 l lO'bO)

PUBLI - CINEMA

Nov;¡, Yorlt. - PREUS: Butaca,
ao A tea 7 16. 2'60.

3

LOS MERCADERES
DE LA MUERTE

12~

DE AMOR

8UIJ<;f1JI OOUCCIO ClUC U)¿.
v;:1 Grace Moore
1.1111
Mel.i•IV<lllt..n Ol.ltolll l:touso àt

~·auca

Avui. tarda, a les 4 . Nit. a
le. 10: UN COCKTAIL OEPOR·
TIVO (0 o e u ment a I), PARA·
MOUtfT NEWS No. 7 (RIVIItal:
EL RIVAL DE NEPTUNO (Díbul
xoa de Pooen l 1

-------------------

NO~Ht

Venuu:a

COLISEUM

a·:.~o,

lt't~lANIAHc~

toOLLY~tOOD:

UNA

n1cton11

1)01

EXCELSIOR

OLI MPlA. - Anit s'acomiadaren
ael nost.re públlc els famosos artJ.S..
8AR DANCING
t<.b que han mtegrat el programa
CABAnc 1 14ru¡,. u .. ttATIC
c¡ue des del dta de la maugurac16
de la temporada. ha aplaudit LOt
Barcelona. Els compromiSOS . adq:.rlDALLA SISïERS
rtts per ells, amb unportantlssunt>s
empreses .nuna1als. 1 el des1g de la
and
MARION GILMORE
Ot l'Olimpl!l. de renovar constanten coHabOraclO amb 18 formJ<Sable
ment el cartell, motiVa la prebentac16 del grandiÓS programa que tin·
àra lloc dema, dljous.
El nou espectacle serà veritableReserveu la vostra taUla
n1ent sensaclonru 1 tnsuperable. 1i1
f11ran Uur presentactó: «Los Arter».
famosos perxistes; els ollmp1cs «Brunb et Yolauda» ; els notablllSSims
gossets maltesos de Cristt.anl's; tJS
frol'ts atletes «SISter Delma»; els sts
«Brater's»; «Rollet», rapoliint aLieta que ba guanyat a França el pr~
n.: a la plà:;tlca bellesa masculina;
lli «Rossa Misteriosa»; els «Nardoy,,
en el seu exerc1c1 aen; el sensaclo1 na I número cMarius Medínl and
T E A f RES
Cia.»· els còm1cs «Rocbe»· els !nsuptraoles «Clowns» «PompoÚ..Tedy-Ar- Novetats - lUda , olç; ú.J.lberta~
Piu• Llolonallt _
tten», famosos perxistes. amb llurs
Tlltda 1 olt: cStete muvlstoso::o «Nabucoctonosorcito• ¡ czam- Barcelona.
JCrc¡;» .
boll
"'"
pa
OS»,
e1 meravell"" especLacle Cbm10 - 'l'aida; clJna rouJer desiiU.
que presenta el domador cap. Wmg'""'-""· NU,: '*o.C.a. DvWtJ.t.e lU\'l.:!.lboet
l'a.rda: cL'aa d'oro!!) 1
ton, Nayades 1 foques per primera Espanyol. &I,U.,Ut del U4if.
vegada a Espanya, a la gran pista
Nou. - Tarda: ILil I!Je~na de la nuer·
aquàtica de l'Olímpla,
l"l, «Lv<. toilYIWllCb», U!J <IUO de la
atncanl\.. . ·~n: cLos ae Ars¡oiiJ l
PUBLICACIONS TEATRALS
eLa aet mauOJO ae ro..as•
Po l•i.lrama. - 4LLl1 comlQuwa'•·
Prmct p¡U Palace, ~ tut: &La panta..
IOII<lra•
«El Nostre Teatre»
Romea.
'l'aida 1 olt: u.os In~
..011 ~:reados•
En els quaranta volums que porta Cran Prtce. - Tarda: •L'alullant del
publicat.s «El nostre Teatre», entrl"
.............,. &dt: •L uo~el deta trea ~
pt;WI
les obres d~ autors que flgurer. a
OIYIRPitl
- Oran Coropanyta de ctro
pnmer rengle, que han assolit ort~Questre.
llantJsslm èXIt, 11' ba les d 'auLors novells que també han tnomfat plenaCINEMES
ment. P er això en el numero 40. qua
ha sortit el cita 15 del mes que som,
na publ!cHt la reeixida comèdia ut
tres actes «Mestressa», deguda a ta
p loma d'Antow Torras, autor novell
que ha sabut portar magnificament
a l'escena el g01g 1 les angoiXes dels
c:;ue viue:J, o acudeixen a les nostres muntanyes nevades.

e o r. •

EJI:RC IL IOS I::.CULARES (Dl·
butl<O>). NOfrCIARI t-RAM;(;
A&.IUALII~.

PELS ESCENARIS

1: X

8esaló .;;ont!nua. Tarda, 3'30
5·,jo 7 16. Nt~. 10:
'

mUSica de Strauss.

NOBLEZA BATURRA

---

.------------------~

AVUl, 8eS8IO contrnua de t a
1:.1~0 . EL PAN HUEbTKO DE CA·
DA DIA, un Ulm de K lUi Vlllor·
bUPo;Kl>fiCION. per Jack l:l.olt:
UA&.UUI'IA, un mm d ·emoctó 1
UltSUIXOS.

MARYLAND

VALSES DEL NEVA

Los intereses creados
Oçma. wraa 1 Olt;
LA ESCUi;LA DE LAS PRINCS!AS
l ..hveu..res. a tes 10'15. E::>TRENA .1e l.wra en 3 ~· LA PE·
LI RROo~A Cie Torra do 1 Navarro.•
o.Y.x>ratll G.e Bu1 m 1n I BaUle.

creae1o <1e ta vareua de m0<1a
William Powell • Mllrna Loy
'ol .t.t'-510 .t.SPAtn ULA

LA NOVU1 ALEüRE

AVUI. contmua 4 tarda a 12'30.
Exlt. sorollós de ta auporproducc16

c.:::.

C A P I T O l.:
Avw CWltlllua ae 4 a 12110
I!O::.!'tti!:NA. C<H'fTRA EL IMPE·
RIO UEL Chli'riEN, pet JIUUO::S
<.;a¡rno:)', LA MU.JER TRIUNFA,
per Joan J::Slondell.

LA TELA DE MANA

WIIIY Fntcha

ntllmer-ae. matlnal, 10'30. Es desoatxen loo.ahtatl numera·
des per a la sessr6 de d1umen
¡;,, tarda, a IN e. - Uú..LUI'<S
V~ol'll',
Prerre Brasseur en
SAdADO, DO iriiNGO Y LUNES
La llllgrana rnliSlC<ll:

CINEMA CATALUNYA

oon;tnua t

1

Partit a pala. CHISTU • ~
RO contra MUÑOZ • EL<>RIU •
Nit. a les 10'15: Partit 8
lla URRUTIA • BLENNER
tra ERDOZA menor • wz~
BAR. - Detalli per cartells. ·

éMPRESA GAPIIOL

Avui. extraordinari bit

<Princesa de CI110U
Carole Lomo..ra 1 ~1116ltr Morrra
en el !U.ru MEld.O ü\JLUWVN.
Ol<lllleuge, m11ttu1U. lUo$0
-

RUMBO AL CAIRO

A VUl.

FEMI NA

11 - 11

TURANDOT

per Mary del Carmen · Mlauel
Licero I Rrcard Nullu
PREU UNIC: 1'60 atea.

a~nem1

Tal co~ haVlem anunciat, diumenge a la rut_ tmgué lloc al local d~ la
Societat Ins c!e Mataró, el lonx d h;)menatge ~ la Secc•o Dramàtica da·
qu.lla entitat l a .. senyo. Claudi Fernà.ndez. amb motiu de lliurar-U •tn
per?ami que el_ n<;>rnena SOCI d 'honor,
A 1 acte tu assiSt ll'en unes dues-cen·
tes persones
• ·
Ofen lllomenatge en nom dels
orgawtzadors, el oubhciSta mataram. Julla Gual, el q ual amb paraules
de fervent entw1a:.me. glossa l'ob1a
dels que actuen e•• aquestes tormacto~ de teatre amateur, que camencen a tenir, <t Catalunya, galrebè la responsabilitat absoluta t1el
futur del nostre ttatr~ Associà f'n
a..uesta · obra Claudi Fernàndez 1 "
t~•ts els que, amb ell. han canalitzat
lobra del teatre amateur.
Parlaren en "1 · sentit, Navarro
Costabella, Agust1 Coll1:1do, Francesc
Rosetti, Joan F·ernàndez, Manuel
P lanas I • ep Monclús president
de la secció
•
.
· AgraYren l'howeuatg~:: amb paraules emocionades, eb senyors Femàn.
dez 1 Leandre " llaret
HI hagueren aplaudiments per a
tot.s. En res·!m, una vetlla d 'entu·
siasme a carrec de veritables amics
del Teatre <....ta:à.

La sambra de la duda
Katte Von Na&ll
en

M U J E R ES

d'alguns elements per a conrear amb
èxit el gènere còmic, car. una búna
vo:untat i correcte discreció no sòn
prou qualitats per a reeixir en l'uspecte teatral esmentat. Hl ha w1a
qualitat que se'n dlu gràcia natural
o mnata oomic.i.tat de la qual n 'e stà
mancat algun actor d'aquesta com·
panyla que la oit del dlssabte debutà
al Pollorama amb èxit un xic re!at!l.
LLUIS SOLER

MA P ARI S

Avila Pta An1111

~

FRONT ONOVETATS

MUSIC·HALL · CABARET

TARDA. 4. NIT, 9'45: Ricard
Coroez en

Avw, t-arda, a lea 4 I nie. a
les 10:
El. ULTIMO VALS DE CHOPIN
(l:;Oiament tll1"<1al
FIESTA EN PALACIO
per IVan Petrov1ch 1 Camtla Horn

Fo&ar del

14&44

quatre quadros

llibre d'Amichatis i F. Oliva, música del mestre F. Fontana
EMIUA ALIAGA - TINO FOLGAR - PILAR NAVARRO

tea-I

GIN~

1

La Pantalonera

I

QRAN COMPANYIA LIRICA
Olvo barlton: P. H E R T O G S

La del manoio de

del sainet en dos actes

LA COMIQUILLA, corne' d"la en tres actes
dels germans au1·ntero

TEATRE NOU

cuntra. ASTIUA-,<;!~·
GA • UGARTECHEA : -:--4·
prllllor 1 segon partit es~tre et
una Qu1olella combinada, Unrt

Avui, nit, estrena

El teatre català, pet un incompren- rant la temporada 1935-36, sense cap
slbte allunyament del nostre plt.bllc, escena catalana. Per q uè, doncs el
travessa - ens cal coniessar-bo nostre públic ha correspost a (•esun moment de dolorosa prova. Cau- forç dels organitzadors amb una freses? SOn múltiples 1 ben dlverses per dor incom prensible?
~:ert. 1 no són una conseqüència d 'a·
Sl ara ja és di!lcll - a algun~
vui, sinó el resultat dels desencerts companyies els ha estat impossibleI les falles d 'altres dies.
trobar un propietari o empresari que
Ens bem passat mesos 1 mesos vulgui arrendar el local per a una
contemplant passivament com l 'esce- temporada de teatre català, què pasna catalana agonitzava; ens hem sarà quan, amb l'actitud indignant
passat dies t ~bes lamentant l'allu- dels que tracten d'ensorrar-lo defl.
nyament del públic català de les nos- nltlvament, la nostra escena resti
tres sales d 'espectacles. Però en la- desoladament buida?
meotable contrast amb aquest~ pasUs Imagineu la responsabilitat quo
slvttat 1 aquest abandonament, no caurà damunt de tots nosaltres?
bem vacillat a cantar les excellén- Voleu parar-vos, per un moment, a
eles d'Un teatre d 'importació. poca- reflexionar e1 que aconseguirem amb
solta 1 t>aroer, que en res no millora les campanyes partidiStes i personals
la procluccl6 teatral catalana.
que seguim? En el millor dels casos
Està be, èS just 1 obeeix a una. ló- arruïnarem oer una llarga temporagica raonada, Que llencem les carn- da el nostre teatre. 1. aleshores, a
panes al vol, quan aquest teatre qui podrem carregar la responsab11 lltat?
d ·unportacio ens 0 ferelx obres d e a
La !'·"'ica m"- elemental aconse"~
categona arbstlca de cYerma» o de
~
=
""
cOtra vez el diablo», estrenades dar- d'ésser intransigents amb el teatre
LLUIS CAPDEVILA
rerament per la nostra genial actriu d 'importació i condescendents - fins
•
naturalment
amb
el
que
avui
en l'homenat... rr
a
Cert
Pun
Marganda Xirgu; però és absurd
"'
... a Mar..-..
·elog·en
les Imbècils teatre català. Alxi arribarem. a poc da Xirgu, a I'Oifmpia, parlarà ..e
entre
1
S
que m
"~leccló natttral oue ens
«Fuenteo"ejun•~
produccwns adotzenades dels Var- a poc, a una =
•
..,.
gas, dels Honorto, dels Navarro 1 permetrà d'ésser exlgeuts fins a la
Torra<.lo, dels mate1Xos Quintero l crueltat.
Gutllen, vulgui arribar-Sl: fins a la
Avui per aVItl aquesta crueltat fóra
mes cruel exigència amb els autors criminaL De cap manera no podem lmpo~ar, a temps, a les camrmnl'es
catalans quil escriuen, amb veritable ~~~~ns~.elsdea.msa~vaerls dqeue atramctertn, deel dlaesonentadores de certs sectors de
1
0
sacrifici en llengua catalana.
nostra Premsa, que no han vacUTanmateix, ha arribat l'hora dl! teatre català, que ja havia entrat lat de posar-se al servei de per.;orm1
Le co5e no pode &e- en el per1ocle preagòmc.
llsmes que haurien h agut d'és:;:!!' oparlar e ar.
s
s
n
De moment, la .n11.l•1r responsabl- !egats a temps.
guir
com
tins
ara.
El
teatre
català
lltat
de1
q"e
passa
dni'el
.l'~'re
El m és Important, l'unlca cosa
no pot moriJ' a mans dels Que no
"'
• .,
""•
han sabut salvar-lo 1 que avui aixe- teatre recau damunt els que, tenint que ha de preocupar-nos a tots els
quen ei wt al cel perquè el veuen l'obllgacló d'é~ser-ne ortentadors 1 catalans, és la defensa del n·A~tr:.
agonitzant.
's,egusibo cnan 6:sy eU
teatre. encaro que sl~tul. al prmctrl.
També el públic té la seva respon- gules, s 'han convertit en detractors a costa del propi sacr1!1cl. Es 1a
sabtlitat. Abandonant les sales d'es- irreductibles. Més endavant, sl les nostra dignitat que perilla i l'hem de
pectacles on és conreat el teatre ca- coses persLc;tel.xen per aquest camt, defensar.
~ala nu ta mes que contribuir a la la responsabilitat recaurà damuuç ell
campanya de despres~: gi que s'ha l- PUbllc català, per no haver-se sabut
MANUEL .VALLDEPERES
niCUlt des de certs sectors de la nostra Premsa, sens dubte per a ventilar alguna qüestió personal que res
TEATRE POLIORAMA
no té a veure amb el nostre teatre. Imagmeu-vos que l'únic puntal que
ens resta del teat.·e català caigui
amb estrèpit als peus dels detractors Què pasarà? A qul podrem par1ar d'organitzar una temporada de
teatre català Quan els derrotistes ba.gin sortit amb la seva?
Per dtgnttat - no pas per patrioDesprés d'haver vist «La Comiqul- compo3i.ció 1 diàleg que un dlia tetlsme - hem de mantenir, costi el lla» ens ratifiquem en tot el que al- ren cèlebre 1 popular gairebé tota 'a
que costi, eJ nostre teatre. De1xem de tres vegades hem Uit respecte a la producció quintenana. Les situa-banda ~nemittats personals 1 enve- ¡ dramàtica quinteriana.
1
ge;¡. El tea•rt català està per damunt
Els Quintero han reeixit gairebé 1 Recordeu 8 1 ET E M U " E R E S
d'aquesta actitud rastrera l Immoral sempre quan
. han teatralitzat el cos- ¡ clons resulten forçades 1 el diàleg és
dels qui, amb les seve$ campanyes, T BARC 'LONA• SIETE MU.JERES dens i compacte com un teixit manhau acabat per .allunyar ~el nostr~:~
·
•
•
cat de porus. un diàle¡ que us inteatre, el poc publlc que 11 restava. tumlsme andalús. amb el seu meriEs cert, sl. que les nostres camp¡.- dional ttpl31De i amb tots els seus Vegeu S I E T E M U J E R E S
nyteS no oterelxen les garanties de píntorescos i ben observats personat. 1vita a una dolça somnolència sense
solvència arttsttca que podriem tro- ges però, quan han vo:gut fugir del por que us desvetllin n1 els acubar en al~unes - .molt ~ues - de seu peculiar ambient, quan ban vol- dits - poc reelXits - ni le3 constrele:s éco.-,panytesrt d lmpoúnirtaciO, t peròb gut traslladar l'acció de les seves co- ¡ nytde:¡ situacions de la farsa. Aqueno s menys ce que
camen am
à .
d
Qu1
la coliaboració de tots podrà acon- T BARCELONA: SIETE MUJERES 11a g~ c1a 1 sal els
ntero - tan
seguir-se la superac1ó necessària per
notòna 1 proverbial - apenes trastal d 'arribar a una plenitud escèn1- mèdles a un lloc distint del seu con- punta, apenas treu el nas. Umcament
ca que resisteiXI tota mena de com. natural costumisme, la sort no els en les curtes Intervencions de «Maparances. Es d 'aquesta manera, a ha acompanyat.
¡ lena la de los lutos» - ca3tls persapQC a poc que arribarem a una Sl'·
I heus acl com «La ComiquiJlu natge andalús - h1 han posat e:.s
leccló natÚral I lògica de les coses. és una de les tantes proves de la autors que:oom de la seva gràcia
Mentrestant, no podem fer més que nostra asseveració. Els autors ran d'antany.
lamtntar que el nostre pú.blic aban- passar l'ac<:tó d'aquesta comèdia a
Tota la senzllla _ 1 a vegades dl·
dmú les sal~ d'espectacles on el tea l•r• titol 8 1 E T E M U .I E R E
fusa _ fàbula de la comèdia g1ra
8
tre catala es conreat amb dignitat.
entorn de la protagonista la qual
per llançar-se de ple a un teatre tan Madrid i tant l'ambient com el3 per· figura ésser una actriu h\mul que
absurd 1 poca-solta com el represen- sonatges - castellans gairebé tots- no somnia pas amb sorollosos triomts
tat per o.Jies del tipus de «La Papi no s'ajusten a la seva pecuUar ld.lon· escè.nl.cs 1 s1 només en emmarldar·se
rusa• 1 «Madre Alegria!!.
sincrasia donant motiu que l'arn· el més aviat possib!e amb el seu
Ara mateix tenim lnlclada un~~o bient esdevingut grisenc com el d 'u- promès. Una bona nola de costums
temporada de teatre català al Nove- na tarda p!ujosa 1 els personatges, casolans a , qual les clrcumstà ·
tats. No ens interessa saber t!l procés d fi · t
t
rfil ts.
....
nclel
de la seva iniciació, ni com han a- r:uJ~e~~e~t~: boi~es. ~~~~eia~~= T. BARCELONA• SIETE MUJERES
nat les coses. Potser sí Que ha f'~t~t res c;ue simbolitzen, potser. el taruna equivocació - per la nostra
han portat a la Vida atzarosa del
banda n est.em conve..çuts _ 1 ......_~,.- dorenc ocàs d'unes facultats teatrals teatre.
1
donat, com a primera estrena, una més que excellents aVui ja. en deAquesta nola - «La ComlqUll!u,
traduccló; però el cert és que aques-- cadència.
com despectivament U diuen el3 seus
ta és la ú.nica que s'ha iniciat, ouan
No tè aquesta comèdia dels ger- companys - no serveix per al
tot feia preveure que quedariem, du- mans sevillans aquells encerts de tre, perquè no sap f1ng1r, però, es-

Teatre VICTORIA

Avut, d imecres, t~.TrTT--:;

SAKASOLA contra 00ENAvv41Q,.
MOfWCO. Nit, tnau~ura~ Il..
!a temporada; JUARU:.l1 1 6 d.e
T18f:UtE;I;

Telèfon 11882

CEFENSEM.EL TEATRE CATALA

*

Avui, nit:
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EL T R EBAlL

L'a spe ete t,e en.IeAde 1 -dI•seurs de I
senyor z ana

economies a les grans companyteí
mantenmt el persou.U modest. àdhll(
IJlJ I)l t: LU tll
millorant llur sttuaclÓ, I limitant el!
El corresponsal a Madrid de La
l li
fabulosos guanys de l'alt personal.
At.LIIR li
NUM.
Vanguardla comenta així el dtsSi paraHelament a la poUUca fl•
1
r· •• ton 1444 11
curs del senyor Manuel Aza1ia:
nancera esmentada- pla de ~ovem
Naturalment, tots els comentaris
El corresponsal a Barcelona de
«Desde que su apar tamiento del
del govern Azal1a que ja es veslluma.
. - PREUS O E S UBSCRIPC IO
d'avui gir en entorn del discur s del
El Sol, escriu.
Poder lo llevó al campo de la opo- es tingués l'encert d'orien~ar d'u•
senyor
Manuel
Azaña.
Heus
ací
el
J
'
61J
liti'
«Las guer:as de toda clase deben sición, no habia pronunciada Pl señor
aarcetonll un rnu
El discurs d'Azaña ha. estat un ner d'Instrucció Públlca Agrlcultu- na manera concreta la polft1ca ecoque li dedica La Publicitat:
10'61
ser condenadas. Porque tan carne Azaña un discurso tan completo co- dels més complets, tal vegada ell ro, d'Obres Publlques, de Sanitat, de , nòmica exterior 1 de tract:ats comet·
f ora. un trrmei ll t
<'.!..a
declaració
categòrica,
solemne, de cañón son las multltudes prole- mo el de ayer ni en Mestalla, donde mèS comp!et. det que s'ha. pro- ¡ tots el3 serveis actius creadors de lclals, coord~antrla amb. ullsn pl.~/1'
erroa Lla llno 1 Por1u&al
que el senyor Azaila feia sobre la in- tarias que en los ejércltos comba- e!lderezó su esfuerzo a comentar con nunclat de mo:ts 3anys ençà. 1No ha , l'Estat. tot 1 qu~ ja no1 estaven
"C::n trftTie~tr•
pas tenor I rac10naJ de treba
pu tes,
·~·'ll'•
tangibilitat
de
la
Constitució,
els es- tlentes caen a millares como los com- ngurosa severtdad la obra polltlca de estat solament el discurs d'un polí-I en situac.ló noretxent, per a portar-~no cal dubtar que la. Situació.
,aures ua1 ~os un trrmeure
querristes catalans la tenim feta, batientes de las guerras soclales que la coaliclón que gobicrna, ni en La- tic· ha estat e\ discurs d'un formi- ¡ ho a a!tres departaments com Guer- del país experrmentarJ.a un mil~ot..U
ora•
'!!!!?-- - - igualment, perquè per a nosaltres es ofre<:en el pecho a los fusiles y a los sesarre, donde se consagró espetial- • dable estadista que ha demostrat ra 1 Marina. 1 altres despese:; d 'a- II!en.t Intens. I això, aquesta ob_:
una premissa indeclinable. Feta sen- cañones de las fuerzas del Poder mente a concretar la posiclón de su dominar d'una manera magistral el questa mena.»
d onentacló econòmica, basa~a en .
se reserves, davant d'una concentra- constituido.
partido !rent~ a los tres o cuatro mat.eix els aspectes polític:; de la' sl-I Deixem feta una lleugera sln~i règ~ deoYeball A:r~ justi~~~\'~1 1
ció de republicans espanyols, per a
1
Una larga y dolorosa expertencla.
a a
es,
Catalunya t.é tot el valor d'una pro- debiera haber aleccionado a Ja Con- problemas pohtlcos que la actualldad tuació present que la tràgica mag- de la part critica del dlscurs d'Aza-lnom P en po
metença I un programa; el respecte federación Regional del Trabajo de ~\a~~ ar;:;~c~~J::ó Pn:~d~~g~<>m_~ nitud de la situació econòmica 1 fi- ~ fla .. Però és que després d'aquest~ es~~eM~urs d'Azaña ba estat la veu,
total a la Constitució vol dir respecte cataluña. que acaba de publicar un elementos, rciterand¿' con acento mà.s , nancera on ha porta,t al país la des- critica va passar a la part cons que ha fet creure al poble amb ei:
r1
. _ graciada actuació .delS governants de trul'tlva, 1 en ella cal posar de re- retrobament de la República.
a tot allò que hi és substancial, I els manifiesto en el que se declara con- vivo la critica del d
d0 al
a versa 0 Y sena les dretes centralistes.
lleu e:S seus propòSits de restabli-~
F GRAU I ROS
catalans hi tenim consignada amb traria a la apllcación de sanciones ¡~
proplo tlempo, los ampllos
Cal posar de rel!eu, com ho ha fet I ment unmedlat de les lleis soc1als,
·
,
aquesta categoria alguna cosa, la al agresor en el conflicte que des- ;n. •
consecueció de la qual ha estat l'ob- pués de la sangria de 1914 a 1918 b~~~ontes de un programa de go- Azaila, quina és la realitat de la única defensa de la classe treballa- n
politlca .ec.onò~ca 1 rinan~era de dora en els moments presents, que
1
jectiu de quaranta anys de catala- ha vuelto a poner en qulebra el con- tido ~ ¿u: ~~ :~o el izqde
•
t b
nza
er lS a. Chapapneta, unlca que havm msp1- tot 1 esser prou minsa ha estat desnisme.
cepto de civilización, mostrando a
Aquesta coincidència per a nosal- ésta a un pueblo que vive en la zona. ~:rc~r~ a a al acto la. base Y el rat tma certa confiança als altres ¡ !igurad:~ burlaaa 1 esLarnida pe18 1
blen 0 Z:als~ ~sas. Podrà ~ecer elements Integrants del bloc gover- governs 'de les dretes. Cal portar a
tres té una significació excepcional. de la barbarte.>>
Eren les Constituents les que recoara todos 1
urso, que op ones nant, incapaços d'onentar-ne cap terme Ja reforma agràna i, com a
DEL~
ge o!r: peroosn~us~Jr¡st~:~~ hna:Jf: p~r si matelXos. I en fer-ho--, tot 1 base dc l'organttzació econòmica del
neL'rlen la legitimitat de les aspira•
J
un hecho evldente de que el pals en- dir-ho .- ha. posat en .parangó la palS, ana! prlmerame~t a. una reor- 1
cions autonòmiques catalanes, i el
,
Govern que presidia el senyor Azaña
tero debe congratularse, y es el ac2n- mentalitat monarqu¡ca d aquests po- ganltzacio de la poliuca de F~an- I
to templado gubernamental que tu- lit1cs. amb la que tenen realment el ce:. Com fer-la? Es aci on cal flXar
solemnitzava aquest reconeixement
;:
H
Informaciones-March no deu esamb tots els requisits legals; diumenvleron las Í>alabras del jefe de ~ deure. de portar a terme els governs mes . l'atenctó per a poder establir
tar
gen.!
tranquil/
Es
veu
obliyat
qulerda Republicana.»
ge donava tma nova penyora d'aquest
repub!loons que el pais rec!a:rna.
després el parangó entre les dues
a reconèixer que..
De1xem de banda Ja cnt1ca del poittiques en pugna.
reconeixement. Per als que cap ad<(PESI M I SMO
«¿Cuàntos mlles de personas asisEL ETIOPE. - Estoy viendo que ~ersitat ni episodi nefast pot fer-nos
d~tre agrari-blader, de la protecLa poo1tica de la Finança cal asEn la darrera reun10 del Consell
de acuerdo... >> trontollar les nostres conviccions au- t!eron al acto celebrada ayer a las
JOC
IS
ClO RoS i~tere:;sos pnvats de les grans sentar-la damunt les bases trlbUI.à· I dlr':_ctlu del Front Unte de Treballa·
58 van a poner por fln
(De «El Sol».)
tonomistes, ni minvar la nostra fe puertas de Madrid con pretexto de
compan~es,. 1 dels problemes ex te- ries, 1 aquestes cal iru;1mar-les en el 1 dor~ Mercantils: es prengueren e~
Aquest és el titol d'una comèdia nors 1 mtenors que crea Ja S1tuac1ó més recw esperit de jusllcia so<:1al. Iseguents acords.
en les aptituds del Govern dels ca- un d.iscurso del señor Azaña? ¿Dos.
però no aniria gens malament actual del Ceptre de Contractació I diU Aza¿a: «A través de la poll- .1. Després de llegides les declara•
talans, aquesta mostra de compren- cientas mil? ¿Trescientas mil? ¿.Mà.s
aplicar-lo a l'article que Ma11ucl de Moned~. tractats a fons pel se- tica de 1-'lnances, manejant la r..:· c1ons del gestor g?vernatlu de Tre•
sió fraternal ens enrobusteix la con- toda via? Lejos de nosotros la Idea
Brunet publica a La Veu de Ca- nyor Azana, per a concretar-nos a lorma fiscal i l'estructura dels pres- ball de la Generalitat, publicades a.
fiança que hem tingut sempre en de quitar al acto su enorme trascenta:unya, de la Catalunya de la l'estudi que féu dels pressupostos i supostos hem d'anar dlrectam
. ent a «La N~hel> del dia 10 del corrent 1
l'esperit de renovació fecunda que dencia, y mucho menos su lmportancia
numérica. Aslstieron, sin duChade i de la concòrdia. Manuel finances de l'Estat, base de la Vida trencar 'tes grans concentraciOns de repr~mdes per altres diaris, sense'
representa l'esquerrisme republicà. a
da
de
ningún
género,
muchos
millaEspanya i a Catalunya.»
~!tu~~t~f ~escrtietl,u1vl·ina~tgricale ;qubet.liess. econòmica d'un poble.
riquesa territonal i mobiliària'. A- ~uel fdms aratldl'esmendtat gestor les
r es de hombres. En otro Jugar de
•
De quina. manera vol arribar Cha.
é
d
t· L'hem de · ag esmen es, a. esgrat del to
este número ofrecemos al lector foJa ho veurà l'ex-seminarista ~i paprteta a. la nivellació del pressu- I fegelX m ~
aJanl'impo&t a. tra I el lèxic que en elles s'empren qu~
tografías de esa asamblea. Por elias
cad~ dia és_ més impOSSible que post? De la manera més Imprudent tren~r ~tar~~ 31eJslació de' Flnan: rellar-se contra el .senyor Torrenta
podrà juzgar de la multitud ingente
gov~rni Azana/
1 reacclonà.rta reveladora d'una ves e
é
t d I Dalmau per les injuries conttngud~
«~! alguna vegada el sen~ or Aza11a menta.;¡tat s 1~ XIX 1 ue demos- ces». I per a tl.eixar m s concre a .a en les referides declaracions, solli•
que se reuruó. ¿Para o!r al se11or
El Liberal desfà el paraUel que Azaña? ¿Para entusinsmarse con su amba a governar-cosa que cada dia tra tma des:nelxen
deq les neces- encara la seva afirmació ~clare~x citant a l'efecte l'acte de conciliació
volen fer les dretes... sense acon- palabra fría y pedantesca? Nada ae sembla més Impossible- estic segur sl tats del a.!s Chaça rieta vol ni- que cal «.. .implantar la tnbutae~ó previ per a poder Interposar la cort<'
seguir-ho:
eso. Para ejecutar una concentra- que tomarà. a veure, però dirigit con- vellar el p~essupost Pfe~t economies sobre patrimoni per a an~r vers~~ responent querella criminal davant
«No tlene fundamenta la partdarl ción, como un Ejérclto, que hace un tra ell, el mateix gest d'odi amb què Sl en lloc de ca de Govern fos u¿ 1 finalitat de justícia SOCHl que ~
la jurlsdlcció ordinària, car s'estima
que quieren establecer algunos--¡nl alarde de fuerzas.»
fou saludat diumenge pels ant!rrepu- alcalde gestor erf diria fent adminis- rep!esenta. i manejar tant la tribu- que pel s.eu nomenament governatiu
tac1ó
directa
com
la
in<Lrecta
Sigui com sigut, a veure st so- blicans. I llavors, com reaccionc.rà el
per
que declr tlene quiénes son !-entre
a
no reuneiX les condicions assenyalabrepugen aquestes xtjres, malgrat senyor Azaña? Veurem atribu 1r-ll en tract6 · I Aza?a ho va dir e 1 diunien- acabar amb els privilegis que tenen des per les lleis perquè pugui éss~
la afirmación de ufrente único» que
aquesta ocastó una altra frase com la ge passat duna manera. ben .clara sostretes de la càrrega fiscal les w - considerat Conseller de la Generaque les donen disminuïdes.
supone el a{:to de Izqulerda Repu.
de «tlros a la barriga»?
, que «és quelcom rmpmden~ afirmar ne> més riques I poderoses de la so- lltat 1 com a tal ésser emplaÇ3t da·
blicano y el conglomerado derechisExamineu-lo com vulgueu, aquest q~e un pre!i?upost com •1espanyol. c~etat espanyo!a, 1 que no seguel- v~nt el Tribunal de Garanties.
ta que trtunfó por coyuntura en las
miting
del
camp
de
Cornillas:
només
d uns 4·500 rrulions de ~setes. en el xm pesant la major part de les càr2. Que tenint en compte que el
elecciones de novlembre del 33.
«MARE NOST RUM
Detall Ull esperit de contradicció pot haver qual U?b~i enorme Cuentlta\s del ser- regues tributàries damunt els pobres decret del senyor Torrents anuHant
¡No
hay
parldad!
El
!rente
úniPalsaje Mediterràneo.»
associat
aquest
orador
amb
aquebt.
I
velS
pu
·
es
no
el?
an
crea
•
a
tres
que
ja
no
poden
més.»
els «laudes» de Detall I Alimentació
CO>> de izquierd11s està presidida por
<De «Pravda», Moscou.)
ARf'S, fl públic.»
estan mal dotats, 1 ~n què una ~ran
Com arem ara les dues mentall- (amb l'aco~d del Conse~:I gestor de
una unidad moral que no tlene aquel
lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! l ~art del personal publlc al serve1 de tats: del Govern Chapaprieta i la 11a Generah~tl. es cons1gna que a·
conglomerado. Republlcanos del cen- 1 1 Estat també està mal, pagat, és del futur _ i el poble vol que aquest q~est està d acord amb la resolucl(\
tro y de la izqulerda fueron unidos
pugui nivellar a força deconomies.» f t
Go- dictada pel mm1sterl de Treball «r~
1 massa lluny
con socialistas, comunistas y slndiM~Jlr~d ~~ gtposltad! a la nit <\ Però el que és més monstraós del v~_;:.r ~ñ~1gula
primera volent 'li· I solució que no ha estat publicada. en
calistas en las elecclones glortosas
a l' Òd
e rreu acr -{!ue arrl.,a eas - 1 Azaña. ho demostra amb vellar un pressupost a. base d'econ()o cap text legal», anuHant els esmen-.
del 12 de abril de 1931 para proclamlt;;_er 0 r~:!
"ct les dotzeli tot detall - és que després d'haver mies fetes a. costa de tot el que re- tats «laudes». desautoritzant aixi el
mar la República para abrtr con
r
rt'd
ls
r a-, no s 1 suprimit Direccions generals o' .ma presenta un avenç cultural econò- conseller que els d1ctà d'acord amb
1
esto un cauce jurfdlco que en régiaepfes ctnca 0 sre~ s'í:s~~a\arl~ ftdns nece351tat bàs1ca per al desenvolu- mlc o social· és a d1r, atÚrant el ~1 ~acte colde<:tlu signat per patrons
men de libertad tuvlera la base firencara que vagi segellada a~bar a, pament econòmic del pals, consigna- ritme acceleràt que els primers g')o Iia~ rers 1 que. per tant, la Generalime de la soberania nacional y destereu ur ent A u t
cor- clons per a biblioteques, dotacions verns de la República havien imprt- 1 • no recorrerà conl!a l'acod del
rrara para siempre la tirania de la
servei car i lentíssim la no;tra · rJa~~ióc;~.s es repeteix n per a museus, institucions d'ensenya- mit a la marxa de l'Estat en bé id 1 mmistre dava?t el Tribunal de Gaautocracla monàrquica, ya que se h ament ~rmb els conse:~~;;Psé P~;t~~~- ment, i altres coses indispensables millorament econòmic 1 social del po- ~ntiesttfOI~Stlt~clonals, el F. U T.
bía. comprobado que la Monarquia
que cal corregir
els, 1 és normal a tot 1
• per a lo. vida en tot pals civilitzat, ble. La segona, volent mantenir, i
·• ve an pe s lnteressvs dels ~
era incompatible con la Constltución
e servei.
els pressupost resulta 100 milions de accelerar més encara el ritme vers brers del ram, tan injusti.ficadr.ment
democràtica que le dió Cànovas al
Es absurd 1 lamentable el que està.
A
tot
arreu
del
món
el
correu
aeri
pessetes
més
alt
que
el
pressupost
el
millorament
social,
però
a
costa
atropellats,
mterposarà. recurs con·
restauraria.»
passant amb el servei de correus per és sagrat quant a la rapidesa del més car fet quan les esquerres es- que els que ho tenen tot cedeixin un·1 tra la d~sposlcló del mlmsten de Tle.,
1
avió, que, si algun sentit ha. de tenir re~artiment. A tot arreu menys aq.Jf. tnven al poder. A causa de què? part als que no tenen res. La menta- ball ~ acord del Consell dd In Geés, evidentment -1 per això és molt Aqul es paga més, cal dt~sltar la Deixem que parli Azaña: Perquè litat Chapaprleta és la mateixa qu~ neralltat, davant els organismes
més
car-, el d'un repartiment ur- carta a últúna hora en busttes es- el que s'ha fet ha estat treure dl- h dels directors 1 consellers d'aque- competents. .
«APAGON IN EVITABLE
gent: de minuts.
peclals a. Correus, cal molestar-se,
lles companyies poderoses, que, men3. Fer avmen.t a l'opinió públiCSt
tAtenclón, que va a soplar!ll
Per ara passa eJ:actament al con- prendre totes 1~ precaucions... i ia
Qul! hi diuen les dretes? Home,
tre ells i els que els volten ¡ adulel1 que les declaraciOns del senyor Tor·
IDe «El Liberal».)
què han de dir I Que la concentra- trari. El correu dels avions regulars carta es repartelX quatre I cinc hoguanyen sous fabulosos, quan arrioa. f rents .Dalmau, reportades per «lA
ció (?) feixista de El Escorial Madrid-Barcelona o viceversa, per res després de l'arribada de l'avió que es prenguin les mesures neces- el moment de fer economies coml!n- Publicitat» del dia 18 del corrent
exemple, es reparteix amb una len- correu.
ttngué més ~xtt.
sàrles per evitar aquest absurd que cen per acomiadar el personal suo- ~es. en lt:s quals es diU que l'anullaEvldentment hi ha remei, sl es vol. el correu urgent per avió sigui re- altern de sous modestos, sense mirar e~ ~els «laudes» es una mesura que
Llegiu, però, aquestes paraules tit-.Id exasperant que, per de promp1 ha contnbu1t perauc afavoreiX
te,
nl
justifica
la
necessitat
de
raUna organització millor del servei partit immediatament -que per at- que porten la fam 1 la misèria a e
de Heraldo de Madrid:
del servei ni el sobrepreu ~ de correus suprimiria Immediata- xò és el servei 1 per això es paga moltes llars treballadores. La menta- els treballadors mercantUs, 1 altres
«Para que las derechas digan que piqesa
ment el defecte. ¿Seria molt esperar més!- als seus destinataris?
Utat A1.aña és la que Imposaria les 1 mtotnstlruòosltaà.ts d·aquest calibre, que
España esta can elias. Para que ha.- que cal pagar-lo.
o a x ser degudament contestdt
blen de la anti-España. Para que dipels prop1s ~ fectats en la ¡¡ran asfamen al pueblo espafiol. Trescientas
... JI
semblea que el 1<' U. T. M celeb~'"'
mil, cuatroc1entas mil. Qulnientas
rà ei proper drjous dia 24, a les deu
mil personas -¡quién es capaz de
del vespre en el Gran Price.
calibrar en cifras el torrente mult1tudinar1o del àomingo!- fervorosamente alentaclas por un mismo Ideal:
NOTICIARI
la República, como base de la demoASSOGt AGIO DE LA OE•
cracia española, como base de todas
PENDENOI A
M ERCANTI L
Jas anslas de progreso y de just!cla
DE BARCELONA
social. ¡La República, como tlmón Y
Aquesta Assoc1ació recomana a tots
crtsoi del porvenir!
f els seus socis que no deixin d'ass;s·
Orden. Templanza. Vibraclón ho_ntu a i'Asemblea que tindrà lloc demà,
da y contenida. Presencia de convlcdijous, al Gran Price, organltzad~
ciones y de sentides despiertos. Conptl
Front Unte de ~rcballadors Mer·
densaclón' d~: volutades y energias
cantils, Ja que es tracta d'un assump.
fe<:undas.
España.
España
en
actitud
«t~•AHLA.NA.- Pero, hornbre, John,
tt de gran Importància per a la lostu que tan enamorado estabas úl· de creación, vlgilante, junto al surco
tra clas•f'
de
su
destino
glori.oso.
De
cara
al
timamente de rnl, ¿te niegas a escu·
porvenir, Jubilosa, pero con la conchanne?
.. mDfloA T Ot:. L A U. G. T.
JHON BULL.-Qué quleres, hlja; ciencla tensa de su responsabiiJdad.
DE LES INDUSTR I ES FA·
estoy haclendo de acastigador>l y ten- Sin rencores, pero justiciera.
BR I L, T EXTIL I ANEXOS
La. República. en alto, en su mego que sostener el tlpO.>l
A l'ObJecte ct·assabentar els cama.
rtdiano.»
<De eLa. Naclón».>
rades militants d.: «La Untó General de Treballadors» del Ram TèK•
til 1 Fabril del nomenament dels Coels assistents - que passaven d'un
mitès de Fàbnca, se'ls prega que pasNOTES POLITIQUES
centenar - adreçar una telegrama
sin per l'estatge social (Meridiana
d'adhesió a l'acte d'Azaña 1 un altre
núm. 128, pral.), l:ls dies feiners, Jé
a Lluis Companys i altres presos que
6 a 8 dc Ja tarda
Els dissidents de Lerroux. - Dls- lluitaren per un ideal. Ambdues proI
~abte pasat. tingué lloc al Restaurant posicions foren acollides
amb gran
'
ASSEM BLEA DE FUNGI O·
Sport, el sopar d'homenatge orga- entusiasme. Tot seguit, l'homenatjat
NARIS MUNICIPALS DE
nitzat pel Partit Republicà Radical llegí unes quartilles d'agraïment 1
CAT ALUNYA
Democràtic de Catalunya <dissidents quedà tancat l'acte.
El diumenge passa<, .. les 10 del
de Lerroux) al, seu Secretari General
Delegació reoberta. - Se'ns comumati, tingué lloc, al local de l'Assosenyor Gaspar Establés Malo.
n1ca el següent:
ciació Instructiva. d·Empleats 1
L'acte tou pres1dlt per l'ex-regidor
«Aixecada la clausura. d la DeleObrers Municipals de Barcelona, la
de l'Ajuntament de Barcelona i Cap gació del Districte Vll. Caius Cell,
reunió dels representants de les >\sRegional del Partit, senyor Pere Fi- 7 Hostafrancs, el Consell Adminis1sociactons de funcionaris de CataluÇUeres, el qual, després d'haver fet tratiu es complau a assabentar als
nya, prcviament convocats per Ja.
\IS de la paraula algunes represen- soc1s 1 simpatitzants la reobertura
«Unió d·Empleats I Obrers Municipals
tacions ass1Stents, pronuncià un in- de l'esmentada Delegació que r esta
d~: Mataró i Comarca».
teressant discurs.
oberta des del Dissabte passat.»
Presidi la Ponència, Integrada per
El senyor Figueres començà el seu
Nova Junta.-El Casal Federal del
le:. representacions de Sabadell Tar~
Parlament. !ent història de l'evolu- Guinardó celebrà. el diumenge, dia.
ragona Girona, Lleida, Tarragona
ció del republicanisme català. Recor- 20. la Junta General Ordinària per
L'Hospit:llet 1 Mataró; aquesta dar~
da que ells varen ésser els primers a elegir nova Junta Directiva.
1rera porta.va l'ordenació de la discus·
c¡ue aixecaren la bandera de rebel.lió
La constitueixen els senyors se,sió.
contra la polltica del senyor Lerroux, güents: Josep Glbert: Salvador PeExaminat el treball r ...aUtzat per la
Per considerar-la inconseqüent.
Iarnau; Francesc Pelegri; Andreu
,Ponència, es redactà deflnltivamentl
A conttnuo.ció declarà. que el seu Gallardo; J osep Artigues; i'erran Sael document que \Q ésser aprovat per
Partit era autononusta 1 que, per las; Josep Mltria Cnrreras; Manuel
aclamació 1 que ha d'ésser elevat a,\
Per tant, acatava l'Estatut votat per Jové; Josep Margarlt; Ramon Oliconseller gestor de Governació.
les Constituents. Afirmà que LetTou.x vella; Ricard Pla.
Aquest document recull par t de tes
bav1a lliurat la República als mo«L'Insurgentn. - Se'ns tramet la
Inajornables aspiracions dels funcionàrquics, fent mln1stras una sèrie següent .1oh. amb prec de publlcanaris.
dta'homes, ineptes, 1 sense cap vitall- ció:
S'acordà sollicitar hor.\ per a reat repupllcana.
«El Comitè Executiu del Partit Calitzar el lliurament (.,flclal del docu·
.L'orador, ocupant-se de la politlca talà. Proletari ha acordat reempren~ent; també s'acordà Invitar a l'esd actualitat, féu destacar les f¡gures dr~ la publi..:ació del seu òrgan, el
mentat. acte els representants deiS
~e haVien de restaurar l'autèntica qual sortirà dintre de pocs dies arnl)
CoRegis Oficials d'Interventors i ~e
~Pública del 14 d'ablil: Azaña, Sàn- l'orientació de sempre. Serà. un ferm
cretaris, com també de la FederacJó
ez-Roman, Martlnez Barrto i Com- propagador de la unlficacll obrera
Catalana d'Empleats i Obrers Munt•
Panys, al qual dedicà un viu re- ccncretada en el Partit Socialista ··'I!
cipals.
tord. Afegf, que davant de les ctr- catalunya.»
Hi assistiren le::. representacwus se~mstànclrs, s'havia dc propugnar
P. N. R. r;, - El Secrctanat -.t•·l
güents: Baix Ebre, BaiX Llobregat,
""'r una decidida unió d'esquerres.
Partit Nacionalista Republlc-à d·F.sBadalona, Santa Coloma de Grame• Segutctnmcnt, el senyor Figueres qt.erra (;ns comunica que les oficln~
net, Igualada, Vilafranca, BaÍ.'< Pe~t remarcar algunes etapes de la de la seva secretaria han quedat lnsnedè;;, Calella, Montblanc, Valls. Sa.J.·
d'unva vida política. glossà els homes U> Hades ri carrer de Girona, 73. pral.
ta. Coloma de Queralt, Manresa, Cot1 hl~tortal tan brillant com Pi 1 Una conferència del doctor serra
marca de V1c, Comarqaes Guomnes,
~rgau, F1gueres. Sol 1 Ortega, Sal- Hunter. - El Centre Republlcà del
Reus, Barcelona, Granollers i les poI ..~on •. Blasco Ibàçez, Vallés i Ribot Poblet, carrer de \'alèncla, 458, baiblacions representades en la Ponèn:
"'enendez Pallarés.
xo;¡, ha organitzat un cicle de confeela. Totes plegades portaven la reIlo~tuacà durament Cambó 1 la se\·a rències, la primera de les quals es
presentació d uns 12.000 funclonaiis
te:n ca 1 recordà l'episodi de l'a- donarà el \i.nent divendres, dia 25 lel
municipals de Catalunya, o sia la t?qu P~t d'Hostafrancs i l'oposició corrent me:;, a les 10 de Ja nit, ..
talltat dels funcionaris catalans
ll•c l havie. aleshores entre el par- càrrec del catedràtic d'aquesta Unit ij l'adical del Sf.'nyor Lerroux I la versitat Literària senyor Jaume SerASSO CIA GIO D'EMPLE A r s
D'AGENTS DE D UANES
11¿a. L'evolució que han fet aqu~ts m Hunter. el qual descabdellarà I
beñ Pllrtlts - digué - ens mostra. tema:
GOt~SI GNATARIS, ARMA!
L' bé l'amor que tenen per l'ideal.
«Orientacions culturals per als
DORS I SIMILAR S
~l'ador acabà el seu parlament 1 obrers•.
El Consell D1recttu de I'AssOcm.::ó
El Consell Directiu Invita tots d!
tut estant que mal no s'ha.u.rla er~
d;Empleats d Agents de Duanes. Conels Jue el Partit R11dica.l retornés socls l ::impatitza. t.s a l'esmentada
s.gnatarl!';, Armadors 1 Similars praa la ns a la q¡randeza•; els havers conferència, que &erà, tant. pel tega l'assi.stè:lcla a l'A~emblea 'genetl clerecia i les t.arifes ferroviàries. ma com per la. personalitat del conral del F. U. T. M., que tindrà lloc al
senror Figueres proposà a tots ferenciant, d'Indubtable 1.nterès.
Gran Pricc Wasano\es, 5), demà. ui·
jous. a tes 10 de la nit.

La República
i Catalunya

Una actitud
inexplicable

Un bon discurs
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Ha d 'assistir-hi tot e l proletariat Mercantil
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Retacio de donatius rebut~· a les nostres oticmes
'H1mimstratJves (Ronrla Universitat, 25. oral.)
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El doctor Bosch Gimpera dissertà
bre la cultura obrera a la Univ
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Delfí Cornellana. .. • .. . .. •
Antolll Bernat ............. ..
Simó Tarragona. . .. .. . •..
Ramon Corncllana. .. . .. .
Josep t.1ora .............. .
Josep Verd.is ... ... ... .. .
Jaume Viladot ... .. . ... .. .
Josep Sega.rra ... .. • ... .. •
Ja..:1nt Puig ...............
Un humanitari ............
Francesc Torres ......
Josep Torné.............. .
J. c. J .................. .
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UN GRUP DE CATALANS

D'ESQUERRA:

1'- J. s ..................... .
0'50 M. F ............. "' .... ..
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l'a

D. v......................
B. B ..................... .
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E. B .......... .......... ..
• G. V......................

l'=

ltt:L ~s

A l'Ateneu Politècnicum

La nos1 ra subscripció
UN GRUP D'OBRERS I
OBRE.RBS DE LA CA~Um:J. anterior ... •.. 151,750'SA FARRERO 1 CIA.
1't 21 seuna.r1a1.
:t.nttml Vidal ........... .
un , esqucrraneli del carAntoni Mengua\ ... ... .. .
• de Rades. del Poble
Eduard Sale::.... .. ..........
St'C . . . . . . . . . . . . . . . . ..
6'- 1I Francesca Ferrer ... .. . .. .
\Jn •cnedora de diaris de
J. B .................. ..
2'- Jos~p Vllnita ... ... ... . .•
l'E-;querm .............. .
Unu nola de l'Esquerm .. .
1'- Joan Sevillnno ...........,
J:> e J Compnnss 1 ConseJesus Hem.mdo ... .. . .. .
llrrs. Francesc Boscil .. .
2'- Joan Cano ... .. . ... ... .. .
tTostp Brenn:Judo, d'Horta.
LIUlS Gutièrrn ........... .
3' - Mana Santiago... .. . ... .. .
dc Sant Joan ... ... .. .
1'- Salvador Medrano ........ .
J ... ...... ...............
5'- Cnstòfol Cnno ........... .
Angcl Ismer& ... ... .. . .. .
VIcenç Lahoz .. . .. . ... .. •
Dues catnltncs de Corne5'- Al!ons Madrueño ....... ..
llà .....................
10'- Mercê Lópn de MadrueSalvador J.<'ortuny ........ .
3'ño .....................
Un "!l:gudà .............. .
T. (;,.rreras .. . .. . .. . .. . •..
2'- Artur Ju!ve ... . .. ... .. .
1'- Antoni Salvador ........ .
M. <.;. ~rrems .. • .. . ... .. . .. .
2'- Antoni Abella ... .. . ... . ..
Mar RipOll ...... .. .. ..
2'- A la memòria de Jaume
Nuri Ripoll . .. ... .. . .. . . ..
2'Bravo ................ ..
Marl'" Solé .............. .
Auto :U Campa nins .. . •..
5'-¡ Daniel Bravo ........... .
1'- Domènec Barrera ........ .
LI. D ..................... .
1'- A la memòria de Macià .. .
M. M ..................... .
2'- A la salut de Companys .. .
J. }.4' •••••••••••••••••••••
l ' - Enric Casals ............ .. .
x ....................... .
1'- Eduard Gutièrrez ........ .
J. F ................... ..
1'- Daptisla Ventura. ........ .
Jl'. Duval ..................
1'- f'.:mcesc Algarra ........ .
J. p .................... .
1'- Ferran Martínez ....... ..
P. K .................... .
12' - Francesc Pinós ........... .
Un grup de Jull.&nistes .. .
5'- Josep Pérez .............. .
A Ja memòr1a del seu pare
1' - Joan Fern'r .............. .
Montserrat Montaner .. .. .
Ange¡ Uontalla ........ .
1'- ~ Joan Artés .............. .
5'- Joan Burgucs . . . . .. .. . .. .
Seuyora Gertrud.ls... .. . .. .
Joan Sànchez . .. ... .. . .. .
Fs.mll!a Fonoll Segtú <deu2'- Manuel_ Gtmènez ... ... .. .
re setmanal) .. . ... .. ....
2'Magi
P1joan ... ........... .
Un de Gelida .. . .. . .. . .. .
3'- Manuel Beltran .. . ... •..
CO<tina ................. .
25' _ T. PlllÓS .. . .. . .. . ... ... .. .
l'erc Blasi ............... ..
Joan Gme:; ............. .
D. D., per al pròxim reConxít<:ta Monguillot ... .. •
tom dels nostres empresonats ............. ..
5._ Antoru Toruiu, ......... . ..
5'- l''ran cesc Barril ........... .
~ost:p Quer ............. ..
Lluili Mongtallot .. . .. . .. .
Els mateixos de cada setmP.na ............. .
S'jO Pilar Jov •· ..... ........ .
;Joan Casasayas... ... .. . . ..
1'- Roc Collado .. . .. . . .. .. . .. •
Filar Redondo .. . •.. .. . .. •
1'- lndale::i Cannon'l. ... .. ... .
:Antoni Casasayas ....... ..
1'- J. B ............... ......
J . D ..................... .
5:-l STA. COLOMA DE CERT. A . ................... ..
l - 1 VELLO <Colònia Güell)
JJ'n grup de lltògrufs, de
(4.a vegada. I
T. G. Ll., S. A:. <39 vegada) ................. .
12.50 Llu ls Oro ................. .
Conxita Bacarlsns ........ .
~Arnúnyo» (quota setma2'- Josepa o.J ..
nnll .....................
•
Angel Berna~ .. . .. . .. . .. .
Arcàdia Mas <quota men, _ Josep Castauera ... ... .. .
sual> .....................
5.
Joan Comns......... ... . ..
A. S. A. E. (32 vegada) .. .
7 50 Joan Novas .............. .
Valentí Novas Vlntró .. .
UN GRUP D'OBRERS:
Francesc Novas ........ .
T eodor Toblas .. . .. . .. .
3'- Antoni Margó .. . .. . .. .
Josep Colomé ... .. • .. .
3'- Joan FonL .. . ... ... •..
Josep Gene ............. ..
2'- Angel Marti... . .. . .. . ..
Joan Ayuntl .............. .
l ' - Ramon Oro Pous .... ..
Ricardo ............. ..
1' - Rosa Costa . .. .. . ... .. .
Joan Soler ... ........... .
l ' - Josep Oro Costa .... ..
MarceH! Prats . .. •.. ... .. .
2' - 1\Uquel ~antamaria .. . .. .
Murià Colom .. . •.. .. • .. •
l ' - Vicenç Calvo... .. ........ .
Valentí Sala .............. .
l ' - Antoni Pascuals... . .. ... .. •
Josep Roman ... ... ... .. .
1'- Josep oro ................. ..
Josep T eixidó ... ... .. . .. .
1'- Lluis Morgo .............. .
Joan Moreso............. ..
1'- I Pauli Casanovas ........... .
Josep Solé ............. ..
1'- Enric Santamaria ........ .
X. X.......... ......... .. .
l ' - Miquel Comcl1~1S ........ .
J:>lus Virgili .. . ... ... .. . .. •
1'- Rafael Campderrós ... .. .
Joaquim Blrge ...... ..... .
1'- Pere Ventura .............. .
R amon Palau . .. •.. .. . .. .
1'- Joaquim Ribas .......... ..
Un entusiasta ... ... ... .. .
1'- Ricard Palla rés ........... .
Martí Figueras ........... .
1'- Frederic Orc, ...............
Alcàccr .................... .
1'- Francesc B~rga ........... .
:.7oan Bernaru ... ... ... .. .
o·so Re.mon Poru. .. . .. . .. . .. • .. .
Joan Ma.rti .. . ... .. . .. . •..
l ' - Ramon Oro .............. .
PJedrafita .. . .. . ... ... .. .
1'- Estanilau Fll{Ueras ........ .
Frederic Tuset .. . .. . ... .. .
l ' - Modest Gava... .. . ....... .
Pere Cortadella ... ... ......
2'- Jaume Ramisa .. . . ....... .
NiCQlàs Botaña ...... -- ...
0'50 Marli Oro .. . .. . . .. .. . .. . .. •
Josep Vidal ...............
2'- Ramon Oro Farret... .. ... .
xx.. ....................
0'50 Pere Noé ................. .
Josep Camps ............. ..
l ' - J!UUDe Sospedra ........... .
Josep Mailé . .. ... . ...... ..
0'50 Emili Jané ........... ...
Rauwn Plata ... ... ... .. .
l ' - Antonlni Calvo ........... .
M. LÒ¡>€'Z ............... . ..
3'- Miquel Comellas ... ... .. .
A. Guàrdia .............. .
0'50 Climent Pa!lsas .. . .. . .. . .. .
V. Agustí ..................
1'- Vicenç Santamariaoo ... ... .
M. 1\Iarchorl .............. .
1:-~ Climent Cortès ........... .
T. Mumbianes . .. ... .. . . ••
1 - Jaume Casanovas ....... ..
:A. Bou .................... .
2'- Ramon Roure ........... .
Pul¡;martl. ................ .
1'- Gonçal Martí ............
Lorcnte ................ ..
0'50 Mercè Moya. .. . .. . .. . . .. .. .
Bernadas ................. .
2'- Pere Roig ................. .
(iih ... ............... .... ..
Josepa Pasqual ........... .
Jovell .................... .
2 - F. J ............ .... ..... .
Un humanita.ri ... ... .. .
0'50 Carme Ftúquet ... ... ......
M. Navarri ...............
2'- Maria Vila .............. .
Vic tor CosLa... ... ... ... . ..
2'- VICenç Martinez ... ... .. .
Ricnrt ................... ..
l ' - Marià Qumtana......... . ..
.Tena A.................. .
1'- Jaume Noya .............. .
J. Sardà ......... ....... ..
1'-, Agustl Caro!.. ........... ..
(iraells .................... .
1'- Joana Ventura .. .
J. 1\tnrtinez .............. .
0'50
Allnuzara ................ ..
0'50 Llws Aragay.............. .
Planas ................... ..
0'50 Zacarias Morros <TorreVendrell ............. ..
0'50
dembarra> ............. ..
Arecs .................... .
0'50 Un grup d'am1cs de H R.
J>alla.rés ................. .
0'50
B. cmei1SUR.!) ........... .
Un esquerrà de Montga1. ..
Un
de Sants ............. .
~ GRUP DE PATRI().
Un lleidatà 1 una barceloTES CATALANS:
nina ................... ..
Planes .... .... .......... ..
5'- Uns catalans dels carrers
Contijoc ................. .
5'Tamarit i Urgell (35 veGarcia... ................ ..
3'gada> ......
Colominas .............. .
2:- I EX-JUtge munlcipal ... .. .
Marti .................... .
2- Joan Pons..................
Casanovas................. .
l'- Joan Prat ................. .
Vendrell ........ ......... .
1'- Aurèlia i J.l.'larta Cnrb6 ...
Barbarà ................ ..
1'- J. P.areUada cquota setmaFerrer .................... .
1'nal ............ ........ .
Tar1·ades ................. .
1'- M. N., soci del Cadcl ..... .
Manresa ................ ..
1'- N. N., de Sitges...... .... ..
Altimis ................. .
2'- Joan Esteva. de Sitges .. .
Monllort .............. .
1'- Angel!:ta F.steva. de Sitges.
Jl'loren~.a ................. .
1'- Jcsep Sanmnrtin ....... ..
Ballesteres ........... .
2'- Maria Blanch ... ... ... . ..
Lluís Serres .. . ... .. .. ..
2'- J. A ......... . ............. ..
Campins ................. .
1'- Carme Caï1elles ....... ..
Cullelldevall .. ... ... .. .
1'- Andcna Galceran ........ .
Blanc ... .............. .
1'- !1 Llul.sa Samsó ........... .
Perla .................... .
1'- Manuel l'iguerola ....... ..
Juanola ..................
1;-~ Unes esquerranes <quola
Palmer .........
1setmanal) ......... .. .. .
D encàs ...... ..............
l'- GefllUlns Torrents. de AVilRjoana ............. ,. ...
l'renys de Mar .......... ..
Ma,·mé .....................
1'- Albert Andrtu 1 Puig .... ..
l'radera .....................
1'- Josep Orpinell .......... ..
Brugat .....................
1'- J. J. Petit .............. ... .
Monclús ................. .
2'- Josep Nogué 1 nus........ .
Salas .................... .
1'- V. O ......................
Re~ ..................... Una Igualadina .. . .. . .. . .. •
'1\nü .................. . ..
1'- 1>.1. Ginesta ............. ..
J. C. Ll. ......... oo ...... .
~·- Familia Rius c!cl carrer de
Foix ........... ·-· ..... .
1'l'Hosplt::!.l 1quoto. setmaCuscó ........ . ........ . ..
1nall .................... .
El nen Antoru Contljoc .. .
2'- O.nc d'Esquerra ... ... . ..
l1ercé Monelús. a la meJ. c. í P. R. <quota menmòria dels companys calsual> .................... .
gu~ ............. ... .. .
5'- M. S .................. .
D olors MonC'lús. a la meNena Mana Arban~s <quomòria. dels companya ca.tta setmanal ... ... ... ...
5'gut.s .................. .
Un del Tarrós J una da
Torregrossa. per la lllbierCA'fORZE DE BONA FE:
tat .................. .. .
0'50 Familia Canilla... ... ... .. .
A.ngel Rlsuenyo.. . .. ... •..
0'50 Antoni Verdls ............
:.'Josep Ulagostera ........ .
o·so Ploiencl Casany.......... ..
l'erc Valls............... . ..
01i0
Sebastià Cas .............. .
Joan Bta Ripoll ... .. ... .
0'50 Antoni Jo\·ell ... .. .
M. Ponz ................ ..
0'50 Ramon Jovell ... ... .. .
Nm de Pontons.......... ..
0'50 Josep Clu.n ... ........... .
Josep Massó ...............
o·so Joscp Ouarcb ............
J.Irrcè Rrcart ... ... •..... .
o·so Ramon Faixes .. • ... ... . ..
D aniel Casals ... ... ... .. .
o·5o Josep Jovell .............. .
Josep Giralt ............. ..
0'50 Jaume Cos ............
Antant GU"ait ... ... ... •..
0'50 Josep Granyó ... ... •..
IJn de P'. N. R .............
0'60 Ramon V1ladrlch ..... .
&Iaxim Igr.l .. . .. . •.. .. . .. .
0'50 AJJ.Sel Granyó ... •.. .. •
l!llDuel Ricbart ... .•• ...

D'OCTUBRe

, - A. V ..................... .
1
0'50 A. H ..................... .
0'50 l'.i. M. .................... .

l ' - F. P .................. .
1'- M:. C .................. .
l'- P. P ................... .. .

0'25 J. p ................. .
0'25 P. R ..................... .
0'25 J. M. .................... .
1'- UN G R U P D'ESQUE:W
1'RISTES:
1'- M. F ......................
l ' - M. S ..................... .
1'- A. B .................... .
1'- J. T ................. ..
1'-

A.M ...................
1'- J. M .......... . ..

1'- F. T ....... ........... .
1'- J. B. C.................. .
1'- M. S....... ........... .
1'- A.M.......... ...... .. .
1'J. M. P ............... .
1'- J. c...... .
1'- J. A D ................
1'- J. C. P . ...... ....... ..
1' - A. C ............ .
1'-

0'50 DE RIPOLL (15 vegada).
1'- Josep Coma ........... .
1'- Vict:nç C3labulg ... .. .
1'- Salvador Poblet ..... .
1'- , MArti Coma.... ..
1'- · Josep R•ba ........... .
1'- Joan Gilell ........ . ..
l ' - R Català Serra ....... ..
1'- Miquel Català .......... ..
1'- Josep Sole .............. .
1'- Josep Bacagaña ........ .
l'- Joan Bacagai'la ........... .
1'- Francesc Ordeix ..... .
1 - Nicolau Portavella .. .
l'- Pere Bartés .............. .
1'- ' Joan Pous .............. .
l ' - Antorú Salomó ............
1'- V•ctorià Fornaguera... . ..
1'- Ramon Deseuras ........ .
1'- D11m1à Costa oo• ..... .
2'- Joan Pujol .............. .
1'- Pere Riera .............. .
1'- Una nena de 14 anys ..... .
1'- Joan Buxeda ...... ....... ..
1'- Jacint Valdepèrez ........ .
Vicenç Fajardo .. . .. . •.. .. •
2'- JOAn Casadesús ... .. .
Josep Pons ........... .
3'- Melitó Campalans ..... .
Gabriel Torrent . .. .. .
20'- Lleonard Gòmez ... .. .
60'- A Planas Subirana ... .. .
5'- Llufs Castell ............. ..
Narcls Gerra .............. .
5' - Josep Torallas ........ .
1 Alfons Mauri .. . .. . .. .
Plus Català ......... . ..
20'- Francesc Sirvent ..... .
10'- Joan c:rlols ........... .
1'1'- UN GRUP D'AMICS DE
3'LA GARRIGA <U vepeia):

2'2'3'2'-

r-

1'l'-

2'1'1'1'-

Josep Garcia ... ... ... . ..
Antoni Bulbena ... ... .. .
M1quel Oliveres........... .
Esteve Ohveres .. . .. . .. . ...
Humanitat ............. ..
Joan Lupon ............ .. .
Isidre ll.1as •.. •.. •.. .. • •..
Jaume Ventura ........... .
Josep Casals ... ... ... •..
Josep Planes .............. .
Miquel Saltó .............. .

2'- R. G ....... .............. .

Andreu M:as... .. . ... .. . .. .
3'- Llu! s Vinyes ............. ..
Joan Pareres ........ .
3'- Lluis Carreres ........ .
3'- Josep Casellea ....... ..
5'- N .................... ..
2'- F ..................... .

5'- Josep Blacaflort ..... .
2'- Joaquim Rosmyol ........ .
2'- Bartomeu Oalvany........ .
2'_ Joan Sallês . .. . .. . .. .. . •..
Pere Figueres .. . .. . ... .. •
Roselles humils 1 espigues
2'daurades 127 rega4al ...
2'50 Ginesta 1la1rosa <27 ag.>.
BmnqUllló de llorer teix1t
5' de pensaments ... ... . ..
2'50

ICo~~ ~~~~~.~- .~~~~
..

1'- Salvador Segués 1 muller

8'-

6'2' 1'0'50
0'50

1'-

1'1'1'1'l'-

1'-

<setmanal) ... .........
Ricard Seva i muller, de
Sant CelODi admiradors
de Companya...... ..... .
Me:c1or Bua. 1<1 ld.......
I.gnàsla Bera, id. fd. ......
Edua.rd Berneda, fd. ..... .
Maria Campdepadrós, fd.
Pere Comas Besa .. . .. . .. •
Pere Garriga, de Tordera
~5.è vegada) ........... .
P. Armengol 1 famfUa. de
Terrassa ............. ..
J . N .• admiradora de Lluii
Companys... ... ... ... .. .
Carme Comorera ... ......
Una que ven verdum ...

1'1'- Bosch .....................

1'-~ E. Barrera ...
0'30 Ardèvol .. . .. . .. •
0'25 J. Teres ......... ......
0'40 Miquel Cortés .. . . .. .. . ...
0'50 Una nena de Tremp ... .. .
0'50 I Josep Vieh, i familia ..... .
0'60 M. B. 1 E. E.... .. ..........
1'- On català d'Esquerra .... ..
1'- Una que no podrà anar a
3'I'Olimpm ............. ..
0'50 Salvador Manresa., de Sal'badell, a la memòria de
2'l'Avi ................... ..
2'- Roser Puig de Manresa de
10'Sabadell, a la memÒria
de l'Avi ................. .
Ricard Manresa, id. .. . .. .
Antorú Tondo .. . .. . .. . .. •
1'- Agustí Abós .............. .
0'50 Isabel Fossas ..... .... ... .. .
0'50 Amàlia Escoda.... . .. .. • .. .
0'50 Assumpció Barnés ........ .
0'50 Antoni Ventura........... .
0'50 Antoni Escoda ..
o·5o Círcol Democràtic Obrer,
f'' ""'
d Olesa de Montstrrat
0'25 On grup d'Esquerm, d'A() .. .J
brera ............... . ..

I

o

.. •

.. o

.. .

0'50 P. I. N .................. .

0'50 1Santiago Gozàlvez ........ .
0'50 Mor ........ ... .............
1'-

1'- Manuel ~'1-iubanys .. . .. . ...
1'- Benvingut Bages <3 veg.).
2'- Un català d'Esquerra... .. .
25'- Dues nenes catalanes... .. .
2' Una dona d'Esquerra ..... .
5'- Recapta a l'àpat d'una. pe5'nya catalana .. . .. .. . . ..
1'- Grup femeni d'esquerra, de
Terrassa .............. .
s·- Un recader, de Terrassa ...
Calvó Fremont... .. . ... ...
M. T. C. (deure eetmanal)
10'- Un d'Hostafrancs ... .. . .. .
Mare 1 filla, de Gràcia .. .
Conrad Maresch .. . ... ...
10'5'- UN GRUP D'OBRERS EB5'QUERRANS D'ARGEN5'TONA:
l ' - M. Cabresplna ....... ..
1'- Jaume Cre!zet ...... . ..
1'- Pere Calvet ...... .... ..
1'- Josep Casanovas ... .. .
1'- Joaquim Parmon ..... .
Llorenç Fa.rré .. • . .. ... .. •
50'- Enric Oalcer:m .......... ..
Salvador Calafell .. . ... .. .
14'- Angel Dlvi ... .. ........ ..
10'- Un grup de rabassaires.. .
2'- Francesc Oliveras ... .. . .. .
2'- Jaume Carbonell .. • ... .. .

3'75
1'-

2'1'1'6'-

50'-

1'-

25'2'1'1'-

5'-

trun.;formació i l'unputs
de la Implantació de la 1urat ~
en VIrtut d'aiXò la reoRepubliC!t
wuverstt.à.rla.
rgann.zac 1
16
El Dr. Bosch Gimpera
ció també a la tasca de/>osa atet¡
unlv_ersltari. la qual digué Patronat
suscitat npassJonades op1IliQUe b.al'la
brctotr-afegt el d.lsti.ng¡t a ons l 6().
en el que ra reterèncta al l'tiueò~
de l'ensenyament lliure
PrObJ~
~::tema establert pe¡ P~tr~ el
seva eficiència i finalitat 1onat i la
ensems l'or~arutzacJó an COJlStata
a!luesta matena 1 féu dh·:1e!<& tll
Sideracions en 1' ordre tècru~ ~
senyament.. Cal terur Presena.....,.\.~
-que tol g¡ra entorn de les ,;,,.,,,,''~~
tats econòmiques ¡ que Pl!r ~""""'~!Ji.
pr~blema reclama una ass•st tant, et
nutjans econòmics; ¡·lÍlllca t'lk:Ja de
perquè tots els estaments ~
Pt guin satisfer llurs àn 8octa:a
1 de
cultura unlversitàría.
e~
Respecte a aquest Clttretn
tor Dosch Gimpera dedicà' el doc.
mentari als projectes que ttun co.
Generalitat de Catalunya. en ~ la
blcma becari, en què volia es e Pt().
un dels majors pressupostos tnerça¡.
de les derreres sessions del E~a
ment Català-contmuà dient el la.
ferenciant-el Govern de la GenConlitat ja. posà en pràctica
era..
seus projectes, 1 va aprO\'a~rt de!!
de la Conselleria de Culturauna lle¡
qt.al es creaven cent beques Pen 'tudis universitaris, la regu¡actó ~ ~
quals estan a càrrec de • P_l~
d'Acció Social Universitària 1de~tut
lunya.
""ta.
El conferenciant, a cent
féu destacar l'atenció que ~':ió,
posà en el problema del segon ¡;...,.~
uyament.
....._
Pere Bosch Gimpera acabà la
excellent peroració manUestan se;a
preocupació constant que S'haTiat la
tit per l'actuació actaual de cU!tsen.
acompanyant sempre l'esperit ob ura,
uni versitarl.
rer I
Gran aplaudiments coronaren
1
darreres paraules pronunc!aaes ~
Rector de la U1uversttat Autòn0
de Barcelona.
1lla
L'acte acabà a un quart de deu d
la nlt.
a

1'-

LA JUSJICIA

d Urgèncta comp:¡regué ~1iquel Cal

1'1'1'1'1'-

1'-

15'1'-

1'-

MILITAR
*

Consell de guerra ajornat. - El
1'- Consell de guerra que s'havia de ce5'1'- lebrar el proper dissabte, dia 26, per
5'0'5() a veure I fal!ar la causa contra Jau3'1'- mc Clua 1 Busquets i Joan Piquer 1
5'1'- Muntanyà, acusats del delicte de re.
l'1'- bet.lió mlllta.r, ha estat ajornat a pe2'1'- t.ició de les defenses per tal que pu1'1'- gUi comparèixer com a testimoni en
l'1'- l'acte de la. vista un dels que figural'1'- ren processats en aquesta mateixa
1'1'- causa i que es troba a Pamplona com1'0'60 plint condemna. El fiscal demana per
0'50
2'- cada un dels processats la pena dt:
0'50
1'- 30 anys de presidi
Els fets de 1'11 de setembre.
L'Autoritat jud.lcial militar ha reSuma i segueix ...
152,820'05
solt que la causa instruïda amb motiu dels fets de 1'11 de setemW'e, d1ad~ de Casanova,. contllluï a la jurlsd.lcció núlltar. Com es recordara
I
en aquesta causa hi ha processats
0'50
Joaqtam Surinyac,
Albert Tirado,
0'50 ¡
Héctor (k'ï i Alfons Gonzàlez.
Causa que s'arxiva. - L'Auditor de
0'50
lJ> Divisió ha ordenat que s'a.ridvl la
0'50
2'cat<:a número 519 que s'instruïa con0'50
tra unes noies que havien pintat rè1'tols subvers1Us a la façana d'Una Ca0'50
serna del carrer de Lepanto.
0'50
La causa ptls fets de Solsona. 1'Al jutjat número 3, es celebraren
1'Wl!r les proves de plenari en la cau1'sa Instruïda pel comandant jutge, se1'nyor Galan, contra el pa.Jsa Jaume
1'Sal:1 1 Gamisans i cinc més pel su1'posat delicte de rebell.ló militar. A0'50
questa causa es refereix al tirote1g
l'Amb un ple poc acostumat, tingué sabut valorar-les 1 amplificar-les de què fou objecte la caserna de la.
1'- lloc el primer dels sis concerts Sim- amb aq-uelles dots que 11 han donnt guàrdia civil de Ja Rambla de part
l'- fònics anunciats enguany per la Or- glòria i fama d'eminent pedagog del del Sindicat Onic de Vaquers, Jnstal1'- questra Pau Casals, Sense que el pro- piano: Frank Marshall.
lat al carrer de la Unió, núm. 7.
0'50 grama oferts cap novetat, mant!ngue.
Allcla Larrocha; ha sabut recolllr
0'25 però, l'Interès del públic, sempre sa- aquelles sàvies ensenyances del séu
0'50 tlsfet quan les obres que h1 figuren, lHustre mestre I l'ànima d'artista del
1'- no per molt conegudes perden el seu gran Marshall traspua en tot mol'- valor, que perdura sempre. A1x1 l'or- ment en les concepcions planiStiques
2'- questra Pau Casals executà el «Con- de la petita Allcla, perfectes, ponde0'50 cert de Brandeburg», núm: 1, en fa rades, hom sent batega.r el mateix
1'- major, per a dues tro:npes, tres oboes, cor dels Bach, Scarlatti, Mozart, CouSis mesos de presó per un homi1'- fagot, Violi concertant 1 instruments petin, Schubert, Schumann, Chopm, cidi frustrat. - Davant et Trtbunw
1'- d'aire amb baix continu, I el <tCon- I amb ells arriba en comprensió als
l'- cerb en si bemoll per a violoncel i moderna del plano 1 ens delxa sem1r
1'- crquestra, de Boccherlni. en el qual 1ntegrument Ravel 1 Turlna, Debussy,
1'- prengué part l'eminent violonceHlsta Granadoc: 1 Sf"verac.
0'50 Maunce Eisenberg. Ambdues obrPs
El públic congregat a la Sala Mars0'50 foren justament excutades, especial- h li
·
pò
2'- ment pel que toca al violoncel solista, n no tmgué re s en llurs emo1'b
clons durant les dinou obres que
que refermà el gros èxit o tingut al composaven el magne prnarama, prOl'- mateix Palau anteriorment.
""'
L'orquestra Pau Casals, que en IPS grama de virtuosos augmentat amb
dues obres anteriors tingué més cura una gràcil mostra de la. seva musa.
de la justesa que del relleu. matí~à original. Allcia compositora ens oferi
i colori estupendament la «Quarta una petita «Fantasia», que deixa enl ' - Simfonia», dc Beethoven, els dos pr1- treveure un demà ben aprofitat. Fora
1'- mers temps de la qual «Adagio. Alie- de programa, executà «Fllosu, do
1'- gro vivace» i «Adagio» els millors Mendelssohn, 1 una «Massurka», de
l'- de l'obra, Indubtablement, an1barcn Chopin, ~rresponent alxl a les ov~
1'- a prod11.ir magnifics efectes. Taml')é cions prod•gades a la jovenisslma ar¡·- el grandiós poema. simfònic. d~o RI· tlSta, que rebé ensems fellclta0'50 card Straus, «Don Quixot», tlngtlé Clons entusiastes junt amb e1 sèu
l'- una interpretació força sincera. &> emment professor, mestre Franè
1'- obra d'una empenta que no permet Marshall.
1:= respirar a llun executants clts del1 Allcla fou obseqtúada amb nombro2
0.50
director fins al da.rrer professor rle sos presents en acabar la vetllada..
.
l'orquestra. Tots hi posaren llur bona
0 50 voluntat. arrodonida per les 1nterCAMIL OLIVERAS
i·25 tencions violoncellistiques de Maurice Eisenberg.
~·- El públic aplaudi amb imistl!ncia
S'- en acabar el concert.
!
ELS PROGRAMES DE L'AS·
s·•••
SOCIACIO DE MUSICA DA
1
2'Aliem de Lnrrocha és una mera- r
CA MERA
3'- vellosa concertista que compta avui ' L'«.A.ssociació de Música Da Came2'- deu anys solament. El fet d'ésser ja ra», sempre s'ha. distingit per la
l'- r.vant;atjosament coneguda pels seus sumptuosa presentació dels seus pro2'- antenors concerts, el que durant l'I grumes. La coHecctó d'aquests pro¡ra~s passat donà amb la Bnnda Mu- mes, en els vint-i-tres anys de vida
4'50 ruclpat especialment, feren que la de l'Associasc 16 constitueix un tesl ' - ~la M:arshnll no abastéa a contenir timoni que diiolfica les activitats
·so I enorme concurrència. que volgué olr musicals de Barcelona, 1, a la vegada,
O
aq~~t a xamosa plamsta en el I':P.U un lndex de la nostm vida arttstlc¿,
re<'
l darrer. . .
.
en el qual figuren els noms dels pri1'Tanmateix Alícia delxa d ésser la mers dels nostres dibuixants 1 pinpetita Alleta en asseure's davant el tors
1'- Becb:stein, aquell Bechstem enorme
. .
on aquesta gran petita Alfcla h1 fa
Aqu_e sta tradiCió, que tant hooora
jocs de dita meravellosas amb un sen- a «Música Da camem», tindrà en el
4.'- ttt de responsabllltat art.1stica que 1 prt::Sent C".US la més bella contlnwtat,
-·- sorprèn, amb una ernoUva compren- an:b la reproducció d'~ origlnala
1'- s1ó dels mestres del plano que c:t- de.s nostres pintors padr1em dir del
1'- cellelx allò que hom pugui creure 1900: Ramon Casas, Santiago Rossil ' - fins veient-ho, perquè sembla un ml- nyol., J oan 1 Josep Llimona, Nas 1
0'50 racle i els miracles ja no són del Fontdevila, D10IÚ!I Balxeres, t dos orln~~tre temps.
¡ glnals de Simó Oòmez, proceden~
1'El mtracl&' s'ha. fet perquè Alicla de la collccció del ¡ran pianista. Car-¡
ha pogut unir al stu enteniment d& Jee Vidiella.
10'- l nola gran 1 seriosa, a la seva lnte!UTots cquests dibuixos formen part ,
gèncta, per a. nosaltres erúgmb.tica de la coYecció del Museu de Cata- 1
5'- per prematura, l'a.lllçonament màgic lunya, Palau Nacional de Mont.juic, ¡I
2'- d'aquell Insigne professor que en he- seran reprodults, amb la mUima]
J1
1'- retar les característiques de gran con- perfeccl6, pel procediment de l'bella¡
)f 1 j
r- cert!sta de 1'ilr-":l0rtlü Grattados, lla gravat:
·
1
•
iL .l.

0'50 DE PALAUTORDERA:
Joan Jas ................. .
Adelaida Mafia de Jas ...
Montserrat Bonjoch . .. .. .
0'50 A la memòria de Macià .. .
0'50 J. Munnà.rrlz ........... .
0'50 Albert i Elionor............
0'50 M. Ràfels... . .. ............
o·so E. Cervera ... ... ... ... .. .
0'50 Frederic Coll ... ... ... •..
0'50 Pere Joan .............. .
0'50 F. E.... ................. .
0'50 Pastó ..... ............... .
0'50 J. Cabra! ................ ..
0'50 Jooep. serra 1 Anna Fran0'50
quesa
....... ..
0'50 ~
0'50
0'50

I

•

X. X .................... .
Gaietà Plnart ............
S. Mustarós .............. .
Ramon Lledó ... ....... ..
Pere Calvet Mora ........ .
Joan Itchart ........ .......
Pere Ponsdomènech ..... .
Antoni Donadeu .........
Gaspart Calvet Orau ..... .
Antoni Frisol ............
Josep Jansana ........... .
Jaume Cabresplna. ........ .
Francesc Bellatrtu......
Joan Lladó . .. .. . . .. ... .. .
Joan Vilanova Abrll ..... .

1'-

6'- '

LA MUSICA

:rsitat

DlllutlS, a les 8'30 de la nit,
tal com estava. anunciat, tingué lloc,
a l'Ateneu Polltecmcum, la conferència a. càrrec del Rector de la Universitat doctor Pere Bosch Gimpera. el
qual desenvolupà el seguent tema:
«La cultura: obrera a la. Uruversitat».
Féu la presentació de l'ms!gne coufercnclant el PresUient de 1 Assoc!~
ció Obrera UruverSità.ria, senyor Bernat Esparza, orgamtzador de l'acte.
Comença la seva àl.:;St!llac!ó posant
de relleu el seu entlllilasme per l'organització d'aquest curset per a
obrers, la func16 del qual manifesta
que tenia una importancta. extraordinària.
L'orador, després d'agrair les paratúes de presentació del senyor E:.parza, tuswna l'm1c1ament dels cursets per a obrers. arran dels auspicu¡
atorgats per ta Factútat de Filosofia
i Lletres 1 Pedagogta i al seu
front el conferenciant 1 altres destacats catedràtics de Catalunya, com
el doctor Jaume Serra-Hunter, que
aleshores regentava les funcions rectorals.
Féu destacar, que ara precisament
en aquests temps de convulsió polltlca ha estat l'Ateneu Polítecnicum
i l'Associac¡ó Obrera UmverSJtiuia
q t! han acollit 1 nan canaU¡,¿at aq~
tes activitats culturals tan eficients
per a la. massa popular perquè es
pugUin ter .solldans ct.e les altes valors que es desprenen de la cultura.
El doctor Bosch G~mpera glossà a
continuaCió el concepte den.ocrattc
que adqUireix la cultura. Declarà. que
la Uruvers1tat, contra el que sovmt
s'ha cregut, no és solament una escola per a obtenir un títol acadènuc.
L'essència de la Universilat-d¡guèes l'espent de la cultura que vi\ifica
el progrés i la civilització dels pobles.
L'illustre Rector de la Universitat,
en desenvolupar l'abast de la concepció moderna de cultura, es refer!
a Josep Ortega i Gasset, 1 fa remarcar l'esperit humanista que
aquest notable filòsof dóna a Ja cultura 1 a les Institucions universitàries.
Recordà. a continuació, l'esforç que
s'havia. realitzat ja, quant a la

1'1' -

s~

•

I======================================

Palau de la Música Catalana: Primer Concert de Tardor de l'Orquestra Pau Casals •·· Sala Marshall: Recital per la pianista de deu anys, Alícia de Larrocha
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La Justícia

2!!!::!::s

vera el qual discutl amb un indivi ·
du al q!lal engegà diversos trets ~
pistola i 11 causà lesions de llOCa 1m
pottàncla.
·
El fiscal qualifica els rets com a
constitutius d'un delicte d'homlc:dl
frustat 1 la Sala condemnà el pio,
cessat a la pena de sis mesos ¡ un
dia de presó per les leSiOIU! causade3
1 quatre mesos per l'ús indegut de
l'arma.
Robatori a l'Escola del Treball de
Badalona. -Al jutjat de guàrdia fou
denunciat tm robatori de 200 pesse.
tes en rnetàLllc ocon-egut a l'Escola
del Treball de Badalona.

*-------

L'ORDRE
PUBLIC

rat

UN BON SERVEI DEL l'RO.

PIETARI

s uts

DE

L'HOTEL

A instàncies del senyor Soler, p¡opletart de l'Hotel Suís de Ja Plaça
de l' Angel, la. policia practicà ls detenció de Josep Gorul\lez al qual el
denunciant acusa d'é~ser un dels r&volucionaris que durant la nit del 8
d'octubre s•tnstal.laren als balcons I
terrats d'aquell establiment.
El detingut passà a di•posició del
jutjat núm. 14, al qual ha correspost
la instrucció del sumari corresponent.
DETENClO!'iS
Han estat detinguts els malfactors,
Josep Montero Ribas <a> «El Argentlno». reclamat pel jutjat núm. 2 pel
delicte de furt; Josep Caparrós, Josep Vives Pallàs per infracció de
condemna; Antoni Pujol Mengual per
mancament a la moral; I Ramon
Mendero perquè demanava caritat.
EL CAP DE POLICIA
En rebre, ahir al núgd.ia, e~:S periodistes el cap de policia es limitA •
donar-los compte de l'atemptat 000'
rregut al matl

I

!
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el diari de la nit: ULTIMA HORA

xe

en
de

ça

a

la humanitat
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LES LLETRES

•

GIRONA

LES COMARQUES •

INFORMACIO LOCAL
Girona, 22•
La guàrdia civil de Salt, complint
ordres del cap de policia de Barcelona, ba practicat un escorcoll al
domicili del jove J oan Ma unci 1 Vi·
~~----~~======~====~======~=========
là, de 23 anys, soller, fus ter d'ofici.
ta
seu pare, es dediauen a endolcir
L1 foren trobats en un armart de la
...
sort del malaurat
seva cambra setanta quatre opuscles
Amb ells, nosaltres, adrecem una
titulats cEl comunlSmo a nàrquJco»,
crida a la Colla àel Rossell(), .\ la
onze llibres titulats «La anarquia a.
INFORMACIO LOCA L
HO!\IENATGE A l\IA.RGARlDA
Ginesta d'Or, a la «Mamtenance Catravés de los tiempoS», dos que pofXIRGU
talane», a tots els escriptors 1 tntclL'incllt doctor Jornet es un ésser ELS GESTORS QU E VOS CREA· ten per titol «Casas Negras,>, un electuals francesos, per tal que sal
L'estrena per J.!c.rgarida Xirgu de gema!. tian mspírador de la nostra REU, S ENYOR PI C... :-: ACCI· xemplar de «Socledad y Pros~tu·
ción». També 11 rou trobada una.
Viu P uig-P ujades.
DENTS GREUS
«Yenna» de Garcia.. Lorea promet mw prou remenada CollllSSló Gest(}«L'amor no té fronteres. ba. dlt ésser un esdeveniment en els atulà.S ra, no es con!orma. ja que la
No d~rem que gaudei.XJn de perfec- còpia de l'acta del primer congréS
S. J . Pons; que aquest.es nobles pa- de tes festes teatrals de la nostra n<l.itra ~rporacto MUOJCJpal faci riu- ta salut, els gestors que el senyor P1c regional de cJuventudes Llbertanas
raules es VlViliqum 1 que l'tmpuls dels ciutat.
re el pubuc o:.mb les seves perseve- cre-.1 per a aquesta poblacio. eons1g- de Cataluila» 1 dues circulars dc la
inteHectuals francesos amoroseoo ~I
Es dóna per descomptat que el rants ficades de peus a la galleda. nem nomèS que n'han desaparegut pròp1a entitat.
tcnlo .t<spma h .: escrit un arti- tant Diego .n.ulz Si ba de compltr la r1gor del govern de Madr1d 1 1J dicti Sa1o MOd~rn. serà peut ~er a en- Pe: a ell aquestes. bagateHes són ma- oet cpalenque» uns quants, que d'alL'esmen~t Maurici ba declarat
/t.!l el ULl cri!Jca 1 condemna. la condemna sem durant dos mil dies un gest de clcn:.éucla, ensems qu~> cabtr el public que demà \oldrà ho- tussers plagu; antiquats pregonamen~ tres no llau volgut ni anar-hi, que que els llibres va adqu1nr-los per a
c1e ~~l\ de au:er. Antoruo Espma, l'na&te de l'~ .tel del carrer d 'Enten- de pacificació.
l'ilJustre actrm catalana. indignes d'un geni. ~at de l'ala... a1, els que hi queden <dotze en el mo- vendre'ls als seus con·e!iglonaris 1
ço!t . • tl acló de l'an:ba1Xador a.e- ç.a. La veritat; em semblen massa Pietat per a Puig-Pujades, en nom menatjar
Aquest .h~menatge espontani un- de la gràCJa ]eswt.c:"·· Per tant era. ment present>. no somnuen pas. 1 que els documents els 111 varen re~!"n~ ~e ¡·~en:eny~ de Hitler-, dies, dit slgw am J perdó del jutge, del Pensamen•
dra efectivttat en l'homenatge que d~ peremptòna. nece~tat no perdre jr. en teniu prou per a palesar que metre sense haver-los demanat.
de Mussolini 1 de l'anlbaixador de
.
~U-~la. 'presó.
Françols FRANCIS.»
Ha e:stat denunciat al J utjat M:ure~n a M~nda Xlrgu_ diferents el temps per a recuperar el presUg¡ estat dels cpac 1ents» és mqwetant.
éS a tomo k;Spma és Ull escnptor de Musso.llll.
Aquest és t • . .. , ¡;,en<:<·os 1 nobl- secCJons rememnes republicanes de perdut. A tal fi v~ començar a es- 1S• ni tan sols tan projectes eufòrics! I niclpal com a lncurs en el vigent
Naturalment, no podem rebcllar- llssim de la cnda feta per Franci;¡ la nostra ciutat.
....~a d'cstu molt personal. i.! poeta
p ò d'això de la salut dels gestors Codi Penal l per a dedicar-se a la
premer el seu pnvileglat cervell per
,..,.u 'Ramon Jimenu na dit d'e:.l nos ni conde.nnar la sentèncta. Ni 1 que no cal d1r amb qum go1g veu- Ha estat molt comentat el fet tal d'empescar-se'n una de sonada, adr~nencs un xic mtgrada, al ret venda clandestina de llibres 1 opusJ ul!lera. «l·n ereu cllrecte de Larra». 1 podem limitar-nos a exerc1r el dret riem que fos corresposta per aquells que gran nombre de camions amb altrament COtria el perlll que eiS I oue el SeU estat OO els permeti certeS eles de propaganda extremista.
c¡uetonio Espma. te, pero, un altre de critica, el dret de lliure examen als quals va adreçada. Quant al í_·o· pagesos de les nostres comarque~. seus turiferari;¡ çedlstes i e.s seus do-l d
- Avui ba arribat a la nostra
tracló joliues n'hi ha un pam
que hom gau..elX en les nacion3 ve- vern espanyol, un:! de les prerrusse-'3 sc!rint les Incomoditats 1ncalculabl(:S rr.~tlcats cex-jovenes bàrbares» 11 ~m~~
~ t és un escnptor republica.
ciutat en viatge d'inspecció el se'
ho
ens
No
ctv!atzades.
m~;gÜ ba dit que e¡s escnptors r e- ritablement
del qual és totJUSt anar -d1u-. ~ que 1uxo represen~va, s'haguessm perdesnn .fins el .respecte, C?S& que la
~re:r~quests dotze gestors, que nyor Ramon Conill, secretari' general
uca03 ~~ ~1ent no aounden gai- permetenen.
la pacificació dels esperits, t mdrta J- traslladat a Madri_d per tal de sen- seva omrupotèn~1a no podia collSen- dEvem tenir encara en escriure aques- de Catalunya.
Però podem !er una crida als nos- ua avinentesa de demostrar-ho ate- tir el gran estadista Manuel Aza- tir ni en broma. per qué li servia el l t
pub AiXò •. .> éS j ust perquè no és
Per a coneixement dels 1ntetlles quan divendres passat
re. t Al contrari: podem estaJ· orgu- 1tres compa.1ys escriptors, sl és que nent la súplica cortès, digna 1 pon- fia.
n · ut» davant un ressats, l'Ajuntament h a fet públic
'
ra
pes especlflc del ~u cervel~ si no?
cer ·s que e.s escriptors de més tina entre e:.s escriptors .a paraula com- derada del benvolgut collega en pro - En el partit de futbol, jugat 1 I . prenent una actitud hero1ca, pr~ s~s;¡nien un0 0 «':ra t~morós ni entu- que totes les famllies necessitades
de Puig-Pujades, el qual, de cap cre al camp de l:l. Pedrer:l entre el P. C.~ vocà, per un manifest cas de negli- pu LC que
de la c asa c·ue d~ltgln obtenir els Bons que
i
ll~JJJJtat de n1...l aguda mteLi- pany no és w1a parau.a vana.
t CJa esta.:_ B< costat <1e les esquer- I A Madrid l'empr~nament cl'An- les maneres, no podem de!Xllr mur;r. Vilanova i el Tarrago_
n a, els nostres gèncla, que lf\ Gstora, ~mb tot el «sa- siàstlc, aà:'l~!~= ~( quaWicatiu !;Ajuntament d'aquesta ciutat repar¡.•
La « rtida» apàtica 1 1 tira, com de costum, en la diada de
~ Per a .> dret queden els ::laia· toni E3pma ba auteca~ protestes de
aconsegulren Ja victòna. per 2 gols a lero» que la caractentza\ es fiques I que~
re.. a e:s Benlliure 1 Tuero, els les mes .l.tes, -.! tes méS digues llgu~ tredosa f extre- Sant Na reis, dla 24 del present mes
~n.t
1, ço que els dóna la davantera en no de peus a la galleda, smó de cap. de
. t f-1 primer dla de les Fires i Pestes h au,
Això. a mes de resultar ultra onK1-I Interessau ' comen
la punLUció.
~:~tóbdl de Castro, Carrere. l'arxi res de la inteHec~uautat espa.uyo.a.
Gonzalez Ruano 1 altra rauna . A Barce.oLa que JO sap1ga - 1 cousEl Gimnàstic, amb el seu encontre na!, e..c;tava. més en consonància amb n.a.dament <iJ t1~f· t~~:~~lS en ran de sollicitar-ho donant el' n~
posat .«seny~· vo •r e s tar una be- del cap de casa a ies 0 r1cines mnnl1 tl que vo.drUL eqUivocar-me - oonlra
curs~. U1.
ar 'J el Poble Nou al camp de l'A· la St>va potencialitat creativa.
clpals d'Assistència Social on poden
Aquest acon•e!··n~""! t. esdevingut PI'-' d a!Uir- 1 a er pe
vini!'Ud:' de Catalunya, tambe va sorper es lllZ na escnt 1 ha puoacat l'empresona.... :nt die Olego RUiz, no
a
dirigir-se cada dla. de ci
.
cama.
delegat
di!l
savtesa
la.
que
causa
tir-ne vencedor per 3 gols a O, la a
ulegot:· «El Duce contra el Ntc. > s'ha rux~t una sola veu. l es çue
una
eu
Mes, el deu n':allgne tmgue la seva del mat¡'
Per fi s'ha pomt a la venda, l'a- qual cosa fa que quedin també al cap de la companyia de Jesús a I'Ajuna Barce.ona. de la passada guerra
•
L_
.
un tuJ.e ·
La «Gaceta» ha ubllcat un d~
La po11c1a ba. recol!Jt_el ru_uet . Dlego ençà. entre el3 mteHectuals - soore nunciada i esperao.a obra de Joan dc la puntuaCió.
tament, com a conseller de Cultura lutervencl() en la ulUJta» I posà. una
Com es pot veure, aquesta tempo- I Sanitat, doctor . Jornet, no admet n11ca d·angunta en l~ mmona rad!· eret concedint a Ca~ d la 8el
RUlZ. - .1 t:.»laL P<VCt!.:.:;aL 1 cvu<1emnat tot entre els que en tan mes que no Comorera «L'avi», qu_ 1 autor adre-.o.
a pagar 10.11~ pessetes. Aquest cas- pas ho só. _ ti h:l la mes odiosa als mfants de Cat~lunya. Es un vo- rada l'actuació dels nostres equips consells ni advertenc1es de rungu pel er.~. ja que el perill d un:.~mpesta» la quantitat de dues cenks quat~
mil pessetes per a la constr ucció d
·
motiu que la seva dotada clarivldèn- e\olucJOnà per damunt
pg es Ja t:u.a m~~ cruet;t que Lom 11 repugnant atmosfera de caniba.llS- lum de prop de quatre-centes pagl- no pot esser més falaguera.
nes, Comorera divltiei,{ l'obra en ~IS
El mall;ne fou t:l senyor Ro)?• :P un edifici destinat a escoles gradua~
poL fer a un escnptor Su~ar que me.
- Excursionistes que estigu~ren eh es basta t sobra per a portar a
L'empresol at, Ungul 0 no tingui parts; encapça.adts pels següents el passa. diumenge a Poblet se'ns terme les més Inversemblants at.za- dt- la Lliga, que en entrar a or e des per a nens 1 nenes amb cinc
un hOme q\.i_ no es m reg¡dor, nl diputat. ni es dedlc.1 al contraband ni talent, sigui u no slgul un gem, ha tito~: ~~oia», «Educació física». ban queixat de les Jmpertmenc1u; gruades, la Gestora en pes va. bome- del dta. demana que quedes damunt clons per a cada sexe Museu E :
al tràfic de blanques, que no té cie merèiXer sempre l'aJUt de tots «Educació lntel-lect.ual l tècnica», que hagueren de sofrir per par t dels natjar-lo amb un esp:!terra;nt vot de la taula t!l d1ctamen de la Co~? lar dues biblioteques '1 quatre sales
a treballs manuals
moral». Educac!ó organitzadors de Ja moixiganga del censura, bo 1 essent el mes peregr1 d;! Foment. El cap dels de «cau l81Lie lJiltja -.e v1àa que la p.on1a pot 1 nosa.tres. .l:'erò, es que, en aquelt cas, «Educac1ó clv1ca
Hom s·assa.benta ue· r t al d·aspagar deu. mll pesst!tes es no tenir el s1:enci, l'oblit, es me.:; lmperdona- estètica» i «La .lar». O aquesta m,¡- reenterrament del Prlncep de VJana. del cas que el mateix savi doctor llo» volgué aguantar un moment d
senlit de la realitat, és viure dalt ble perquè Dlego uu•z no és un qual- nera J oan Comorer11. dóna 11: la seva Hom 1mpedi la llibertat de circula- Jornet, conven~ut de la seva garrafa! «tipus» de tota la minoria, però poc sollr dita concesstóq lnfc!à les esstvol. Dtegro H.uiz ba escnt oores cer- obra, ultra un ·. ture de dlstracc10, cló per fora i per dlns del Monest1r, ficada de cap 11. la galleda, va ve,.. dtspres demostrava que ' 11 vol~n tions l'anterior Ajuntament d'esq~er
.
d'un núvol.
un escnptor, Sl en les seves nore:> tament conSlderables: «Contes d'un ~ catre de peda~..gia que es pac- com si veritablement a la República tar-se a si mateix aquest vot de cen- é~ser 1ntro.ns1gentS» l acced a a a res catalanes 1 h an pogut ésser pordé tades a ta pràctica per l'actuat A·
sura amb una elegancla maJ vlsth. pet1cló lllgu~ra.
de lleure no es dedica a atracador, fllòso. f» 1 «..)el poeta civll 1 del cava- t1ca. a mesura que, es llegeix. Tot-i j:>. no hi ha~ués Constitució.
juntament Gestor
Després d alXÒ, la nuvolada per
Amb tot, el doctor Jornet no ba
Els que mes es dlstlnguen en ainfants de Cata.unya haurien cte
't
' tr
' " deu mil pessetes L'escriptor 11
1 Sl no n .ha pro- e.s
car
Interessant
tau
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_ Dlssabte vinent
arbitrarietats, foren com una dimitit. Es veu que les quatre-centes e• seu caire amenaçador per a re50bretot sl te un ver tab e ta1en • . duit mé:> ha est:~t perquè la Vlda la seva lectura farà ur: gran 'bé i questes
p.endre el d'«malterable» calma. del amb motiu de la FeSta Major Y
puja 1 que mena de boys-scouts armats amb u- pessetes de l'ala mellSuat~ són I tan
6a\O e~ un marxam ae .1teratura, 1 l'ba p~rseguit 1 la mlséno. l'ha acor- aquesta generaCió qu
drà lloc, a dos quarts d'onze dei ma.
mena de garrots que manaven dolces que allò de «dona'm pa di- començamt!nt.
viu 1 mor pobre. Les pessetes són ralat. Diego Ruiz, però, té mes ta- I haurà de resistir els embat; de les na
- Ramon Sornbes i Brull, de 18 t1 i a Ja Plaçl\ de la República el
tot 1 que sembla responien per sa'm moro» al delegat de la Compa! lent, més ~Jltura, 1 és més escriptor contrarietats. 0 ~nlr la glòria a .a per
per als lladres, per al:i patrons
nyi'a. de Jesús ll escau com l"anell al ru:ys, cichsta, vel de Santa Coloma, IV Concurs de Sardanes organitzat
escamots de la Lliga.
• que que quatre tndlvldus que ocupen mà. de la catalunya de l'ave.mr. Acarrer dels Alps, 64 • en passar dalt pel Foment de la Sardana d'aquella
. •
dit.
vitaxistes
de
com.JSSió
Una
Ventura
per
proh,gat
és
llibre
quest
persempre que poden ~;;J neguen a. aug- llocs que no mere1xen tan so:S
-Despres duna llarga malaltia,_ el dt! la seva màquina per la carretera ciutat 1 amb la cooperació de l'~
Siti el president de la Gestora per
oentar e:S ;Jrna!s all obrers, per què fan el saVJ des que es posen Ga.s.sol.
tal de protestar del propòsit que te divendres mori _la senyora Teresma d,· la Roca el dmmenge a la tarda, cel:l.entiSSlm Ajuntament. Els premis
a:s professioLals de la polltica, per <.:; IDJtjon;. al mau fins que se':S 1
tquesta d'establir la parada lliure Llopart, vis-preSidenta que fou ae la a prop ~el lloc conegut per «El Mo- seran els següents: Primer, 125 pesse·
.:pre. Sense menjar o
als banquer..; aficionats a les fa:li- treuen al
prtm~::n. directiva ~t: la Secció Feme- hnet», 1 autobus de la Unia S. C., ~e tes: segon, 75: tercer, 60 ; quart, 60 ;
de taxls.
des 1 a:S comerCiants acostumats a menjant ma!ament, sense una casa
Com hom pot comprendre, aques- mna. del Centre d E~querra ~epubll-~la C. . A~. amb el numero 235, I a- cinquè, 25 ; Sisè, 25 ; setè, ~5 ; re\ersegura i un xic confortab:e. . o es
les su:;penslons de pagaments.
ta decisió es dlu que és una altra cana de Catalunya, del districte ter- tropellà i h produl una fenda contu- vat a les colles locals.
Diego .•uil!'r-, ja era d 'esperar-no poden esoc!ure grans obres. La bohèrer. En el moment del seu en:erra- sa a ravant-braç esquerra amb esvenjança
tenía les deu mil pessetes I ~a anat mia i Ja taula de cafè han passat a
ment, ta Secció Femenina del susdit qumçament i forta contusió amb be.
a la presó. Es a;}ò qut d1uen: el que la història.
Al pailebot espanyol «Cala Centre d'Esquerra li ba fet ofrena matoma al coae.
E:S inteHectuals catalan3 tenen el
no es paga amb diners. es paga amb
San V1cente», se li va calar foc a d'un formós rnm de flors ornamentat 1 Fou assistit al Dispensari Munlcl·
PKOVEU EL NOU
dinades. Dego Ru~ ha pagat amb 1 deure-, per so:idantat, per fraterniunes 10 milles de Sant Carles de la t~mb una llaçada de les quatre barres pal metge de guàrdia, el qual li apre- NEU A LA MUNT ANY A 11 JOVEI'f.
Pa de Gluten perfecte R:tplta. La tripulació fou tota salvn- catalanes. El seguici fúnebre fou una ell\ l'estat de pronòstic reservat, 1 TUT RF.PUBLICAN/ CONTINUA
cdlnades» 1 ara, pel t.err!b!e de:.icte tat. envers e caigut - d'Interessard haver escrit un fullet contra Mus-¡ se per Otego Ruiz. I mentre això El
veritable mamfestacló de dol, la quall ò a!U passà. a l'Hospital de Sant TACADA :: L'ACOLLIH.ENT A t LA
da.
UE 1 0'1'::5
AUUAUA
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GONEUUTS
ARA BLE
ELS
cosa pal~a les moltes simpaties qae Pau. La l)lclcleta quedà destroçada. HUMANITAT» :: ALTRES NOV¿8
sollni, pot oferir-nos la nova casa: 1 arriba. si arriba, permeteu-me recorLleida, 25 <per telèfon). - Segons
- Diumenge al mati un gos moscarrer d'Entença, Presó Model, l l dar-li al ~ .. yor Alexandre Lerrou.x _ _ DEMANEU MOSTRES _ _
la dis..c:ortada fmada gau<lia entre
que a més de ministre d'Estat crec
galeria. ceHa 117.
St:ga. a Ramon Mart1 Perubi, d'onze noticies r~budes aquests darrers dies
els verns d'acl
1
1
EN
UT
GL
DE
TES
DUC
PRO
I
PA
I'As:;ociacló
de
resident
Tinc entès - no bo Sé segur per- també, és .
Rebin els seus apesarats ftl1s el anys 1 ll causà una. ferida incisa a ha nevat co¡:¡losament a l'alta m;¡:¡..
GL U T I N E R I A
lli c~a esquerra de pronòstic lleu, t anya. i el descens de temperatura.
nostre més sentit condol.
c¡uè entre les moltes sentències que de la Prer.lSa. A no ésser que s'hagi
per tant. L.a estat considerable.
han caiguL damunt meu no bi . ha sa::rtflcat una vegada més l aquest
salvant complicacions.
A const!Qtiència de la nevada ha
- Dimecres, d1jous 1 divendres
hagut encara la sanció en metalhc... càrrec avui l'ocupi un personatge
NOTICIARI LOCAL
1 no ha estat pas per falta de ganes ~ualsevol de la Ced:l.
s'expendran les cèdules d'enguany a quedat interceptat el pas de la Font
Els nostres lectors ens díSpensa- que cado. dia de presó èS CODSJdelf'l:i oficines de les Cases Conslsto- dc: la Bonalgw.. I la Vall d 'Aran.
.aOAQUIM COST A, '18, I DI POS ITS ran si les cròniques que sovmt es- Malorat les noticies optimistes
LLUIS CAPDEVn..A
rat com l'C(l)Üvalent d'un «duro». Per
cnvlm per a LA HUMANlTAT no NOTICI ES DIVERSES 1·1 CONFE· rials.
TELE FON, 13973
que , lrculen respecte a la Imminent
A LA BIBLIOTECA
RENCIA
veuen totes la llum publlca; es far eobertura de .!oventut Republicana,
Scgue.JX reparunt-se una circular
rr.n c~rrec que quelcom s'Interposa
aquesta entitat per ara encara no
ha rebut cap ordre autoritzant-la llei'
entre nosaltres I vosaltres. No és, per adreçada a l'opiDló pel tonseller gestor Benet Soler reproducció de la pro- CONFERENCIA A LA SOCIETAT a fer-ho.
tant, culpa nostra.
- El jove Josep Ramon Ribes, de
CORAL D'ARTESANS
-Les obres de les voravies d'aques- testa lleglaa en el cons1stori en la
Dlssabt.e p-J.Ssat, a les deu de la :u anys d'edat, tingué la dissort de
tes barnades segue1xen el seu curs; sessió del 18 de setembre referent
nit, Pere FolX pronuncià. una mte- S<lfrir un accident de treball en una
any& que quo.n sigum acabades tindrem a be a les escoles.
Deu jer ~osa d'uns quatre
11
masí dels voltants d'aquesta ciutat.
tcfefa:n
- Tal com era d'esperar, degut a
tels esquerrans diem: per la grac1a 1 1 atur torçòS».
ra. Tot d'una va ensCYpeyar t caigué. per llarg.
l'expectació desvetllada de dies ençà.
En el curs de l'esmentada confe- l"edició d'ahir de LA HUMANITAr,
de oeu¡, solament per a ter ad.mln.lsAmb La caiguda es va produir u1uz
Durant aquesta temporada són traClÓ <també als gestors montgatms rénCJ.a, per cert molt encertadlssima, que publicana el text integre del d iac...ntusl6 at ç noll.
Anà, ranque1ant, a trobar el met- molt nombrosos els forasters que ve- per no desentonar de llurs caps, els remarcà amb dades positives els curs de Manuel A .a . fou exhaurige dei poble. .!quest li Jeu una cura nen a aquest poble per a cercar bo- hi ha agafat la monomania de I ad- greus problemes econòlnics l socials da a l cap de pocs moments de la è&'
m!nistració, encara que no en SOPI· que t.ravesseu diverses nacions. Cons· va arribada.
d'urgència que no v:x satujer del tot lets.
I Se'n van, però, un xic decepCI(}- guen res), InVItà el conslsLOrt, que, tatà que les seves conseqüènmes era
el nostre amic.
-caldria, em sembla--, dtgué- l a nats, puix que aquest any no ba. es- tenint en compte que una considera- degut a la LDtra.IlSlgenCia 1 egolSme
tat pas, segons <liuen. any de co- ble força d opinió es veta allunya..ta del capltahsme l. amb l'interès d'acuvacuna antitetànica.
de representació consistorial I ha· mular capital 1 producció, ells ma- SUICIDI : ALTRES NOTICIES
-No ho cregueu - replicd el galè llita.
- La minyona de servei, anomen.a..
No obstant, dies enrera va ésser Hnt-h.l anunciades eleccions per t\ tellms es forjaven llur desorgan1tI
~
Entre els catalans d'aquesta ban- Els catalans de Prança coneixen prou -Porto quin~e an1!s eurcint e1t
una data propera, foSSin retirats els zac16 i desgavell, el qual farà que, da Josepa Ester i Gonzàlez, de 21
un
foraster;
coill~o~s
unst
per
~bt:.t
e~
clos
da del Pirineu i els de l'altra ban l Puig-Pujades. -Figueres és tan a. quest poble ' nomes he vtst
d' e anomenat tpe trBS»·1 qu~ ag~ projectes presentats, fins reso!dre-ho en un temps no molt llunyà, la seva anys d'edat, per motius desconPguts,
existit sempre llaços de germanor prop de França-, el coneixen 1 sos de tètans...
es llançà d"'l pont que existeix a
ca1guda sigui irreparable.
l'Ajuntament popular.
to a a ama
indestructibles. dels que reslst.eixen l'estimen.
1 esser exposa
Ft!U referiiDcta a l'atur forçós, fac- l'extrem del ~Passeig de Garcia Her-Es sincera l'actitud de referenc1a
-Es escandalós/ ... Jnaud!t/ ... Els del Borràs.
I és una prova que el coneixen l
totes les proves. Sovint ambaixades
Rumors que no sabem si se- del «caudillo» radical de Montgat, tor principal del malestar social, del oàndez.
cpi.rituals travessen la frontera ma- l'estimen el solt que anem a repro- jefzi3tes empren bales cdum-dum»...
Segons sembla bo efectuà el diu-s'explica, hon.e... els abissinis ran conf=ts. ens dmen que el nos- 1 encara que bagl restat sol, perquè els qual .d óna dades eloquents del nom·
terial 1 els homes dislOQuen i els d_~r. 1 que retallem del simpàtic petre alcalde-gestor te la mtenc10 cie .seus sis o fet correlig¡onarlS han bre de ramllles sellSe llar 1 sense pa. menge a la nit quan retornava del
toquen el cTa11Vtann...
cors s'esplaien en una franca i cor· nòdic perpmyanés:
traslladar !a Central Telefòruca, que 1 abandonat llur repubhcarusme btsLO- Explicà els motius 1 causes de la ball, pUllC que, segons manifestacions
ccCRIDA ALS INTEL-LECTUALS
dial convivència, que no detura pas
11>..1 ha a La Bauma, n la oarna....a I nc en contemp ar que els lligalrt!S paralització, dels obrers de les In· de la casa on servJ.a, marxà l'esIó di
d 14 dis
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la. magnitud de les muntanyes fron1
i cedistes premen la davantera per a dústr1es, etc. Advocà que, com a roentat <liJ. a Ja tarda, sense que hagi
.cuss • u un: del Bon-às.
n e .curs e
tereres. Endebades fóra desconèixer
Som hao1tants tots de Castellbell l'alcnldl:\, jutjat, etc. En aquest cas. solució, fóra Indispensable que la ri· estat vtst.a novament.
-Pero. és Zrcit apltear sancrons a
que els catalans de Fra.uça i els Des t;Je fa un any, un cran esc!.'ptor
El cadàver fou descobert el dillun.t
l'in~tcm a dlm1t1r, puix que aoo no quesa obungucb del treball, alxi com
ens
n;.~
que
dir
vol
això
Vilar,
el
1
letal-O/
decLarat
ha
no
d'Espanya es senten uns i els ma- català JCD!era. a la preso dc G~ona un pais que
guia. cap mena. d'esperit p~ntd1sta fara el jOC' a lt!s dretes rn~pacl'saes, l'acumulen uns quants, fos flScalít- al mlg<lia, 1 foc trobat prop seu un
teixos 1 que aquesta estimació recí- Al nostre dlari _no li plau dmsi- ment la r.uerra?
llroca. assaona 1 vivifica força l'arbre nuar-se en les qüestions politJques - Anem a pams-, diu un altre-, ni a favor ni en contra de cap de les que el poble montgat! espera la pn- zada pels mateixos treballadors, en- moneder amb algunes fotograf1es.
mera ocas1ó per a foragitar per a sems distribuïda equitativament, a una de les quals pertany a un jove
de l'occltamsme que comença ja d'és- dels ~!.~ats ve~ns; però h1 ba casos perquè hefT!o vtSt el Ja po Jer la . guer- barriades.
amb dl'dicntòrln a. nom de la lnterbene1lc1 de ta coHectivltat.
Però lJ que lleialment hem d ad- sempre mes del coruistorl.
on la p1etat ba. de posar-se per da- ra a La Xtna, mentre li repetw deser esponerós.
Va fer un lnteressantissim examea fecta.
-C1utadatl<l de Montgat: no cal
\ertlr a la nottra primera .•utomat
.
claracwns a!'ltstoses·:·
Centcn.:>.n de Llull, Jocs Florals. munt àe 1?- po,ftica.
-El cas t. ara és d¡jerent-, dtu. un que segurament no haw-J. sospes:tt preocupar-se, solament un consistori de la situació econòmica 1 social de 1 Després de les gestions llabitua.Is.
Els escnptors rossellonesos coneiel fibrisme, publicacions científiques,
solemnitats JitCJ:à1·ies, cants 1 dan· xen prou el gran escnptor cat.alà tercer-, Mussolini es talt ongmal prou aquest afer; també cre1cm que, amb majoria esquerrana pot resoldre la Penlnsula, 1 remarcà solemnement és procedi a l'aixecament del cac:J.à...
que Sl les esquerres republicanes- ver ¡ el seu trasllat al dlpòslt ju6es, Idees i pcntaments, s·entrete1xei· que es Puig-PuJades, ex-conussarl de fJ!le, ta ho vereu, Ja ·~ guerra a Abls- s: Ilo fa, no farà res més que una ei nostre Pl'Oblema escolar.
- La tnstlmcla presentada al con- sens dubte triomfants en les ptòxi- <liclal.
xcn pel damunt del Pirineu 1 refan. la Generalitat a la provincia de GI· ~ma, aense hav_er-se pres la molès- alcaldada.
Entorn de l'esmentat suic1di es fan
1 Suposem que el senyor alcalde no slston . pe: l'Agrupació Mont.gatma- mes eleccions- no actuaven de dl·
en certa manera. Ja gran cataluny<l rona 1 antic alcalde de la vila de tia de declarar-lt abans la pau.
ignota. que SJ aquest.a població - 1 llegelx.I'S Esquerra-reclamant la sull- rerent forma del «bienni», és a dir, comentaru de tota mena, 1 no ee
dels nostres rebesavis, que comen- Flgueres.
Aquell marrec entremaUat fUl d'u- ell maetx! -, pot gaudJr dels avau-. venció de la festa major, que no tou no es procura en primer terme de descarta la posstbilita~ d'algun desBé, des de fn un any Puig-Puja.
çava. a les planes d'Elx i acabava
a les immediacions de la Camarga. des és a la P1~!h de f ~Irona. El ~f" na collaboradora nostra, plo;ava CGm tatges del telèfon, preClS:lml!nt tou llegida en l'an~enor sessió, perquè no remeiar l'atur forçós ~tjançant la. engany amorós, el qual podria ~
a e respon.:..~ ~:: una Magdcuena per motius ro ¡, de per la gentilesa d'un senyor tema Importància. segons paraules 1J!cautac1ó de fàbriques 1 tallers para- la gèuesi de Ja lragèdla.
No és d'estranyar, doncs, que en vern espanyo
de Ja barri:lda que féu donació àc la I prommclades pel gestor cjefe» local lltzats, nacíonalitz.acíó de ferrocarrils I -Posseits de grau entusiasme, ban
P P
tnoments dolorosissims per a tots de la mort del comandant de les l 'edat.
La seDa m.are zt pregava que callés. seva xarxa tele1ònica_ amb la cond1- I de la Ceda podem confiar que serà alta Banca. expropiació de terrenys r~t els ciutadans que anaren a
nosaltres els catalans de Fr.lllça es t~opes d~ Giro.~ad ~e; ~~~~b~sJ:i
ctó que la Cem.ral est1~ues mstal.lada llegida. per a conetxement del poble i ter-los trebalJar, etc., et.c., en un Madrid per tal d'assistir a l'a~
Per Ji el !!Trec va obeir
recordin dels nostres dJlors 1 vulguin fg~~en h a rud f, ixecam nt catn.mes enllà s'anirà. a. un rotund fra... en el qual pari:\ el senyor Azaüa..
-Grddes a D<!u que callè& _ féu a La Ba urna i, com que i'elcalse· en la \1neot sessió.
t:
IP<lrtar-bl el bàlslim del seu 1nterè3 1 . •ta. es ores e a
1 Els esmentats correligionarlS fan
- Dema. dijous. a les nou de ~ càs.
gestor, ho sap sobrerament, no creel ~eu pare.
•.
d 1
1 la seva simpatia. Aquest és el cas arus
En acabar l'acte, en el qual el nom- grans elogis de l'esperit republicà 1
iem que aquests rumors stguln ver!· vetlla, pronunc!P.rà a la B1b!Joteca
que volem glossar, avui en refenr- b Lcslrcri<!ses ~n~~ix~:, ~e P~:~! -No pap4 no callo reposo
Populnr. u:m conferència pública el brós pub.lc que assistia posà una esquerrista que planà el <liumeuge
t.llbles.
···
' ••• '
·
s
s
nos a la lnlciafttva del nostre estimat !1f av ~sa
Sí ho rosin, ho lamentariem pets prerti.g\ós ~ttrta Manuel Casals, sota atenció molt digna d'elogi, aquest ll passat per damunt la capital de la
•
A-. .
•
llnic 1 coHega Francesc Francis-Ay- ceBa.
tema «L estl!hca en la compos!CJO tnbutà una gran ovació que durà Repllblica.
e•
Inaquest
tinguessin
que
mateixos
poc,
de
.
VIdU
nostre,
C?mpany
Un
flslolv~;lc~
misèna
de
estat
un
En
lOI, lnlclativa plena d'amor 1 d'bu1 - La• politlea local, segueiX el seu
molta. estona.
lletrlsticall, amb pro•eccions.
a dos quar~ de . dues ~e La tent
Inanitat, que en res no afecta la extremada, aque~i. home qut! . té L. es troba,
1
·
silueta plê.cida d'un bon burges. In· tarda, amu un amrc d'm¡anc1a al
fi
J>olltt
curs d acore\ amb 1 eufòria que seca de cap mena 1 que con em capaç de la més núnima v1o!eucia., qual no havia vtst .Its de Jeía molts
guelx la voluntat dels components
anys i que a 1Ut'ar '"el seu IU'"Ccte
la censura -interpretant-ho s'encallllila. a una fl lamentable.
~e
del bloc ¡;overnamental.
•
,.
..
'
•
•
lix1- , ens deixarà comentar 1 agrrur.
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HI hu forrrud~ble entusiasme
gana.
f.a&sar
va
semb
con·1,clollibertat
en
moment,
Un
~ és sabut el presWgi que com a
bi""<af
per &SSlSttr a ru.cte de diumenge viEl nostre ~pany ti contà l a seva
lh orne de culttJra gaudeix na!, pogué haver guanyat la fronteM
malaurança.
S<lva
la
de
segur
fer,
va
ho
No
ra
jades
p
·
p
tr
a Catalun
1
nent a 1a onumental, en el suposat
- A mes del meu desconsol, pensa
' innoc.éncla.
ya e nos e wg- u
cas Que pugui celebrar-se.
Mlle. Maria Rosa Montpelller, Que que M d'anar a me111ar a la ton,.
lea, tremp franc, amical, cor obert... va ésser reina dels Jocs Florals. ! el da. Creu que ho senw.
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EL LLIBRE DEL DIA!

L

AV

LLIBRE DE L'ESCOLA 1 DE LA LLAR
per

J OAN COMORERA
P ròleg de Ventura Gassol
ffiustraciom d'A. Utrillo
Preu del volum en rústega :
Preu del volam en cartó:

5.00 p essetes
,
6.00

ADMJNISTRACIO I VENDA:

LLIB RE RIA C A T A L O NI A
3, RONDA DE SANT PERE, 3

MICEL-LANIA
Un nou vo: um da la Biblioteca
Umvcrs. - La Blollot.eca Univers
ba incorporat al català. !"obra cabdnl de Pierre Louys •Pct.ts Poe:ncs
de Bl.litlSII, traduïts per Josep Maria Fabra. D'a.quest autor tambc tenim en la mat.e1Xa coHccrló ct\frodlt:u que va traduir Domènec Gua'lsé. No dubtem que aquestes obres sabran plaure al nostre públic, puix que
en els altres palsos n'han bagut. :te
t-:r d!\·erses edtCIOWJ. degut. al gra1
èXit QtZe han aconseguit.
• La guerra és a ixòn. - Aquest és
el t1tol d'un llibre que acaba de sortir contra la RUerra. Er.c Mana Remarque, l'autor de eRes de nou a
l"Oest.ll, ens escnu escenes dt! vent.nble emoció 1 d'un gran Interès.
Aquest mterés, però es explotat per
l'auto! per a fer-nas veure elS horrors de la guerra I fer que tots re-

I

negu.t:m d "el1a..

•

•

w

t;o deixeu de t.enir a la vootrn llar
la &Història de catalun¡·a•. de F\·rran Soldevtlll. Els volums Il 1 lli
que contenen el tlnal de l'Otlra sOn
acabats de publicar.
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Quan p a tim u n d ol o r q ualsevol, d e cap, de
queixal, n e uràlgies, etc., t o t el nostre organisme es ressent d e les conseqü è nci es.
Disminu eix l' e nergia, desap a r eix l'optimisme i la nostra cara adquireix una
expressió de fa tiga i decaïment que
ens fa semblar més v ells. 1 éa tan
fàcil alliberar-se d ' a q uests turments
existint la CAFIASPlRINAI No hi
ha dolor que la resisteixi. 1 ó 2
p astilles el tr euen infaHibl ement
i gairebé insta ntàniament

REUS

NOVES LOCALS
A la lnfonnació que donàvem en
l'edic1ó d'ahu sobre l'actuació de
Margarida Xlrgu a la nostra. ciutat,
hem d'a!eg1r que en Hnahtzar la representació de cYerma•. l'emment
actriu catala•U\ fou obsequiada amb
flors na~urals pel Foment N. R., senyor Josep Andreu 1 Abell6, abonats
de La llotjJ. princlpJl n(unl!l'O 1 i t!lll·
presari del Teatre Fortuny, St>nyor
Vil:\.

Margaridt\ xtrgu, davant. el fervor 1 la unció que aquelles nors eneloien. e&:olll el ram més desucat l
ordenà que en nom SI:!U fos tramés
als presos polttlcs que es troben a la
presó d'aquesta c1ut.at. Desig que fou
complimentat ahir n la tarda
- D1umcnge va \1sll.u la nostra.
ciutat un grup de socl~ de l'Agrupació Excurttlonlsta Polkultura, dc Barcclon:l el qual efectuà el \iatge en
pullman.
- L'empresa del Teatre Fort\mY
anuncln per a demi, diJous. a la nit,
l'actuació <!e ln companyia de Marc
Redondo nmb la sarsuela èEI Cantml·
te Enmsscnrado».
- Degut a la crisf ~1.11, ha t.a.n.cat les seves portes la fàbrica Gl.ieU.
del pob!e de Cllttlnr.

ULTIMA HORA. el diari de multituds

la humanitat

6

DIMECRES, U

D'OCTUBRE DEL
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Anglaterra i el conflicte italo-etiòpic

iiSi fracassés la S. de N., Europ a i el món es trobarien
1
1
da va nt d un per íod e de ·gr an pe riW • - - Sir Hoa re
El Neg us es pos ara' avi• a t a l fr ont de les se ves t rop es
Lea tropes del Ras
Ayelu inicien un gran

Com es desenrotllà
l'opêració italiana al
Sud

atac contra els italians

i

són

refusats

amb

moltes baixes per uns
i altres
Addis Abeba, 2t. - Se¡-ons inforIWlCIUUS rebuoes en aquesta cap1UI,
l'ardor bèYlc de les tropes ablSSlDieb
tls ba fet deso1r les ordres reuuoes
de l'alt comanda~nt I ban al:u:at
en grans masses els italian:a, I han
causades pel
11 ofert molles baixes
modern armament de l'lll:mtc.
Les tropes a tes urdres ae• llas A~
;yelu que. Gt!S del començament s nan
mosLra' exucw.J.dam~ut arUlots, arribant en dlverscs mcurs1ous al ter·
rUon d'Eritrea, han imcmt un atac
en gran massa contra les posicions
ltaliunes al front noroest (provwcta
de Simen).
Els· abiSSinis atacaren amb arma
blanca 1 a cups de c11hua, tiOrpreml)t
en alguns llucs elS nauans de van&Uàrala que es retU"art!n, peco Oe.!lpies
hagueren d'afronlar el toc uutnws~
lim de Jes metralladorts yue els cau~
i.aren g-ran nombre de bab.es..
· El uuedjasmacbn Ayelu reahtz.a esforços moti.S per a poder contenu els
seus ¡oldats; aquests. prro. encesos
per La massa llarga tranquU.tilat que
ï ·egna en aquell tront, es llançaren
'decididament a l'a tac.
· La primera part de l'atac abis.siñt
consthw un triomf, perquè els abislinis s'apoderaren d'una rortalt-sa. al'ançada si1.uada a la muntanya. Sl,
en arribar a aquest punt, s'haguessin aturat, el resultat hauria estat
(rucl.iler; però volgueren orgambar
un at.ac amb tota regla contra les
posicions de l'enemic guarda~lS pt>r
metralladores i aquestes ocastonaren
una veritable mortaldat..
No es posseeixen detalls con~ret.s
Sobre tl nombre de vícUmes, pero tot
fa témer que asoendeixen a alguns
centenars, perquè els et1ops, enduts
per un inenarrable ardor bèUic i sense que els caps poguessin evitar-ho,
aguantaren el foc granejat de les
met.raUadores italianes durant molt
de temps. Tambê ba d'éser molt con•
latderable t"-l nombre de ferits,
A darrera bora es diu que, entre els
ferits, hi ba el matelx Ras Ayelu, i
·no se sap si ho està &Teument.

¡,

Asmara, U, - La Caserna General
d'lialia dt l'Africa oriental, que te
el ~reu punt bas~c a Asmara, ha rebut
del ücneral Graztam, cap dels exer·
cus 1tah.tus t·1ué operen :11 sud des
de la SomaUa •t.ahaua, "'5"~ ""'¡;""'~
d'interes re&<:tentS a le~ UJUUil~t UtH.raCiOilS efecLU•llles eu aquell front.
El General Gnu.ianl wu que l'atac
per sorpresa tou UHC&at per deu avions de oombardelg qut volareu a
poca alçada 1 uttlltta.ren bombes 1
metraUadores en el ~eu a1ac a O a&r.;erei, locatH.at abl.lt.SIUH\ :,.~""~~ · a tes
nues del nu Sncüeill, que bav&a Cli~
tat fortUicada plls et10ps.
Els avions ttal!:lns atacareu energicameut les fortaleses ablSSJmes,
mcntre p~· tc.aa av".u\.;.H:.Y ~'-a' ...
cuuting~ms de tropes ruuLoritadt:~t 1
amb le:J quals anaven alguns "l:,..acaments d'uaskaris11.
Els uask.arlSII es llançareu a l'a.sa
salt dc Vagnerci, ou trobaren una
((resist.encia rrcnêtican per part de~~t
ablSSims. als quals finalment acuosegwren desallotjar de lf~ seves p~
siclOns a les quals col.locaren la
bandera itauaua.

perador, que se la hi ba concedida
a l'acte.
El Ras Berru, a ba ns rebel, ha demanat perdó a l'Emperador. de conformitat al mileuari protocol ehop,
i ll Neglb S<: l'hi ba atorgat, i en
signe de confiança li ha com·edit el
comandament. suprem d'un el.eccu, al
front del Qual marxal'a. en breu per
a lluitar contra l'invasor.

Diuen els italians que
se'ls han rendit cent
vint mil etiòpics
Asmara, ZZ. - Segons informes rebuts en aquesta ciutat, en nombre
de soldats abissinis que s'ha sotmès
a les tropes italianes fins a I~ data
és de 120.000 boms.
Més afusellamen ts
Roma, 22. - Noticie¡; rebudes d'Asmam informen uue al front nord
1'3\'l.ói.Cio
~3-lilz.a ablr imp;;r~.o.t.s
vols de rconeixemnt. Afegeh.en que
Ics males comunicacion s entorpeixen
(\ls treballs de cunsoJidacto 1 Ci avanç.
Les autoritats 1Labanes d'Auua manifesten que no tenen notic-ies que
els abissinis es concentrin al sud de

El príncep Ismail d'Egipte és rebut pel

Negus
Addis Abeba, t2.
El Negus ha
rebut avui el pnncep Jsmail u·t;,.. •pu:,
al qual ha dispen.!l-at uua gran u;ou~
ua ' li ha mostrat. el seu agratweot
i el de tot Abissmta pel coucurs que
el poble egipCi ha. prestat a l!:tíop1a
en aquests moments diftcUs en que
es troba am,·naçada la indepeuden~
caa del pais.
Es com si demanessin
El prlUcep ba presentat a l'Empea
Roma que no tinrador el pe¡·sonal medic arribat en
la seva compan,yia per a atendre a
guessin activitat mi·
les oeeess1t.aLs de ta t:reu Roja etwp.
litar
Forma part de la missió sanitar.ta
egtpcia Uíversos reputats doctors es.
Addb Abeba, 22. - Un portantveu
pec1alitzats en cirurgia i en malalties governamenta l, comentant Ja declSlU
tropicals.
ü.el senyor t\olussohul de no bombardejar Addls Abeba ni Dire Vaua, a
El Ras Seyum diu a condicio que tota. activ1lat militar
cessi en ambdues ciutats, di¡ue que
l'emperador que dis- era
pracllcament Impossible abando-posa de cent mil ho- nar Addis Abeba com a centre rolli·
tar. La capital ba estat sempre ta
~es p~r a oposar a seu de I'Es,at 1\tajor de tot el pau1.
I enemic
Desenes de milenars de soldats el&ops
Addis Abeba, 2~ . - Et restabliment 1 consideren com un greu insult. que
de les comunicacion s teletoniques amb l'Empe rador no els permetes visitar
el front Nord ba permès at Negus l la cap1tal per a esser revistats. L'Emcelebrar avui una Uarga conferencia peraoor podria, de Ja mateixa maneamb el Ras Seyum. En aquesta con- ra, demanar al senyor !Uussolini que
versa s'ba tractat amb es¡.ecial inte- auandoni tola activitat a Roma, de
res arran de la situació creada amb caràcter militar.

l'tlakaiP~

Diuen també que han estat afuseHats dos presoners etiops. que varen robar a un tinent italta, recent·
ment mort. Segons informacions, s< use confinnactó oficial, les Llaixes it.'llianes ascendeixen a 86 morts i ferits,
Modernitzac ió de la
guerra etiòpica

Addis Abeba, 22. - Haile Selassie 1 ha firmat la l!el que anuUa la
tradició que prrmetia ats soldats el
Durant el desenllaç d'aquesta ba· dret saquei&' i fut" de~s pobres que es
t aua.. ~a _ploure a bots .1 barrals, cir· troben en la ruta del front, igualtum.s~!lCia que afavora notableme~l~ ment com el dret d.t prendre als
el!f 1tal1ans q~e suporten molt mala 1· grangers els animals, quevlur( s 1 al~
ment _la per~lSt~nt ~cada del desert tres coses que poguessin necessitar.
meridio~aJ d Al.lw~ma.
_ Tots els ex.èrclts han de pagar des
Tambe, ensems 1 en un sector 101 1d'ara tot el que prenguin a excepció
m~ ....lt, els ~"' 1 •~~u::o a~!:A.'fo!.u ouu~ ' del farratge que els grangers ban de
b_omoes de ma • n_le,rallauures el tur lliurar sense rebre pagament.
t1 de Burdodi, sttuat ig-ualment al
costat del riu Shibell, 1 aconseguiren
El Negus ha volat per
fu escàpols als abissinis.
L'ocupació d'aquest dus punt e.stm•
primera vegada
tègics reu possible la instal.lacio còAddis Abeba, 22. - El Ne:us ha
moda al llogarret de Sbelawe, al nof"' t'Oiat aquesta setmana per ¡Jrimeca
oest de Burdodl, Uoc on els abissinis
W havien fet. fortaleses.
comiadar-se
vegada. HailedeSelassle
les lropt
I ba
s que.
volgutdesa·
El general Graziant dòna molta im· prés de revistades per ell sortiren, fa
portància a aquesta opt racio, prin- una setmana, d'Addis Abeba cap a
cipalment a la possessió de uagutri!J, llya, teatre de la guerra i ba manat
que es troba a ZOO metres d'altura i al pilot. de l'avió que avancés cap a
des d'on es domina una gran exte n~ l'oest fins a trobar aquells contin~
sió de terreny, que pot i:sser regada g(nts i passar~los per damunt. Aixl
pel riu. Acaba dient que lt.-s pèrdurs
~:.:e;o~'red~~r::u:·:!~~~~:rq~!v!~=
italianes ban estat molt rtü1.Udf'11; les
etiòpiques, en can\'l, molt nomlu·oses. tudaven l'aparell Imperial aixecant

::s

::p!~ :~~· ~.tga:'~e:.·:~..:;~~r~~!~r.~~

motiu de la traïció del Ras Daile
Selassie G ugsa.
El Ras Seyum ha comunicat a
l'Emperador que ha engraudlt. el seu
tront d'acció i ba afegit que disposa
d'un contingent de 100.000 homes per~
feetament armats i pertretxats per a
detenir qualsevol intent italià de nou
avanç.. l:la dit que espera, a mes,
l'arribada dels reforços que comana
el ministre de la Guerra, Ras 1\lulu~
gueta, per tal d'adoptar determmaClODS &ubsceptibles de desenrotllar el
pla establert per l'Alt Comandamen t
ellop.
t::t restabliment de les comunica·
clons telefoniqiJe& amb eJ front Nord
permetrà evitar pOSSibles confussiou~
com la que ocorreguè ahir quan un
av1ó etiop tou vhuentmcnt llrotejat
per tropes abissimes que l'bavlcu confós amb un aparell italià,

Reobertura del Parlament
ang1e' s

1 determlnada a enfonsar el món en un
conructe béHtc, 1 diu: eHem tractat d'e•

Les sancions

per a llmltar-la.
En un paràgraf qua é8 escoltat amb

estat informat de ta dec ó ha, IU
\'ern anglès d'aplicar les ~~ del Go.
del Tribunal de La Hala lSPOSicio 1¡
t 1-alitat, ats vaixells itali~:bre DeJ.
quin ports afil'lesos 1 q<.le cun~~e '>carregament de material de euctn
Efl Vll'tUt d'aquest..a diSPOSI guerm,
~¡aixell n,alJf. amb matenal ~0• 1..1.j)
ra no podrà. roman<tre mes dee ~·
res en cap pQrt angiês v de 2 lll)o
colòmes, i no poara carre 1: sevt:a
combustible ni quevlUrea qu g ls llloa&
tos per a poder ·lt.rriba.r al ~e Jusproxun d'escala.
rt ~llet
Se sap que a Roma s'ha reco
que aquesta decisiO no pot co oegllt
rar-se de (.'ap manera cum a :~~&o
contra Itàlia, pulX que no CODStlt~~IÓ
més que una aphcactó de les Obi! e11
ctons angleses en vll'tuL dels T ~.\o
tat.s. Aquesta declSió s·aphca a.ts ra o.
be.l::hgeranLS; però, com es sabut, 1
sirua. no te valXells, per la qual ~
solament resulta atecta ltàha CO&a
restncctons no seran aplicadeS 14
vaixells italians que portm carre 8 ~
mdent que no sigui de guerra. ¡a

vttar tota acció o discUS&ló d'acció, que,
a mée d'lmpractica.ble en les presents
c.lrcum.stàncies, pogués ampliar la durada del pertlll del desastre d'una guerra.:t
LA OECISIO ANGLESA so
continua dient que lea sanciona ecoBRE ELS VEASI.,.XELLS I T~ •
LIANS
AT C ''
nòmtques proposades no &ón per a. es- 1
NI CADAHA
A SUiVI
OMlJ.
tendre la guerra sinó per a ltmitar-la,
Londres 22 _ El
TCH
•
la
..
_._
..,.
,
·
senyor
~uv,·tc
0
6
1
no per a es te n.......
seva I.UauA, nu sots-secretari de l'Extenor d.'lta
O.

grau atenció, Sir Samuel Hoare posa de
relleu la necessitat de trobar un arran·
Jament honorable per al desgmclat contucte ttalo..abisstnl, dintre deli precep·
tea de la Societat de Nacions. Dlu que
ell no ha adoptat mal una. actitud extrema o parttdl..sta; que ell ha ~cordat
al món lea peticiona ttauanea d expansió 1 seguretat econòmica 1 que ha fet
propoeiclona per a la Investigació eobre
matértes primes procedente de lea colò·
nies, quan l'atlll08fera pacl!le& foa reatablerta amb sinceritat 1 bona de$iga.
Ategetx que continuament ha exposat
la bona disposició britànica. per tal d'aJudar a la. consecució d'un arranJament
honorable 1 acceptable per a Itàlia 1
AbiS&m1a.
cAvui encara respira abans que les
sancions econòmiques siguin aplicades.
No poden ésser emprades més que com
un nou Intent de solució amb l'obJecte
de ter tnneceasart seguir en aquest carni
poc atractiu d'acció econòmica contra
un .membre de la Societat de Nacloaa 1
antic amlo 1 aliat.•
Després diu que no sap quines espe•
rances ea poden xifrar en aquesta crida.
Afegeix que el món ba posat a prova
la seguretat coHectlva 1 que al resulta
efectiva, s'haurà obtingut un t.nsuument d'immens valor. Segueix dient
que al, pel contrari, fracassa, causarà
la pesombre d'aquella que desitgin ellminar la guerra com a lnatrument de
política nacional, 1 la
responsabiUtat
caurà sobre aquelll que han contrtbutt
al fracàs.

cSI hem dt dependre del sistema de
seguretat ooHecttva, deixeu-nos que 1a
coneguem; Sl no podem dependre d'ell,
del.xeu-noe també conélx.er-lo 1 deixeunos saber també quins són els Uelala
defensora de la dita seguretat coHecttva
1 els que sostenint-la en apariéncia, l'ataquen 1 abusen, no deixant posar-la a
la pràctica. En tot cas, la criat amb la
qual estem enfrontats no és de dies ni
de setmanes, sinó si.mptoma d 'amplla
moviments, que solament poden ésser
CO!ltrolats per la constant determinació
del fet i deia fets que han canviat 1
canvten el món .•

ISlr
'" Samuel Hoare pronunc•
•
ia un dISCUrs
que

determina la política exterior d'Anglaterra

Ag.e

ROMANIA HA DE DON•R
LA SEVA TOTAL ADHESIU
ALS PRINCIPIS DE GINE•
BRA
Bucarest, 22. - «Omversub pU.JU·
Cü un B.!tlcle, de to Idènttc al d'lli·

tres pertòchcs rocauesos, en el QUll
declara solament pue ! 'adbt!Sió a:e
Rumat~ia ttls acords de Omebra 1 !a
conseguent parttclpactò en les san.
ctons no no és m<Jtt vada per cap sen.
tlment host.tl a !talla, amb et qual
palS Ro~anla mante exceHent.s reiaclons, smó per tal de detensar l'or·
ganisme de Ginebra l, ensems. asse.
gurar la pau _
L'articulista posa de manitest .¡_ue
l'extStencia de La ti. de N. depen ad
resultat tina! de la seva mtervencló
en el JiLipi ttalo-ettOPIC, 1 ategeix o:JUjJ
la mort de 1'organiSme de Gmebra
stgmhcana la desapariCió del mes
gran suport que tenen les pot.énctt::a
de seg:ona I tercera categoria.
Aca..ta dient que la prunera par~
dc !es sanctons acordudes no arecteu Rumama, J,lerqué aquest pals 1.10
produeix armes ni municions. nJ éa
exportador de capitals.

..
1
L'abolició de l'escla· sense novetat a Addis Ab!ba.
vitud al Tigré
.
.
Londres, 22. - Aquesta tarda. ha.
«No
cap temença que se m'aLes ba1xes que d1uen reempres les seves sesions el flarla- cust pertinc
na ver donat ordres; però vull
etiòpiques
Asmara, 22. - Al costat italia del
haver
sofel't
els
ita·
l
mem
angles.
El
ministre
de
l'Ext.e·
Jir quelcom com a contestació; He
ddis Abeba, z:e.-lnlormac ions que front sud, es fa re.marcar que l'anuu~
.
A
. nor, S1r ::>amuel Hoare, ba pronun· <lC
dlr trancament 1 detuuuva a 1a
el de la llei suprimmt !'esclavatge en
1laos
.
.
ciat en la cambra dels Comuns.• -el ...:ambra, que no crec que els reprt:·a rrilxo del front sud indiqueu que la provincia del Tigrê ha estat acoRoma,
22.
~o!gons
un
comunicat
seu
anunciat
dtscurs.
.;enLants de la u ran bretanya 1 de
81 LA LLIGA NO fRACA.S•
Jla •nalaltia poUt.ica mes U-nuga U'Hno- llit. ttels indigenes amb enorme aie- oficial, des del comeru;amem
de lls
La cambra estava plena a vessat, ~ ·.~.mepn bntamc puguin terur un pa.·
'¡¡li~- 1~ lluites entre les diverses gria.
SA POSSISLEME NT ALE·
1 operacions .\l'AfricaA.J"••l;jJI.,U,Ics bal~ tant als escons com en Jes tribunes.
¡.~er a segon ordre en cap diSCUSSIO
¡t:rabus ettopes -, pot declarar-se nu
Es diu que C.t otenars d'esclaus de I Xe$ gioiJals sot ertes per te; trupu
MANYA TORNARA A GI•
Sll'
Samuel
Hoare
ha
començat
\ 'ament
.llternaclQnal.
!!;ls representant.s d un
•
11
uanes en tots els 1ronts a.scendeh
N~BRA
. bÍ
d.
. d 1
tida 1es provmCJes
properes
s'han
1
preseua
dlent
que,
des de la darrera vegada
22. - Encara que nagl ser·
Sem a que~ esp~ e d~J!or m tat a les autoritats hOta1"Ut:;) u c:u •ud. l 150 mot·ls, i a major part. ind1¡;renes
l mpen no podeu abdtcar la
Lo d
vitBerlin,
per a tranquiHltzar
l'opmlo a Ser·
al l que va dlngU'-se a la Cambra, ets .{ran
1a. respuusar:nHtat. m guut·aut en set:ap al front duna maJOria
. n res, 22. - El corresponsal del
me - ~ Axum, les quals bau p1'ocedtt .l. t!es- servei d'Itàlia.
I e:,devenlments s'han succeit ràpida. ..:ret els seus pums de viSta .»
«DaUy Telegraph», a El Gatro, des- lin la nota de La val a Anglaterra, L.a
brts de 18 tribu A~abar~. 1;1ns qu.~nts arm~r-los deixanHos eb mitjans de
1 ment; però, hi ha uua cosa que no
Dm despres que el puote que ha ment rodonament la noticia circula- estat lnt..erpretada a
membres de la tribU· Sil\a e_nvalren pagament de què disposen
Alemanya ctllll
Un avió porta un ha canv1at: la politica, que mes qu e volugut Jer veure que An~laLerra
no- da de cert ~ector de la Premsa euro- ~ una ~egurança d'ahança realitza.
~ ciutat de 1\tabko 1 _saqueJaren el
1 d'un govern
S(gons sembla, per aqu'est motiu,
tg
l'A
I
és la de la gran majona mes [reballava per móbUs egolsLes i 1pea, anunciAnt la pròxima
mercat. central. EI.S habitants de llta~ s'ban lliurat. ja a les tropes italianes
dimissió
per ra~ça en VlStes a una poWo
.
~e . e a
ye u
èels homes 1 dones d'Anglaterra, que na esLcs les seves mahc.:1o~s lnter- 1del president del Consell d'Egtpte,
"rako. ~n contes~t a~b una altra 10.000 fusells.
e guerra utura contra aque~' palS.
AddJs AbebJ., 2~. - Un apareU ha ha efectuat demostraCIOns d'un re vretac:lons,.
com tes apare~uaes re. N.a ssim Bajà. Les infCJrmacions afe- Naturalment, sembla
lnv~slO a u~.a c~uta.t. Situ~da en el
Les autoritats italianes ban decre- sortit d'aquesta capital portant un colzamednt públic
per ara. ,1\
sense precedents. ~entmem en algwla pretru.a estran- gle~ que el primer ministre egipci Lliga de Nacions és quê,
terntori de Sdti, • ban caUS!lt la ruort tat un nou servei d'impostos
an instrumfn¡
metge a bord. E.s sup.osa que el doc- Ale•.eiX que exist.elx també la soll· ~era, està fent tot quant
de dos vews, que abandonaren quan
put per en-I havia ad~ptat. aquesta .d eLerminació útLl, i que, delX.ant passar cert temps
·
tor prestara asstSte 1
1 K 39 A 1
e::'n tornaren a casa seva. Podria és.
de l'act t d d 1 0
~cta a
,ye u, ! dariLat lnquebrantabl e de l'imperi cendre una contlagractó a Europa 1 a consequencta
per tat de veure Sl etect.Ivament EL'ser - es diu en certs ccrcb d'Addis
.
.
1 u
e
o- guetx
aquest caml, Alemanya pot.ser
Els italians afusellen que ba res~ltat fent en una batalla en el recolzament
i, particularmen t, c:estrwr la S. de N.
Abeba - que, a. conseqüència d'a¡xó,
vern bn~ruc que s·~avta negat a hl tornana un cop nagl compro~'&.t
prop de la lrontera sudanes<l.
la.
impressionant
unanimitat dels do-- mL .Es couslruel1en trill.ll:eres i s'ins- f~r a Egipte determmades conces- la seva efiéècla
es produïssm altres comtHll:t entre ets
en el camp mtera.v
un oficial i dos sol·
M, lr
d
minis.
S1r Huare , es releretx despres als St~ns. .
amhaas i els silti:, o íambê que a~
clonaL
dats etiòpics
'
es opes e pas cap
tiegueix dient que, en molts mesos, retrets que s han tet sobre Sl Anglu~ f reciSa el corrt:sponsal Que,
q uest fos el començament d'un sèrie
en
Amb
aquesta arma França posslb:a1
a Addis Abeba
el Govern ha tl'actat, per una banda, terra ha esperat mussa a inLCrveuJr e ecte, Wafd Bajà unpulsà a Nasslm
de combats entre tribus que comp!iment emprendr8. una pollttca d'aitan·
Asma.ra, 22. - Un piqud d'exe<' u· ¡ Addis Abel>:!, 22. moments deixar ben definida la seva posició, en el conutct.e iLallreLlop 1 r~coraa Baja
perquè
demanés
caria moltiSSim els problemes del g~ ció ba afusellat tres homes - un despres de ta sorl.lda Pocs
a
la
Gran
Breça
per
a
una guerra probable saben'
el front . que ha estat m~ compresa per al- als acusadors que la üran Bretauya ~nya de.termlnades concessions,
vern central etiop en el seu proposiL oficial, un servtut i un assistent del del governador de liofavers
pe.. que darrera d'ella sempre tÍl te la
amb
tes
se~
J
gWlS_ estrl!nger~. qu!' 110 s'b~n sabut havJa let mt:e~ntment apel.lacwns r .
afegeiX . que el cap del Govern la Lliga 1 si aquesta no dóna el n:4e salvar-se de la invaslo italiana.
~as-, q~ 3:nteriormen~ havien ser- ¡ ves tropes, ba arribat. el Ras Getatu, averur de_ la smcentat de iesperau- 1
"!" üovern ,de lto~
de les dar- eglpct considerà que el greu moment sultat 'esperat, sempre tmdrà leJ
vat en l'cxerc•t del Ras Seyum.
de Ja provmc 1a de 1Vladshi, amb 3U.OOO ça brltàmca 1 de la seya fe en un zen.es dc 1 any passat.desl«'lenm-se
1
L'aviació italiana ha
en el Qual es tro,ben en Joc aliances contretes al seu favor.
·
ruerrers.
ordre nou de les relaciOns tnternn- la S. de N. wu que el seu aeure e.raa present
mteressos mancomunats C:. Egipte 1 de
S'espera que les tropes de la prl)o 1 cianats, 1, per altra, de recolzar la !; tot et po5Slble per a soluc10nar
pa,..
la
Gran
destruït els camps de
Bretanya, ~o era l:adequat
El front italià del vmcia de \\'ullcga, consistents en · S. de N. en 10; mes f?rmidable prova ciflcament
ESTUDIANTS D'OXFORD A
el conflicte.
per a formular peticions d aquesta
blat d'una regió
FAVOR DE LES SANCIOt49
nord té seixanta mi-¡ 35.001.) homes, arubaran a a11uesta . amb què mat no s havia afrontat.
1agost, Cltu l'orador, hl hagué mena.
«Fms
Londres 22 _ Ets e.studw.nts d"OX.·
ciutat dmtre de pocs dies, amb ta D~u que aqu~lls no pod·~n demanar la PQSSIOilltat d'arl'anjamen t 1
lles ,
crec
Addis Ab2ba, 22. - Segons un e~
Acaba
_
dient
que
Nasslm
Bajà
és
ford han Ò.prOvat per aoa vots con~a
.
.
u:ll cosa s'haora. completat la m~ m1ra~les; pera caldria que recone- que eJ Govern ttalli va actuar
1m- partldan de demostrar en aquests 12;$ una mocto à lavCJr de les san·
municat oficial, s'esperen operacions
Adua, 22. - S ba anuncaat of•cial~ I 11bilih.acm ce neral amb mC~ d'un mi- guessn que la s.
de N. no ha tlngut prudentment en rebutjar dites pos.51~ moments a la Gran Bretanya
.de molta amplitud eu un esdevenidor ment que fins ara les baixes italianes Iiu d'homes
que
ctoÍl.s
a nies..
cercles mill- tms ara una vitalitat t.an anima~ Oi.JJLats».
110 solament econòmiques, 5¡.
.
,
Eg1pte, tot ~ defensant els seus m- no aithtars.
immediat a les immtdlacions d'Aga. en el front Nord han estat: morts, ¡1 tars hom creu , ue Als
a
darrers
d'ocdora.
Uespres
di!J
que
1
.
s ha arribat a un teressos nactoD¡als, es considera naane; tambè es fa sa.bcr que S_a biltat un oficial, cinc soldats i 23 uaska.~ , t.ubre tei t.vpe.r. "uw:, ,, e• Al.lu
En Ja reunió eren representades d!·
....1u
Es refereix, segUidament, a les enor. acord coliectJu; prtmt!r, sobre EHs mé- c~ó g~:mana d Anglaterra
4 4
ba pres l'alt. comandament etaop,
a. la qual noa societats. Es deCidí consfitulr a
ris",ò f<rits, 7~.
lr ucupat Ies poslcíoo~ estrategiques ja mes .d incultat.s de.l desenv:olupam ent nLS de la disputa, 1 segon,
sobre
l'em¡ J:.l comunicat afegeix que, malgrat
1
unetxen
llaços perd~bles per a Oxford un Consell de Pau .
S ha anuucUlt, igualment en un in~ determinades molt abans.
del SIStema. coHecttu, espec1ahuent en bargament d'armes 1 crèdJLS que es sempre, per
que els italians s'ban fet forts a Haa forme oficial, que el front ilalla del
quai mottu ha consldeel primer mtent, cap al qua! part troben subjecJ.eS a l'estudi delS Go- raL que l'establl.il.at
'mus, Agame no ha est.at d(.J. tot con- Nord d'Etiopia es v~ estenent des
governament.a l
UNA PROPOSTA ANGLE•
El
Ras
Berru
s'ha
sotd'Europa
es~va
incllnada a cedir, 1 verns l algunes mesures de preSSió era necessana en ets presents mo,querida; finalment remarc~a que els d'Axum cap a Adua llos Adirrat, zoSA PE RA EVITAR MES
..
ho
han
constderat
com
a di!Sencorat,.. econòmtca.
avions italians ban destru•t compte- na que te 60 milles de llargària. En
ments
perque
l'csdevemdor
d'Egtpt.e
CONFLICTES
INTERH,t·
mes al Negus
jador quan s'ha produït una. discusParla de tes proposicions del eo- depèn de Ja contw.nça bntànica en :
ClONALS
1hment els camps de blat a la pr~ f\questc- darrers dies, por raons estr.1~
,'\lldis Abeba, 2Z - Per contrap:¡f'"' s16 entre ella 1 un dels seus més po- tnJte de CoordmttCl ~ . 1 dlu que
no b1 el Govern de El Cairo.
l'incia de ~etit, aparentment cn·guts tègiques. el front de combat. eu la . tida. després de la tralció del
Londres,
2.2.
_
El
ComtLé
pro paa
llas cterosos membres.
ha cap dubte que tota acció d'aques1.a
'que els soldats etíops hi estaven a.· re&iú d'Adigrat. s'ha ei:tamplat di ver~ Uugsa ha sobrevingut la submissw
i la reconst.ruccló nacional i econ¡,.
«Hi
ha
nitres
paYsos
que
tenen
mes
espec1e
es
trob.t.
oberta
a
la
tr1tlca. _ ..____ ---..
magats. Amb tot, després d'aquest ses mutes. Segons les mateixes In· del Ras Berru, que estava enemistat
mica ba publlcat una decltmlCtó q•.te
a guanyar en ta S. de N. que An- D1u que allt_ hi bav18. qui deta que
servuà de tJJ.se per a les qUestiolS
atac, els etíops no hag-ueren de la· formacions, i a jutjar pels tleta~ ob. amb el Negus des de feia temtJS.
gla
terra
segeueix.
dtent.
Sir
Hoa·
tot
seria
aumtar cap baixa.
i me!icaç I els que
Uuruts pels vol! d'cxploracio, en
que seran planteJades a tots els can·
El Ras Berru ba acudit at Palau re-. Les obligacions del Pacte no- de1en quelnutU
allò ponana inevitablefront d'aquesta divisió italiana !l'ban Imperial acompanyat de tota la seva més augmentaren
dltats en les proxtmes elcc10ns. DIU.
els
nosLres
comment
la
guerra.
1
entre altres coses:
Requisa de materials concentrat un.s 30.000 soldats etiops. família demanant audiència a l'Em- prom.isos. quan, per
diverses
raons,
«Jo
no
crec
que
les
mesures
de
I
«El Govern briUmic baurlo de pr~
no era aquest el nostre desig; pero. pressió econO~ques, tals: com les esnecessaris per a
posar que les times de comumcaCl
a
com nan aemostrnt elS darrers l:M:lt..... tuctiades SJ.flllln mefecttves. Crec que
1
Viena,
22.
_
S'ha.
sabut
que
e.hir entre ltà.l18. I I'Alrica occtdental ICf",
guerra
CAP A ABISSINIA PER A DEFENSAR LA PATRI A
verumems, s"ban creat controvèrSies I si són apllcad•s collecuvamen t 1 si sort! e navló inopinadamen t,
amb sln tallades per la Societat de
~
entre paisos que sempre nan estat els Estats no membres voleu coopeAddb Abeba, 22. - El Govern ha
direcció a Berlin el ministre d'Aie~ . Clons Després d'haver
de1ensat ~
arrues t complicaciOns cconónuqUE"S, rar 1 no boicvteg~:n aquelles -que no manya a Viena Franz Von Papen.
publicat un decret ordenant la reèxit- l'autontat. de ia Soc1etat. de l'IS:"
que nlngu no necess1ta, quan, com ho laran- redutran defl.niti\'ameu t
quisa per a les necessitats de la deL'excusa oficial feta pública. a 1& cians contra lt.àlla, el Govern bS.':ñ~
ara, començavem a vèncer la depres- la durada de la guerra».
,ensa n,;~,ciooal de tot. el material neLegació d'Alemanya és que Van Pa- de proposar una suspens10 de COJ·
mundial.
~ari per a Ja guerra.
Dtu que l'accio, per tal que sigui pen es dirigeiX la capital del Reich anys per a tots els annamentsI sio«Aquests
(
greus desavant-atges po-, e~ectiva. ba d'esser 1"ealment col.lec- «per a prendre apart
en una cacera», ram. aquesL temps caidra mwnta.r o-6
l
cllen
naver~nos
temptat
a
odopLar
tn·a
1
tots
els
membres
nan
de
e~ però unànimement es relaciona el reumr una coruerencta lnternapcr<>
1
Els francesos fortifiuna ratlla de menor reslstcncla a per&r a reststir l'atac sobre qualsevol seu Viatge amb el propòsit
d'infor- nat, encarregada de resoldre elsd ll
quen la frontera amb
acceptar ei fracàs de la concepc1o de d'ells per l'acció que hagi pres en de~ mar degudament
Hitler sobre elS re- blemes ternr.onals 1 econòilllCS e.~c\1
la seguretat. coHectiva, deselxmL-nu& fensa del Pacte.
l'Eritrea i el ferrocents canvis poUtlcs que s'han portat post-guenu. En aquesta Conter cacró
<iel conflicte d 'Ablssmia l dir al mon;
Es rereretx després a lea notes creua- a tem1e a Austr1a.
e! Govern proposaria la ~ocüH ell·
carril
El Pacte no pot esser aplicat complc- des entre els Governa de Parla 1 Lon·
sobre les lletS d'tnumgracto, un ra·
tament
en
aquest.
cas.
Hi
lla
coua~
drea 1 dlu: eLa resposta rro.ncesa. & la
,_ Addis Abeba, 22. - El roverll!ldor
men de la qüestio dels maodat.s 1 •
boradors
que
han
adoptat
aquesta
'
conteatactó
que
noaaltres
estàvem ae¡ura
'de la Somi.Ua francesa ha ordenat
plicaCIÓ del pr1nclp1 de por~ ~3
Unia 1 l'han adoptat amb vlolencta, 1 que &erta. Ela fra.ncesoe Interpreten l'a.r'la construcció de fortificacions al
ta a les calentes de tota nacto quÒoa·
però exiscen obligacions morals 1 de t.tcte Ultgual Que nosa.ttrea el vàrem tn~arg de la frontera d'Eritr(a, en els
tmgw un Govern autortt.nn. La nil&
cap manera podlem acceptar aques- tcrpretar..
íerencia del Desarmament. es re~ sJ·
~ts de Kaja.ssa, Dainlolo i Ku~
ta mena de cooducta. El Pat"tP baLondres, 22. _ Aquest mati ha novament, per tal de tracW de dei.io
mt. Es construeixen trinxeresi s'iJls.
1 Parla desprée deli temors que s'han
via
d'ésser
provat.
Estem
a.ra
dedl~
cxpretllllt
aobce
qua
tes
sancions
ecnnOlaLien xan:es de fillerro.
pressio dels avJons. de bOmbat ...
mort
cats a provar la S. de N. I, en el que m.tquea farien caure en Jea milita~ 1 Lo
de ""
d a la seva residència de Kent, d e1 control d e 1·avmm 6 Cl vLI 1 ¡ensl·
í També es c"nstrueixcn trWeres
ta referència al Govern britànic, dlu: «Dirt, francament, que la condició
r 0 arsoni que asso 11 gran fama sup rcsstó de les grans armes
0
en la via ferrada i als seus costats.
hem troba.llat sincerament. en el seu Pte.cedente per a l'a.pllcacló d'aQUNtea com a crimmallstal polltlc.
Lord ves-»
AJ front sud h1 ha una tranqull.li·
CAlA'
1
è.xlt, ja que estem conven¡;uts que, aancton.a no ba cziattt mat a Ginebra, ~~ln~~o~ a.ef~:~~=t 8 ~=~
jat absoluta, mentre que al front
LES SANCIONS A
LA
!
f\i fracassa, Europa 1 el món traves~ . al meu Judici.•
vador del 1900 1 en el de coallcló
!pord b1 ha molLa activitat en els
RI EN AVIAT AM~GEa. taran un període d'~norme ller~ll
Dtu que Jea aandona mUtt.ars, tgual del
.
GUERRA,
DIU
re<:oneuemen ts.
UNA
1915
¡ v~scuritat.•
1 que lN econòmiques, només poden
1 Al sud es re¡istra.,
r
Era cap dels unionistes lrlandesos
sobretot, una
CIA AMERICANA t 0gê:n·
· Slr Hoare qualifica la. S de N. de • aplicades coHecttvament, 1 pel que a. nosdedicà tota la seva vida polltica
Paris, 22. - Una tmport.an ·cza¡.
rran activitat deli avions.
ol
crpont estès entre la Gran BreLanya altres ea refereix hem aClarit dea d'un 1a conservar la unió entre
Angla~ ela americana dtu qae ba ~ cntrt
1 Europaa, i desmenteiX que Angla- I prtncJpt que estem dl&posatl a prendre terra i Irlanda.
Gineora una severa enqu
ba Bf·
t.erra, en recolulr-la, bo hagt fet lm- J l:l ooet:ra part, com a membre lleial de
Agame en poder delo
les diverses delegacions, ~ e:queó gen~
pelUda per cap nlany imperialista, la s. óe N.; peró solament prendrem
ri.bat.
a la conclusto que 1 op~des ~
italiana
Sinó tan solament per a guaretar la 1 aquesta part en una acció collecuva. «Jo
Londres, 22 __ Amb motiu dc la ral sobre les sanctons adop '-' coJ'
pau mundlal. Desmenteix també que declaro que lD. pa.r&Ul:L coHecttu bl l'ea· mort de Lord
Addis Abeb>, 22. - El Ras Serum
Car~ou
es
recorda.
que
Omebra
tmdré. eventualiDeDerra ¡tJ•
amb la seva actitud hag\ \'olgut ata· liêncta 1 l'ê.nlma de la s. de N. L'aoctó aquest famós jurisconsult
ba fet. saber a l'Emperador que dJ
adqulrt a resultat acabar amb la gu
car el leix1sme lt.allà.
J.taUaus ban establert u.na nova pl a~
Q~ hem ettUdJ.&t 1 que Jo cree que es renom mundial quan actuà de fiscal ~~~: apo:~~~:·e~t~~nr:l:1r/ie.rmést.oLP":
;
Parla després dels t~ba.lls de la la na.tra eolemne obllgadó estud.Jar, ea al
'ça forta a A.(ame. Les quatre torla·
procés contra el novel:llsdelegacló brit.ànica a Gmabre 1 d1u econòm.lca, no mWtar. El la distinció ta cèlebre
leses del tront italià són actualment
oscar Wilde que !ou condemnat sistema feixista.
A
Ót
·
que entre ell i Mr. Edeo no W ha entre el boicot 1 la guerTa 1 Jo no cree a diversos
Axum, Adua. AdigTat 1 Agame.
de presó a la penl~~Ns-A [A TOR,.~~ çJ•
hagut maJ dlferènc1es de criteri 1 que h1 ha&1 n~ a Europa que necu· tenciària deanya
El senet tel.etonic entn Addis A- ~ls fills del doctor Mart.ln, ~m"talxado t aoKtlsílnia 1 ~t!lc,...., aoc.mra-·
Reading.
RuusEVEL T NO
Que tampoc n'hi ha oa.gut. cap entre aiu la KUerra..
beba i ftlakaHe ba estat Ciitablert. nu- l dant-se dets seus dOl germanets a I utac!ó Vict0r1Ar m~mentl abanl
Lord carson fou nomenat el l911
NE 1 XERA Oflt;IAELSTATS
di
Mr. Eden 1 el Govern, a!gint que el
A
conunuact6
vnment després d'una lnlerrupclo de
ea
refereix
a
la
propaprimer
Lord
de l'Al.mlrallat. britàmc
marxar oap a Et1opia
LA POSI CIO DELS
Govern ha donat. a aquest tota la ' ganda poc eacrupoloea. que ha preaeotat 1 durant la guerra mundial !ou
'tnes .etmane.s.
m1~
UNITS
El secr<"r1
(Express-Poto J
seva força.
An¡l.at.erra com a tn.Ucant de la gucrn. nlstre sUlSC cartenl.
Washington. ~
Uuites

entre tribus
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Ha mort eI f'ISCaI
d'Oscar Wilde
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lA NOTA CHAPAPRitTA llES SE:VES CONSEQO ENCIES

L1actualitat política es concentra en lo Comissió investigadora nomenada pel Parlament
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~ o

Segons els americans, Itàlia
va camí de la desfeta N o passa re s, sen yorsl, digué a
' .
economtca
la sortida el ministre de la Guerra

tVe de la primera pàgina)

UN IMPORTANT CONSEl L DE MINISTRES

s

Han hagut de fer ja el pri·
mer emprèstit de guerra

RESULTAT DE L'EMPRES·
TIT

VINT VAIXELLS ITALIANS
PREPARATS A NAPOLS

Roma, 22. - A Nàpols tu ha disposats vint vaixells amb matenal dP.
guerra. dtsposats a sortir cap a Mas·
saua. El «Merano» l el «Sardagna,>
hau sorttt amb grans comm5ent.s
d artilleria. En el pnmer van tambd
34 oficials, 14 subollctals 1 350 soldat.s, 109 muls 1 cinc amoulanctes.
En el segon van 83 ohcu\ls, 101
suootlctals, 2.146 soldats I t¡:ual nombre de muls.
El «Ucrama» ha sortit també 1
MALALTS CA'P 1. ITALIA
porta a oord a VIons.
port Sata. ~:.!. - Amb dll'ecctó "'
CENT MILIONS DE DOLARS
Itàlia ba passat un vaiXell hospttai
OH
amb 68ó> persones a bord, gatrebe 1oWasnmgtoo 22. - El Comitè di. tes matalres. Es la mes gran tramesa rector
dei Federal Reserve Batlk inde malalts que hns ara passa a la formil que a consequencta deis enormetropoll. Rom dtu que ht na molt-s mes des¡Je:;es ocaswnade.; per la guerCIISOS de tuberculosi entre ei.S treba- ra d'EttOpta, s'esgoLen constantment
lladors Italians qlie es trobeu a En- els recursos tmaucers d'lUllta.
trea. Encara no ha passat pel canal
L'tntorme fa cons•ar que el mes
~ soltent.
de juliol 1 agost passaLs sorttren
d'J.talla més de cent 1m1tons de dòEL PAS DE SOLDATS MA· lars or, amb la qual cosa queda rel-ALTS PEL CANAL DE dulda la seva reserva mouetana 11
SUEZ ES IMPRESoiO NANT un 29 per 100.
Paris. <~-'· - ~egons noLlCtes reSIS t; ENTS CAMIONS FRA N•
budes a la Companyta del Gana! de
CESOS CAP A ITAL IA
augSatd,
Pon
de
s uell, procedents
Paris, 22. - L'òrgan comunlst11
menta el nomore ne soldat.s ttaltallS «L'humamté» pubhca la noticia que
que t.ornen malalts des d'Aln ca crs han estat embarcats en direcció a
el Medtterram. El vaíxell-hospttal Italta vm Domodosola 600 cam10ns
!talla «Cahtorma>t, que passà pel automòbtls constrults a les fàbnques
canal de Suez diSSabte. portava mes franceses per encàrrec del Govern
malalts que cap dels seus anterwrs italia
viatges en dll'ecctó a l'Oest. La. maAmb tot l que l'aplicació de sanjorta d'aquest.s soldats són enVlats clons no entrarà en vigor tlns dint.re
a les Illes del Dodecanès.
nou dtes, l'òrgan comunista protes6 advpteu grans precaucions per ta en nom d'aquest part.tt per contal d'impedir que nlngit més que les Siderar que aquesta tramesa és en
autori¡at.s del canal i oficials lta- realitat materl81 de guerra.
llans pugin a bord dels vaixells. El
ELS EXPOk T ADORS AN·
vaixell-hospital passà pel canal enGLESOS T ENEN POR DE
mig d'un gran sllencL Sempre que
NO COBRAR O' ITALIA
travessen el canal vaixells de transLondres, 22. - Els exportadors,
ports italians es canv1en salutacions als quals ltàlla deu aproximadaamb banderes l els soldats donen ment deu mllions de dòlars expresviSques I crtts, però en passar el sen el temor que l'aplicació de sancCaUfomla» totes les tripulaciOns cions econòmiques 1 financeres caudels t\ltres vaixells guardaren sUen- sl cessament en els pagaments per
ci absolut.
part de l'esmentat pals,
ROma, 22. - El nou emprestit
d'armament, al cent per cent, fou
cot>en peL'> bancs dissabte pas¡;at,
per 1.a quantitat de 422 milions de
lirolS. Ahll' s obr iren les lltsLes de
subScrtpclO als Bancs, amb caracter
publ!C. E.n la lltst.a del Credlt 1talià
figUra com a pruner subscrtptor ól
senyor Mui:>Sohm, amb 50.000 ures per
al periòdic en Popolo. d'Itàlia».
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MAURA INSI STEIX

El senyor MAURA: Jo el que vull
és que es digui amb tota c•aredat
a qui abasta la resporuat.ilitat.
• El senyor GIL ROBLES: Nosalrtse podem dir en tot cas qwns
són els acusats, però no els responsables, perquè els desconeiXem.
El senye. MAURA: Naturalment.
LA DENUNCIA ES REFE·
A IRR EGULAR!·
R E IX
T ATS DE L ' AGOST DE 1934
El sen>ol GlL R.OBLI!S: t:l üo-

L'alcalde gestor i el governador-interí de Cata lunya seran dos
~~~~~~~~~~~~~~~~~o

Segons un periodista francès,
Itàlia consolida posicions per·
què no vol avançar més

NO PASSA RES, SENYORS

Madrid, 22. - A les deu del mati
ha començat el Consell de minJStres
a la Presidència. La. reunió ha durat
fins prop dc les dues de la tarda.
Els pertodistes en sortlr el senyor
Gil Robles l'interrogaren t aquest
ha manifestat·
-No tu ha 'res. No passa res, senyors En el Consell s'ha examinat
el p'~ parlamentari l afers interesp · bli es Fins des• d'Ob
res u qu ·
sants
prés, doncs.

vem tema dos camms a segUir, 1W
e1 que demanava el senyor Goicoechea i al qual donem la nostra conformitat de • d'aquest moment, el que
h Cambra nomeni aquesta mate1Xa
~rda . tma Comissió que came~c1
unwedtaLament a aclanr la denuneta. I jo dir.e una altra cosa també,
que la denuncia es refereix a üregularitats registrades l'agost del 1934,
qu~ pers~gu.en, no se Sl que es J.u gues a S:m Sebastian o a tot 1$pan,·a. l!..s intormes PO-~ctacs ~
gure 1 que el ctemmctant es una per·
sona sense ..solvèncta expulsada l 1e
è.lvt:rsos paiSOs, àdhuc xantag¡sta.
!!;s refereiX, com he dtt al 1934, 1 •l.IS
qw exercuen íunctons publiques. .No
es tracta d'una prova comp1et.a, sinò
d'un pnnctpl de prova, lllSliluactons
d 'actituds, t aHudeix alguns expedlents aàmllllStratlU.S, 'loL lUXO t.e
Ull .matis dubtós, pero el Govern na
entès que no procedia llançar e.s
noms, ~recJSament pel dubtoses de
le:; acusacwns.
El senyor, MAURA: Quera clar
doncs, des d ara, que queden en entredtt qwns . exerciren !unciOns publlques el 1934.
El senyor ECHEGUREN: No ens
ln~{~~yor GIL ROBLES: El Govern esta. diEposat que l 'assumpte
vmgul a la Cambra, que es destgm
t.:na ComiSSió, que vagi a tots e!s
dtputats, que s'unpr1meix1 un dl..:tamen 1 s esbr1Di fins l'ultun detall.
A 1a Comísstó estaran o podran estar representats tots els part1ts
El senyor REY MORA: NosaÏtres,
no
'

I

I

rt!S després que el Govern va tentr
ooneixemen de la den úncia, passà
aquesta a poder del fiscal de la Repub:ica.
El ~;enyor B ARCIA: El precedent
que ba alludit el senyor au Robles
no és el mateiX. (La majona mter·
romp.) El senyor Azaña dlgué aqui
que t'J Govern podia estar una hora
al banc blau si quedava en entredtt.
lAquestes paraules produeixen una
reacció a la majoria i el senyor Alzpun diu que aleshores existia una
oposicló de 300 diputats que per la
força del nombre s'oposà a la in·
vestigactó. Nosaltres no temm aquesta força i no ens coHoquem en a·
quest terreny.)
Ha aHudtt S. s. el precedent de
les Corts Constituents, però el cas
fou diferent. 1il hagué una acusactó
contra un mimstre i aquest contesta
degudament 1 l'aleshores president
del Canse,! de ministres, en vista Jel
resultat del debat es negà al fet que
s'anés a una mformactó. Ara, pel
contrari, S. S., senyor Gll Robles,
quau heu observat la diferència, ni>
podreu queaar sat.J.stet. d haver es·
mentat el procediment. A mes el president del ConseL de ministres dctual no vol donar els noms l no ~
dem convèncer-lo; peiò hns al LOtal
aclariment dels fets, queda en entredita l'autoritat del Govern.

ANffiA EL NEGUS AL FRONT verses opera.c!OWI sols parlen de ccon·
LERRO UX DIU QUE NO
PER A DONAR 1!\tPULS A L'A· solldD.c!ó de posicioWI• per ~1 d'evitar
S'tiA PARLAT OE LA N O·
etiòpic.
avanç
temut
un
OFENSIVA?
NUNCIADA
EL NERVIOJ ISME DE GIL
T A DE OIV :NO~E S ' 1 fA
Fetes aquestes explanacloWI, cal fer
Paris, 22. - Tramesa per un en~lat
ROBLES OBEEIX A UfiA
FRASES
especial acredl~t per la seva obJectivi· COWitar que la Incògnita resideix, no obs·
QUES fiO O'EPIDERMI¡¡
En sortir el senyor Lerroux. molts
~t. s'ha rebut avu.l d'Addls Abeba In tant a Ginebra I a Addls Abeba. Es con- periodistes
El sen.l'vr v.I.L rlO.i:!LES: .No tu na
l'han sa.l:.tdat i aquest
següent Interessant lnformactó, que formarlt. la Societat de Nac!OWI llmb els s'ha expressat en els termes separitat en allò que acaba d'exposar
propòsits itallaWI d'anexlonar-se deflnl· güents·
transmetem textualment:
el senyor Barem, perquè el Govern
eLa guerra !talo-etiòpica ha entrat en t!vament els terrltorts conquls~ts com
no queda e.1 entredit.. En aquell ¡¡,.
què es dea aquesta expectaÀ
_
una nova fase. Tot fa creure que els a resu.l~t de la seva agressió a Etlopla? cló commoció
leshores s'imposà la voluntat de .a
com valgueu ano0
Italians no desitgen conqulstar una pol- Es resignaran els etiòpics amb aques~ menar-ho?
majoria, I es d1gué que no b1 havta
zada més de territori etiòpic, com no p(!rdua cdeflnltlva• d'una part del terri·
lloc a de.1berar. Amb el convencia la nota oficiosa que el
-Ooncs
etiòpic?
tort
quo
terreny
de
porcloWI
slgu.l aquelles
ment de la majoria, també Jo en
Govern lliurà a la premsa el passat
Jo estic a Addls Abeba i no puc concoWIIdertn necessàries per acordar la
tendria prou, però això no éa sulllongitud dels fronts 1 garantir la scgu- trolar el que passa a les riberes del llac divendres i de la. qual tant se'n
cient. (l''orU; rumors.) El precedent
Lebman. Pel que es refereix a .aqul parla.
retat d'aquesta.
no dóna valor I ho prova és que nos-Ah, jal El Govern no ha delibeConsidero que l'operació realitzada crec suJiclentment eloqüent repetir una
a lt res amb tota claredat segwm un
ahlr al front sud pel general Orazuml, frase do l'al:locuc!ó que ahir, dilluns, rat avui sobre ~quest afer.
ca""' contrart. El senyor Barc1a na
-Al;shores, sen pa.rlarà a la sesés tlp!ca, Ja quo, segons pròpia contes- el Negus adreçà als 6.000 soldats do la
alludit tm cert nervlosime meu t
sió del cap de tes tropes Italianes d'o- seva guàrcua Imperial, que sortiren cap sló d aquesta tarda prantejat pel
jo li he de dir que em perdom, que
peracloWI en aquella zona., aquella es al teatre de la guerra, als quals, entre president del C'.onsell?
no es tract:-. d'un impuls dels meus
-si les opostclons pregunten hi
portà a cap amb l'exclusiu objecte des· altres coses digué: cEl pó>ble etiòpic, posnervis, sinó senzilament de qúesttó
ha.
hi
no
Si
contestarà
els
qui
haurà
d'epidermis.
curçar el front 1 a!lançar-lo mitjançant seldor d'una Independència diverses veestic
ja
perquè
esJ>tlraré,
neces:>itat.
la possessió d'un turó d'unn alçaria do gac1ee mll:lenArla, espera dels seus sol·
M ES DIALEGS I RECTIFI•
CACI ONS
cioa-cents metres, que vindrà a ~er unn dats que recobrareu per a la pàtria el.s acostumat a esperar I en l'espera
ELS RADICALS NO FOR·
El senyor v.I.L ROBLES es refemena dE' fortl avançat de t'exèrcit !tallà. territoris arrevatats per l'lnvaaor 1 a!lan- m'enforteixo. No em passa oom a alMARAN PART DE LA CO- re!x a 1: aHustons que se 11 han
Al nord gairebé és acabada la rectlfl· çareu la possessió de tot ol nostre ter• tres que són tntrigants 1 van dlacl
MISSI O INVESTIGADOkA fet. Diu quJ en l'assumpte que ell
d allà amb comedletes i contes a cau
cac!ó del front 1 tot Indica clarament rltorL•
El sen>or UlL ROB~: Ei parut plantejà sobre contraban hi hagué
Ja és sabut, a mé8, quo dies enrera, d'orella, i després quan arriba el
que l'aturada. de l'exèrcit !talli\ és de!lnitlva. No se sap sl aquesta detenció l'Emperador declarlt. a un periodista que moment no toquen peu e~ bola. Jo radical, pel que es veu, renuncia a dtverses aportaciOns de prova 1 al
aque.,ta participació. Nosaltres, el Parlament es tractà. la questtó a
de Iee tropes !tallanes està basada en Etlopla no voltar parlar do aolucloWI del sé esperar 1 quan amb! I ocasió
meu partit, est.à disposat a posar els fons. Aqui no s'ha tractat aquest
motius polítics, econòmics o estro.tèglca, confllcte cmentre quedés un 1101 aoldat caré amb el peu les boles.
nostres lloca a aquesta ComlSSió a assumpte. ¿La Cambra vol que t.S
.
però el fet Incontrovertible, és que l'a- !tallà en el territori enva1b.
L ' ALCALDIA O ~ BARCE• d1spos1ció de qui els vulgui. ¿Qum tracu ara mateiX? Doncs tngarem
Encara que la COWI!gna. del sllenct
vanç !tallà s'bo. aturat per ell mateix.
carni vol d oncs 1a Cambra que es el que €S triga en demanar at lu;ad
I
GE•
GOVERN
EL
I
LONA
mantenen
la
etiòpiques
autoritats
les
del
reben
es
Tots els Informes que
ixi? El Go vern ra t'f'
OCUPATS
NERAL SERAN
front nord de font etiòpica I les ma- amb uno. severitat exemplar, molt cio1 1ca que els documents Demano memrestaut
segue
DISTIN
ES
N
PER PERSO
• vol que es !aci llum, per a tots, una smcerltat en els procedm1ents.
teixos Informacions de font Italiana, glable, els periodistes estrangers que tem
TES
coincideiXen en què s'estan portant a Informació aqui, eWI hem pogut perca•
1 perquè sobre aquest Govern 1 ~ls ~culpar és una cosa que no tKJt
Madrid, 22. - A la sortida. del partits que l'integren no quedi cap eeser consentida. Serta tant com concap en aquell front «<mportants tre- çar dels Importants preparatius que ea
ball8 de fortlflcacló• !, fins el més llec I porten a cap per a Intentar una ofcWII· .COnsell el senyor Lucia ha donat la taca nl dubte que afecti ningú. 1 s1 vertir la majona en wt Jorda. d'men qüestloWI militars, s:\p de sobres quo va. etiòpica a tots ols fronts. Que no referència verbal. Els extrems més afectés a algú segurament que sena culpaclons. Vinga els documents 1
una persona que no té representa- desprès vindra el moment de la
els exèrcits que es proposen conquistar s'oblidi que el Negus encara no ha sortit importants de la qual diu:
El ministre de la Governació pre- ció en aquesta Cambra.
soltdaritat Sl ha lloc a això.
no es fortU:!quen sinó somerament, po- d'Addls Abeba 1 que la tradició Cltigelx
deseu
del
orgànic
decret
el
sentà
Pregunta Sl es sullcte!Jl el prucerò de cap manera amb caràcter den- que slg\U ell qui condueixi les tropes a la
àmdesprés,
exposat
ha
I
partament
vlctorta.
EL SENYOR BARCIA IN· dlment d'una CotnlSStó que deternltlu.
d'or1
poUtica
sltuaclu
la
p!lament.
Sl hi ha respousalttat cnmaul,
mini
BRATLLA
SU
I
ERVE
T
Addls
a
emoció
gran
de
dia
tou
Ahir
poles
defensaven
ltallaWI
els
Fins ara,
El senyor BARCIA: Jo subratllo politlca o adlrumstrativa. Aquestes
siclons que anaven establint, amb lt/\r· ¡ Abeba. amb motiu do la sortida. cap a la dre públic a Catalunya a la vista
xes de f!lterro canviables, canoWI lleu- guerra do 6.000 homes de la gut.rdia lm• d'un voluminós do3Ster, que U ha alio dit pel senyor Maura, que la serien derm.ldes segons el cas pels
gers, nius de metralladores 1 Corts desta- perla!. Constltuirlt. la seva sortida. rauun- tramès el governador general interi ret:pousabilltat assoleix els gover- procedlments legals
¿A S . S. no us semb.la que aquest
ca.ments de guàrdia per tal d'evitar sor- et do la Immediata sortida de l'Empera... d'aquella regió. La situació en el seu nants a partir del 1934.
El senyor GIL ROBLES : No a par- és e. procediment més clar?
preses, sobretot durant la nit. Però, ara, dor acompanyat do la resta de la seva aspecte social s'ha vist torbada pel
la
en
comès
l'atemptat
de
isolat
fet
Jo con..:c u documeuL, però cntr~'Ur. slnó en tot cas als d'agost rle
Ja no es tracta d'això. Els !tallaWI coWI· cuàrdla?
persona d'u.1 oficial de Presons.
thnt es del>at jo no puc sohdandarl'any 1934.
truelxen sòlides tortiOcaclons de forque
acordat
s'ha
Definitivament
amb ell: acu.sats m aquests m no
me
ministre
El
BARCIA:
senyor
El
A AQUEST PAS TARDARAN
migó armat, coWitruelxen nius de rne·
TRES A."fYS PER ARRIRAR A donat el volum dels problemes que de la Guerra em dispensarà per l'er- oonsentll'ien. O'acord a l'arttcle 411
tralladores permanents, obren trinxeres
pesen damtmt del govern general d., ror. Jo mancava de dtalls de l'as- del Reglament pot nomenar-se 11•
ADDJS ABEBA
cobertes, emplacen llançabombes, llançaLondres, 22. - El general Tempe1ley cataltmya, siguin distintes les per- sumpte l arn m'estic assabentant te questa CoiWs,sió 1 demanar els doflames 1 morters de trinxera 1 efectuen
altres preparatius que semblen evldcn- diu al cDally Telegrnph• que al els tta- sones que exercel..xl.n l'alcaldia 1 el moltes coses. Sabia tma sèrie de ru- cuments, 1 després es pot mictar el
mors que circulaven feia temps, I debat a tons. Pot ésser qüestlò d 'bocto.r el seu propòsit de no avançar mtls ll.ans continuen el seu avanç amb la ve- govern general.
esperava qu ~ es tractés amb claredat res.
en les dites zones I sl únicament fer 11oc!tat actual, necessiten, almenys, tres
CULES
PEL·LI
ES
L
El senyor UOlCOECfiEA rectlllINJU· d'aquest assumpte. Al:ò que jo prepràcticament Impossible la recuperació anys per a assolir la capital d'Ablssfnla,
RI OSES
gunto, és que s1 la responsabilitat ca 1 diu que al seu judici, mes greu
pels abissinis dels territoris conqu.lstata I que la submissió do la resta del pala
ha
Governació
la
de
ministre
El
exigiria altres tres o quatre anys,
afecta a algunes de les persones que que la denunc1a :;ón ies paraules
per les tropes Italianes.
parlat del problema de dignitat que seuen en aquest banc.
que acaba dc pronunciar el seny Jr
Sl es té en compto que a la reraguàrCONSIDEREN ' t ions estudia.des per les Cancelleries,
/. PARIS
ELS I>'TIOPI CS ASSEGUREN QUE per a Espanya planteja el Cet que
El senyor MARTINEZ BARRIO: GI, Rabies. <Rumors l.
ACOEP TABLE LA SOLUCIO es considera que tot projecte d'arran- dia posseeixen els Italians centenars
Tambe tectitica el senyor BARITALIA UTILITZA GASOS I BA· a.lgunes cases cinematogràfiques eat Demano la paraula.
jament ha d'emplenar dues condl- d'aeroplans, es comprendrà fàcilment
DE MUSSOLINI
tan exhlb!Lt a l'estranger pelllcules
LES EXPLOSIVES
El senyor BARCIA: Però l'aclarí- CIA: Jo no he dlt que els seny.•r
Paris, 22. - Es segueix amb inte- clons essencials: obtenir el consenti- que. amb l'aJut d'aquests, la reconquls·
Londres, 22. - La Legació d'Etlopla obertament injurioses per a. Espa- ment del senyor GU Robles fa in- Gil Robles es soltdarltzés amb els
rès les negociacions que hom creu ment de l'Emperador d'Ellopia l do- ta que pretenen portar a cap els ablsacusats. No per~omlicava. Em :eque encara es mantenen entre Paris, nar satisfacció a la Societat de Na.- slnls dels terrltorts perduts, re•ulta més publlca la contestació al mentia de Ro· nya. Esmento el cas concret d'una necessària la pregunta.
ma que no s'hav!&n emprat gasos n1 pe!Ucula ofensiva per a l'Exèrcit 1
que problemàtica.
El senyor Golcoechea lnsinuava, fert al Govern com existeix preLondres 1 Roma, no j a per a resoldre cions.
la Guàrdia civil, que fa dies la prem- com subratllava el senyor president cedent.
Als cercles diplomàtica d'Addls Abeba bales dum-dwn.
S'afegeix que el Govern anglès no
el conflicte europeu, que tant ha
El senyor UlL ROBLES: Jo us
El comunicat diu que l'emprament sa donà referències. El Govern re- del Consell de ministres, que esta~a
Preocupat a l'opinió pública aquests demanarà cap Consell sobre el par- , es creu que Itàlia ea prepara per a ad·
dies passats sinó encaminats a re- ticular, ja Qua, en darrer terme, és al qulrlr en propietat els terrltorls ocu- I d'aquests métodes de guerra •u.ltraclvt· querirà els representants de les ca- en entredit el règim. Ho estan !t•S ht so:tdarltzareu quan es comprovi
of!clalml'nt
aques-tot
parretirin
comprovat
els
estat
no
perquè
ha
però
cas,
Utzats•
tot
interessades
en
ses
l'anunci
persones
complir
do
SOldre 1 acabar el confiicte ltalo-etiop. Consell de la Societat de Naclons el pats, amb l'objecte
. El senyor BARClA ategetY. que t;1
fet pel general Do Bono el dia de 1a per un membre d'una Missió mèdica a ta peHicula, i estic disposat a la pro- tits nl e~s règim, i a ningú com al
Hom creu ~;¡ue el senyor Mussollnl ha qui llaurà de decldir.
hibició de l'exhibició de tota mena. Govern l'interessa claredat absoluta. divendres es va veure a la .Presisevo. entrada a Adua quan afirmA: Etlopla.
• avançat tma base de possible arrancDe continuar emprant-se aquesta de pellicules pertanyents a entitats Aquesta minoria prestarà tota la se- dència ur . nota de gravetat que
EL CONSELL DE J.\UNIS- •Aquests terrltorts, que són !tallam dca
Jament, en el qual divideix Abissínia
mètodes -<llu el comunicat.- serà tm• productores de les pelllcules injurio- va ajuda perquè es facin els acia· de1a que pasasva la denuncia al fisd'ara 1 que bo seran sempre... ,.
TRES DE FRANÇA
en dues zones: provincies exteriors,
rlments precisos. Quant al procedl- cal.
Per sl aquestes prcaumpclona no fossin • possible Impedir als més tant.tlca guer- ses.
Paris 22. _ A uesta tarda s'ha
d'una part, I centre, per l'altra. Es
El senyor GlL ROBLE.S: ¿No he
ment ht ha matisos. No es tracta
recomaoa que sl res no ha de venir celebrat un lmport~nt Consell de Mi- su!lclentment sòlldee, han vingut a con-~ rere etiòpica que prenguin repressàllea
DOS INDULTS I UNA D E· solament d'una denúncia. anòmma proposat qu. es nomen! una Conusd'aquestes converses, almenys que s·a- nistres. En la reunió el senyor Lava! t1rmar-les elB da1·rers comunicats ot!- contra els soldats ttallana que ca!gu.ln
t no n'hi ha prou que el senyor Gil sió?
N EGACIO
Pliquln les sancions sense gaire rigor. exposà als seus companys de Gabi· clals Italiana que en ressenyar Iee dl· a lea seves mans.•
El senyor BARClA: lrlSlSteiX que
El final del Consell s'ha dedicat a Robles ens dlgul que es tract.a d'uLES NEGOCIACIONS PO- net l'estat de les negociacions .·••l
personalitat internacional, cone- el Govern coneixia el contingut df>i
na
parlamenla deliberació sobre el pla
DEN ESSER LLARGUES, curs amo Londres l Roma, en relació
guda de la policia, xantagísta 1 bo- document 1 pregunta Sl es passà nl
tari d'aquesta tarda.
amb el conflicte ltalo-etfop.
CTIVES
P
Finalment he de manifestar-vos me d'«a!falres» turbis. Solament fiscai sols per un escrúpol PE'r t.al
Els minlstr~s aprovaren per unaniERO EFE
que ha estat indultat el trompeta de amb tenir contacte amb aquesta d'e tar mormuracions de fora
Londres, 22. - Es considera que les mitat els esforços realitzats pel seEl senyor GIL ROBLES: Segons
la guàrdia civil que va matar un personal.ltat, ja n'lú ha prou, però
negociacions entaulades actualment l nyor Laval per n tractar d'aconseacumulada.
neu
la
ES DONA PER PERDUDA tancat a causa de
sots-oficlal a la provincia de Còrdova, també ens interessa conèixer si a· les t.eones de S S. un Govern no té
encam!nades a solucionar el conflicte guir que s'arribi al cessi de les hosI
Montpellier
a
nevat
ha.
També
LA TRIPUL A CI O D EL
1 també un dels atracadors de Mo- quest succés era d'ahir 1 ha estat raó nomès que quan t~ darrera una
ltalo-etiop no podran tenir resultat tuitats a Etiòpia l desaparegui la
uVARDULI A11
a les muntanyes properes de l'Aude, trtl, anomenat Manuel Guerrera. En retardat. Insisteixo que en tot cas. majona que el recolza.
6a~JStacLori en breu termini, degu; tensió existent a. Europa, principalExisteix la temen- Herau!t, etc.
22.
Londres,
El senyor RUBIO: No es tracta del
canvi, us haig de donar la noticia, no afecti als partits i no crec que t:.s
a les dificultats I la complexitat dels ment entre dues grans potències.
Hl ha hagut un descens general per a nosaltres més que per a ningú digui que pugui afectar el partit ra- Govern smó del senyor Gll .ttobles.
ça que s'hagi ofegaL la tripulació del
Problemes que hi ha que resoldre.
temperatura,
la
de
accentuat
molt
qual
el
«Vardullu,
anglès
vaixell
El senyor BARCIA pregunta 51 es
trista, que aquest mati, a les set ba. d!cal
No obstant es creu que els esdes'enfonsà a conseqtiència del tem- 1~ que el termòmetre ha marcat al- estat executat el condemnat Manuel
I"
(Veus dels bancs radicals: Al par- creu ràpid el procediment de la eo•e.n.J.ments dipl<'màUcs d'aquests darzero.
sota
graus
guns
les
de
l'Oest
a
milles
400
a
poral,
•
1J1
1J
,
•
perquè amb les seves tra.mimis3ió,
no>.
Vasco i Vargas, el qua.!, a més d'atra- ttt radical,
rers dies han creat un ambient que
•••
Hebrides. Els vaixells que ban sorEl senyor BARCIA: Però els par- tacions lentes provocaria la murmucar, va assassinar un olivarer a MoP<lden facllltar en gran manera les
Berlin, 22. - Noticies rebudes de tril.
tlts poden estar afectats per la seva ració.
converses.
~;st~~ seva recerca no han troba~ Baviera
1 SUèsia informen que duSiguin les que slguln les suggesE : posició interior o posterior als !ets.¡ El senyor OIL ROBLES: El carni
L ARESNNOT ATINDDERLA CDOIVNESN
0
rant la uit d 'ahir ha nevat a gaire0
és el que indlco. No he de fer de\JN ALTR E VAI XELL AN· ~ totes aquelles regions. A les munNOVA INTERVENCIO OE claraclona politlques al redós d'aQOf!NCI ES POLITIQUES
GL ES EN PERILL
quest afer.
GIL ROBLES
tanyes de Wendelstetn. la neu ha asMadrid, 22. - En abandonar la
El senyor GIL ROBLES: En el
Copenhague, 22. - L'huracà que solit tma alçària de 45 centimtres. Prestdèncla el cap del Govern, digué
Estocolm, 22. _ La subscripció púd'Estat e nels Afers Estrangers, semostrat
s'ha
des de fa tres dies ha descarreg,\t Lc. temperatura en aquestes mtmta- que tot el tractat al Consell figurava fons, el senyor Barcla
!_l!or Rull, ha manifestat que esper.v
INTERV E EL SENYOR
. .. la tornada del president Roose- bllca oberta per inle: ltlV.. del prin- sobre Dinamarca, ha pa~sat el seu n~es dPscendi a sota zero.
conforme amb els meus propòsits,
a la nota oficiosa.
CAMBO
s~p Cur!ts ¡:res1dem de h> Creu punt culmmant.
. \'~lt. aban.; de pronuncla.r-se sobre l'I
aclariment,
algun
fer
de
be
jo
Un periodista li preguntà sl creta però
El senyor '"AMBO: Jo sé els deuL A T EMPESTA A GRECIA que la. sessió de Corts d'aquesta tar- quan es refereix a possib.es responLes estaciOns daneses de T. S. H.
Roja de Suècl9., amb mo t de prt:<>Qüestió de les sancions.
sabllitats dels partits per fets an- res que imposa a un grup parlatindria Importància.
da
s'ha
mati
Aquest
22.
Atenes,
anvaixell
d'ttn
senyals
reb~t
han
organlttacló
mateixa
la
ajut
tar
..En general es creu que els Estats
-No sé-contestà- l'abast que tin- tectors 0 postenors. Quan ooorreren mentart el ~erur un ministre al Goglès de 4.000 tones, el cPendennls», desen~.:>h...pat tm violent tornado soa
units decidiran una. actitud d'esablssiHja, La recaptat ja 205 000 co- , que demanava socors immediat, jo. bre el port de Kalamakl No ha du- drà, però jo aniré a ella disposat a els fets, s1 és que ocorreren, nosa!- vern, 1 per això m'ruxeco per a dir
trlcta neutralitat.
tres no formàvem part del Govern. que si el Govern persisteix en prorat més que alguns minuts; però ha contestar a tots.
rt ·~·~:;. Ja trantesa c:e l~e (}ullis sem que estava a punt d'esfonsar-se.
1
posar o en acceptar el nomenaUn altre ~r1odlsta lJ preguntà si Quan ens hem assabentat de la de~1 vaiXell suec «lrts» ha aconse- produrt grans danys, ja que ha desELS PERILLS DE COM ER· '!mmedlata a AddJs AIXI;.\.
gutt salvar els 22 homes de la tripu- troç.at. diversos edificis petits ¡ :;e la nota facilitada el passat diven- núncla, aquesta ha passaL al fiscal, ment d'una Colill&tó parlamentana
CIAR AMB ITALIA
la~ió del, cPe~1dennts1 en el darrer :1'ha emportat les teulades de moltes dres .Per la Presidència del Consell i amb el desig que es fés una inves- 1ove3ti~adora, comptara amb els
Washington, 22. - Les aataritats
cases.
tlndna conseqUènc!es per al Govern. tigacló. crec que nqucsta és la pri- vo~ d aquesta mmoria El fet dc
mmut. . '.1 va1xell s ha enfonsat.
Dord-a:nertcanes creuen que el manNo hl ha hagut cap mort; però b1
- Cap - respongué el senyor cm.. mera vegad.:. que tal ha oc~rregut ten1r-~i un m1nlstre en el Govern,
Altres val.xe~ls també han naufratellirnem del corner çentre algunes
en la Repúb:tca. A les Constituents, imposa no ,tau sols la cooperació acpaprieta.
gat. a consequèncta de la violenta tu. molts fer1t..s
~Preses nacionals 1 Itàlia podria Jejo valg forrr;ular aqu: una denuncia t!va, sinó 1 aportació de oonfornutat,
n ntnar el bloqueig naval per part
, 'A
1tempesta.
amb motiu de l'asumptes del Mono- que a vegades s'acusa amb el si.:enT AMB E HI HA HAGUT
.. ng!aterra
poli de tabacs contra el senyor el. Però en el cas actual en el que
UN GRAN HURACA A JA·
V AIX EL LS RUSS OS EN PEtnii..eS autoritats creuen qu.: la deter1
MAICA
RILL
Pri: to I va.lg demanar el nomena- ~ es dlsculetxer problemes que no s6:1
llacl6 de la Company¡o. Navilera .::e
Londres, 22. - Comuniquen de
Moscou. 22. - Noticies d'Arkanment d'un :~ Comiss!ó parlamentari~. de Govern sinó de regt~n 1 en .ParPetroli 1 d'altres signatures comE>.rEl senyor Azaila des de la capça- lar de rêgun em refereiXo al reg1m
gel diuen que el violent temporal h:l Kinsgton, CJamalcal, que un formlEL PERILL DE LE'< LLI GUES
f:is de mantenir el corne: amb It-1lera del banc b.au. digué que no feta. e, ll'ttltuciOnal par:amentari. crec que
Cl'US&t estralls a les co:;t.es del MIU' • dable huracà ba passat per dita illa
FEI XI 'IE:,
tal i>Odrta det.ermmar el bloqueig 1adurant el dia d'atur, enaara que
Blanc.
no dret. sinó el deure d'opifalta cap investigació. 1 la majoria t
... I>Cr part d 'Anglaterra dels port.s
ha lnParis, 22.. - Un pen~"'-ta
sl tracasse.1 tot.s els altr.:s
~llan.;
Addla Abeb&, 22 . _ S'acaba ... comu- ho aprovà. (Aplaudiments a la ma- nar.
El temporal ha sorprès dos val- afortunadament prosseguí ràpid~
U\.Ub
bl•tj
• ::.enyor Maura ba demanat que
nicar que un uu.a•~er arrt'-• ""del Quar- joria.) Quan a l'esdevemdr està
ct~ 1ans de ler electives les sancions terrogat aquesta nit al cap del Go- xells, tm dels quals portava a re- ment amb direcció a l'Est.
El pas de l'huracà colncldi amb ter cenertJ eLIOplo.. del 11;i" comunica plantejada la qtiest!ó, 1 es farà. la es nomeni m1a Comlssló parlamen
vern. senyor La val, arran de les me- ruolc tm vaixell averiat., el qual fou
Ela .Societat. de Nacions
invesUs:~dora 1 el senyor mi·
~t"·•
tària
e•·
tota
tamoè
morts
voldria
jo
eatat
ban
però
que
investlgactó,
q11 .,. 1~-~t que Mussolini hagi dit que sures que pcn.'!ava adoptar el Govern !lrrosseg&t pel temporal. Mé:; tard plugues torrencials que encara. pros.. ft- - - que s'esbrme~sln els mòbls poiittcs nlstre de la Guerra, ferit segura~dvo1 m~ent de bloqueig ser!a davant l'actitud en què es troben col- ha. estat trobat partit en dos. Cent segueixen a. diverses sectors de l'Ula. d'un lloo avanò&t ltallt. a ,__de
~.... ~
En reeentar·•
L'huracà ha ocasionat la. parcial
que han impulsat o hagin pogut im- ment en la sev·a sensibilitat. s'ba
t:on erat com un act. de guerr<J. lacades les Lligues considerades !Ho- homes de la seva tripulació han pogut ésser salvats. els restants han destrucció de la e,êllta de plàtans l ~r ~ d'lnlctar 1 /o:"~tlòplque. pul::ar aquest assumpte. Crec que apresat a ofcru el concurs 1 e:S vot.s
~ Sthaeu un perill, que born creu feixistes
h~ de!Jta~ intraru.tcables molts ca.- llana lnlelaren la eeva ~etl:.da' elarò ltn- per la nostra part no na pogut ha- de! seu partit 1 la conformitat del
El cap del Govern hr\ respost que mort.
el que temen en compt.e '-1
llr:
Govern. I jo vo!drta cridar lnteod'ells, amb l& precipitació de i.,~..... ~ ver una actitud més clara.
.
mins.
el secretari n ., hi ha 1es a témer en dit sentit, ja
ctC::taeLt Roosevelt
...,......
•
Les darreres not.fcles diuen que •·
NEVA A FRANCA I A ALE·
bl. ana. f que tots
1 11 ¡
c1ó del ser:yor Maura.
•ft-: t, Cordell Bull, en advertir e
... an.. a caur. .obre el disparador d'una
.... h
a
e repu lC
~lnte t:ls nord-americans que tots CJS que a
El senyor MA ORA : Fou el senyor
EL SENYOR B A RCIA R E·
regió on l'hura..... a tingut més Cor- -~~. de poten•· -·-- qu• t
r .. ANYA
els Cl·utad~"~ Unguln els mateLxos
nts d
•·rrtbule::e~.~~lo......_una
...-ft a la de l'Est. L'hura""' .""' ha ...,....,.
PLICA
G01coechea qUi ho ha demanat.
bel- deures 1 a......,
amb els risc.
conterenclar
11..:e
_,._na
~
16 ' vi ~·tonare-n
Tolosa. (.i•rauça), 22. - L'b.lvem ha ...ningú no es permetrà la
a llur compte
.._ rants eserien
1
El senyor BARCIA : Seria per la
El senyor CA1.1BO : El senvor
fet tma. sobtada apartcló a tot.a la arrancà d'arrel els cocoters, l dlver- x:- explosions no perdonaren la vtda ~
més petita extralimitació.
la meva part una desconsideració no Maura indicA que tmme-dtatamènt
Hom creu saber que el Sc!nyor La- regió pirenenca I a diversos depar- sos riUs es desbordaren. la qual C06& I un eot ll.ala deia que ht bavta
HoLA No A PROHIBEIX
sedel
manlfest.aclons
les
reoolllr
que quedar llquid&t aquest ahavia
a
L 'E XPORTA CIO D' ARM ES val ha volgut dir que la llei que s'e.>- t.'UD.ents dd sud-oest. fb calgut. neu produi danys d'importància, que en- · petita ~ctó.
a lnilla.qu ba areglt que ela t'ò nyor ministre de la Guerra. Ens fer, de m&r'era que el senyor Maucara no es poden ealcular.
tà elabol'ant 1 que limita els perml- a Saint. Agnar., a. prop de Tolosa.
A I TA LlA
San!.<> Tomàs 1 Klngston han que- pica pogueren apocserv-se de 200 ~ ' • ha dit S. S. que abans de conèixer ra vo:Ja que qucd~ hqwdat a traTambé ha nevat. al departament. de
tiaLa Ha ta, 22. _ La cOaseta on- sos d'armes, equival en la pràctica
no tenia Intervenció en ves de la ponència d'aquesta Comisa un desarmament de les Lligues, l'Ariege, a. Foix i a t.ota la zona. da.t aïllat& entre sl com a conserrUèn- &eiiM coHoca.r, d¡¡q tendee de ca.m ne. l'assumpte
"e b Publ;ca aVUi un decret del
amb abundanta pertret.a, annamen~Jt. el Govern; ¿1 desprts de conegut. sió, perquè d 'altra manera ~ mo:t
...~. dtsposan~ que tlngw efecte 101_ igualment. que les altres organitza- mtmtanyosa fins a Bagneres de Bl- ela de le.s inundadons;
COntinua plovent. però ee creu n1CSOU. I bombee de mt. en CODII~~~ quan el posà a coneixement del !ts- difícil que pagui actuar un Parla~lat la prohlbtcló d'exportar ar- clons de tipus combntlu, tant de dre- gorre.
ment. Però sigui qui sJ¡rul el que
• cal de la República?
n.o~nbre.
El pas pel port del Tourmalet està que Ja ha e~'lparegut el pertll.
~ I lllunklons d'HolRnda a Ità.lla. ta com d'esqut>rra 0 centre.
El senyor GIL ROBLES: DPu ho- hasn propo,at 1a 0\ml~sló el ret és

to-l

LES CONVERSES DE LAVAL

El Govern francès aprova la
gestió del seu president
A París troben acceptables les propostes de Mussolini a base de la
cessió de les províncies perifèri·
ques d'Etiopia
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tal de deixar les coses al seu lloc.

DI ME CRES,

El senyor REY
L'ocastó haurà de deparar qui tan- ment que 61.

que Ja. pro!J()Sta s'ha formulat i que
per part del Govern ha estat aoc-ep-

t.a~~ vo;drLS. cnoar l'atenció de tots

els dlpu~.ats : del Govern sobre el
preceo.ent fune::;USSlm que alXo ha.
de S<.t,"''llflcar 1 bem de veure com
qua-seva. en d p¡u .auu~nL o LOra ael
Partam.:nt. tormu.a una acusactó per
fet.s present.s u preteru.~ que alecun
, p~ones que estan " hagm estat
en el uovc::u, perquè es .oonsutuelxt
a. CoiDlS51Ó 1 amo alltO arnbarem
f~talmelll a. eonutè d~< salut pUb~
ca ~ 1 ¿qu¡·~ta turma no es pot de,eurot:lar sc • ,rmalment ta VIda pa:Jnmentana A1ortunadamt:lll. ta no:.tra. Consltt,:!...O mar..:a. et canu legal
per a caso.:, :;c111o:anu.. per a casos
com el que aqw estem a:.scutmt, i
ert-e que es mu.t penl.os quan tu ha.
un cami legal, marcar un canu diferent.
'ha de
La constitUCió diu com s
procedir per a. acusar els míiDStres,
i jo crec que hem de segmr aquest
caml.
UNA PREGUNTA AL SL
NYOR CAMBO

tes vegaaes s'ha vtSt victlli18. d'aquestes mtrigues; no dic una estàtua, PI!·
rò si un pedestal.
Es refereix a l dlscurs del senyor

Barcia 1 ensenya una còpia fotogrn1\ca d'una carta del denanclant; 1.'\
llegeix, 1 en ella se. suplica el d~
m1CU1 d 'Poa determmada personautat. La signa l'autor de la denúne;a
que ha motivat aquest debat.
Després llegeiX una altra carta, la
qual va encamtnada a facUltar una
clt.a, per tal d'aclaru I obtenir certs
d•·t.alls. La prunera \a dlng¡da al ~~
nyor Mn.."Un Lws Guzmàn, i la ~
gona la signa aquest. <Rumors.)
Acaba dient que no contestarà altres denúncies que no vmguin avalades amb tlrme.s. <Aplaudiments.)
EL SENYOR BARCIA REPLICA ENEllGICA..,lENT
El senyor ii.A.H.CIA r~:butja les paraules del senyor Lerroux en referirse a l'amistat dels senyors Ll_ufs Martin i Guzman 1 Manuel Azaña.
El senyor LERROUX: Jo no he
dit això.
El senyor BARCIA: S. S. ha llegit
un document s1gnat pel senyor Estrada. Dzsprcs. accepta la personalitat del qw, segons UitS altres membres del Govern, és un desquallftcat.
I Rumors.) Encara menys ho provareu
en els termes que ho leu, perque en
la República el fonamental és l'honestedat.
El senyor MORA!TA: Molt bé. Què
passa?
El senyor BARC1A: S. S. esteu al

MORA: Natural- Gil Robles es solidaritzés amb ells.
El senyor DOMINGUEZ AREVALO intervé, i dm que està d 'acorct
GO ICO EC H EA PARLA DE en el fet que com mes aviat oullor
L'AJUNTAMENT
BARCE- es nomeni una comissió parlamentar ia, si bé ell no té molwl fe en aqu~s
LON I A L'AN Y 1909
El .senyor GOICOECHEA continua tes comissions. Afegeix qu'! si ell n,lel seu discurs però el ~nyor BA- gué;; estat ministre, davant les paQUERO l'interromp dient-li: ¿Les raules del senyor GU Rebles nega:Jt
imputacions <tel senyor Estraus es solidaritat, no llaur:a continuat nl
un minut mes al Govern. Afegetx
refereixen a. ml? (forts rumors).
El senyor GOICOECHEA diu que que el -;enyur Azatïa s'entestà a .10
el ParlameLlto és per a reoo!llr l'es- voler caure pels fets de Casas Vletat d'opin:ó i lambé per a exigir en jas, 1 va canre per això. Igualment
tot cas re3ponsabl.:itats criminals i passarà en aquest Govern.
El senyor ECHEGu:tEN: Intervé. I
polltiques.
Recorda la intervenció del senyor diu que 'ili> seus electors el coneixen
Ventosa en l'any 1909 damunt l'A- bé. Tinc un càrrec de confiança, l
j untament de Barcelona relativa a jo prego al senyor Mal!ra que l'emla calç, el ciment 1 el pmso. ¿Ho plaçament que féu el faci de seguida.
El senyor MAURA: D'ahl soni una
féu per a impugnar el Govern? No. veu
que digué: «Es tracta d'una maEra per a. judicar el senyor Lerroux niobra
marxista.» I S. S. digué: cNo,
1 al partit radical a!s quals sl!mb;a
tant als escons com a les tribunes.
perseguir la inveterada tradició d'iln- colzament
publlc sense precedents.
moralitat.
El senyor MAURA: Sortl d 'acl una
La meva convicció és que la per- veu que ha dit: «.Es tracta d'una masona:ïtat de Qaniel E!;traus era per- r nloora marxista». I S. S digué: c.No
rectament coneguda i coinCideixo
una maniobra maurista». A això
amb el seLyor Barcia en què sl el és
vàreig contestar: lJa arnbarà a S.
lllinlstre dlE3tat li concedeix va:i- S.
seva hora>>. I ja arribarà. Per
desa com a firmant d'una carta, quèlavol
S. 5. que porti ara mateix
també se li ha de concedir en firmar la :li.3ta interminable de fets de què
un docuntent.
cal par:ar? D:mcs no. (Grans proEl senyor BARCIA: Insisteix que
i veus de «Si, si>l).
el Govern cal que es defineixi, pUJ:< testes
Vol S. S. cercar-me com a ciutaque alXò té en entr~dit l'autoritat d.!l dà?
Doncs mlreu-me serenament a
Govern. Algun dla el senyor GU Ro- la. cara..
A!'a segueixo pensant igual
bles haurà. de donar-me la raó del que
abans amb relació al senyor Eque li dic.
Interve l'ex-ministre senyor OROZ- cheguren <forts rumors>
El Sr. SAMPER: Diu que el seCO: Diu que no és honrat que es f&cin ..ICusacions contra un partit, e.':l nyor Maura lla parlat d una llista
interminable d'afen Crec que ha
lloc de fer-ho contra personf's .
El senyor MANGRANE: Sl precisa- d'ac:arar-la concretament
El Sr. MJ\UH.A: Ni en això nl en
ment és el que volem.
El senyor OROZCO: Venir a citar altres coses ha1g d'espantar els radifets de molt.:; anys enrera. que '.iu- cals, ru a cap coHectivitat. Cal indigueren solució satisfactòria, no es- VIdualitzar. C.ada fet té el seu nom
l la seva {,(,8Stó.
ta bé.
El senyor SA.MPER: Conforme que
Ell no coneix el senyor Strnus, l
diu que parlar ara d'allò de Ja calç no acusi el partit radical, però el
1 el ciment és voler fer astelles t'I senyor Maura té el deure d'aclarar
crèdit d'un partit. El senyor Go1coe- el que es refereix el senyor Echeguchea na dit que es ~uga a Formtm- ren, perquè d'altra manera queda en
tor dos dies. Pregunta si està segur entredit. Si té càrrecs contra ell, forque mentre fou mlmstre el seny'Jr muleu-los. D'altra manera, declara
que no té càrrecs.
Golcoechea no es jugà a Espanya.
El seny.•r DARICH: Durant la m:r
El senyor MAURA: Què voleu dir?
nnrqu1a es jugava I del joc cobrav~n Que retiri el que ht hagi d'ofensiu?
els governadors.
Doncs, retirat. Dintre de m1 queda
El s~nyor OROZCO segueix refe- tot. ·
rint-se a la denúncia, l pregunta que
El senyor ALBA pregunta si s'aes porta ~ ~ no és un rumor del car· corda nomenar la comissió proposada
rer. Segc,ns creu, la denúncia no està i reclamar els documents. Alxl s'asignada, 1 es tracta de cartes toto- corda.
gratiades. Ja sabem com es prepar.m
El senyor ALBA prega a les mlnoaquestes fotograiies. <Forts rumors. 1 nes que desipnln el més aviat possiEl senyor REY MORA: Jo sé molt ble els representants.
de com es fals!fiqt.en. <Rumors.)
Es suspèn la sessió per un quart
El s.anyor OROZCO: El partit •a- d'tora a petició del senyor Alonso.
dical vol que s'aclareixi tot. 1 sl -:i
A les 8'25 fou represa la sess1ó l
hr dintre el Govern homes sense h~ sentrà a l'ordre del dia, en la qual
nor, cal r¡ue en surtin dl! seguid.t. s'aproven diversos dictàmens i s'acaAfgeix qu no voldria que el seny .r bà la sessió a les 8'35.

a

-a. -.

D' OCTUBRI -

D'AHIR MATI
Una nota oficiosa del Governador general
Per causes alienes a la nostra volvutat no ens es possible publ1ca.r
una extensa mformació del fet ocorr egut ahir, que causà. la mort ce
dt.es persones 1 en resultà wta altra
de ferida. Ens hem de hrrutar a reproduir la nota següent que ens ha
eHat facilitada per l'oficina de Premsa. de la Generalitat.
«El Governador General de Cata~
lunya no ba rebut aquest mat! els
pcnodistt.-' per trobar·se en contacto· amb els caps d'Ordre Públic, per
t.'\. d adoptar les mesures pertments
..1 descot.rrment dels autors de l'agressió de què han estat objecte uns
guardians de la Presó Model de Barcelona. Fl senyor Ple i Pon demà rebrà. els informadors.
L'agressió de relerèncta es produl
en les circumstàncies següents:
A les set del matl tou robat ~~
taxi numero 59540 per dos subjectes
armats d~ pistoles, els quals l'havien
ll(lgat a l'encreuament dels carrers
de PartS I Urgell. Manaren al xofer
que els portes a Pedralbes, on li
prengueren la bata, 1 l'obligaren a
pujar al coLxe mentre un dels mdiv~
C:us el condu1a, 1 alXl es dingtren fins
a. Peu <.el l<'unicular de Vallvidrera
011 l'obligaren a. baixar. El xofer poc
desprès, presentà la denúncia a. la

sub-delegació de Sant Gervasi i donà
ler. senyes dels dos individi!S, t>ls
ql;als aparen~.nven tenir UitS trentaClll\! anys d edat; l'un parla va en catnlà 1 l'altre en cast.ellà, ambdós d 'aspecLe treiJallador, I vestien vest1t gns
tosc 1 d'estatu1·a mitjana.
Cap a dos quarts de nou, aque:;t
cotxe es trobava parat davant el numero 67 dPI carrer d 'Aragó, on viuen
tres guardians de presons, que acostwnen a retirar-se al seu do:rucill
vrectsament en aquesta bora. Moments abans de l'arribada d'aquests
gl!ardians, de l'esmentat tax1 ba1xaren tres mdlvtdus, els quals apropunt-se als guardians els feren
una descàrrega molt a prop, a. conseqüència de la qual calgueren tents a terra els guardtans senyors
Fclix Moreno 1 Joan Rodngue:t. F'resno, eI p ri mer d els quals, va mor1r ga Irebé a l'acte. L'altre guard.ui. resultà gravíssim. Li ha est:J.t practicada una transfussió de sang. :¡.;¡
tercer d'aquests funcionaris va resultar lHès 1 s'acarà amb els agressors. Com que dum la ptStola sense
muntar, se 11 va encasquetar i oo
pague fer nl un sol dtSpar.
.
A.¡•• .st funcionari ha exphcat el
fet en la següent forma:
-Quan arrtbava amb els men~
company.; a prop de la casa on vt-

1vim,

rr

vàrem ésser agredits
¡;atlla, i calgueren tents
l'~
n1cus c~panys, a. mi no ~ (le!t
cat cap dels projectils. va: ha lo.
- afeg1- lrelent-me la PISto ll'lJtar
veure com dos dels tres sgr~ 1l'a13
dirigien cap a ml, però CO.Ill . crs ea
1\0taren que m 'ha\ia tret J:~,~~ Qt;v
C:esistiren dels teus propòs¡ llrl..t¡¡,
1eren escàpols corrent cap ts 1 t4
a'un taxi -el robat abans- ~~
qual emprengueren la fug1da . b tl
tan poca :narxa, que valg ' lle:ò ¡
gulr-los bon tros donant cn~rr se.
:,e poder fer lis de la meva p· sen.
Jl\ que se m 'havia encasquetat ISt.oia,
vaig pretendre muntar-la.
Q\llo

Aquesta. agreSSió fou Presencia
P~r un xicot de 14 ~nys 1 un a!~
c.utadà. Aquest ha dtt que qua
e
t1a. de casa. seva va sentir
n sor.
t~naclons que
ls
unes de.
'
en e Prilners lllo.
ments cregué que eren Pl!tard!> d·ar
tJftcl, ja que és una mica &ord, PerÒ
en tombar-se i veure com la gent COr
na . en totes dlrecctons mentre u~
lt~divldus, que li varen &enlblar QUe
eren quatre. agafaven un taxt llnb
tl QUal fugiren, pogué veure clar <1el
que es tractava.
També ha resultat mort
setmt Josep' Rico Rlco, d'o~¡1
e sa.
1 bnter..1

l.Jna pre¡¿unta senyor . Cambó.. ¿Es
que es a 1gue ac1 que hi bav~a mculp!it.s mtntSi.res? Quan es sap1ga que
sór, mmil:itres o dtputal.S. es plantejarà el cas. Que ho d1gum prlll?er·
El senyor CAMBO: La Constitució estab.~IX el pr.x:edtm~t.
.
El senyor GONZALl!;Z LOPEZ.
Per als n.tnlstres
El senyor t;AM..HO: Perquè el Parwme-nt p..¡gu 1 mtt:rVemr com acusador. perquè no pot ter altra cosa lllmb.
El senyor Lerroux ha establert una
que acusar 1 acusar davant el Tnbl.nat dt! Garanues Cor:sutuclOna.s. relació en la qual s'aHude1x a un
Converttr-se ~:n jUtJador es . faltar .a home amb el qual jo estic completalH. cortStltuciò es subvertir I ordre ae ment tdentificat. La seva actitud no
l'l Con:òtltUClO, vulnerar el prmctpl puc qual1I1car· la per menys que de
de la t;un..;tlt.ució. El Congrés no pot lleugera. Però el senyor Lerroux, que
i<lterven..: mes que com a acusador gallardei.Ka de generositat m'obliga
er. v1rtut del que diu rart1cle 92 ae a recordar-ii (!Ue jo, en el suman per
(Del nostre corresponsal especial a Madrid, Alanl Prats)
111. Con:;ti.UCiò d acord amo el que dtu la rebeHió d~ Ja Generalitat he viSt
el Reglament, que es reteretx, com una cmta de Leletipo en h• qual el
és natural, 11 .a llet orgamca del Tn- Presiaent del Cor.sell fa insinunc1o11s
Els esdeveniments pozttics es- tat greu per a detenninades perbunnl de Garan1.1es (..onstltuciOnals. de les qual ::s deaueix indlctS de culperats no sortiren c:tel Cur1:sell de sones - •.• •,.' \, • . t
.'! ,, •
pabilitat
per
al
senyor
Azafla.
<Grans
Jo crec, :,enyor mmtStre de la
Per dimissió del senyor López.p
ministres. Ens completX !L$Senya.... '
7
' . ,. '
Gt.erra, senyor President del Con- rumors.)
eó, que hav1a estat nomenat Pe Ilar
un
canvi
important
N1
en
JO
L'actiru
nlt'lgU
no
ha
recollit
acuradtcals • • • •• •
•
' 1 - formar part del Jurat del uP/ a
seu de mlmstres, senyor Go1coecllen,
tud de ta Ceaa. Amb La preueu~ daritzar-se amb ells o acusar-los Joaqutm Folguera», ha passat a~
se..yor Mtquel Maura, senyors dtpu- sacions de cat~. smó que es tracta
d'una
denúncia
Que
h:l
recolllt
el
tll ts tots, que en mterés dei prestipac,() que aquells esdevenmumts necesstta que La comtssw que pro~ par el seu lloc el senyor Mtquel Fa';'
gi del règim, del regtm parlamen- Govern.
a, que havLS. estat nomenat llr~
s'anaven a proa.uir a tes Corts posa formuli et seu dwt u.men on rv1ament
Aquí
no
verum
a
fer
cap
maniobra
suplent.
tari està el que no es segueiXm C.'l.han emplenut ets cJ.¡pututs eis resaLtt concretament La re~pon
mms dtSLmts als de la Constltu- per a produir la criSI.
Per dlm1s~1ó de la senyoreta Car.
El senyor M.ARH.NEZ ARE.NAS:
passadtSSos de ta C:u11Wra. Tot sabtlitat per tal que L'ucu¡¡aciO me MonturiOl que havia estat el&CI~.o. Constttuctó que encara que repugru a al~uns. encara que en part Es una maruobra marxiSta.
era
efervescència t comentarts en prospert. Mentre azxò no ocorr1 glda pet a integrar el Jurat d
El tenyor ECHAGUH.EN interromp
ut>remt Ignasi IglesleS», ha estat
en molesti a m1, hem d 'acatar tots
el
moment
de ¡¡onar ets tnnbres. ell t les seves torces romanarun menat el senyor Joan Alavectra, QU&
mentre 110 sigui legalment modifi- l'l'smentat diputat, 1 el senyor MAUOberta La sessió un dtpulat radi- • • :• • • •
RA replica: Calli! Calli! lEs produeiX
• .
· en !ormavll part de l'esmentat Jurat
cada.
cal Jonnulà at sent~vr Ch.apa- el Govern. Tampoc la proposiciO com a suplent.
El senyor GONZALEZ LOPEZ de- un vtu diàleg 1 alguns inctdents.>
El
senyor
HARClA
llege1x
una part
Els Jurats. doncs dels tres Preo
ruana la paraula.
prieta una pregunta ~obre l'ao~ t que la Cambra es pronuncli en
mtS LiterartS de la Òeneralitat d'en.
El seayor CAMBO: Hi ha.. una de la mtervenctó del senyor Aza1ïa
t sentit de la seva tamusa notu. tJ. votació sobre aquest assump- guany <Poes~a. novella 1 teatre) que.
quan
en
d.scuti
l'assumpte
de
tabacs,
e:~<perlencla, la dolor(l58. expertenc1a.
Et senyor GoiCvechea, repetet.r te es consutera accf:ptable pel se- den formats definitivament de 1a se.
del que ocorregue amb les ComLS- en la qual digué que el sen)or Gil
havia llegit uns documents
la pregunta. L'assumpte entra en nyor Gtl. Robles. Sap molt oe que guent manera:
&ons esbtmadores de les Corts Cons- iRabies
«Premt Joaquim Folgueru: Aie.
que si la majona creia per atxò
tll ulents, ni una sola dels quals arun volum de gravetat evutent. EL en part la mmorta Cedtsta t a
xandre Plana, Josep Ma. Capde~
ribà a. !...():lar dictamen definitiU. Pe- que eren culpables els senyors Casacap
deL
Govern
dona
una
resgrd.ria es rettrana dets escons M1quel Farré, Rosend Llates i MeJ.
ro el nomenament de la Comissió res 1 Pneto que ho digui, que el Goposta que no convenç. EL dtputu.t per a no votar. EL debat trans- clor Fom.
vern que es faci solidari amo ells
slgmfica que el Parlament pren eu abandonarà
«Premi Joan Creixells»: Marta Te.
banc blau, i Sl no es
' radicaL pronuncuz u1t a.~curs en corre pel.s camtns d'enorme ancompte una acusació, que li dóna es. aL'rl no hl haelperquè
resa Vernet, Carles Riba, Manuel de
discutir-ho
mes.
to d'exequts tunebres en ~L qual goiXa. A ccuta pas s'agreu¡u. Montoliu Josep Ma. de Sagarra ¡
tat l'accepta com a verosinul, 1 al
SS. SS. tenen la solu::tó a la mà.
volLant d 'aquest acord, la tmagina.- Pregunteu
Carles SoldeVila.
enaltetx La figura ct.eL senyor Ler- (,) · 11 ' -1 • •, •
•• ~
-. ' •
a
la
majoria
si
es
solidaciu de les gents. lnclmades sempre a ritzen amb la seva actitud desprès
«Preml Ignasi Igléslesn: Josep Ml·
roux, ' presenta a aq u~t com a f"' • ..., • ~ 1 _ ._ . .. ., •
ln mallcia, formula ja injustament, que
llas-RaureU, Albert P1era, Pompeu
s'hagm SS. SS. solidaritzat amb
btanc d 'nuustes acu~ucwns l ne•
......
pel menys prematurament, acusa- els denunciats
Crehuet, Màrius Gifreda 1 Joan Ala1Forts rumors.)
gres calúmnies. Per() el senyor
Hom pressumeiX que va a pro- vedra.
cions que poden atacar l'honra d'hoNo crec (!Ue SS. SS. tmgwn escrúEl diputat basc senyor A;tUirre dl'la
Ma.d.rld, 22. - El senyor Royo VWsno- Guicoecnea, diSpara
mes 1 part1ts 1 d'un règim sencer.
sobre Ull nunciar tes paraules que conJo m'exphco la susceptibilitat del puls, ja que han declarat que la de- que aquest Parl~ment s'acaba. Nosaltres, va h~ dit als periodistes que el decat bLanc segur, demu.na els nom.s vtndnen a una postetó la mes
com ela cata.lana, acgulrem en la llUit.etxa havia estat per tots conceptea de811graGovern, però jo 11 demanaria que en núncia no mereix la pena.
actttud que sempre. Ara les esquerres te- cta.ble 1 lamentable. Aquestes coses sem- dels comphcats en l'e~canaaLo:. extraordinàna a ta quat es pot
intercs e!¿ tots procures atenuar-la.
GOICOECHEA PARLA DE nen d'actuar. I a vèncer amb tota am- pre porten conseqüéncles polltiques. El ater que denunc¡a la noLa. El sotmetre
una mica 1 aplicar aquesta vitahtat
a Ull mmtstre i a un Solars en venda en urbanltzació, •PIDeUNA
ALTRA
AUTORITZApl!tud.
rumor públlc j~ no es pot deturar.
actuant n. prop del F1scal de la Regovern - eL presutent 1 eL senyur cap de partit. •'
~ • • • ,
da. de ta Marina•, amb abundants pins
ClO
DE
JOC
•
•
•
•••
publica perquè aquest doni el seu
Gtl Robies, ets aLtlt:S 11nnt.Str6.) ~ • •, •
.... , t •. ' • •
Junt al truU'. Cllma ideal per a l'hlrua.
Intervt el s.:nyor GOICOECHEA
Els aenyors Roctw. 1 de Pablo Blanca
dictamen molt aviat I delX8r aca- novament
Honor!
Maura
deia.
que
el
triat
éJ1
que
l
A
t
,
•,
,
·
•
",
._
-•
amples avingudes, electricitat, ek., Gr:~DJ
i dlu que el President dl'l cotnciCUren a 1a porta. del deepatx de el poble, amb rara unanimitat creu 1 no cal en - parLa. Vta P<UiSa e.
1
'"'
clll
d
......
bat st hi ha verosimilitud de de- CanseU li deu
•1
••
1a
Jordeclaractó sincera mlntstrea. El ministre d'Instrucctó Pú- pregunta. qwna classe d'assumpte és el mmtstre de la Guerra u actuar
licte, sl ...J ha posstbilitat de delicte, 1 afegeiX que una
,...
"
,_ 1
dà tats
Pla e venda.
e w- ......,; Frallcesc
no
4
creu
merèiXer
la
bllc:a
digué
a.1
seu
company:
3 1z ¡ a
i ha de nomenar-se un jutge -en frase que li dedica. Afegeix que si,
que
ea
deba.tetx.
El
senyor
OU
RohlPs
àe
President
en
t'exerCICi
Ut:
ta
v
• •
-' . - "', . • .
,
'
ça
;elèt~n
::~
'
.,
'
no havia coneiXement de l'ILSSumpté prou no amb deu dies, sinó amb en lloc d'estar aqui, estes al costat te cJo
ba estat
molt bé 1alha.senyor
clavatLerroux
una punyamés d.rdua prova a què put esser r• •
.
~
•
··
,.
~ ' ~ • , ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!I!!!!!!!!!
tln.s
ara. Però ja valg dtr ta al¡run lac1a
de
tratdorla
1
als
=
hores- que doni el seu dictamen, del Govern sofriria les amarg\w..s temps als periodistes que eabta que a
radicals, ja. que tant en el gest, com en constrenyit un nume. Jlorce¡a per
J. ...
• • ..
que e deslgm el jutge, que si el jut- d'aquestes
torces. Sl la flrma del se- l'estranger ea tramava una cosa en cou- les paraules, quan ha dit: cJo no cm encobrir els acusats. Les opu$t~ Es limita a llegir unes cartes de
ge troba responsabihtat per a perso- uyor Estraus
no
mereiX
la garantta tra meva. Ban volgut embollcar-me, pesolldarttzo amb ela suposats culp;\bii'R•, cions demanen que es aunm ets les quals preten a.eduir la conr.es que puguin I hagm d'ésser acu- dt: s. S., perquè una denúncia no rò no ban pogut.
sades pe ria Cambra, que vingui mereiX aquest.a garantia, per què uba donat a entendre que ea trencava lai
solidaritat en et Govern. Jo crec (IU& noms. El senyor C:h.apupneta, h.ll sequencta que tot L'assumpte que
net el t~ostlmonl de les actuacions na carta sl? Segons IPs meves noti•••
la crist no es rarà esp2 rar molt.
retut un Jtac serve¡ a tes mes al- es dtscutetx es una maniobra del
judicials. 1 aleshores, dmtre de pocs cies aquest senyor Estraus va ésser
El senyor Cbapaprtcta abans d'entrar
• • •
tes instttucwns ae la Republtc:a senyor Azatla t els seus auu~.
dies, seguint els camins que marca contractista del joc a Fonnentor el
conlerenclar amb el president de la.
El senyor cano López deia que ell ea en tnJormar q ue s'ltu cw ¡¡ut pel S'asseu enmig d'un stlenct t una
In Constituctó, que es nomeni la Co- desemb1·e de l'any 1934, autoritzat pel aCambra
ba preguntat ala periodistes preguntav perquÀ nttn
a1 b
missió que preveu el Reglament per- senyor Baquero.
a
"Lerroux
co
uaven
anc 1nit1à a.'aqueLLes una denuncia fredor que commou. EL senyur
quins comentaria ea feien. En lndlcnr-11 blau els senyors
1 Rocha. Oesquè formuli l'acusació si a1x1 el rarDIALEGS ela p:rtodlstes que la sltua<"ló c!cl Go- prés del debat aquesta mlnlatres 1 el d'una persona des ae La Hwa, a Cambó ha anat al seu auxflt La
El Secretanat General del
lament ho creu convenient.
El senyor Baquero: Vu..ha:ienee
vern era. dolenb, el senyor Chapa.prtcta partit radlca.J ban aortlt destroço.ts No la qual el Govern no cvncedet:& vtctfma de L'atemptat d'Hosta- Umc de Treballadors Mercantils • ~>
Jo em dirigeixo a tots demanant
BAQUERO: Això es fals. féu un gr.st de reslgn.'\ctó 1 no eltpressà compronc com no pi'CiiCntcn la àtmtssJO solvència de cap merLa per pro- !rancs, el cap àel partit Que unt- munlca a tot el proletariat mercanúl
serenitat en aquests moments per- s. Els.senyor
ha de provar això (forts ru- cnp comentari.
tot seguit
qJ.e pu a qualsevol consulta que I!S
què no s'estableixi un precedent que mors>. l!;l meu nom no pot quedar
• • •
·
• • •
cedir d'un xantagista internacio- mà aquell memorable debat de vulgui fer relaciOnada amb la celed~ quedar establert frustrarà l'acen
entredit.
Ela
senyors
Alvarcz (Melquladea) 1
Mndrld, 22. - El senyor Calvo SotRto nal explotador deL joc de di/e- la cats i del ciment, generosa- bració de l'Assemblea. acordada per
tuació futura d'aquest Parlament 1
El senyor GOICOECHEA: La cosa. Martlncz Barrtos coincidiren en un ha dit, als p:u:saCUssoa de ta cambra, que rents països. S'arwmerw aques! ment es convertezx en vat~:dor a demà, dia 24, al Gran Price, passi
de qualsevol Parlament que el suc- era
pública 1 determmo la interven- ~ dels passad.lsaoa de la cambra.
després del debat d'avui havia qut-cta.t personatge DameL Strau~>s, se- deLs acusats. Diu que no són méi per alguna de les següents entitats:
ceeixi, 1 !acUitarà 1 estimularà. la
El Prtmer tt""
_ _, "" 8 cos P~n t e1 partit radical, d~atro- uuns sembla 1ueu, t conegud~- QUe xerrameques de calè i que
Associació d'Empleats d'Agents1 Sl
de
ciÓ deI senyor Gil Rebles· La guardta
'"' eo c:Lra a1 cap ag.,..,
dJfamació sense proves indispensa- civil
va
presentar-se
a
Fermentar-se
la
seva
actitud
1
nquest
donà
expllcaçat el Govern, 1 Impossibilitat tots Pla
..
f
, •• ,
•
Duana, Consignataris, Armador~ ·
bies. Aquesta difamació que tan fa.- a Formentor 1 va haver de retirar-se, clona al senyor Martlnez Burlos aobre que
es
poguessin
constituir
al
voltant
slm
en
el
mun
deis
grans
a
eT$.
,
~
•
•
milars,
A..:ció
Professional
Social
•le
cUment sorgeix en les tertlllies dels sens dubte pet' ordre del go\'ernudor. 1a eeva posició ®vll.Ilt el debat.
d'aquest partlt.
Un cavaller à'tndU.Stna segon~ ~.. ha d'entendre en l'assumpte l'Associació de Comptables de catac.Jfès d'&panya I que n·hi ha prou Les dretes protestaren
I va intervesembla.
el :t nbunaL de Garantie3
lunya; Associació Ferretera; ASSOC..
que tingui una signatura. o un di- nir Gil Robles personalment,
el qual
cló de la Dependència Mercantil:
p~.;tat que la porti aci perquè es sot- va tallar l'autorització.
Ja observar el disbarat er¡ què
EL debat es ara un pleamar Cambra del Viatjant, Corredor 1 Remeti a Wl procés d'ind1gmtat a un
El senyor GIL ROBLES: Exacte
blerno con e l:;>ropóslto de desenca- h.a incorregut en ctesquall/•cur d'tnvicl!ves i crits. Les opostcwns presentant de Catalunya; Centre AU·
mlnistre, a un partit, a tota una sl- (rumorsl.
dennr la reNluClón Y jugar con la bastant explfcitament un acte acusen a crits amb parauLes tor- tonomlsta de Dependent:; del eomerç
tl!ació dintre de la Repúbllca.
justa des"speraclón pop•tlar PllrU vei
Ò
. d la [ d . t . e tre de Depe!lAVUI SERAN A LA CAM· jar al pueblo. Ha haolado de ot.-as presidencial. El debat entom u tes i al gunes raa.wats, preci.Sa- ~er~s de ~a'd~{¿~~; J~dicat Mercatl·
El seny 1r GONZALEZ LOPEZ: El éss~ j~n~~~ v~~~~~~ ;,efo~? v:J
senyor Cambó ens ha descobert el vatg enterar de que es jugav:1?
BRA
ELS
DOCUMENTS lntenciones nuestra~. ha a1ucado pro- tan sensacional assumpte es ment aquells els noms dels quuls til de Barcelona· Un1ó de Mossos.
que fins ara Ignoràvem: que està
El senyor REY MORA· li'J senyor
Madrid, 22. - En abandona~ el blemas diversos como el presupue:slO compltea a cada inten•enció dels 'circulen aquests dtes de boca en Cobradors l UntÓ mtramarina. ~~
compromès un ministre. S 'hi ha com- Goicoechea ha de provar-ho.
despatx del senyor Alba, el .mmtStre en relación a 10 militar Y a obras pu- diputat:; de les d!Jerenls mtno- boca es retornen airats contra els dies, de 7 a. 9 de la nit. O bé vw
plicats mlnlstres I diputats proceEl senyor GOICOECHEA: Jo no del Treball va dir als periodtStes que bllcas con afirmacions inexactas.t
nes. Ha. pu.rlat eL Sell"UT Miquel els qut acusen. S'acorda per fi la Secretariat General del F. o. T.7~t
deix l'acusació parlamentària, sinó he de provar res.
ell, PE!f la seva part, era partidari
"
Portaterrissa, 19, pral., de 4 a
El senyor MAURA <don Hono1inl: que s hagués portat a la Cambra.
eu¡ Tribunals.
Maura, i despres el senyor Bar- formació d'una comi.Ssió parta- la tarda.
El sen,or MAURA rectifica. La no11es el ministre de Governació era immediatament tot el relacionat amb
cia.
mentària. La sessió es suspèn
L'ordre del dia de l'Assemblea !td
qüestió p:mclpal que ens inta-essa un to;toSlnohos...blu. c,
els docume~tsò que han donndmàtlloc
?.·.•. •.1' •. \:'p •: ' " ' '·"·- ElGovernes dirigeiX al des- el següent:
"""&o
posar en clar és saber s'hi ha ha- rialles. Continua. el diàleg en tons al debat. Alx ' no obstant, e' ' a
I.
Iniorme del Secretariat ~
primera hora, seré portndor d ells i
s-,. I . •. ;v '•r '3 • , ~ • , ~ ~ patx de mmtstres.
ral.
.
gut regidors de l'administració als 'brants>
,
1 ·"· f' • • , ..
.. .. _ •., " - ~. ·+ .' 1 • ~
quals ha~uem de rebutjar per haver n El senyor GOICOECHEA: Queda e,s ll1ur.1ré al senyor Alba.
Ht ha un moment generat d'an u. Actuació a seguir davant ¡J
1
22
d
que el •envor Baquero
Incorregut en lrregularitats.
Madrid, · - Molt abans d acatnr • •( >\ er • . •· • "'. ~, • "' .• • ' •
sietat.
• nuliacló cie les Bases de Tre
pe.u11•. ans,
~ •
E. R. c. NOM ENA UN DE- el debat, han començat u sort1r .tiS
,
• •
.. •
•
. • .. • j del Detall 1 Alimentació.
Jo, oposat a les Comissions par- en
no
se
Hl
t:nterar
(prolst~).
'ha
LEGAT
A
LA
COMISSI
O
passadissos
de
la
Cambra
dtputats
¡
-..,-'
'
~
'
'
:
Jt...
•
~
•
.a
J
•
...,
•
•
•
•
•
•
•
""
'
•
•
•
m. Afers diversos.
lamentàries, l'accepto.
DlU el senyor Goicoechea que s
Madrid, 22. - L'Esquerra Republl- pertodistes, els quals comentaven tol
"' n. c. • • ' 1 • .': • : J-.:· • • ... 1 • •
,.aJ.a
.~taiWl) u ha facilitat la se- debat.
comentaris eren
extremaPerò viat vénen altres nottINTERVE EL SENYOR LER· dEse ce~ca:.~gu~~ç~qe~es~~P~~
re erÇL,I\ a.
<
t {;entdenot.J.:
damentElsapass10r.ats.
El senyor
·"hl ' , , , , •
ROUX
r~er qu alguns mlnistres e_t..'\ven 1 •Et. vista de ,.~.. seguretats dona- Rebles en aca.bar la sev:: mterven: 0
El senyor Gil Robles, sua en el cies. S'espera L'actuació de la coEl senyor LERROUX té uns papers d'~V1S de Bayo!la 1 allà es nom~ d~ pel u 1\\'m que l'expedient que I ha sortit una estona als PBSSndlss.s ditlCil paper que lt han donat mtssio. Es digué que &eria moit
a la m.l l es disposa a intervenir. Ho relaCionats amb I afer t1e In. Cal.Xa ila donat lloc Il.! debnt d'aque:st.a de la Cambra, I ha sosUn¡rut una erl el debat. En va promet el no- ràputa, però el president de leJ
fa breuntent. Diu que això es redueix nà una ~ó parln~entànauJ · va tarda vmdrà swu1 mateL< a la Caut- breu conversa amb el senyor Mtqut:l
a una mtrlga. Afegeix qae en Ja donar a.. 1 ~ssumpte. diver~s no etes~ bra t. per tant, la Comissió nom e- Maura. Als peruxilst~ solament t.:lrl mena ment tm mediat d'ttna co- Corts tantost com suspengue ta
ln consciència de tothom està quina
Es dirigeiX als mml~trt::s I els pre nada podrà dict.ammar sense dilaCló, arr1bat aquestes paraules del seny •r mtssw parlamentd.r ia per tal que sessió abans de L'ora nurmul
ts la seva po:;icló. Els seus companys guntn SJ, com bornes d ho~.or tots. po- l'Esquerra Repubhcana de Catalu- Gil R.obles: «Deixeu-me actuar a m1. tonnuii un dictamen acusatori abandonà et seu despatx no ob:.coneixen quina és la seva actitud; 'll den contll~uar en el Go~crn amb la I nya ha dec1a1t formar part d·a- Aquesta mateiXA mt es resoldrà».
per a sotmetre'! a la con;.iàera- tant haver-se tannat La connsxò és, que ell desitja que la qüestió plenitud ~autoritat que el senyor questa ComiSSió, l ha de&gnat, a l'eEls periodistes hnn preguntat ¡.J ció t al vot de la Cambra. Bé, no- si" am'' els delegats de tote;. les
s'aclareixi com més aviat millor, per Gil Robles creu.
1ecte, el d1putat. senyor Mnrlà Ru- senyor Maura si els podl8. dounr aJu
u
HA
-------- _ -----btó TUauri.»
guna reterencu del que hav1en par- meni's la comissió, però els incut- minories llevat de ta que ll.avw
lat amb el senyor Gil Rabies, 1 el .ot>- pats presentin les dimissions dels de nomenar la minoria radtcaL
nyor Mauta
ha rran1fesl...'\t
que el e- càrrcL3 que ostentin tota ve(lad'J
La comissió no ha ..,ogut reunirnyer
Gll Robles
li Llavm dit que e.s
~
nomenana una comissió parlamen.à- que, mentre damunt d'ells pe.~, se aquesta nit. Ho tarà demd..
rl8. 1 que la qüestió quejana aclar1• l'acusació no tenen cap autontut Amb aiXò l'assumpte té una not.u
dliD~pi~ ~fr;¡nyor .)Ja~ra ha dit:
per a poder seguir dignament als dtlac!ó. ;•
_
~
.
r _ - ,. ' «P resenc1em
el mate1x espectal'le SCII.S llOCS.
.. ' -• -~· •• • ,.. 1 , • --w·
Londres 22 - Als cercles btD
que presecC1àrem en Ics GonstítuenLS
La proposició és del senyor Ru.. ,. .... r.
.. , • L'actitud
quan el :c\'ern Azatia s'entestà a r ; bi6 t Tudurí que ha intervingut del sen¡¡or Gil Robles ha estút formats s'ha declarat aqu4 enque l'almirallat no ha or~ el
dimitir
fetsper
de l'es.'1l~nt.ada
Casas Vlejas. Al en el debat en nom d.e l'Esquer-~ molt comentada. Es constdera cara
que els cwrnssats
fmal vapels
,i:Jsr
caure
qilesMadrid, 22. - EI senyor GU Ro- tió.
A aquest Govern 11 P3SSa la ma- ra Republicana de Catalur¡:¡a e1t com Wl suïciàt polttic t un 'acn- més gran del món, I «Re!lOWil»•
bles ha parlat tunb els penodistes
un breu i certer di.scurs que ha Jlci al qual ha estat sotm.e~u ta donin la Mediterrània.
del discurs del ~nyor AZana 1 1~~u tei.xa cosa. l tamé caurà.»
tingut la virtut d'aixecar les tres 1 set·a minoria. Et senyor Metqu!uplaça a anar al !>arlament. I afegeiX:
raàlcals í desentonttuzr el pen- des Alvarez I. Marttnez de Vl'lus~
cYo !e ascguro que serà escuchasament general de les minone:! co, que com se sap recolzen el
do s1n que l:l mayoria le molooe y
Commutació de pena
d'oposlció els representants de Bloc. L'un personalment f amb la
que pod.rà bablar cuanto tlempo
Uadr1d, 22. - La cGacet&a publica un les quals demanden •· • • • • • • set'a minoria parlamentària
~uera, ya que es dado a los discur- decret commutant la pena de mort
t
lmsos largos. En este sentida hablaria pometa. a Ma.nutl Guerrero AneM. pj'r ~ .. ,.. .. • . • ... • •• :~.. • • ,'. ' , l'altre amb els diputats que t e
al prcsidL'nte de la Càmara p:u-a que la eent<!ncla. cl.el Trtbunal d'Urg~cta de : · '- " I· ,, t.' " ' ;¿ 10 . · " .. ,' . han adoptat una actitud. nu d'aI<' de toda clase de facilldndes.
l'Audlênel& de Granada.
la persona o parsones complica- cord amb La del senJtvr Gtl RoH.ay que tencr en cuenta que el
des en la greu qflestió. EI se- blcs. Aquest, espltcitament, s'ha
oont.acto de los polltlcos con la optn1ón es nccesarlo; pero que quienPs
7lYOr Gil Robles, realitza prodi- solfdarftzat amb tots els memUenen represent.ación en la Camara
No responem de la nu· glosos equilibris per tal que a!xó bre.'f del Govern. Cap dbnissio,
deben en ella sostencr lo ml$IDO. De
blicació rmmerti::tlél rte tes no sobrevingui. ' •~ , • • • , .. . però els esdeveniment3 seguel)(l contrario. puede &eu.."àrscle de co• • .... ... • ., ' .. • • '"
xen el seu curs. No rntporta Que
bardia I de que sus a!lrmaclonea no
notes ClreoadPs oue no
responden a la verda<! dc los ht:Chos.
S'el conm!na a declarar la set.•a s'aJornt. La coml$sió publicarfl
Que vaya el señor Amña allí y yo
estiauin en el nostre PO· soli<Ulrilat amb les persone3 tn - el &eu dictamen amb toles leJ
::;· VOLEU MENJAR BE. ANEU AL
respooderé cumplid.amente dude el
culpades. El senJ,Ior Gil Rebles proves totogrd.jiques que acomder abans de les nou det diu
b8nco uul o desde u.n esc·I.ÇO. mPjor
que ell, no sense e!./orços, no pan¡¡en el document de la denun~
c¡ulzà desde un escaço, a algunas de
SALO ESPECIAL PER A BANQUETS I CASAMENTS
vespre
sus aflrmacioaes. Ha d!cho, por edete~a ni nega la poss¡bllflat cfa. L'aler que haurfa pogut acaTelè-fon 18291 -RAMBLA DEL CENTRE, 32 ·Barcelona
jemplo, que nosotros fu1mos :11 God'existéncia d'una respo~abilf- bar avui donard molt toc.
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una coberta, 1 un magnific estadi
la cabuda del qual és de 20 a 25 mil
persones.
Anàvem a acomiadar-nos del nosLiberals demòcrates: senyor De J•' CUerpo de Vlgilancia de Camltre interlocutor per a no dlstrau.-e'l
uos a que corresponda la provincia
Dlego.
de les seves ocupacions, quan tot
Renovació E..9JaD.rola: Sr. Fuen- que actUarà de secretaria.
seguit ens a!egi:
Articulo se¡:undo. - Las mencionates PLa.
-Sols em sap greu l'haver perdut
Independents: senyor Ruiz Valde- das juntas deberàn reunuse a la breper tanta diferènc1a; però vaja, s1
ved!ld posible, para lo cua! sus respei'las.
tal com em sembla. els francesos ens
RUGBI
pecllvos presidentes haràn ~~ o~r·
Conservadors: seuyor Arranz.
tornen la visita a finals de tem!X)Unió Republicana: senyor Lara. tunas c-1tactones. s1endo rniSion prmrada, crec que amb l'equip complet
cipal de las mlsmas. las de estudlar y
Madrid, 22. - Les cartes que va
Esquerra, senyor Rubio.
podrem millorar el resultat de Clerconcretar, dàndoles la deblda ordeLhga: senyor Gabarró:
mont Ferrand. De moment, hem de llegir el senyor Lerroux a la Cambra
Tradiciunaliste.;,, senyor Lamamte oactón. cun.ntas obhgaciones se impreparar-nos per al campionat de foren facilitades una vegada es va
acabar la sesió. Una d'aquestes va de Clairac; Independents, senyor ponen al personal del Cuerpo de ViCatalunya.
-Pronòstics per aquesta competi- dirigtda a don Luls Martin Guzman Iglesias Corral; «lZQUJerd.a Repubil- gilanc.ia àe Camines para cooperar
i és contestació d'una altra d'aquest cana», senyor Sanchez AJbomo¿; a Ja defensa dt.>l orden y de la .s~
ció?
Agraris, senyors Cid 1 Taboada; Po- ridad publl<:a ~~ los preceptos del
-Completament afalagadors: amb tenyor.
Diuen aixl:
pulars agraris, senyors Adames, Pl.- decreto 16 de scptiembre úlumo que
contunt actual. crec, i gairebé puc
Impressions d'u~ dels prota- elassegurar-vos,
el
(Després
(Holanda).
Hnyn
«La
nan, Beca, Barro de Lis 1 Esparza; fe armoniza con los reglamentes de
que serem campions.
r.om d'un carrer que no es llegeix 1 Radicals. Eeuyors .Martínez Moy:1, dicho cuerpo aprobado por clecret<>.
gonistes cel matx
Almenys les ganes h1 són.
Hem rebut la visita ...e Carles Flix, guim. Darrerament, FUx na dlsputat
el número 24. La data 30 de juny Arrazola I Pareja Yébenes. l nacioLa mat prou elO¡,;. ..lda llcasuatitatll
LLUIS CARBONELL
mcanyat d'Angei Artero.
dos combats a l'estranger 1 ha batut
del 1935 i la població a la qual va nallste; bascos. SP.nyor Landaburu.
Execució d'una sentència
a~añ vingut a portP.~-nos .una l!&r- per pants Henry Sànchez 1 Kid ens brmdà ahir, a la tarda, l'ocns1o
dirigida la lletra és Madrid.>
ne&t..: una carta en la qual Fluc. e?tpo.o;a FranciS La seva founa actual es de poder donar a coneUter als
22. - Aquest mati. a les
Granada
Me pennlto escrib1rle esta nota pa- El senyor Barcia diu que ja
CICLISME
iS motius que te per a ding1r •on magruf1ca, 1 crec que és hora de .:j'). tres lectors unes unpress¡on.:¡ recolliset, lla estD.t executada la sentyncia
m conseguir su dl.reeción en Espaça
~p.e _¡ campió del món Sangchill 1 nnr-li una po.>SibU1tat. Nosaltres per- des per un dels prote.gontstes del
que me inter~a muchisimo. s tra- podia haver intervingut fa del Tribunal, la qll!ll condemnà a la.
seguun aquesta possibilitat. Per atxò, matx entre l'equip del :Sarcclona 1
¡,oznno.
ta de las gestiones hechss con el acpena de mort a Manuel Vaseo i Vara _ Sí veruu vosaltres a portar ia en ocasió del comoat Joun¡ Pèrez-Lo- el de l'Assoc1auon ::;portlve Montun mes
gas, per ~at d'un olivarer a
tual Gobil'mO respecto a la COncslón
carta el millor es parlar d'aquest r•s- zano, Flix va reptD.r el guanyador, ferrandaJ.Se.
Madrid, 22. - AL; pa.s814dissis de la Motrtl.
que se diera para jugar en San SeEn aquesta ocaSió l'equip blllugraperò Lozano no ha dit encara aques.
sutDPte.
A les sis d~l mati es personà a la
bastiàn Y Mallorca. El a.sunto es de Cambra hagué avui bastanta d'aní_ ._.om vulgue-..1 - ens dm Artera. ta boca es meva
na sorn un~ severa derrota a mans
presó el Tribunal sentenc1ador, el
gran importancla, sobre tooo para A- maCló.
dels lrancesos, la qunl el simpat1c
-Doncs I!Vm-tn.
-1 ara, que preteneu fer?
Es reuniren a una de les seccions qual havia romàs en sessió permaZ2i1a y por lo mlsmo Qllisiera poner_ 'lo crCI~ que la meva preten- Sen.Glllameut - t:ns diu FIJX
El campionat de Catalunl·a, com me de acuerdo con usted. Mande su del Congrés els tradicionalistes i els nent a l'Au1ibncia des que el con«derenaen del Barcelona na comensió de reptar Sat.gchtli Sigui exager~~ pregar-vos que teu constar que repto tat alX.I:
a última gr:m prova de la tempora- dirección y le comunicaré todo por de Renovación Espailola i acordaren demnat va entrar en capella.
rada. Crec que pos.seel.l\ ments sull- publlcament Lozano 1 ::ian!Z'Chlli al
--l'.u pretenc, amu les meves parau· da a disputar en tres etapea, dues rscrlto. Asi s que no deje de enviar- que st el Govern no parla sobre l'asA dos quarts de set del maU, en
U.n11t de deu o qumze represes; m •}3 les, voler desvtrtuu, com en altres amb sort1cta en llrua 1 una contra me su dirección por vuelta de ~ sumpte que se està debatent aquests veure que no es rebla cap noticia
•
cients.
igual.
-J.n lubtable.
ocas10ns s'hò. tet, la VICtona dels rellotge, es presenta sota Wl8 mag- rreo. - Daniel Straus.»
dies, assumpte que tin!lue d seu orl- d'indult, Manuel Vargas va perdre
Art~ro es qu1 ta us de l'estadistlca.
- Sangcblli pe! utol'l
nost-res advcrs11ns; rt!l! d'excuse:>, smo wt1ca perspectiva. Els aficionats han
Es tracta d'una còpla fotogràfica gen en una nota del cap del Govern, tota esperança. A les sis mencmfçpy
_ 1rlJX - dtu - va fer matx nlll
- Per que no't S1 ell hi està d'st- tot el contrari.
rebut amb v1va sat1sfa.cc1ó la nova de la carta.
·
tota esperança A les 5'55, el secretaIntervindrà el senyor Gmcoechea.
anW ::>ang¡;blll. quau l'auy passat va- cord. presentare tot se~o.11t el repte
L'eqUip 1rancçs és d'una técruca fórmula ideada per la l:5ecctó CicU.sDespres parlareu els penodlStes ri del Tribunal donà ordres al dtrecL'altra carta és original 1 diu:
rer d¡spntar el camp1onat d Espa- oúcralment ~ la Federació.
ha
qual
!a
sants,
E.
u.
la
de
ta
per
que
nostm,
la
a
supenor
tan
«San SebasWm, 15 de jullo de 1935. amb dou August Barc1a a qUI pre- tor de la presó que es complis la
nya. At:-.ò ja es Ull mèrit d'indubtaole
AIXò ens d1gueren Fux 1 Artera. força nav1cm de su¡;umOtr dava.nL comprès que els CICliStes més com- Seilor
guntaren Sl anava a mterverur, i el sentbncia.
Daniel Straus.
valor ¡Jer a la finalitat que perse- Ara esperem els esdeveniments.
ells; fis1cament tamoe eus avo.utat- plets trobaran en ella la mà..l1ma
El reu, en sentir la paraula del
Con 1·etraso recibo aquJ su carta senyor Barci& diguê que no tenia mdefensa.
jav~::n.
dcl dia 7. La otra a que se refiere I terés n. jntet\'enir abans o després director de !a presó canem» inviLa llista actual d'inscrits és la usted diri;pda a la oficina de un
-Pero, la manC<.:. à 'nlgWlS dels
Si hagués volgut mtervenir ja llau- tantrlo a sortir, trencà el plor i a.ocupara el noc que 11 pertany. Si ai- vostr~ valuosos eiement.:. mllwren següent:
AQUE~TA NIT AL NOU MON
riódlco nunca ha llegada. Tlene en ria. pogut fer-Ilo fa un mes.
braçà. l'alC~ilde del Lobreña. poble
1 x1 es, tots sentirem la satisfacció de en Ja vo~tra moral? -lllS.Istircm.
d'on era ull, mentre exclamava:
1 t'obra acomplerta.
1 Marià Canyardo, de Barcelona.. \'erdad mucho interés el asunto que
-Es l'unic atenuant que es pot
acoger!alo
nosotros
y
propone
me
«Déu meu. ~u meu ...»
adrue<re a la no:.tJ:r. denota a Cter- professional, F. C. Barcelona. Orbea..
mos de!de lueao a condición de que La coordinació de l'Ordre
Voltat del pare Payà, del dtpu<;a.;
2 Joan Guneno, de Hareelona, pro- quedara
Regles of1c1a1s de Basquetbol 1935- mont Ferrand. Lu manca de Blaoelecla
arbitrio
nuestro
a
senyor Ramon Lluis Ayonso, de 1'-tl1936, compostes per I'Oficma cen- qutt, .Blasco, Miret, .Kwz 1 1.a d'un fessional, o. E. Sants.
ción del memento en que sea oporpúblic a Catalunya
calde de Lobrena, german:; de Pau 1
3 A. Andres !:iancho, de Barce- tuna llacer tlSO del informe. S1 està
tral de la F. 1. B. B. A., per acord nou element tu!IJ:ICS, que no P<lt,--ucrem
f
Madrid, 22. - La «Gaceta» d'avui Caritat i personal de la presó, travesno haver-ilo perme:> lona, inde;:»endent.
per no
del Congres deElLtó.. Febrer del 1934. de;,plaçar
seen
fijaremos
d
acuerdo,
de
usted
d
en
lDllui
sols
tan
treball,
seu
el
Barbens, uu dels boxa ors e més
publica un decret del mirusteri de la sà el passad1s que porta al patl, on
• Manà Gascon, d'Esplugues de guida los detalles de la entrevista de Governació, que consta de quatre ar- s·havla aixPcut el patibnl. El reu oo
la nostra moral, smo quo:: rebLa grau
JOC
cJ.as:W. darrerameut allunyat de les
a~tlV ,¡,ats pugll.st¡ques. reapareixe- 1 un partit de H...:lquetbol és jugat eficàCia als nost.rcs rengles. 0 llaver Francoli. mdependent, A. C. Montr que me habla.»
ticles, dels quals reproduïm el pri- oferf cap resistència 1 s'assegué '!ora aquesta mt al Nou Món davant per dos equips, de cmc jugadors e~ pogut tormar la tercera hrua ruub juic, ~ycli
bre la fusta, I seguidament els botmer 1 segon:
5 Antoni Escuriet, de VIllanueva
da un, que es passen la pilota en- AgUllar, Bla:~quet 1 !:iolrdà haunem
«Articulo prilnero. - En la. rebtón XIns de Madrid i Oviedo proceduen
runoatut All.
La dtvlS.O dels «plomes» es troba tre ells. L'objectiU del joc, es el de pogut oferu una major resu;Lènc 1a de Castelló, professional, Orbea.
de Catalufta, Gob.iemo General de a lllgnr-11 els peus i els braços. Tam6 Emili Alvarez, de Pau, profesAsturms y en todas les demàs pro- bé sense resistència el ¡·eu posà el
acwalment nodndtss~ma 1 el nom de marcar el major nombl'e possible de als atacs del:; tru.ncesos. ~ols el
Barbens ha VIngut a retorçar-la, de punts. introdumt la püota al seu camp va resultar un Lleuger «tumdl· Slonal, Orben.
vmc!as se constllutrà una Junta de cap a l'np:uell I els botxins U han c:oMadrid, 22. - Moments després Coordinaclón de los servlclos púbh- bert amb un drap blanc.
Cypnen Ells, de Carcasonne.
tots es prou coneguda la vàlua de basquet <vegi's capiLol V, nrt1cle6) 1 cap» pel no3tre eqwp; a purt 4 ue
7
Executada la sentència, fou tancat
d'acabada la Sl:'.ssió es reuniren dl- cos que presidiràn los yobemadores
Barbens, 1 aquesta mt esta al seu evitar que l'adversari entri en pos- durant el mau del ptutlt va ploure,
8 Alexandre Fombellida, de Baio- verses minories per tal de designar respectivos y estaràn intepradas por t'i cadAver en un fèretre tramès per
abast poder demostrar davant Ali, sessió de la pilota o marqui punts. 1 que el camp era exceSSiviuntmt tou,
els representants a la Comissió en- el primer jefe de la Comandanc1a de l'Ajuntament, l en un furgó munina., primera.
co:,a. a la qual no estem ballltuats.
que compta iUilb dos combats nuls
carregada d'aclarir la denúncia que provincia de la guardJa c1v1l, el corm- cJpal, custodiat per forces d'assalt,
9 LoUlS Araugoltz. francès.
-Una imprCSSló resum de renCAPíTOL I
amb Anas, en lA seva actual forma.
El sol anunc 1 d'aquests noms, tots donà lloc a l debat d'avui. Encara. sario jefe da vigilancia de cada una. e: cadàver fou traslladat al cemencentre?
Completaran la vetllada als se-1 ben cuna.; perc.'Ue tòra dels ells pruneres t 1gures, ba d'augmentar que no es poden donar amb caràc- como vocales. y el jefe de la sección tlrl.
El terreny
gUents combats. '1\lSet-Minguell, la.
primers qwnze mlllU'-8, durant el ' l"expectac1ó que àes del pruner d1a, ter deflntiu la composició de la dit
revenja Sautandreu- Mataruoros 1
Article 1. El terreny de joc és UDA transcurs dels qualS ¡gue.Jarem la ha desvetllat 1à celebrac!ó d'aquest Comissió sembla que serà la se:M.artmez d 'Aiagon amb l'asturià Rogüent:
dl'lguez.
1 64'25; ExplOSIUS, 125'75 t 126'75,
1supertlcie rectangular unida, lliure partlcla, la resta rou d'UJl constant campionat de catalunya.
ct•Oòstacles, 1 les d.lmenstons de la domi.J.u dels tnmcesos. Tot el nostre
Ford, 245'50 1 249'50 ; Sucres, 34"75;
cont.muarnent
s'estrella
entUSiasme
ammetres;
26
llargada,
són:
qual
Paris
a
Montserrat, 25'50 1 25.25; Petrolets,
Thil • Rodríguez,
cert,
Per
d'ells.
teuuca
la
davant
metres.
14
5 so 1 :;·so; Algues, 186 oo 1 186 85;
pla.da,
Lisboa, 22. - s·ha fet pública la
reaCIOnS
a O e
NOTA.-8 admet la. tole~cia de que molts creueu que, jugant amb
45'00; Felgueres, 41 '50 l
notiCia a aquesta capital que el porlmpressio 41Bulleras,
l
d
• •, d
L'
T B RE
2 lnetres en mes o en menys en la equips tecrucamt:Dt SUJ)t:nors, hom
7A
00; Colonlal, 33'85, 1 Filipines, 371
tuguès Antoru .Rodngues, últim ad- llargada.
i LXpOSICIO e 1 rt e
i de 1 metre en mes o en apren alguna cosa; pero uo, amb
I 372.
vt:rsari d'Ignas1 Ara, s'enfrontarà
En conJUDl.. els deutes de l'Estat
d
en l'amplada, sempre que les aquella gent era tmposs¡ble; no et
amb el camp16 mundial Marcel Thil menys
amb
i
flmxos
quelcom
mostrat
s'han
Borsa oficial
e 1 e
0
estir, e
VarlaClOOS SigUin proporCionals les donen temps n1 a t!xar-t'hl.
& Paris. Aquest combat es celebrarà unes a les altres. Els terrenys coberts
n..olt poc negoc1, I en algun sector
Montserrat, 24'75; Chade, 408, pari-5a.tlsfet de l'excursió'/
el dJ.a 25 de novembre al Palau dels d'herba no són adlnesos.
es pot dir intun.
les Arts ecorabves
tat; Cbade D., 79'00, paritat; Cha.-s1; tot i la uargar~a del viatge,
Esports, sota l'organització de Jeff
Les obllgacltltlS mun1c1pals no nan d:· E., 79'00, par1tat; Filipines, 371,
Article 2. El terreny de joc ha encara varem poder d.:scansar soDlck.san.
sofert vanac1ons unporLants, excep. paritat, I Petrolets, 5'75.
ota e patronat
d 'estar lunitat per línies ben definl- bradament abans del partlL; 1 per
1e ' n e s
~e les d 'ampliaClons em1sS16 1929, les
Generall"tat
la
de
V
1 part del publlc, hem rebut constants
d'amplada
centímetres
dese 5apartades
des
t . A l'Est di
tr d' r te
almenys 1 m&quals després de dos mesos de no
Schmeling encara no té ad· trobar
a
tre de tot obstacle. Les linles de llar- mos es a ec 1 Slmpa la.
cot1tzar-se llau perdut uns tres entnsuguractòn
gada del terreny s'anomenen linles mateix, le& nostres encertades jugaversari concretat
ters. Les dtputacJOns al 6 % ban
~'i"ll!ï-UE
1
de toc 1 les d'amplada llnies de fons. des foren sempre prermades amb
u! •\. \'~
guanyat aug enter.
Berlin, 22. - l!:l boxador Max Schaplaudiments smcers.
Lllures
terroviS.obilgac10ns
d
pogut
sector
el
En
haver
plau
em
lUXO,
Ultra
a6'2o
es-els
i
as·w
linies
les
entre
distància
La
mel!ng lla anuncmt que el seu pròAjuntament
de
Francs
4.1145
41l'a5
r¡es, les variants nan estat de poca
constatar l'atenció que meretx arreu
xun combat tmdrà lloc als Estats pectadors és d 'uns dos metres.
Uolills
7-&7
Tas
Article 3. El cercle central ha de d'alli ¡·esport amateur.
1.n.portanc1a i tenclenc1a quelcom uwUnits probablement contra James J.
Barcelona
de
Urea
60'00
51170
All1 maLelX, a v!ermont Ferrand,
xa. la qual cosa es compren degut
tenir un radi de 60 centimetres. S&Braddock, o bé contra Joe Louis.
MarCII
:.!1l65
:.!'1145
ó
rà marca~ al centre del terreny I paral fet que a l'hora de borsa Ja es ::.a8UISS06
2a11·5o
:!all 2ó
tit per un diàmetre parallel a les 11_ pobJac1 d'wlS 100.ooo bnb1tants, l'A.
124'25
12a·75
11clgues
IJ13 que u el Consell d 'atur no s b!lS. M., o Sigui l"equt,> amb et qual
mes de fons.
BASQUETBOL
Plor:. os
4'98
4 97
vu~ aprovat re:; eu concret sobre el
Les àrees de «cop jugarem, compta amb 1.800 socts, mes 1
Article 4.
Eacut.a
aJ oo
a:.l60
problema que cre1em que duuara
W1S rrul m.tanUls que comencen a f
Coc Praga
ao&J
so·60
ruolt joc en el Con.;res, com sera ia
1'88
1 86
començar la temporada... ~~~~y s~~ j~ e~:~~~~reu~e~~ pracucar respur~. Als deu an:rs. aill !
Car. IIUeQUetl
a¡scusstó de l'Estatut t'errovtan.
11la
1 81
Col oorueaues
pendlrulars a tes lin.tes de {Ons, a u- ja es practica el rugbi, però els «pla- I
ina a fer • Coses a evl'tar na.
1 '63
1'61
Les ubligaClODS lUdustrlals nomes
:Jot. daneses
distancia de 90 centímetres del cages» són proll1b1ts, com també
qut sostmgudes
Ha començat !a temporada de 1935-. punt mig d'aquesteS luues. Aquestes llançar la p1Jota al «touche»; es a'
En el sector d eh de mt:S es put
1936, 1 els avenços que s 'han fet en 1m1es perpendlculars són acabades dlr, que quan aquestes criatures arriu u que Lant en el sector d accrons
el nostre esport; són remarcables. Pe- per un semicercle d'un radi de 1'80 ben a l'edat de poder jugar el ru~bl
com en el d actwns m- I
ferrovlArles
metres. el centre del qual coincideiX veritable, Ja tenen uns grans cone1rò no són snfic1ents
Reunió
dustruúa, &han J.umtat a repettr tJs
Ve1em com als nostres terrenys ae amb el mig de la Unia de ucop xaments tècnics 1 un magmllc domau
canviS alts de la sessió anlertor.
del cutr que nosaltres hem d'anar
j oc es susc1ten prolixament discus- franc..
de
Art1cle 5. La llnla de «cop franc» adqwrmt a força d'entrenament. o
sioru; 1\mb to pujat 1 s·arriba a situaclons violentes, que moltes vegades és Ull diàmetre de cada un dels se- bé de partits.
a rd o~
~OVIEM8R[
A mes, allí els jugadors tenen el
podrien evn,ar-se coneixent a fons les m~eercles descrits a l'article precedent d'aquest capltol. Es de 5 camp i l'estatge soc1al al costat del
regles de joc.
No rd, 39 '2S l 30 90; Alacant, 34 ilO.
a
Creiem que una de les tasques a centimetres d'runpladn. paraHela a lloc on trel.allen; la majona d'ells
34 '6:) l 34·50; Ford. 24700 1 246 00;
CAMISERS
fer, 1 ben efect1va, és el difondre a- la linia de fons, a. 5'20 metres d'~ són empleats de la casa Micllello, el Barcelona
~xploolus, 126'50 i 12;) 8J; A~ues.
queHcs regles desde la Premsa, per questes !mies, ¡ és perllon¡:ada . im~ qual és el president de l'esmentat
18'/ 00 1 1861í0; Montst:rrat, 2ü 00 1
t:A:SA t::Sí'i:.\..&l'I.L PER
tal que arribant al gros públic, s'e- ginànament dels dos costats flDS a club. No cal dir, doncs. l'~van
2.•75; RU, 64 16 1 64 00. Petrotets.
A t:Al\1.JSE!S & [)llOA
Vltin aquestes situacions 1 de pas m- les linies de toc. La zona lUXi deh- tatge que gaudeixen aquells JUga5'80; Gas E.. 111'50. i Pillpmes. 371.
"lo mingo
teresarem en el basquetbol per- mitada entre aquestes Unies i les de dors. Tenen totes les comoditats: un
de
sones que en aquest esport no hi fons, s'anomenen «Zona de terme». I magnífiC estalge, que JA. VOldrl~ll
NOTA.- Aquestes Unies han d'és- temr-lo molts clubs, amb una granBorsa de la tarcta
veuen emotiVItat. i que a mesura que
CLAUSURA
conegum el que és aquest esport. fa- ser marcades de forma perfectament diosa ptscma coberta. dues sales de
Nord, 38'80 i 39·30; Alacant, 341W.¡
f o n
e
cultura fls~ea. una altra de boxa.
ran acte de presència als camps 1 VISible.
34'6~ 1 34'95; Aneialus. no, RU, 63 85
camp de basquet, PIStes de terus,
<Continuarà.)
P<>tser detm1t1vament el basquetbol
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El XVIII Campionat
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LA REENTAEE DE BARBENS
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TJ LTIM A HO R A. el diari de multitud s

la humanitat

10

Dl MEC RES, 13 D'OCTUBRE DEL
~
1911

La perso~alitat d'Henry
Wilcoxon

EL C IN E M A

La personalitat. per grotesc

es manifest!, és qualitat

tn~ QUe

ble per a l'artista que aspiri
nsa,..
mlració de la. gent, Es la caraa ~ad.

ttca del genis, I qut no tingut e rts.

conscient individualitat ha d!QUesta
r.ar-se a ésser un deia del m~Fg.
el que respecta al Setè Art, car
en
cert que al cinema l'arttsta no és
nyetx estrictament a les tnstru~t ce.

del director, ja que qut atx¡

J·

reconegut per un psiquiatra es decidi reclourf''l en una casa de salut
amb tota urgència.

EL MES AUTENTIC
tor, que tants aplaudlments va ac.
EXIT DE LA TEMPORA DA sollr fent de Marc Antont ';'"

«Cleopatra», és un artista slr!gutan
per la seva extraordinària perso l
tat, la qual ben bé pot reswtw ~Q.
seu fornit, atlètic coa les seves ac el
sades faccions, el seu J>Osat vlrtl ui
generós. En «Las Cruzadast, la fo
dable pelücula que Paramunt
narà el proper dilluns al cause I>
Henry W:lsooxon torna a 1nterpr~
el paper principal, el de Ricard Cor

La. noticia circulà ràpidament pets

cercles cinematogràfics. t produi general sentiment.

,;::u

(INEMA CAT4 • UÑA
Kath ertne Het:)burn I Charles Boyer
en «Cort.zones roto&», film Ràdio que

aquesta nit s'estrena a I'Astòria

3.• SETMANA
dtèxits ininterromp uts

de Lleó, rel d'Anglaterra, que acab.
dilla la tercem Croaoa.

------- -*:----- ---.Buster Keaton~ foll?
Los Angeles.

2~.

-

•

El famós a.r·

ti.el ~ it]il ;]

tista del Uenç Buster Keaton, cone-

gut als països de llengua castellanA.
per «Pamplines», s'ha tomat boig doJ
sobte.

Buster Keaton

_________*__________

es trobava molt

afectat des de feia algun temps l
sofria depressió nerviosa per causes
intimes. Ahir començà a. cometre a1'-

Avui, nit, estrena en sessto de
¡¡ala al magnífic saló de les
grans exclusives RADIO

P~na

deixl no mostrarà simpatia nt
e.
barà. a commoure el pllblic. Htarrt.
quelcom propl, una força. suggestt ha.
un raig inv1ssible que arriba al val\,
bllc, el que fa que uns Siguin
mats 1 altres oblidats.
a,..
1
Henry Wllcoxon, el ben plantat

tes de pertorbat t, finalment, arribà
a agredir violentament tothom q•11
trobava al seu pas. Calgué posar-U
la camisa de força, i després d'ésser

vcHa ha estat feta força acuradament. El realitzador ha procurat seguir~la d'una manera fidel en tot
allò que U ha estat possible 1, sobretot ha reeixit en vestir·la. adequa~
daÍnent. L'època en què la acció
transcorre resta ben reflectida. 1
l'amblenta.ctó de les distintes esferes
a les quals ens porta la trama hi és
produïda amb encert.
El relat cinematogràfic és fet ben
bé d'acord al caràcter fulletonesc de
la novel:la. Les notes emocionants,
que abunden força, hi són subratlla·
des amb persistència, a fi de produlr
la. més fonda vibració sentimental
de rauditorl. I en conjunt, cal convenir que s'han aconseguit els efectes perseguits. Aquests seran em:~
r a. més accentuats quan el film pas~
al entre el públic dels cinemes populars. L'èxit que 11 espera és, no cal
dubtar-ho. formidable.
La interpretació encertada en conjunt, bona la fotografia, propis els
decorats 1 perfecta la sonoritat.

PRODUCCIO
NACIONAL

Josep M.• castellvi (dl~
reoior), carmelita Aubart
I Pierre Clarel (protago· '
n istes), principals el~ .
ments dels film «¡A ba jo
los hombrcs1ll - Al cercle, la bells Olga Nieto,
una de les «gi ris » d'aquest film

g(@ Im
HEPB URN
L'UNlCA I INOBLIDABLE
ESTRELLA DE
LAS CUA"rRO HERM.~lTAS
CONJUNTAME NT AMB EL
GALANT DE MES VIRIL
ARROGANCIA

o o o
L'ACTUACIO IMPECABLE DE
DOS ASTRES. TOTA LA GAMMA ENFOLLIDORA DE LES NITS
DEL GRAN MON NOVAIORQ'JI .. ,
I UN GRAN ESPECTACLE
SIMFONIC MUSICAL.

o o o

________*_________
El gran èxit de René Clair,
amb el seu «Ultimo millo·
nario»
Ni ens estranya ni ens agafa. de
sorpresa. l'èxit tan gran que ha obtingut l'estrena de la darrera producció de René Clair «El últlmo millo-narlo». presentada. darrerament per
Filmofono a. l'Urquinaona.
«El último millonarlo» és un exponent més del talent d'aquest gran
realitzador francès, per al qual el
cinema. no th cap secret. Amb una
habtlitat extraordinària , amb un humorisme que fins ara no ha tingut
1mitador, ni creiem que en tingut en
molt temps, Renê Clair tracta els
problemes més greus de la. vida. els
stntiments més forts i els actes més
transcendenta ls, amb una gràcia tan
viva. 1 tan forta, que l'espectador, a
pesar d'estar convençut que veu un
assumpte humazússi.m, no pot con·
t-enlr la. riallada.
Durant tota la projecció del film
l'espectador no para de riure ni un
moment, pot dir·se que cada escena
es una r iallada unànime, però, no
obstant, en acabar-se la projecció
aquest mateix pllblic que tant ha
r igut no pot menys que comentar que
René Clair no ha. fet altra. cosa que
exposar-li els assumptes més interes·
sant que avui commouen la humanitat i aquest és, principalment,
l'èxit ta.n esclatant que cada dia ve
obtenint «El última mUlonarlo» a

CAPI TOL

Exit indescrip tible de
JAMES CAGNEYI

Més que un ídol!
L'heroi públic N. 0 1

[J

va. vàlua mereix ésser vista per tots
1 romandre al cartell durant molt
temps.

ca.

1'-.s ~ue rr~ 1

que ens envïin propa·
ganda que vulguin es·
criure-la en català

Helen Mack interpreta el paper de
germana d'Harold Lloyd en «The
Milk.y Way» (La via làctea). graciosa
comèdia que Harold Lloyd està fil~
mant actualment.

• ••

A Harold Lloyd 11 agrada invitar
els seus amics... Recentment es presentà a casa seva amb Ann Hardlng,
Jack Oakie, Astrid Allwyn 1 Gary
Cooper... Van jugar al tennis 1 es
banyaren en l'enorme 1 elegant pis-

ctne..

•••

Veree Teasda.le 1 el seu espòs,
Adolphe Menjou, apareixen de nuvis
en la pel:Ucula d'Harold Uoyd cThe
Mllky \Va:;> (La via làctea) ...

•••
George Raít està molt orgullós d'u-

Ltnil 'l'egros 1 Ramon de SentmenAt en al film d'Exclusives Balart «El
ootavo mandamlento »

na lletra que rebé recentment de
Fred Astalre felicitant-lo per la seva
magnUica actuació en la peWcula de
la Paramount eLa llave de cristab.

PARAM O

UNT

PRESENTA RA

DIRECTOR

Cecil B. de Mille
El més formidable alard&
de la indústria del cinema
Es
localita~
despatxen
per a la nit de l'estrena I
i els tres dies següents

ELS

FILMS QUE

T RIOMFEN

«El consejero del rey»

Poques vegades la critica ha es~
tan unànime a proclamar les exccr
------~*--------- lències
d'un rum. «El consejero d~

!<CONTRA El IMPERIO DEL
11 RIMEN
·' Al CAPITOL CINEMA
11
)¡f

•••

Jack Oakie va descartar la seva fa.·
mosa camisa d'esport per a acompanyar Marsha Hunt a. una festa ...
Jack vestia un elegant frac. Matsha.
és la més nova. de les adquisicions
de la Paramount entre les actrius joves.

SESSIO DE GALA

Es tracta d'un film de palpitant
actualitat, ta.l com resen els anun
els. La seva arrel és eminentment
politlca.. En el fons vol ésser .ul?a
condenacló, un atac contra el fe~IS
me contra aquestes organ1tzac10ns
de 'subterrània actuació que malden
per subvertir l'ordre politico-social 1
per a detentar el poder. En la forma
l'explicacló és feta amb certes vacu.
lacions una mica porugament. Fet
pels rÚssos aquest film, hauria tin~
gut una vibració humana formidable.
En mans dels americans resta un
bon film, un film exceHent, que no
plaurà a molts precisament pel seu
contingut, que satisfarà a molts d'altres, especialment quan surti del
marc en què és presentat 1 que, per
tant, és susceptible de promoure aferrissades discussions.
A nosaltres ens ha plagut extra~
ordinàriament . Qnant a la seva rea·
lització cinematogràfica. ens ha sor~
près força. per la gosadia que significa un film aixi ~ota el control de
l'organització que regeix els destins
del cinema a. Amèrica., i, per altra
part, ens ha deixat el desig de veure el mateix sssumpte tractat amb
més sinceritat, amb més de valentia.
El recomanem.

1~------~*:---------

ULTIMES NOTICIES
DE HOLLYWOOD
"' fP· !!:ol oval ts Valcr ·;no Leon

EN

<<MERCADERES DE LA MUERTE», Al COLISEUM

l'Urqutnaona, peHfcula que per la se-

lscena d('' Hi .; «Es ml homiJre», d'Exoluslvu Simó, el prl"'cln-'

DILLUNS, NIT

Tot Barcelona veurà aquesta batalla apoteòsica
entre la JUSTICIA i el CRIM

LES ESTRENES

<<ELS MISTERIS DE PARIS»,
Al liVOLI

cules que mereixeria la nostra. sa.tfs.
facció. Les nostres critiques no són
pas produïdes pel fet de tenir la sat.1sfacctó personal de veure en lletres
de motllo la. nostra. optnió. Per tant,
cal que en prescindim del nostre
gust particular; que ens llturem de
la seva Influència 1 jutgem cada

~mó. 1k""~e";'.;~Jtu~ru~~·ala¿,t~~~

ttnctó.
«El consejero del rey• és un (11!11.
realitza
I amb tnteHtgència. Vfctor s..
a
tè
ville
segueix la. trama amb mà fer·
t
J
C
In
rpre
s;
ames
gney,
ma
se"•e
Robert Annstrong.-P roduc, ·- vac•·HnctOilS, donant a 1CI\"
el

oló: warner Bros - Ftrst Na· da escena la importància que ca '
detall que pot influir en la trama.
el relleu necessari. sense filigranes
lnUtUs. sòbriament, dignament, el se-I
relat és agradable, alegre de vegadea.
sentimental la majoria. d'elles 1 dr.:J.o
màttca en algunes altres. Ha proc~
rat, sobretot, la varietat. ~scèruFúU:
qual cosa dóna més mobilitat a d'Ut el fa més agradable. Es tracta
na exceRent peHfcula de gran pr!
sentacló, luxosa 1 feta amb tota pr

tlonal.

Estrenat ahir aquest flltn, no ens
és pas possible d'estendre'ns en l'am.
pll comentari que es mereix per les
seves valors intrinslques _ cinematogràfiques 1 socials _ 1 per l'expec~
tacló extraord1nàrla que la seva presentació havia desvetllat, traduïda.
en una concurrència imponent al capitol que Aquest saló ha estat imposible de contenir.

Direcció: Féllx Gàndera. In· llim pel seu caràcter. Ara precisaEs tracta d'Un !tim d'acció dtnà- ptetal.
tèrprets: Henry Rollan, Ma• ment, es dóna. amb •Els misteris de mica, e6bojarrad&, trepidant. L'asNo és arriscat, doncs, a~
delelne Ozeray, Constant Re- Paris» el cas d'és~er una d'aquestes sumpte la comport& aixi mateix, pe- que avui cEl Consejero
del rey», .....,
my, Luclen Baroux, Ray· pel-l1cules amb les quals el nostre rò el realitzador. amb la ut111tzació Seleccions Capltollo, és el mA~i 0
mond Cordy.- Mú&lca: Geor- gust particular discrepa. Però tenim dels formidables mitjans del cine- tèntlc èxit de la temporada.
110
ges Amlc.-FIIm parlat en en compte que entre ~1 públic, al ma, l'ha accentuada encara més. AS· ha entès també el plibllc, el qu al tot.l

francès, amb wbUtols es.pa- qual va. adreçada, hl trobarà un fort aumpte lnteressantissim, real. cru, els dies omple el Fantàsio.
interpretat impeca·
t 1 al qual emocionaran blement per tots els artistes sense
En fer la critica d'un film no po.. ordinàriamen
pregonament totes
aventu- distincions. La sonoritat dória al redem pas limitar-nos a donar exclusl· res fulletonesques deaquestes
la popular obra lat una emoció dtffcU de descriure.
vament la nostra. opinió personal. d'Eugeni Sué.
Hom dtrta viure una terrible rea.liMlllor dit : no podem pas jutjar un
Ca.l que nosaltres ens llm1tem ex- tat.
film atenent-nos exclusivament al clusiva.ment
la valor· cl·¡ DemA en parlarem més extensa~
nostre gust. En &quest cas, potser, nema.togràftcaa aquila.tar
de la. peJ:Ucula 1 a ment.
tóra una redulda mtnorta de peHf.
nyols.- Oi&trlbuTdors Reunlb contingent, al qual li plaurà extra.. tmpresslonant,

1------ -*

constatar que l'adaptació de la n<>-

JOSEP SAGRI'J

VILANOVA
I LA GELTRU

OBERTURA D'UN CENTRE D' Ell"

QUERRA

Complint ordres governatives ar;!
tou aixe.;ada la clausura del c;npuFederal, afecte a l'Esquerra e robllcana de Catalunya, el qu&J. es t
bava tancat des del 6 d'octubre. ent
C~l remarcar, que segulda.IJlosoe
s'ha. vist concorregut per nombr r·
socis 1 simpatitzants, els qualS ~ai
nen amb més entusiasme que delS
per a. seguir lluitant en pr~ H
Ideals de CaUunya t de la Repúb :
Ideals que sempr i encertadamen t tan
r~presentat el centre Federal de
a.ntiga tra.dicló esquerrana.
ba
La Junta, amb aquest m.o~u.
cursat els següents telegrames-ConsecPere Mestres 1 Albet, eX
·a.

Gary Cooper, Franchot Ton e
i Richa rd Cron well són els

ller de la Generalitat de

TRES L NCE Ros BEN GA LI Es
-

\

NO HAN TROBAT ENCARA ENEMIC QUE ELS DERROTI. SEGUEIXEN, DONCS, DEMPEUS EN EL PROGRAMA D'AQUEST SALO EN LA SEVA
SEGONA SETMANA DE PROJECCIO

=l,.

Penal de cartagena.
p ostê 1
l~~~ys.~tr
il ~~~~. J~cosa,:
En

d..Juls Companys 1 Jo\·er. e:t~lll·
sldent de la Generalitat dia 0
nya. Penal Puerto de san centre
Càdlç. Moment reobertur~ectUosa·
Federal Vilanova saludem
_ S
ment vostè i altres oomp:lnys.
secretari. JunCt"'"':l »

Mana,

UL TI M A . HORA, el di ar i de n1 ul ti tu d.s·
•

la humanitat
~

:a•••••••••-:1

RAD I O

15'15:
«La Paraula:.. Emissió d'un
1g: Obertura, senyals borans mll· •
quart de quatre de la tarda. Direc- slca
vanada.
'
•
t ament des de Ma drid. - Contmua19'45: El ~er del radiooient.
ció de la. Sessió Radiobcnèflca.
20'- : Cotitzacions.
llaDt les jaaes que donàrem
...._
TARDA
20'05: llúsica pariada.
.!JllpPas.sats del e3tlval que prepara
~
16'-: Programa de discos.
21'-: Noticies locals 1 Servet Me-dies
Mutualls:S de l'AsfOclació
E . .. • ·
18'-:
Programa del Radiooient. te.reològic.
el ~~de 1.' Premc;a 0Jàrla de BarmiSSIO RadiO Barcelona Discos
a petlció de senyors subscrip21'15; Ràdio-Teatre. Radiació de
Fundada l,any 1912
()bt
el na el ..Ja 27 tel corrent mes.
UNlO RADIO, S. A.
tors de R ADIO BARCELONA.
eLa Creu del Sudt, pel grup arUstic
e 0 nit. al Teatre Romea, podem
- 18'30: Suplement de «La Paraula•, del Clrcol Catòlic; direcció J osep
ADVERTIMENT! No us !leu
11 la
ue l'obra .,¡eg¡d.. és la comeOG .. ""
dedicat a la Secció lnianUI de RA· Muns.
dels que anuncien gangues. els
,teg~tlca de Torrado i Navarro
PR
R~·IA PER A AVUI,
OIO BARCELONA. Rondalles, con·
documents 1 requiSits valen mes
22'15 : Noticies de Premsa dea de
dia PeL!rroja; , que s'estrenarà un
, .
. l>DIECRES
que el preu que ells anunc1en
eLa
dics i 1 ~'Xl' ae a qual r.s
7 15. Pnmera edició de «La Pa- tes, consells ut11s, etc. - Continua- Madrid.
1 diuen tot. compres per a cad'aQuests
que ..t:ri tan· remarcat raula». Diari ~t de RADiO BAR- ció del programa d.!l Radiooient.
22'30 : Continuació de Ràdio-Tea19'30: eLa Paraula». Emissió de tre.
çar Incautes
de s~·~t a M ldrld, mterpretac1ó 1 CE~~ A. - DISCos.
dos quarts de vUit de la tarda. In·
23'- : F1 de l'Emlss16.
com ntrà a càrre.: de ta companyia 8 - . Senyals horaris de la Ca- formació
ENSENYAMEN
T
COMPLET,
general
que a de Heredia·ASQUPrlno, 1 com-¡ tedraL - DISCOS.
TOTS ELS CERTIF I CATS I
19'45: Cotitzacions de monedes.
lD~ el programa un acte de cou8'20:
Segona edlcló de eLa PaPOLISSES
NIT
pi
d
l'A.<'SOCia1ló Artística de mula». Dlart radiat de RADIO BARConOUCCIO ,., ...
60'- Ptet.
~kor:S (conjunt tipiC valenclàJ CELONA. Edició dedicada a les co- 20'-: «La Paraula•. Noticiari esl n s tancta ... •••
portiu. Noticiali d'Aeronàutica, a car1'50 •
tant èXIt assoU al Poble Espanyol ~~es catalanes.
rec d'Alfred Domènec Navarro, pilot
Dret s ... ... ...
a·- I
parc de MontJuic
9-. Senyals horaris de la Clv aviador.
Cert. Penals ... 18'•
de
ra l'èXIt ae1 festival la de- ~
» Plans
10' - 11
; u d e localitats que s'ha rebut
11-: Senyals horaris de la Ca- 20'20: Conferència, pel senyor J.
» Mèdic ... 13'•
a 1& secretana de l'ASSOClac16 or- tedral - Servei Meteorològic de la Bta. Roca Caball, de l'cAssoclació
E nginye r ... ...
19"1
Protectora de l'Ensenyança Cata.itzadOra, Car:::le, 36 pral. tel~ Generalitat de Catalunya.
lsna~. Programa de discos selecP l)llssa titol .. •
7'50 •
gan 22639 en la qual. es continua
1\D GDIA
f~ent eis encàrrecs fms el proper
T O T , NO MANCA RES
12'-: Senyals horaris de la Ca- tes.
20'45: Nottclarl des de la Redac;
a 23..
tedral - Secció Femenina. - Múcló de «La Publicitat».
dla
sica selecta en discos.
20'55: Cotitzacions de mercaderies,
12'30: «Plat del <llalt, del Restaurant Tívoli. - Contiuuacló del pro- valors 1 cotons.
21'- : Senyals horaris de la Cagrama de discos.
~N DA
CA C la sses sobre g e neralita ts d el
· ;~
·· ?.::~ 12'40: «Cocètall del dlat, de Pere tedral. - Servei Meteorològic de la
motor Dl ESEL, p e r professor
ChJCote. - Continuació del progra- Generalitat de Catalunya.
titular, p e r a titots de 1.• 1
21'05: Orquestra de RADIO BARma en discos.
v es pecta I
, 12'50:
«Comentari Teatral», per CELONA.
21'15:
«Confldyncles», per J osep
1Valentl Moragas Roger.
CANVIS DE 2.• a 1.• CLASSE
Carner. - Continuació del Concert.
SOBRETAULA
l;~¡¡===:¡;¡;¡¡;¡¡¡t¡ï:¡¡i¡j 13'- ! Senyals borarts de la Ca- 21'30: Radio-Teatre de «E A J b. 11
Hospital,
T.
412
La caricatura de tragèdia, en quatre
tedral - Lectura del programa.
jornades,
en
castellà,
original
de
Pere
13"05: «Cocètall d'aVUi», del Restaurant Bl'llbl>crie Tivoli. - Progra- Muñoz Seca, qu • porta per titol: eLa
Venganza de don Mendo1, pel quade discos vartat8.
Homenatge al doctor Mas ma13'20:
Informació Teatral t car- dre escènic de l'Estactó, sota la dlde: Cèsar Angel Monedero.
Alemany de la Federació tellera. - Oonttnuació del programa recció
22'05:
«La Paraulu. Emissió de
de discos.
d'Operaris dels Escorxadors 13'30: Seccló Cinematogràfica. Cri- les deu 1 cinc del vespre. Directatica d'estrenes, per J . CUesta Ridau- ment des de Madrid. Sessló de Corts.
de Catalunya
22'20: Continuació del Radio-Teara. (Eventual). - ContinuaCió del
tre.
Amb motiU de celebrar-se la sego- programa de discos.
24'-:
eLa Paraulal. Emissió de les
na assemblea ¡eneral de la Federació
14'-: eLa Paraula•. Emissió de les
d'apctariS dels .E.scorxadors de cata- dues de la tarda. Informació de Bar- dotze de la nlt. Darreres informaLinies regulars de grans vapors per als destins
clons.
IUIIY8· aQUt$t orgarusme dedicà un celona.
FI DE L 'EMI.SSIO
14'15:
&entH homenatge a l'illustre vetert ·
Actuació deis Espectacles
que es detallen
¡¡ari doctor Mas Alemany, el qual cDlaZJt.
:illa( Vlla ttAl'W ::ll!ò 1 MAN.U. Ql I tUl tsAtct.;ta..UNA l ~ ILtiAO
14'30: «El fet del dia», per Joan
twgtté lloc amb un àpat de companyoEmissió Ràdio Badalona
Sorwu.,.. .:~~.1.1" OIMEt:HI;:lt ... 111 wt ~ 11 VtiJem:ll•. tuacauc.. o.tataaa
nia al Restaurant Patna. amb asslS- Alavedra. - «ButlleU Oficial de la
l:k!V W&. ll l&U. IIUUIIIIUCIM Uuruuyll MUIM:II ~~~~811<.11" I ~Uba.o
Program a per a a vui, dimecres
Generalitat de Catalunya». Sumari
tencia a'uns Lres-cents comensals.
All.dl tullll.-b<: 11* dli~l"" Ott.
En arribar als postres va ter ofre- del nú.nero publ!cat avui. - Conti·
12'- : Obertura, senyals horariS,
L'aHill(->lul v toul..ll 1 t:iutoiVB c&llll OUtlll ""LWtilitjb
musica pniada.
::laltl Uar1~
na de l'homenatge el secretari de !a nuac16 de les Actualltats.
~errw LJI108 Ou&! .;e~w~&ul:ll
l à'55 : Borsa del Treball, de «E A slca variada.
Federació senyor Nogueras, el qual
S&lVI!:l UUI:tttll.tlll I!:N l 'kl!. t:il\ttl-IWAJNA I l:lu.tiAO
...aoa aut:a '<et.wauea
13'-: Musica lleugera.
glossà leJ alte·· cone11c1ons del doc- J 11.
wr Màa Alemany per l'etlcaç coope- 15'-: Sessió Radlobenè!lca.-0~ 14'-: Mlis1ca variada.
dort1<1e8 tola UIV ENOREI: .. 111 un 1.!111.1 • ltiJ'lllllUIUio
UIU'Iea.
1/IHIU"VI,;.
\1&18U<.:Ja
IJUU~rll.
1\lll<.:llll~ t,;&nll4l11Uil 1\"l.liiiUI IUwttl'l& M tlo
14'30: Fi de 1'Emlss16.
1'8ClÓ que sempre tan desmteressa- cos escollits.
llllll
114u~rlt
Mata¡¡ll
t;euta
.;aúlt.
dtlvtU•
t:iUtiiV&
lllltu
~w
va.
dament navul awrgat a la protess10 t
ua.~ar.: aa 1'erru1 Uuruu.v•
1\VIIBII Mu...s1 :s.tutaulltlr 1:111oa.. 1 t'WI>lJIII
0 rgarusme sociaL Agra! l'asslStenC!a
En 1e1> unh:~t< 1a1.110 1 ~..~.rreul ~ a.o1ud .:.rur~" v111 8 lau"'er L&rrau
de les diverses repre:;entaC!ons 1 parCUabi&IICB tiJUD tnlllllonrui.WJ~Ul • M"'""a 1 taJ.Uoe V"l 11 1 lUa Cr~
ticularment la dels valencians, per
tlru>
&yawotiiAI ..wo trauso<~nllullenl a Ruetva
l'estreta relació que CXlStelX entre tes
t:ll!.l:t V I!.J 1!0•~ I tU!. IS<\ttl.IW..Ul\1 A :::.1!.11!. 1 MAtu:>IU.L.A
seves aspuac10ns protess10nals.
S<lrtlelell ¡JUIIl.GóSIIIUt IIIP ,jiJUU. Cili) li ~IAI I llt!U'8tttia
A contmu.acló parlà tam.be el vlceI:MKV~ 4.1UIII.Gtolllü <>&L/ ll UI!;NUV A
pre51dent del Colieg¡ de V etennans
La .-rrea11 ee cep al U n¡¡t....,.... oe 111 IJuwl)&llila Mou OOl Heb&U
1eietoo 13bllb
d8 Catalunya. senyor Gratacós, ~
qual s'ocupà, a mes de la persona de
BINOCLES
·
CINEMES
PRISMA
TICS
l'homenatjat, ded!can&-LI caudS elogiS,
PAHfE 8A8Y
MAQUINES
PEL · LI C ULE8
de les re1vmdtcaciOns en pro l'acció
l"LA .l'.A
muruCJpalit.zada. Acabà ofermt, com
I)W Wv\.uo~ltUIIIIl~IIIU~I..- .:oru•wo IIII(.IIW)'vUi
f0NOUHA~ 8 01: TO fE~ MI:NE8
D ISGOti a to.
aempre, l'aJUt dels vetennarlS.
~~~ L&..lt>lll I U.tse o.:a.JII ~~ dla.
Finalment, s'aiXecà a parlar l'hoOBJECTES DE PLAT A
RELLOTGES
()ap Ilo 8AN10S
MUNHVIOE O I UU I: NU II III REII Wrtlrà el 4111
5 <1e novembre <1el 1935. la ma.gnttlca motonau
menatJat per tal de donar les gràcleS
l fer constar que podien comptar
sempre amb ell per tot el que tos
necCSba1'1. per a assollr el JUSt mlllorament de la seva classe. El doctor
Mas Alemany fou acollit amb grans
apmurument.s.
QUil a.lw .. ua V"'*"tiiiSfll • wun:»,aerlea.
LA caneaa 1111 ce~¡¡ uu.. lll vutllll ae1 Cia ae :1urt1..111 &.1 una1aoo aum
També assiStiren a l'àpat una nodel M.oll ae ~'\18&1'11 lel..,loo llt.M•
drida representació de la FederaciÓ
d'entitats obreres de l'Escorxador :ie
IJVI\IetiUNA I AtUtl.
Carrer de Sant Pau. 6
Barcelona 1 diversos veterinaris, entre els quals recordem el senyor RaTtl tn:u
( IJI"IIP ttlifiiOI~J
mon Vilalta de Cervera, Pere Grat.a.tós, Cèsar Rubto 1 Andreu CUssió.
L'a te acabà donant un v1sca a 1a
.Federació.

El festival dels obrers
de Pren1sa

I

quf

'e.
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Ferrer Batlles
36, SOQUERIA, 38
A DAM 1 RA G LA N
<patentada)
Gèneres de punt; crutges F ERR O
Camlsea

(de garantll!.)

Preus baratíssims

CLINICA GALLEGO •• VIES URINARIES
Ca rre r Nou de 11 Ram bla, 11 - PELL SANO
VENERI • PROSTATA
MATRIU
IMPOTENC IA
OIATEAMIA
Olr-Ktor a Or Riu Porta c ons u l ta tt a 1. 4'30 a I f t o • 1

Total: 120 p1es.

¿fiA-..;:., ·: :· ,·.
RlllNl- .. r:·Lft ~-

CU NI

CASA SUBIROS

I

-

Camiseria • Corbateria

42-

13651

''EL AS'' · Corts,

*

ybarra y c.a.

t>IW'

APARELLS
FOTOGRAFICS

-

JOIES .. B RILLANTS
TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA
CANVI

CASA BAGUES

B AR C E L O N A

64AUtHU . l'~~ii:;tol 8 o-. lA l.'aBttllltla&, At
~A t«JI!a.UN A , \lla Laletaoa.
LJNIA RAPIOA OE UAAN LUXE BARCELONA CADil CANARIIEB
t:lun.lólll .ewu"""le ell! Oll>!iiiiJIAlll 11 tes l:A Erecluarao 111 i\OJ'IIel le& wotuoala
•CIUDAD Oi ~ EV I LLA • I oVILLA Oi MADRID •
LINIA RA PI UA Of C RAN l UXE 8A RCH ONA
PALMA OE MALLORCA
Sort.ldee cada da tUevat eta otuweulleBI oe Harceluoe 1 PlUma a te.
li nureli vel 11111 wutuuaue
atliUOAO Ol: BARCfLONA • 1 • CI UOAO Oi P ALMA•
8E RVEI II Rtt;U LA RS EN IRE fARMA C UNA VALENC IA, ALACANI I PALMA
Oli MALLO RCA l'ARCELONA
MAO 1 8 ARCEL0NA
EIVISSA
Wi'IUI WMII.!1l.IAL AAW I!:::IC.;AUb A 1U1'b ~ PUti 1'1::1 Ullo LA MJSUI.o
n ..l<tU\1\llA Nl.ttU U AHtlt,;A I (.;ANAtUI!::i
tlortiOill IJUIU¿t:UIIUI 011 ~
~lullll 111.1 Ql)uua. WNIA 0UM81<(.;1AL ~IUS/\0
(.;AUJ<!. · CANAKII!;I:t AMB
l!;b(,ALA A Cl.'l ~ EU! t'UI:t U:S UEl. NUI:tu U l!.t:lt"I\.N 't 1\ t:loi'LIOtlll QIJUl•
t.eii&IB QIS ~ltDao eU! OI)UI.l8 t..lNlA tiA t'IU/\ ~WLAK gj\1 l'I< I!. &:;t'A lli '1 1\
1 l&l:tHIIUKII::I UI!. LA UUINEA f!J:Sl-'ANYUU ttoli:I:UioANUU i'UUJ dur•
tiOilll el a1a 1' <lli uallll wea awu diiCIUt:B a 1/aaP.ucla. 1.,;1\úl.t.. UU. P&.lwU. &nta
Ct'ua de .renertle l FTee~uwu t::auta Lsabel ae l'ernando Poo. aat.a.. S:O&Q 1
ttlu ~en1t.u 1)(11.1! vtU&ellll
aCIUUA D Oi CADIL• I aLEGAZI' h
UNIA RECULAR EIH H i BARt;UONA
AlACANT
ORAN
MELILLA
'II LLA ALHUCEMAS
CEUU I VICE•YERSA
~:~un•a• ae tsarue•una t:aall atuweuae a llll H n•ll'eat. d &lacau' eta amuoa;
d 'Uf&ll ela CUWart.a: d 'Orao cap a &lacan' ela dtmiU'\8 I d Alacant cap a
&rcelvna. e1.1 <Umecrea

I MERCAT D'OCASIONS
COMPRA/VENDA/CANVI

~

D~ MUt:U...Etl. k'" lA N~ RAUlUS. CA l~ DB
QABAUS. MAQUINI!;!:! D ' ~KIU!ll l 1).1!; 0().

I:H.K.

eto.

M.AW!:'l'~ UU:>~.

«CABO SAN ANTONIO»
FILL DE ROMUL BOSCH, S. en

CORTS CATALANES, 414

c.

BARCELONA

relèfon 30422

SECCIO D"'ANUNC IS PER P ARAULES
Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
MODISTA

OFERTES
I DEMANDES

falta ottctala 1 ap renen·
ta.. Indústrla, 291l. tñ. Sa

Dependenta

FAR MAClA
vo1ar1a reg~ u tar u arreo·
dar, tarma~utto
co.HetrJa'. ~nure a La HU·
m~n t taL ~um
1011
S'Of EREIX
JOVe ~:A
aoya amo cone1umeuta
cata!a , cas~oeua. corred or utve,._ articles ha.
erl ure~
La Humanit at.

Num. a'll.

------

o~o •, e a · &~~Querra.
1

amb
1)1&<>
aOWIUI&o

l>oot 6 retereucalll

t iC, OCSILJW'l&
t n.J tiU I,I Ubll 11.1 lS /. llis!;
l . Humam t at. Num llld.
tiOVE.Nil IWJD lD.IwJ..
UIJr~<ou:a r eu:reuclee • ~
lere111 VISI 1< OOLitfll u ~
CI'II)IA>n t:&Cl'ture li u
ltumanttat. Nwn lS:Al
I 'OfERIUJL wuse.- ver
magatM:m u dea¡¡au .
Iac ..
u Humarutat

pertumer1a s'oLoreu. mou
pr.\ct1ca. Escriviu La llU•
manitat nw:n. :sal.

----

ltlODISTA dom1c:ll1. 8
ptea. diA. .ense cU.n. nance.c GI.Der, 18, fi.., 2.•.
ASS UMPTE
lnttreesant, per [)t;ll'SOnea. que
tractin amb pactlculata.
Detall&:
Nova c1e Sant
Francesc. 23, pral.
FOTOGRAFIA,
aprenents avllnÇdta, talten.. c.
Mout.aeny, 36 (0 .),
FALTA cone<1or, oU per

a piSOS, bona coml&&ló.

Calàbne., 213. B.

OFICIALA
8118tr eiS&
falta
Prliller c1e M.ata.
23, pral.

a

COMPTABLE

lat ten

a'otereu a norea per a
treball& d 'OlJCIIlL Adreceu-va& a La Human1 tat.
Num. 378.

CA f ALA Uurn:ecto <.1 ~
n ¡11ut1aa 1 vruvlll a IW·
&IUJ I UrtUIIr&-

S'OFEREIA pe~ • ,...,.
QUC(:IOWI del trau~ 11
t'es~,~au.YOl u caa.aa
ver·
liQua al)ta Escn ure • u
Humanttat. uum llUU

lltsSIIt ll,

Pel a uq¡v..:1 o:ou.oruu ..,a,.
t ata 11òscraurt~ • La ttu·
ftlan ua t. NWD 104

I)¡ ~W l.a

lJB.

l'reua

~ u1 e "

.. um

tUb

u

woa•ca -

Humam tat.

Idiomes «Chelja»
C¡ua.tma. 8'l, let.
F ranuu . Ant.tea • Ala
lnómt • Abi >SIIII · Arab
VU I&er

--

----

NOI, lb aoya. aap ca·
t ata. 1raucea 1 cao~.eua
1o1erelll pel a mo:nlull,
&eus., l)lllloi!USIOila
Esc
Humanttal.;um;-g.

!::.

VIATJANT
cerco pec

sorttr

JUnts.
&mb
au ~ouu
prup1 ,
AJ IAO&Je a~- lO oen~ ~ QW!ome~re CJ·
'-'-ena a.e l U a l:l oa,.
'-llreceu-vu. a La Humil•
ftlbt. ~ um . a81.

Garatge Malta

~~.11.1:a a puplll;n¡¡e dea

e 20 Ptes. al mea. es
~nteo cou;ea per :¿ p\.e8.
~ VetlliS, 4 111 co.tal del
Joan d e Mallo&

tcJ::n'

"·

SOLS DORMIR, bnbt·
t aeto per a matnmonl o
dos amics, tot contort.
Cl8.11.s, 14., 2ou.

GARATGE,
cedeixo
part a.el local per a 1n.
a.ustrla semblant. VU..
domat, 148.

CASA
PARTICULAR
dtiSlLJil 2 Joves tot ea--

P ISET moblat, propt
per a estudL Verge <1e
Oràcla, :ll, d'U a 1.

SENYOR CUALA 00
aut¡a eaa' o .te cou ela 1a
COWI)lo&OWLet I) a. I IJI&C.
~lc

en

O(

rre5puuueu<.:..

coroerOJIU 1 o1ver1108 IUJ.Uo
W<!li. :,Oti. I ,lt8 WdOCUI.:IO
aeuse vrt teU81Uil8
Ulrl•
g¡r-;;e a
u Humamtat.
Num l wl
b'OFEREIX moaao car.
wsser wueta oe t o ll•
Cl t.OaL, 410 IUI)'II S$c:UU·
re a u H u m a natat. ~wo
314.
.JOVE- de lS &1118. amb
concu.ementa ue mec:auo-

¡nUIA I ~Cul Qes.JLJ& COl•

tocaelo, oonee reuuene1.ea.
.E..ac. La Humanatat. r.um
100.

DISPESES
CASA

PARTICULAR
a.~tJa ~ aiDica.
t ol.&
peDSIO. St.ot PaU. 16.
pral. lra
(J WIL Ram·
blesl
SENYORA eola., of~
relx D..O'- a se.nsor o &ta.
a '· 1111ta.r vuaa.oma,, 88,
1er~

2na.

A LES TARDES

lta ~lo& Ull-' taQW• mecanoccata
pracuc.
~ <:at.al.a 1 taQul¡p-alla Pretenble sap1ga el
raocea &dreceu·~ a La Humantlat. l'lo 60b

-----

~1e1cm

PENSIO lamlltar econòiiUca, matnmolll 1 o
2 IUD1C8, tel,, DanJ, U.
ce.u.t10r. CoUIIeU aa cen,,
24a, 4rt.. lra.
IDEAL PENS IO , I& wea
C8Uiol'l<:a I COUiurtllUitl
e&c mellJIU'. !)tlll::UO cow·
Pleta aes ae lllb l)tee
w..a. 01ana oea ae ¡, p l.tlll
E.8cUOIIIera, 1) , l)rtiJ. l)rup
Ramt>lea Eacala esta.uc.

.

SRA. eo1a ceue1• naDI·
tacto woa ecouoauca a
llt;uyor, aoruur 1 robol
ne~.a ~11aoú. 11~. 2oo . :ü..
( ::w:t te I .

tar, :.18 dW'OII.

01pu~

clò, Sl7, ler.

-----

HABITACIO per a ma.trtmom o 2 anuca a.w.o
dret a cwna. Ellcud1lle~
4!i, l er.
HABITACIO per a aonyore~oa, bany, a.utu., ca.leuwcl.ó amb o l!ew.e peu&lo. Casanova., 60, pral.
OBSlTJO 2 ó 3 amlca,
tot estar o dormir. SU·
bar.!.,

u , 3r .

------ LLOGUERS

PENSIO a e 'l I 11 p t.ea,,
U AUb aes ae 150 pwa c.o~
cou ton
Pl ~. 18.
pcll.l

.

.. ENSIO OiL CARME,
p rup Wt.IUDitlll AlS. corr,,
t estaJ aee a e 100 1.1t.ea
Carwo. l:A iò

PISOS 1)111 a Uo¡a.r aa.
a e 11:> P te& • dorn11 c.or11
ga1er1a oobetl.e awo ea.
tare1a t'as5ól~lle a.tartmon
UI BaO; Porteria.

.

l'I Uill lWO
111 UOII

PENSIO al a Mundtall
t:IOSI)JI.IU l llb l)rll.l llta~
¡¡era 1 oo..~A:a littbl~o&oo
etuu.a alreJ&aM. banr

I PESSETES Oia C.Ot

tal. 1·oo al);&"- oao
a.eveuaeo ~

euu

:A..o

or

Oou.

eeUl·

u.

El que nece&Sit.ell. al preu
que ua 1nt.e~ l al Uoc
que U/1 con"f1D&U1, ua el

U DUROS. bot1guM.
amb v•onerea 1 babl~
ctó. Sepúlveda. 85, 2on~
2na.
P IS 5 babltaclona, 2 1
<1uroe, amb at&ua. w.. satarela. Bocatort, 153, Junt
Ara&ó.
URGELL, 43, Uo¡ro 2
p lao6 nous, tot contort.
BOTIGA • m u atnm.
23 dW'OII. Ara¡¡ó, 60, PI'OI)
Metro Rocaton • Calt.brta.
PISET, 1f duros, amo
atgua, galeria, peu au~
bu.a. PadUla, 166, al CX»ta~ carrer Corts.

LLEVADORES
fE RESA LURIT A. W&.
wadora Pacte. lli Tel
lJfl:j¡i)

G R ACI A GARCIA U •
•auora
Uouaul Lea gra.
tu1u. l"lorldaDtauca W
eou 4ta Tel 36'14'1
CONCEPCIO .JOF RA DE
(i 1Af1,U0

Or FR ANCESC ORTES
PAREllA Numeran
de
temlt 011 l'&llCIII 1\IUIIt&meDt de 6arcetona. Ea~>~~o
CIUII8ta 110 moiO.ItleE In·
ternes Consulta a.e 4 a
ó /\ra~ ~24 oral ret

10168

OR 40AN MIRANOA
Mlll&lttea deia nena P

ae

CRAN TERRENY per
a tnausuta o ¡arata'O. 13
dW'OII. prop
Salmerón..
Sta. Aaata. 30 ( 0 .1.

Oor

CASA CARRERA .ADVOCATS
l:k>rreu.
uaura

Aot.ool

METGES

TORRE ea Uoga. T1z11.
t . 100 pessetes mea. Pa·
r1.1, 201, entreaol, b la, <1e
2 a 4.

(at'llltaft

to..J.r•ttuu&• ~ w•

lrlana lt4a l:it
~
Ie& 2:ib41

Of"'..:la I

~lona

lei

1~133

COBERTS 11 v·6u. eJl·
I lS 1)1&1.11 Ilo
Olt;"U " lli carta VIl VI
1 ~~rea,
LOt au v~nuc
Ruuu11 bt Per• 11 ural
Lte~t:UIUJeU t.a

fAMILIA CATALANA
a. e5Q ueua óellltJa uo o
<106 IWJIC8 a LUL IIISI.llor u
d onnar Ao¡¡el8. 6. ler 'la
VIATGERS . *>Ib MOt·
~o ~~~:r t l)tell CouiOI',.
1.1¡ua correoL. tel IU Ibau
64 praJ
ES DESITGEN 2 d1spe.
tera o ma.tnmoot.
Or.
Oou, 10. :lon~ 1ra..

CANUDA, 23,
quart, primera

Pl::iOS A 111 I 16 PTU
I\IUUlf, COWI)UIII.<Je U\0 "
irt'.tlla I lUIIUbea OaUIL&010118 water lavaov aua..
aa. CWllil "COUOWIC:al [lll'tlll &.liCeUitUI 1 teltluu
eu et CIIJ'rer da Par,. uu.
merua )10 'l'J 1 'l4 teuue
et ae fa.rl'll&uua 1 L>•,...
ç¡¡. <S'I!d'Uc.'l \eutoa. auto.
bll.l .lelra Sl

MUDANCES
AUTO RECLAM
Fran.;8$G U .,ll.l 158 IP•
raHeU fal el on JOOOt
I
HA BIT AC I O. IllA <.:eD•
t nc ceQeiiW a DOD P1'111U
per • auanaar·nt UOMlC\811
Eacrlure u
Hu man 1tal
t>um ;$I b

-------·

bab. Jove, empleat
CEDEIXO bablt.aclb per
a mal..rlmotú dre' cul·
oa. c:ua nova,~.
b any telé!, t:llcU&a. 188.

6è.• 3ra.

Gran Magatzem

&mb CUDitaClO !)l'UPI per
¡¡;f&ll tndu.trta e¡. Patl.l.
2U (eDI.n<1& C. l 'arra8UU4
1 Pt. Ernest v eol.óa Autob la I:.

CASA
PARTICULAR
habll.8dó , balcó a1 carrer. per a 1 o 2 peraonea. tota peJl6lo un.1ca
<11aPMV"&. Preu eoDDOmlc.
Menénd ez Pela1, 3. ler..,
l ra.

UOQA a Bat!al~
na. 1oca1 ver ta.Uer o 1D·
<1 ual..rla t c:ua cooJ Wlt.&o
w en' amo 1anu . DIUl1 .
p.nu ae 8t. l:'ere, s:l. 64
1 66. Raó : PUiel& Kepu.
bUca. 71 . l er~ de 1.2 a

ARIBAU. I I 11, 1ar.
ca5ll p...rtlcular
c1esltJa
Jove to\ eaa:ar, 10 duro.
Balcó al carrer.

PISOS de 7' a 110 PMtetea Lepant, 17S, J Wlt
Corts. 5 babltac1ons..

m•

U

a. aarce1ooa

I OMA& o.1 UROI BLANC
aovucaL Procuraaor aell!
Tnbuna.LII Pas de u ..-.
c-a 4'1 . dl I a relf' too

04801CIUII IDteroa IDt&O•

"OIEP ft'la ESPANYA•
6 <1 VIICd tulelletl Ó 253

cu.m1ra Pt Boo Succeat
Vuuta ae d a 6 &:tmomtca : U1mart.a 1 <118aao~ de 11 a 1

7111 Ki

tsarce1ooa

,j
f AULES PALOMA·
RU AOv10cal Sant Pau
7t
rel ~«11

.JOSEP RIERA, advocat
Caaanova. 33. u..mfrl e
Cort.a 660.

VENDES

PER 100 pes¡etea, co¡;.

amb o sense génel'ea, aproptat artiCle& decoracló In~
rtor, mobUiarl, m~
natses t lerreterta.
etc.• etc. Espalóa lo.
cal amb b.abttac1ó
1 lloguer econòmic.
AvantatJoses condtclooa. Adreceu-vos:
Ari bau, 176. b aixoa
fRANS PORHSTES:
MUI.tll'll I:H!I'(;\IIel! Uli!Sel
amencana muceta e8118ct418 ver w cauwma
Preua economu:s Atma.
ooe C de Gent. !Ull linr·
cetona

CAÇADORS
Tallera

32

Gran Tintoreria

l!.lla&OIOU.

\! I 4

IJnll

DR. 8AT1ESTINI

Torre l:iort.a..

-----

ES VEN cotxe cF1att.
10 .ti.P. ~o bou estaL, pa.teoL pa¡¡ad&, 1 a r.ot.a peuva. kaó: Vapor, 18, :ton
h ortll> de l:! 11. 2 1 <1e 'l
a 9 . Sabadell.

----

ST. JOAN OL!SPI a 6
e~ttlCió,

1oerren~

d es ae 25 eta. ~am. 1crlD.I.nl 6 anya. PI • Ca~al un ya., 3, :Jon., 21.a., de 4
a 8.
TRASPASSO
botl¡a.
pro p cwwo1e~o taó: Va.leucla, bUS. pn¡ ., 2Ila.
TRASPASSO 10t1p roba 1 corueccu~. 14\ftltaner, lla, 4rt.. 1tmL Arl·
bau.

amb taller ea ven per
oo poder atendre-la E!!crture a La Humanitat
Num n v.

P ER
ABSEK TAR·ME
trw..ea 1 vetaureu
per
me.at&l. <1al aeu va.or. calau 200 ptee. cUa. beueUet SO a tota prova.
Cio,, 80.

ORQUESTRI NES : venc
sa&o I c.baJa Adreceu.
a
La Humanitat
Num a:;:;¡

peuwt, aran ren<11men,,
amb cUen~lt.. Tt:.mari,,
num. 10:J.

a 3'95 ptes
SIAlS. 45

A TERMINIS, vestits l
abrtca aeuyor, conteccló
acurada. E;nrtc Gnt.n.adeti.
17, pral., 1re.., de 4 a 8.

- s.ooo
- -camtses
----popeltn
Pau

tgl~

Propietaris solars
Co!llltrucclon5. AmortU.za·
CIOt\6 a •oluntat. Bluiart.
018g•Ula1 341, pral., 1.•,
de e .. s.

m.ala.lt1ee d e l 'apareu dtaea;lll. &atòma.c, f'e~.
Ba1p X. VUl&ITOOI., V, c1e
f a 6,

11:0 l)erlecte ebtal., propi
per a Ul%1. Lll.boa, 16 •

mmuta

MERCERIA
a la Barceloneta. lloc do·
t.rtc. acreditada, ea feD .
Raó: s~ ca.rtes, 10. Tel.
21:128 •

ED comtituir aoeietab mercantila
ED comprar atablimenta o finques
En conatruir edificia
ASSESSOREU-VOS SOBRE CONTRIBOCIONS ,
ARBlTRIS 1 IM.POSTOS, A l.A

ASSOCIACIO DE CONTRIBUENTS

VENC bode¡a, lloc ..,

C ARATCE céutrtc. econòmic. Rao: Muntaner,
131. ter., l.ra.. de V a a.

LANCIA
oonducc1o lntertor. molt
aJustat. Vlladomat, 148

GIU'at¡e.

COMPRES
MAQUINES COSIR
Compro Clot. nllm

llCI

COMPRO moblea. pt.
COml)let.a, torre.. !)eD·
alOUS cal i U de CAbalS
màquines descriure. ~
r.lr p lanoa. ri.dloa. etc
Paao b• compta ' T el.
352113 .

AD V O CAT
RONDA SANT PER&, U, PRAL.. L•
De t a 1 l~pk dislabtea I te.U.)

DIVERSOS
LES

MILLP i S

CUI:Iocacluna aon per a¡a
millora llum oee del LI·
oeu Dalmau.
Va16oela
245 &rcelooa l'el 7R352

M0 8LU AL I ABA ule.
i&IICia. llUJ'&aa IICUlluml&
NJ L'UWIJJ'eU leUI!e Vl&ltar
~est; caaa Jovettanoe,

<.:UI......, ae o " oo ut.tlb ur·
ques1.n1.. prutessor 1 protessura PeLriLitOl. l2 bal·
aoe tnt.

ti UIIiEP MOREY. Uoo
011 VIUIIIIII8 ·f>ta..
ta 4 l'el la8aS Bar~
lona

lii~Uilt.&rl

L ESCOCESA. fliJIIII
coLl Ut!ll u r LOI)edtQ u ee BOf
OlLal

l~

H I PO 1 icQUU r&i.IIUe.
t1UDr10 Cllbell renaa pr•
t10ut 'fiJUre terrenu 1 tUl·
quilli ruswques Notartat
1. entreaul
I ALLtH .Jt> Vtlun& ..r'IJ·
UCIIIJ CIIVOSIIAI I WU58JCII
I)IIV IWtlOIAI I Wl..li ela Cl&o
r l Y81.8 Cili 18 COUIILCUI..'CIO
fraucesc ~rreaa Uava
~7 1 all
reteron ;i0670
INS I AL.LACION8 I reparllCiull8.
&.llfU.S. ili&
eJecLrte.~talo. Josep
1711~~o
Cataona IRb fel lS64a~
LLIBRES wwpn.o, oe
Wta Wt:Ullo I Dll>UOI.eQUeB
LIILrena MUDCII!U reiet
7AIIIlll t>almeron . wt
SENYOR ; t'er veu qua
111gu1 el •06tre ,.esut u.a
queuara nuu re1.1arat
U:l.meueres ~. ter ta
ESTUDIS
Wllversita.·
ns. oneotaciO 1 prepa..
raclo ettcaç U Proc Bat..
mes.. 41
~A S I Rt &OUbll
l{lr&
veswta Nou de 1a Kam.
ula 10 orop ttamntea

t-' IPOJEO UES ravllltl5
c.LSeB reoaa I>Oilet!
Nnt.arlat 1

.,.1;.,"

COUCIICIOQS
entri Tel

~l661

AQli CLE:l pe~ " •ta¡..
.¡e e ls trr.barcu ll l'acreditada cua Ramon OU·
vella suc ae l' Castell·
!.Ort HOSPII.el 141 TpiA.
(OU IT.~

CeD&n d 'UIRUIIP*a admüw t.ralla.s dlrifU per

Camil Companya Jover

P ORT ES
metai!IQUet
V•Jill M...r&a &iullO. 611
1e1A1oo 6a76'l

BALLS DE SALO

sedan a. 1t l patent.
2.000 ptea. Còrceaa. 850.
de l'J a 2.

v••

Cili

gada. J:i'iveller, 11. BIJU·
T AXI

Trasposso tenda

muntanya.

MALAL fS
I"Uiruuoa
MeOicloa aeoerat
611111a Ral~ lt Sol ar·
tiiiClal Or Llult Cu t llt
llnteU ~ oral Conaul.
ta de li a s

aWIPl>ETD sedan. 1nte-

t0681l 1 eudre 1.600 pt.ea
Beo eqUll)llt. Pateot pa-

teria.

saoates esparueuyea ver

1~

OlputaCJO

HIGINIA RUll ucvaoora cHur¡¡IOUJil t;uuaul·
ta t~ratu It• ra11era 78
nu• l' el \11~l'>

AGENCIA fRANIPORTI
Ju&eo fit"ueraa ea-lern ..
VIari hcturacluna 1 r&o
cuu1aa de wercadenea l)et
temiC&I'rU recuoera 1 camtona luturwes terrov1a.
n& wan~uua 1 aerts lo·
IOrWilClO llliDre Vlat\1111
ool:lect.tua oer ternx:a.rrtl
I a U 1.0-aU'
Pa U I& lei!IU
'lb fel II:JW
CAOIRES I fAULES
III)IJuer Ca.Oellu ueap
St Euseot a 18 O 1 f et
'14111.1:A
ESPARDENYES cull
t reuel.e tJouea 1 tOI't.eal
S &I&.Ju ~~ewr.we ta &8•1
roneua eUll'Ofla 1
SENY OR : Per feU Q W!
M llCul el VO&t1'111 9"'1!tl t U&

q ueaart. com a nou. repaga' a

l,.r_ lra.

Ramell~es

?

N W ANUM
b tHHA NU,
t'lutura ! aecoraOJò • a.
Cllt&ll•ltta. 1111 l'el. 'l541i .
tsar ce u .na
RicPAilACIO NS .:li llU.
8J¡ua 1 electncltat C a.sa
Ull.c nero t;arrer L>a.U 70.
~~~ ;,. (.H

a-nncs

O INER. pa¡¡u mea QUil
ela llllrea ver cPa~,~e1ete.
Moutei)IOJ tuies. maQUl•
oes e1oe La casa mes a otlllll..
Funoaoa el 1888
Umò 'l'A. t>ral
.JAUM E QU ERA. coostruci.Or d uorea Pro)ectet
presaul)(l8toe Menéudea
1 Peta1o 37 Tel 74516
Barceuma

SECRET
Per a auartr estómac. bU·
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Fuente Oveiuna a Fuente Oveiuna

11

o~~~~~~~~

Avui aquesta nit, Margarida
Xirgu,' la nostra gran actriu, representarà a l'Olympia la «Comi!dia famosa» de Lope de vega
«Fuenteovejuna». A les darreries
d'aquest passat estiu Margarida
Xirgu representd la «comèdia jamosa» a la plaça del poble de
Fuenteovejuna. Era una tarda
d'estiu, quan 1a l'estiu es vesteix
amb els ors sumptuosos de la tardoT.
Aba11s de la representació d'aquesta nit, det:ceu-me recordar la
representació d'aqueUa tarda.
I

Fuenteovejuna. és un poble en terres d·Andalusia, un poble, però, que
encara té color 1 olor de terra castellana.
L'any 1476 Fuenteovejuna. tenia un
6enyor feudal, depenia de la voluLltat 1 el caprici d'un senyor feudal.
Avui - encara queden Fuenteovejunasl - en diríeu un cacic, I, home
d'ordre, de pau, pau i pau, afiliat a
la Ceda o a la Lliga, amo de terrfs
1 explotador de treballadors de la
terra, el cacic del 1935 no és menys
odiós que el fe-udal del 1476. Fuemeovejuna. vivia sotmesa, encadenada
als peus de Fernan Gómez de Gm;màn, comte de Fuenteovejuna. i comendador de l'Orde de Calatrava. El
comendador es dedicava, com la majoria dels senyors del seu temps, ll
robar el poble, a oprimir-lo, a ratziar-lo en empreses bèHiques 1 a ferse dur, de grat o per força, les .iones al seu llit, ja fossin casades,
tossin fadrines.
Això no té res d'estrany i és gairebè costum en els senyors de l'època, que es creien éssers d'excepció a pesar que la majoria d'ells no sabien llegir nl escriure - i es creien
senyors poc menys que per dret divi.
La literatura del s~gle d'or entronitza la hidalguia i el culte imbecll
a l'honor. Hi lla algun esperit rebel
- Quevedo, Cervantes, Mateo Alemàn - que sap llançar damunt l'espantall de la hidalguta. - del porc
en deien «hidalgula» perquè tan sols
als hidalgos, com a bons cristians,
els era permès menjar-ne ... encara
que la mlsèria els en privava - el
mr ·· "·e•¡ rl'una ampla riallada.

'a

antena

que sus mujeres sean malas de .ru
cuerpo».
No cal oblldar tampoc que Lope de
1Vega - que a _valència abandonà
resposa als nou dies d'ésser casat, per
a embarcar-se a Lisboa. - fou l'alcabot del duc de Sessa.
On és la hldalgum? La hidalgwa.
és en el Pedro Crespo de «El alcalde
de Zalamea», en la Laurencia c1e
«Fuenteovejuna, o s1a: eu el poble,
que té sentiments aut ~nttcament n~
bles, autènticament senyors.
Fuentcovejuna 1476. El seny"r
g-u.erreja, intr1ga, dc-;honra les donf's
del poble. Però el poble es cansa, 1
un vlnt-1-tres d'abril mata. el senyor,
es venja, fa justícia.
Aquesta és l'anècdota que aprofità
Lope FèlL'< de Vega Carpto, fill d'u!'l
matrimoni malavingut 1 nebot d'un
inquisidor, per a escriure la comèdia
famosa «Fnenteovejuna».

L es penyes que no formen part
del consorci Costa f Déu en conèfxer la nota que havia donat el
divendres passat el cap del Govern de Madrid totes coincidiren
a dir: «Ves st en ja de temps que
la cosa corria, havia, peró, d'escUttar governant la Lliga.»

• • •

Per cert que a l'Ateneu ht deia
el Uigaire Solé de Sojo: «Només
ens poden passar a nosaltres aquestes coses. ¡Com deu esbufegar
a Madrid Don Pere!».

• ••

Els ULgatres que formen el grup
dels qui creuen i diuen en veu batxa que «Cambó no és un psicóleg:)
estan d'alló més secretament contents amb la panne f)Olitica que
suposa l'nat'er de donar la nota
de divendres.
-Que vagin fent els Cambó, Nadal, Casabó ... -4iuen els del grup
Estelric-Saltor.
A la Lliga - com ho saben callar I - ht ha els «senyoretu t els
«catalanistes». Els primers són la
colla dels seguidors acèrrims de
Cambó-Miracle, Vidal, Ca.mbó-t
els «catalanistes» tenen per cap vf-.
sible-qui ho havia de dir?-Joan
Estelric.

li

Fuenteovcjuna, un xic e.lta després
de l'estepa manxega, és una vila le.s
cases de la. qual ja no tenen el color
de terra de les de Castella, terra daurada de sol: ja tenen la blancor da
les cases d'Andalusia. El paisatge
canvia, esdevé menys sever, menys
a-aster. En lloc de la Santa d'Avila i
del Cavaller de la Trista Figura tol
paisatge és més propici a evocar-nos
el culte a la bellesa i a la inteHigència de la Córdoba del Califat.
Fuenteovejuna té dos o tres casinos, unes quantes de\!eses, unes mi·
nes, una església que fou palau del
comendador de Cnlatrava. La majoria.
de les cases tenen un sol pis, les
parets blanflues i les finestres enclavellinades. Funteovejuna té un cel
d'un blau prorund.
A Fuenteovejuna, aquest estiu
passat, quan ja l'estiu tenia olor I
color de tardor, arribà la companyia
de Margarida Xirgu. La companyta
de Margarida Xirgu anava a rep:esentar a la plaça del poble la «comèdia famosa» que havlr. tingut per es.
cenari el poble.
La plaça era plena de gom e. gom
Hl havia Wl silenci expectant i .solemne. En la representació, la revolta coincidia amb el capvespre. El o.èl
tenia foguerades de tragèdia Les

• • •

Tot es va desenrotllant segons el
pla prèviament establert per la
Ceda, segons el qual uns s'havien
d'heure-I · amb l'administració t
els altres curar de la f)Olftica.
De què es deu queixar, doncs, la
Ceda? A què vénen els vets d'1ll·
ttma hora?

Voluntaris de tota classe I vestlmen ta fan exercicis militara pels carre ra d ' Aoals Abeba I es preparen p, , "' mcorporar-se ~> lc(; torces que
lluiten al front
<Foto Vertblld.>

• ••

Renovación encara té humor per

6 parlar de Manuel Azatia.

El CONSELL DE GUERRA D'AHIR

No ens estranya res dels radf-.
cals. ¿Voleu un terratrèmol mès
gros que ez del dia 8 de setembre
f en canvi... tan fresquets van prodigant aquella literatura de Jazz
Band?

Contr<;:~

quatre ve1ns de Sant
Cugat, dos dels quals fo ren absolts i els altres dos condemnats
•
a s1s mesos

•••

Els nacionalistes vascos no Són
dels que es queden curts quant al
contentament per l'èxit de l'acte
del diumenge passat a Madrid. Estd clar, com a nacionalistes no
poden amagar la veritat: que sense un Govern d'esquerres no ht ha
ni Estatut, ni «regionalisme» nt
res que s'ht assembli.

• • •

«El senyor Azaña féu el seu anttnciat discurs davant un públic
compost d'azanyfstes, socialistes,
1eparatistes.. .».
Afxó, tal com llegiu, no és com
podríeu creure coses de La Nación
o El Debate o Informaciones. Són
uns titulars de La Veu!
I el diari lliqaire vinga enfadar1e quan li r etreuen la seva vella
fallera de delatar!

• • •

F~>o

'·

:urll,

Sabem d'un amfc que va fer una
provatura amb un exemplar de
So:tdaridad Obrera de diumenge
passat. A la capçalera hi sobreposd la ~e Renovación i el lliurd a
u~ amw dient-U que 1w s'estranyés
d algun article anarquista perqué
l'havien publicat com un recordatari dels bons temps.
La prova. com no podia ésser
altra, va reeixir. Avui la Soli sembla un altre dtari radical. Només
cal -entre altres coses -veure el
dibuix que publicà diumenge.

representaoa a la plaça ael poule èol mate1x nli!ll ""' ta
companyia de Margarida X irgu

En general, però, tot el teatre espanyol del segle d'or és un cant
exaltat i frenètic a aquesta hidalruia de l'ombra. de la qual encara
avui pretenen nodrir-se quatre tocats
c1e l'ala.
Repassem, però, aquest teatre i
yeurem com la famosa hidalguia uo
és més que una llegenda. Honor, ca·
vallerositat, hidalgula, lleialtat: tot és
fum, tot és mentida. En «La remera
de Santiago», de Velez de Guevara,
un home casat persegueix una noia
fadrina.. El seu servent - perquè es
tracta d'un home que té servents,
d'un noble, d'un hidalgo - U recorda l'esposa. I ell respon que l·esposaés
cmujer propla, dilerente
de la que clego idolatro
por invencible 1 ajena..»
Veient que a bones no pot fer-se
aeva «doila» Sol, ho aconsegueix espasa en mà, deixant-la després ferida i ultratjada al mig del camp.
En cEl astrólogo fingida», de Calderón, l'hldalgo jura per la creu Je
l'espasa fidelitat a la seva amant, I
aquest jurament no és obstacle perquè, mentrestant, s'entengui amb una.
altra dama.
En «Las tres justiclas en una»,
Igualment de Calderón, un hidalgo
abusa d'una noia. donant-li paraula
de casament, i després es nega .._
complir la paraula.
En «La niña de Gómez Arias, que
també és de Calderón, l'hidalgo rapta la dama, l'abandona. en despoblat
mentre dorm, després d'haver saciat
en ella la seva luxúria I, quan novament la troba, l'enganya novament I
la ven a un alarb.
En cEl maestro de danzar, de
Calderón, es llegeix:
cEl amante que en su cuarto
anoche estaba con ella..»
I en «CUàl és el mayor aprecio
del descuido ~e una. dama», de Bances Candamo.
«... Ella està enamorada
Y al tal galàn de noche le da en[trada.J
I en el cLo~enzo me llamo», de
Matos Fregoso.
cPor una pequeña puerta
de un patio que sale a un huerto,
entra basta una reja baja
que alli cae del aposento..»
A través d'aquestes re1xes e~s
amants celebren «totalment» les Sèves núpcies, com es diu en «Amdr
wr razón de Estado1, del pare mercedari Gabriel Tellez.
En «Lo que son jaicios del cleloJ,
de Montalban, diu un personatge:
e¡ Ay del bonor de una casa
cuando, estando recogldos
los eriados, en mitad
de la noche suenan silbos,
y las mujeres, turbadas.
se qUitan, por no hacer ruido,
los chapmes!»
Sigueu francs, sigueu sincers:
on queda la hldalgul.a? ¿Com qaeda
la hidalguia en el teatre del segle
d 'or ?
I en un altre aspecte, mol~ untt,
però, a l'anterior, agaleu el llibre <11!
les cPartidaSJ, 1 llegrreu: eLa cuarta
es cuando el orne es tan vil qae el
nlcabueta a su mujen t Partida Vu,
11m I . titol Xlll . I Felip n. en una
pra~rm ~
~el 1566 castiga ca 11lS
tr'"
--~•n <'onsintieren

campanes de l'església brandavi!n
amb un clam d'angoixa, amb un tmhe! delirant de llibertat. Les torxes
flamejants rubricaven les ombres del
crepuscle.
I quan després de feta la justícia,
el jutge, encarregat de donar turment, preguntava: «~Quién mató •I
comendador?» no eren els actors, era
tot el poble - que sentia reviure 1..4
tragèdia - el qui responia:
c¡Fuenteovejuna, señorl»

Ahir al mati, a les deu, al saló
d'actes de Dependències militars, va
tenir lloc el Consell de guerra per a
veure I fallar Ja causa instruïda pel
tinent coronel jutge senyor Angel
Martínez Peñalver, contra els palsans Magi Bartrolet Auladell, Bonaventura J:lartrolet Auladell, Antoni
Fo?t i Font i Antoni VUare i Cahis,
veïns de Sant CUgat del Vallès, pel
suposat delicte de temptativa d'auxll1 a. la rebeHió militar.
Presidi el Tribunal el tinent corone! senyor Rafael Jàimez Medina.,
1 actuà de vocal ponent l'auditor de
segona senyor Martínez Lage, i de
fiSCal el capità senyor corbella. Actuaren de detensors els lletrats senyors Antoni Aymat Mareca 1 Alfons Ibàñez Farran.
Assistt a la vista nombrós públic

I

•••

El jutge senyor Martinet. Pefialver
llegeix el relat, i, segons aquest, resulta que la nit del 6 d'octubre, a
un quart de dotze de la nit, per ordre del senyor Aragal i del comitè
1 • ut:1n
n. fou rt.:lui•at un rotxe
de la vídua de Gonzàlez, 1 s'obUgà,
sota mandat per esatt, que el ~.OH:.
Pere Garriga, es fes càrrec del "o(e·
hicle i es dirigls amb ell a l'Ajuntament. Una vegada allà, pujà al cotxe l'avui processat, Magi Bartralet,
del qual s'afirma que portava un rifle
Winchester; s'ordenà després al xofer que anés al domicili del senyor
Aragal, i aquest pujà al vehicle a.
companyat d 'Antoni Vilars 1 Antoni
Font, que, es diu, que anaven també
armats. Amb l'esmentat vehicle anaren a Rubf, on el senyor Aragai do· nà ordres als grups d'bornes armats

INTERROGATORI DELS PROCES•
SATS

El fiscal 1 les defenses soHiciten
d'interrogar els processats, 1 aquests
es limiten a "entestar a les preguntes d·uns 1 altre;;, negant les acusacions que se'ls imputen, 1 explicant

LES ELECCIONS SENATORIALS FRANCESES

Quan les torces italianes entraren a Adua tou reunida la població a la qual se ll féu present que,
«la guerra és la guerra», havien
hagut de fer caure alauna cosa
però que tant els nobles com els
capellans serien indemr.itzats.
El telegrama no diu st el f)Oble
des d'aqueU moment, va beneïr la
Invasió.

LLUIS CAPDEVILA

L'APUNTAMENT

que se li presentaren. D'alla anaren
a Molins de Rei, i també estigueren
a Martorell i Hospitalet. En arribar
a Molins de Rei trobaren que el veïnat havia detingut al sots-tinent de
l'exèrcit Galo Palacios, que es dirigia a Barcelona a peu per tal d'incorporar-se al seu regiment i anava
vestit d'wúforme. Per ordre del renyar Aragai el senyor Palacios fou
portat a Sant Feliu, on quedà detingut. En un careig que sostingué el
processat Magi Bartralet amb l'esmentat sots-tment, aquest reconegué
el processat com un dels que anaven
en el cotxe amb el senyor Aragal.
En canvi, no pogué precisar sl havia estat Antoni Viiaró, el qual digué que el sots-tinent. era l'borni:!
més indicat per a comanar els homes armats. En les 6eves declaracions de descàrrecs, Bonaventura
Bartrolet diu que per ésser sometenista 1 complint ordres dels seus superiors, estigué prestant servei al
carrer la nit del 6 al 7 d'octubre a
San CUgat, i que en assabentar-se
de la rendició de la Generalitat, voluntàriament va lliurar l'anna. Els
altres processats diuen que acampa,..
nyaren el senyor Aragal com a curiosos 1 a requeriment seu, però rense que donessin cap ordre ni intervinguessin en res.

A petició del fiscal compareix li
senyor Galo Palacios, el qual explica
com fou detingut a Molins de Rd.
Entre el públic es produeix expecta.
ció. El fiscal li pregunta sl recona.
xeria. els qui acompanyaven al se.
nyor Aragai en el cotxe, 1 diu que
sols coneix Magi Bartrolet, que ..
na.va al davant al costat del xofer.
EI fiscal pregunta. sl va veure si eta
que anaven en el cotxe portaven armes, i diu que no ho pot precisar.
Insisteix el fiscal i diu si entre ela
qui s'asseuen al banquet n'hi ha ¡ü.
gun altre dels que anaven en el cotxe, com, per exemple, Antoni Vllar6,
però el testimoni no ho pot precisar
I no vol fer càrrecs. El lletrat senyCI'
Ibàfiez demana al testimoni que
puntualitzi la seva declaració, 1 ..
quest msisteix que no pot precisar
res. També el defensor de Ma¡¡i Bartralet pre~ta al testimoni si i><*
afirmar si els processats portaven armes, 1 diu que, com era de nit. no
pot precisar-ho.
ACUSACIO FISCAL
El fiscal senyor Corbella comença
dedicant uns paràgrafs als fets ocorreguts el 6 d'octubre a Catalunya l
particularment a Sant CUgat, judicats ja en altres consells de guerra,
1 que tenen una relació amb la caUSI
que s'està veient. S'estén després en
consideracions relacionades amb 111
declaracions dels processats, ela
quals - diu - són autors d'Un delicte d'auxili a la rebeHió en grau
de temptativa, 1 demana per a cada
un dels processats la pena d'Un anr
de ¡:resó menor.
Informa en primer terme el lletrat senyor Antoni Aymat Mareca_
defensor de Magi i Bonaventura Ba.trolet l Antoni Font. Diu que els selll
patrocinats no són afectes a cap entitat polltica, 1 que únicament com •
sometenistes i obeint ordres dels superiors actuaren la nit del 6 d'octubre, sense que aquesta e.ctuació com
porti de cap manera. la comissió d'Un
delicte, com ha quedat ben demostrat. Fa unes consideracions I acabro
demanant la lliure absolució deli
seus patrocinats.
Informa després el lletrat senyCI'
Alfons Ibàíie'l, el qual diu que dedf~
sa Antoni Vilaró per tractar-se .....
antic company d'armes quan vàrem
fer el servei militar I perquè saP qu':!
en ell no pot niar la més pe
idea separatista. Fa després unes
consideracions sobre la reb~Hi? a~
talunya, i diu que la maJorta d~
qul s'han assegut als banquets
P.cusats de:; del 6 d'octubre, eret~~;
responsables dels seus actes, Y~
que no han estat comesos de _maner:
individual, per la qual cosa 1 com
conseqüència acaba demanant ll
lliure absolució del seu patrocinat.

persones>. es cansen de comèdia 1
·olen saber d'una vegada, sl és que
de servir per gaire temps, de
~ampoli per a maniobres d'aquests senyors, que sense partit a
Catalunya, es pensen· poder fer-ho
com ho feren a la resta d'Espanya
enganyant p;.gesos i obrers unse fel" na. Per acabar amb aquesta situació
anòmala és pel que varen fer la ma--l
nifestacló de la dOS dies, llaVOIS que
vollen donar la instància ja coneguda
pels nostres lectors, en la qual es
protesta concretament de l'activitat
del gran senyor Jaumar, el qual ja
no caldrà que es doni de baLu de
El problema dels empleats munl- la Ceda, ja que sap interpretar percipals que no són de plantUla es veu fectament els postulats del vatinan13que apassiona a totes les latituds. me f1c~t a politic i a sociòleg.
Hns el senyor Angula <no li diem I Per 1 Ajuntament es diu que el sel'Angula perquè s'entada), en una de nyor Ja~mar, en saber que hi havta
les seves darreres cròniques en parla. la manifestació, volia entrar a la
Els consellers gestors de la CEDA, Casa de la C1utat I desfer-la a cops
ve o. dir no volen posar més empleats dt: puny. «Aquesta xurma», sembla
a l'Ajuntament però no en treuran que hauria dJt, perquè el ¡¡enyor Jau- ~
res. Sl no !os 'perquè el senyor An· mar que és un gran amic dels d·agulo ja S3p a qui serveiX, diriem que baix quan els troba a la porteria de
l'han enganyat. El se.nyor Jaumar, casa seva demanant Cri.stlanament,
el qual ell vol defensar per sobre de lé un menyspreu olímpic per la mastot, fou precisament el que en un sa de «!DOrts d,e gana». Les masses
dels últims plens municipals, va acon- no són utils sln·, Quan es .poden coms~guir que s·aprovés l'acord d'adap- prar amb matalassos '? pagant dltació ja aprovat pel darrer Ajunta· nars per a anar o. mltingsl Es la.
ment popular, amb l'amenaça de pro- ¡ teoria cedlsta.
vocar un escàndol.
Acabada la manifestació, quan ja
EI senyor Jaumar al qual volien la massa despreciable s'havia dissolt
fer passar gat per Ílebre, a:tres be· el senyor Jaumar anà a trobar ei
nyors de la ca"a. va voler produir senyor Ple 1 digué renecs' cedist1cs.
un efecte politlc 1 de retruc va ser- ·Volia sancions colleclives i partlcuvir els interessos dels empleats mu- lars. El se.nyor Ple, com va dir als
rucipals que més ho necessiten. Va- periodistes més tard, sembla que 11
ren ésser molts els empleats interes- va replicar que calia complir racord
sats que varen considerar el Sr. Jau- que ell mat.elx havia arrencat al
mar poc menys com el seu protector. Consistori tunb una amenaça. I el
El temps, no gaire llarg, eis ha fet tor- plet està alxl. El senyor Jaumar no
nar a l'ús de la raó i ban pogut. veu- vol que els emple:!ts municipals pure que el senyor Jauma.r era un per- guin cobrar les nou pessetes que forecte deixeble del seu Cl:p polltic se- ren acordades i no vol tampoc que
nyor Gil Rebles. Per ell, els empleats tots els empleats siguin adaptats
de baixa categoria de l'Ajuntament, als llocs que ocupen. Es veu que
ban estat un instrument politic con- preferiria tirar-los nl carrer per a
tra llurs enemics circumstancials al portar-hi tots els nmlcs C!Ue ba coHocons!stori gestor I, un cop fet l'efecte cat a Ja confecció del C:~rnet Elecpolitlc, no solament no continua toral. Aquells. ris que va coHocnr el
essent el defensor dels d·abaix -com senyor Pic 1 els que hr.vla collocat
ell li agrada de dir parlant dels el senyor Mnrtíncz Herrera, serien
que no tenen automòbil-, si no els que gaudirien de l'acord d'adapque fa lot el que és a1 seu abast, , tació. «Dintre de poc temps poden
àdhuc amenaça a produir crlsi mu- tornar a governar lt!s esquerrCSI, diu
nicipal, si algú s'atreveix a voler el senyor Angula en la. seva crònica
posar en pràctica els acords presos de referència, r.n la qual. per cert,
a instància seva els quals no fmen per a servir millor a la veritat, atri·
més que ratllicar els del darrer A- bue;x als ~enyors de la Ceda 1·acord
juntament Jegittm.
d·amort!t.zacló que va prendre tamAra bé, ha passat que els empleats bé el darrer Ajuntamen~ popular i
als quals s'ha\-1a promèS l'adaptac;ó t que han deixat de complir tots els
1 els que guanyen sous OLsernbles que han governat l'Ajuntament 1 que
que no cobren nou pessetes diàries si l'han acomplert els ge3tors d'ara
<a Barcelona segons el senyor Bau- ¡ és per la raó senzlllfMlma que no
sm es necessita més de deu pesse- s'entenlen en el repartiment de llocs¡
tes per mal viure una. famllia de tres a conferir.
~an

I

seva guerra contrJI
eIs emp•, eats
modestos

PROVA TESTIFICAL

LES DEFENSES

Els gestors a l'Ajuntament

Jaumar cont•tnua Ia

que es limitaren a fer d'acomJll.
nyants del sefíor Aragai, sense cap
altra Intervenció I sense que aness!D
armats.

LA SENTENCIA

A tres quarts de dotze el ~tt>unnl
es Ietira o. deliberar en seSSJó
ta, 1 a les dues de la tarda pron ·
cia la sentència, Ja qual cond~J
a sis mesos de presó menor a - 1
Bartrolet Audalell I Antoni !.?:!~
Font, i absol Bonaventura . .D<ü ..ño
let i Antoni Vllaró. La sentèncta
serà ferm11. fins que raprovi el.geDJ;
r al de 1a Dwisió. En la settt-èll di
es crida l'atenció de l'autoritat iUdeÍ
cial militar respecte a l'actuació
diputat a Corts senyor Amadeu 1fl"
gaL

sec;

I

I

--*·------

CONFERENCIA CLUB

, «Chopin et les temmes>>, vist
per un literat francès

Amb_ el suggestlu lill"-?C1 .i~
conferencia sobre cChopm eJ~a
femeSJ, que donarà I'Ulustre ClUllJ
Charles Otllmont cConferèncta 25.
inaugura divenCircs proper, dia tl.lluna nova tanda de sess10ns que
dran efecte durant la present t.eiil"
porada de tardor.
wanS.
Charles Ou!mont, orador br ell
estudiant precoç, va doctorar-~
Lletres a la Sorbona, am.b un
feU
sobre el misticisme rel1iiÓS, .~.!:~neDi
clog10S.'\ment prologat per I="
fllò.;of Emile Bortroux.
....nt dt
Aviat, però, rinquiet e!i"-&Jtrei
Cb.arlcs Oulmont dem·à caP a JlS. e1
gèueres menys grans: ~ no~ iof1
k-atre, l'erudició, la cntica.~
bl ha deixat una. empr.:mdta c"ufertnLes se' es ctournées'l e
UJ)el
eles. en Je:; quals h3 revela' d'\ndots extraordmànes rt•orador 'con&
tèrpret mUSical, al:d com una u IJ&l1
xença profunda dels públiCS
donat una notorietat s'lTnun:;a

I

I

r. r.enry l"ate, fotografiat al saló del vot

Una vista de 11 nia d'escrutini, a Paris
1 Fotos Keystonc.l
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