EL TEMPS. - A Catalunya al cel apareix cobert o sairebé cobert
al pa la llevat pel Pla de Lleida, la bMarr• a la Cer<1anya on aol•
111
, tot

relx amb pocs nuvols. Els vents són forb del NW. oer 13 Co.,ca de !Sllrbera 1 sa 1x Ebre, i fluixos del sector N . per aa rr~1a tlel oa1s. Durant les
24 hores s' han rutstrat oreoiottacions oer la Vall d Ar11n .1 Andorra Temperatures extremes: Maxtma, 21 craus a Tarruona 1 Tottosa; mlnama 10

-

craus aota zero a Envalira.

AnY IV -

Hum. 1.144 -

Preu& 15 cèntims
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Barcelona, divendres, 25 d'octubre del 1935
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Ei ~enyor .M.aura. pronutlcla. el S!:\A u•4~Y'" :.-.~.... a
uSeñor presidenta del Consejo, ¿se ha dado euenta S. S. de que oesde el viernes por la r¡OChe er qua
dió s. s. la nota, todos aquelles que ejercon fun ctones publlcas estan en en trecucho ante la optnlon del pals?
¿Cree s. s. que en una nota se puede dectr al pals que hombres que e1ercen func!oncs pubhcss son acusa•
aos dCI supuestos dehtos y s11enc1ar los nombres de Jo; mculpados? Quten hoy e¡erza tunc1ones publlcas,
¿con quo ¡:Jecoro se mirarà a st mlsmo ?u
(Del «D1ario de 8es1oncs», discurs de Miquel Maura)
(Foto. UntvE'rsal Uraphlcl

Hi haurà seSsió extraordinària demà?
GUIO DEL MOMENT

L'AfER

•

Són els mate1xos
Al mig del carrer l'afer Strauss, l'opinió pública segueix amb atencló, amb angúnia 1 amb repugnancla el curs de les detllleracions de 1:\
Comissió parlamentària. nomenada. Aquesta Comlssíó ha actuat fins ara.
a.mb molta. pressa. ~~ reconèixer-ho- 1 és de supooar que avui, divc~l
dres, ja que ahir no fou encara possible, emetrà mforme sobre l'esc:uldalosa qüestió.

ST~AUSS

I

m ent era un sergent enca.rreg11.t de . quarts de sis entrà a prestar j~:Xla
la secretaria particular.
ració I ex-sots-secretari de UOvtrna· 1
En \ista del resultat negatiu d'a.- c1ò senyor Ben.ro. el qual roma.a~ue ¡
Reccrda que el senyor Carn·
questa ge:;t1ò es dlrigtren al Congrés amb la Com1ss10 prop ae 20 minuts
bó, antic ad\·ersan de llarg
I pa538ren al despatx de l'ofiCia, ma- I A Ja. sortida tou \'Oltat pels pe- I temps, aoans de come11ça1 l'npat.
JOr senyor Sanmarun on ester.~l.eod
ls
al· d é.
'
ren unes diligències 1 posslbleme-r•t ri lstes. a qu s Jgu · . .
! se 11 npropà, a l'ethnll» de l'hotel,
rtdactaren alguna citaeió per a. Ja
-Per respecte a la. Com1ss;o. no
per tal d'excusar Ja seva. as:.¡.,tèn
tarda.
m 'és POSSible dir res en relacto amb
el!!.,
per tal com, -nss!S.mL a l'ac.
-• la decla1:Wio que acabo de prc:.í.ar.
te, pel sE'u c:.tat de salut, es
' · I que consti que lamemo mol• .:-s1m
~ que aquest respecte m'impedeiXI ma.veuria pnvat dun~nt uns c.t1es de
\ r.lfest&r-vos el que he declarat 1 .. Iles sercs ocup.il •ous. Aqu..st hi>
f tres coses que no he d1t, jll Que
me - d!u -, d'expr;:sslo seca 1
1 a.ix~ no constitUeiX una otensa nercor profund, m 'ha estrenyut 1..
• sona! meva. smò d rutres per:.c.les.
ma i lla e.l.or t.t el all(; U (;Speril
El senyor Arrazola mamfeste. ..¡ue
amb la seva adhesió.
enca.ra. que les dec.araclt.ns s·e~ac:na·
ven davant la Ponencla.. ell n11vin.
eExtracte de la ressenya del
recaba.t, per raó de delicadess 1'\•le
discurs que t.erroux pronuncia. a
a. mngú se 11 pot ocultar el Cles1g
Madrid, el d1a 9 d otubre den
d'estar present, sense ter preg·¡• ttRs
guany, amb motiu de I àpat d'h~>
en el moment que declarés qualsemen(l tge que 11 oferiren els par
• vol membre del parllt radica.!
tl:s que formen l'actual Bloc
·1 Els periodistes ll preguntaren .1
Sembla. que Daniel Strauss rw es continuarien les declaraciOns 1 l•lluè
go vcruamental.)
hr andès com en un prmc!pl es dl- que estnva citat 1 suposava qu~:: • .J I
got~. sinó ..que ~-de nacionalitat po- tn¡rana. a arnbar el senyor S:uorlrmesa. L naver·ll atnb •.ut naclO••all· teza., diputat a. Corts per Baleatb de
t holandesa. prove segons se;.-. bla la CEDA 1 que desprcs no rec..~aa.- 1 quals Ja Comissió . creia nec~
¡;e el seu cotxe estava. L.atru.ulat I ~a exactament l'ordre en què h<nl.n , prendre declaració.
a Holanda.
estat c1tades altres persones "' Ics 1
(l'usa a Ja pa.. 1.)
8 e:;ons rumors que han cln ulat
·ui pel CongrJs, ha estat cnda.t ur- .
.
•
;ntment 1 s'esperava
que arnbt.6
,esta tarèn en automòbil, el g~>
.UidCr civU de Sant Sello.stlàn ~
r Muga, que scguns sembla verà
.tador de diversos documents del
•J ;istre à'nqueil govern civil pe1 ta•
t
C.J:l,ronur-:o;; amb altres de la
r "~ > r:le 2c1uretat 1 amb al.:uns
1que apareL...en en l'expedient.
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No es tracta de campaEstà demostrat que hi ha. clares cu!pabllltats; que aquestes són gr:l·
vf.sslmes en l'ordre moral, polític i tins judicial. No es tracta. de campanyes de menor o major passió ru d'afers inflats en la. turbullmcia. d'un
moment o d una pugna. Es tracta de fets concrets que han ocorregut 1
que s'han comprovat. En nom de cap raó no poden esser silenciats. 1::1
s'ha fet aquest afront a. la República., pel mateix honor 1 prestigi de li!.
República. cal que es parli clar i que es formulin les acusacions que hagm d'ésser formulades. Molt més greu que el fet seria. el Silenci al seu
entorn.

Mai no ha\1a sentit la nostra. ploma la. repugnància. i l'amargura que
produeiX havEr d'escriure i de lurgar sobre tm temn aixi. Però l'únic q\u'
no pot fer·i>e és callar. Cap home d1gne. cap republicà. de cor no pot fe:se còmplice a.mb el seu silenci d'un alEr aixi.
«La Veu d'ahir, en un article de re
lleu, afirma que es tracta d'una calúmnia contra. els seus coaligat.s rad.
cals. Ho anolem: segons el ilian oficial de la Lll¡a es tracta d'una cc:
lúmnia! E! senyor Cambó, cal reconèixer-ho, sap fer honor a l'abtaçaú
que donà a. Lerroux el dia nou d'aquest m.::s, ell ocasió de l'bomenat¡¡
del ca.p rad.lc::Ll.
Aqui ha. vingut a. parar l'Estat republicà. Aquells que clamaven qu.:les Constituents no representaven l'op!Ilió pública; aque!IS que promo
gueren les camp:u1yes canallesques de l'.:enxufi.sme»: aquells que acusaven de totes les cu.:.pes, que furgaven en el mes sagrat de les vides
privades; aqaells que ocuparen el Poder en desembre del 1933, que cpro\'OCaren la. revolució d'octubre» (segons paraules de Sala.tnr Alonso. nucistre de Ja Governació en 19341; aquells que •posa\'en !oxs de la Llei
el Front del 14 d abril», ~egons re1teradl'S a.llrmaclons de «<::l Debate~o;
aquells que havien de ren:.eia.r l'atur forçós, que recttfica":en la LeglSln·
cio social, que dona.vtn entrada als jesuïtes, que de.slelen la. Llei catalana de Conrt>us... aquells tots aquells, wn aquests d'ara.
Heus aci co:n el 6 d'octubre recobra, en cert sentit, nova i a!llçon:mt
ac:tua.lltat. Entre la Cata:unya autcnòm1ca 1 les situacions j)òlillQ..lCS <!Spanyo.es d'aquell moment, lll haVJa ablfmes 1 diferencies Ulsup.;rablc:..
Eren en l'ordre po!ltiC, en l'ordre autononu.sUJ., en l'ordre social 1 en 1\Jr·
dre moral. Aquells «traïdors separatk.tes» d'octubre són a pres1dl, aJ!.t·
nyat.s de la v1da 1 de l'acCJó. Però hi són amb el cnp alt i l'exccut.òr.s.
diàfann..
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COMISSIO S'ENTR E·
VISTA AMB EL CAP ~EL
GvVERN I MARTIN El DE
VELASCO
M~dríd, 24. Al mati la. COmiS
sió Investigadora. celebra una. entre\ sta 'ltn!:l el cap del Govern 1 el
senyor Man!nez de Velasco.
LA

l'afer Strauss
!Foto. Universal Ora.phlc)

I.ES DILIGENCIES CONTI·
NUARAN A LA TA RDA
Madrid, 24. - El senyor Arranz en
tornar a. veure els periodistes elS dl
A LA DIRECCIO GENERAl.. de tiliació netament esquerr1sta, que ¡ue :
DE SEGUhi:TA':'
ha svstmgut que la tasca. de la Co-Podeu marxar perquè aque...t
Madnd, 24• _ A 1e3 onze del ma:1 rrussió es reduta a a;>rc.\ar o desa- mati no farem cnp gestío més.
s'llau reu:1lt al c:m¡rés els compo- provar la tasca. del Go\·ern 1 ql:e.
Efectivament, ai.X.I rou 1 després
r.cnts de la poncnCia Investigadora mdubtablcment, aq~~st havtn pruce- d'uns minuts que s'invertiren a re
d"S! nada ahir
ilit be en rc.'lletre l'afer al hscal.
dacta.r les dU1gcncles, els membr~
~ L~licial major ha so1Uc1Lat ... n
S ha dlscuttt la co1r.esa dc la CI> de la Ponencia es dingtren als seu<;
cot.xe e;el parl; de la D.rcccio Gent· ml.sEió .1 _ha prevalgut, nat;.~ralmem., respectius domiCilis. Quedaren qu 1•
xnl de seguretat 1 a tres qunrts do! la. de 1 e;,ludl a foas dc la denunCI&l es ~ornanen a reunir a. la tarda ¡;e.
dotze ha a:-rtbat a l'cs:nentada 01 _ pe~ a treure n conclusions.
tal de seguir els seus treballs.
recció ia ¡xmenct:l on els seus com·
1 t:lo abans s ha clc¡;ut necessan
Se¡;ons les nostres noi.tcles lt::; di·
ponents han rom&s reunits amb ~I tenir aJ~.na liase per o. jutjo.r ,...,. llgències rcalit?.ades a.! matJ t:mdiE'I:
utTcct.or general mtc.r1 fins a In una I.Jre l auten.tchat dels d ..-cumeni.S, a. comprov;:¡r 1 autt>ntlcitat de •.en...~
menys deu minuts. Han examinat de- puLx que solame,1t ::;'acompanyen '~> acctunents que ap:uetxen a. :expetugrahes de c~ples. Per nlxo, nmo
dient. .
Ungudament e ls lllbres. E 0 sorti r ta rapidesa, la mesa intcntm·à avui 1 Fou. c1tat el cap de la I nspecció <.:e
s han mootrnt rt>senats. Despr~s
s'han dlrlglt al Mlmste:-1 de la Go- 1n conf:-ontac:ó d'alguns documents ¡a gua rd .a CIVil per a aquesta tarda
La ciutadania catalana. l republicana ha de seguir a.mb tota atenctó vemncló 011 , despr~ d'una estona qt:e t!.ngul.n ir..er{s, l'exlstèneln c!els al. Congres amb la finalitat de c~>
Rl saló canalej.lS, han passat. qunls p;.~gul cumprovar·se rup!d1l- ncb:er alguns ex~rexns que es cor.
el curs de les jornades que passen. Sota el remoli passiona., oat.c¡;u'!n d'ezpela
ni de.,patx del mt:ústrc, I.Ullb el qu'll ment.
¡ 6.id~e~ d'interès. També fou Citat
perills, poss1bllltat.s, odts 1 esperança, tot alhora. I un fet cert, rotund .:s
1ex-so;.s-secretart de Governacio s
hnn
parlat
durant
mitja
hora.
DILIG Et'CIES PER A COM· r.yor Eduard B nzo.
Planteja. en la v!da de 1 Estat. repub!ict: .a nct'CSS.tll.L urgent de rcctlfl·
Els periodistes hnn pogu. obser\';lr
•
que e!l:ra'-a al despatx el cap d'ordre
I'RCIVAn L'AUTEN nen AT
~dó, en nom de lu Rcpüblica.
publlc del Mmisterl. senyor Mcn~oLE D:J~ü•·'ENl S
COMPAREIX UN COMAN·
dez. acompanyat d"un ordenança porMadrid, 24. - La reunió celebraDA NT DE LA CUARDIA
tador de dos \OI.tmi!lel!;OS llibres. da a les onze d'aquest mntt al ~on·
CIVI l.
semblants nls de re¡istramcnt de dl> tn:., per ta <.:unuss.ó 10\CSUgqdoroJ.
Maèrkl, :4. _ Amb tot
haver-sc
1
c~gt;es han marxnt cap n la Ins- u lími..à a unn breu dclibcraelo oer 'd.t que la Co:nu-.s.ó no es ret.mrb
h
a
h:
ar
't.rore
ce.s
&:11:> trcb.'lUS
llns les sis ctc la tarda a dos ••unrts
pecció genera1 d e S et;urcta t. on 1\1'1
<.o:n hem dit abnus Iu i'oncuC'Ia de cinc es troo wc::t 'a la c~mb:-a
lu~ntat
\eure l'l..nspectar. pero esLgue a la D1recc.o Lienen~l de se- ' tots els diputats1 que la. intee;Ién
aq¿,~r~~ hn~r~<Jrnat al Congrés, :ro guretat. I des d al..l s ha tras!•lldat è.dh lc els quatre que formen la. Po1 rracl.n ccme<;1.uta 1 a l'esmentlldn
han romàs fms a dos quarts de dues ni minls:.ert de la uo\ernació.
de Ja t:uda. d despatx d.: I Oflcl!ll
E>1 sor¡,¡r a'nqucst darrer Ventre hora es reunien . en una de les sec
cls
pcr._en~ es t.nncsren fn la •nes , .... .lS -.1:1 1...1.1.·
J 1\•an·~-t"re•• q.
Ma.Jor, redactant nombroses r Il.d· abSO•U•& reserva 1 e¡ Seri)Or A.mnz ho lciCI"\ per tal de 'conêi'(er l'l!.vn~
c1o.1Sdigut. als p..rtodls.cs:
ç:- ·nc::~t dc les -.~stl 005 • 1 tza •
En sorUr. un cop acabada In re-~ ~..~.1! q,:c us estorceu 8 sa· mati
,.e
.cu • n~& n
unió del uatl, el prt.Sident de la bcr r-.s i , ..nuca cosa que pJe <Ur
oavnnt Ja Po è ela
pontnc1a, SCD;;'Or ArmllZ. ha dit 'liS CS que he:n \'W;ut. 11 Ulla ope.aclo el CO:Oll.ndant d" lkn
r crparcll'UI
pcrtc.dlsl.es que se'n pc.ctcn anu de contror.trunent. E.s muttl que p~C· nror Naranoo sem:;:~ a civil .se
Renunciem a publicar, per haver-la mutilada la censura, una nuta tranquils, puix que no pmsaven rea.-~ tengueu &aber més. putx que no par· ban esta~ demanades aJm~~!s ~ed
I t.znr cnp més ¡;cst•ó Uns a la tar· la:cm
1t se 11 na preguntat scbr'"~ ..es
QUe lntenta'l'a fer pública el Comitè d'Enllaç de Ja Coalició dESQucrr~ da. que es tornarien a reunlr_
La Poncncla des del mm!sten es trems al;; quals no h.a e algu~~ .x
Catalanes.. En aquesta nota. el comitè protestrml adequadament ae la
sonRE EL PROCEDirtENI dtr161 a la lnspecdó Uene.-al '·" ta pon.. n:~ de momeDt. El ~~ r.T~ ~ • 1.:1 :...tr.:~ (X J, I t:cr.-.c o : q..411 es .., .. r ••, f(.l0 t.Ait::t !J. s •• l! ~rrttalb
0
•
~.-.....r;.ha cau ¡...1 l,¿t,J <k ¡¡..r:a· ta-nb ran ·o Queda en tornar més tard otmt
&llspcll.Sló del mttm~ a.nunctat per al prò.."un du:men¡;e 1 ac!arul la SCVG
• cnrcclo 1:1, I any 19J4, ae-J .IJ: ••y;¡t Gel rr,;¡n;,_.er d,.t b;x~.J• al
Madna, ":,.4. • .1::11 la r.... mo ae " ta pcr...~&~a qu, ~ 6'--es cll~r.c:.,;uta les esmmtades dades.
r•;
...,....,_,
~m.
que ha acnW.L a la mati- ae ta 1USpet:C10 en aqueU mO'Jlent-1
S ..hmalln .. poc abans ;!el nil IX da D:IU Uz::uttuil•Svl mehr:., que IniCI&"•
~o cont.rària al came¡. electora.l que tanó preocupa - de cara a unes nada, s'ha donat lectolro al dut.'U· No pogueren aoonseguu llur pr~
DECLARA L'EX·SOT&-SE•
las cempreseu da. seu promotor a üpanya
P03slb!es eleoc!ons, que normalment. tenen perdudc$ - la Lliga, .rad!cals 1ment acusatori, 1 a conunuacto s na 6lt perqòlC a la Inspcce1o no ht na.-CRETA~I DE GOVEAN~·
lC. E. D . "
~L!Ienlll! discH1ussbaió.. ~gutaunsoZJrevocatl:l. \'18 ningu I !êlllpleat de majOt C8·
CIO
SENYOR
BENLO
,..,.~ ...
....
tc~rona que n : havta en aquel '''"
!l.lndnd ~
Poc aes¡¡r(' d~ '!l'a
CFoto. Torrmts.)
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Una nota de les esquer res ca
talanes cvnf1 a el ca. nt:t electoral i sobre la prohibició del
míting de ia Monumental
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TEATRES

El TEATR E

TEATRE BARCELONA
CompanYia
DIAZ • ARTICAS • COLLADO
A,Ul, taroa a les b 16 1 nit
e. ea 10 16 el darrer exJt de Na·
varro 1 forrado:

SIETE MUJERES

.Marganda XJI~;tu. sí r.o ef:Tiguès con- teixes del 1476. Si h'> fOEs!n, cada
vençuda que- a st!m ,:,.re•• me·;a-, poble seria. e:Fuente•Wt>li!T.SJ.
quid. Des de llavors no he sent ,t TRI
la remur d unR fo:~~ ~: m:.:z.nun cada un dels presen:,g &~arda tam- ¡ En el tea.re catala temm un ttpu ¡
d un nero! ..-n fi la veu de l'ai~r l.t-. be, e:1 el fons de l'àn·:n·i • amb ve- que pertany a la m·.¡t.CJxa faml _ t
sense assoctar-b.i incorohl'' cntmenr. el ritab!e gelo~ia, el «~e·t.t record de del Fernan Gómez • e .U·¡.e: el Sc·
vós. Per a l'un st!ra :·r.:,;mcma del bastià Cie «Terra Ba;~:'l. que es <.1U
{e3~; ¡;er a l '&.l ~re. :a v;;~cJa del m~ amo de tot..
No us haur;a parl.1t ,\¡! meu cas. \i:nent; per u q¡¡e~t. la fozça de
El poble calls 1 r.~ 11' •lt·•. Un d12.
la -.tr:ul; ; PH a a 11·~11. l'expre:. ,¡.I però. U!1 vint-t-<res ·¡'aoJnl de 1: i i
\.,a. ci • b .. en c1.. ta!ltse,·a!, 1 Jl- 1es can.,a cï~b1~Pn..:lr 1 lü<>ta el c~pre. pe;ò, una ur.pr. ê:S\0 prv.un..1a . , mendador.
Aquest es el fet que Strvi a Lope
1ine:;borrable.
El poder de jlenernr aquestes un- de Vega per a e~cr:ure «Fuenteo, t:·
pre~sio:!s: vet ací la ¡:.rPuogativa a juna». F·ixeu-vos en 111. t>,JJidat de l'~
l'ants. a.
bra en com l'autor - .L"l ¡,acerdot • • •
1condemna l'arbitrar,~f!1', Ja vile.,.I,
LLUIJ ('APDEVILA la tuania. En «Fuett••.J\(~Una.» el
L':>nècdota que ·ervJ f Lope de veri:.S.b1e senyor es l.'! ¡:..ub:e; el ~;e
vega ¡li': ;. es¡;rl•tr~ «T·1.enteoveju- nyor, en cauvi. l'dllt 1 es e• botx1 l
na)) e. ,;-~':a en ur.a c:1 !. Ica ant.-sa no es tet a,;,_, ¡...ê1 aci,•.ar t·l P<lt: •
~.! 1 J.;.;_~ G.e CalatrH"d L any 14·,6, 1 a¡,¡ar el sca e:;:. el \c:l rancor. J. • .S
d
se. •• e: <<e I·ll!.'theo.-, :UI '!\ d cc.rn- fe, ¡:, •. -lUC e. <.e :_~-. el p~r..:¡_. vS a
..~ l "'"'""~,.'!!1 (; r, ..nez ie Vt . ~.man, co- prt..i..;.bl.a a :,;s.:;cr ~r:. ~j c,-:nprens.. u,
' .ntnd...... ~.- de C..a1a.rava. St!rojur uo m;;s delicat, Iol-.;:. h,:hl:'.
es e;." ata c..1 un ~e.1tit de scn~vt..l,
La ,a.or o.e I~ ct.:a. iJ ntfst1ca f ;
c.. du ~·c••tcu esplucual: es O• • .:11 la se \la ;;>e:·durabH••::t: ·• trà ve., d I
· e• St 1,1t vt:t:taole llU! t!11 aquell~ e- temps. I I!> moral de luks 1(;.,; ¡;ra, ;
¡.. .::.;~ t::..ua: sel!~ vr 1• u:til!, se '· or obres es se.np;·e aq " ,, ., l't!:.p~l ,
.. ·- -~• ...,¡.., . .. .. _ .~
... b .c~des 1 \l:tc.S, se• ,,. •l amo. El de wr.....a,, .. t~,)t::rit de Jlllitlc:~< .1:': 1
~o:n~!ljador Fernan Gnn;ez vm a això veureu que els ..,, rnendadoiJ quo c... aaborà a l'homtn,.. tge amb
• r~"""les dei po:Jle, el u ...llill, l'm::.ul- roben, maltracten, o¡·ur.t:Jxen, tlr:- "" bc.,• Jl:lrl:.ment en el qual estudià
•!1.. coaverteix els ho.n"•' en scldats nitun, deshonoren. .-t;ro sempre ve
la personalitat de Lope de Vega
1 les doi:les en prosLLu f..;. No hi ha un dia que el pob:e es c1u ...;a d •·per a ell res sJgrat
guantar 1 de sofrir, 1 ~1 comenct·· l''ixcu-vos com el •;in,•s perdura a dor es vençut. .J. es rt•r 4 ue ment l
t1::.v.::s dels an)li. OP;;,'! •·n.L, afeblit, els comenuac!Jrs p_.;,._,, el poL J
t..n x.c liimat ¡.;er la , ~.:.:l.ll.clO, pe- queda. El poJ.e, e¡u" ,,3 UlllllOl'"i •
L.
rò perdura. Ja no t!S rll'J el co.n~.;n- perquè del3 seus Sllf:. . ,... ;;g 1 el sc 1
""· -- •'- ' - "-··'"
dador: es cilu el cacic. El
treball en la justfcia, en ta
r1t-e ha e~crit obres tan lnterc!ssnts !'em..r.er.t d'vpresstó. de dom.nl. dt! i e.a fa civilització.
cc.m «l'huracà)), ofrena l'lt:>t ... 'lat· tirania en el ca•:ic 1 :t."ll que en el ¡
I ge amb unas paraules pl~l'ICS de \er- come:;dador d'ahir. F! O·lE: pas~'' és
AMBROSI CARRIO 'I
.
vor I e' ~t~f!;ger.~''l
• que h.'i llets del Hl35 n • !-On lt nod·

~>essiO

San lsidro Labrador
ae Lope de Veu

I

Com'lanyia de oomed.ie$ valen·
oianes t.lri&lda per PEF-E ALBA
Avui tarda, a les ó, Butaques
a 1 pesseta.:
MIQUETA
I

CHENT DEL DIA

o

MIL DUROS I AUTOMOVIL
Nft a 1e" lOló.

ELS FILLS DELS VELLS
ELS ESlliOIANTS

I

QUe rooo>manareu a tota
els am1cs

L" obro~

Principal

Pal ace

Cran Comp<&mtla òe sarsuela 1
opereta en la QUal f1guren el~
vans cantants:
l"1no fo l&ar 1
Em1lia Aliaga. · uaector: W1caro
Fuentes
AVU1 tarda, a. les 5. Butacb
mes cara. 2 ptes. La sarsuela e1
tres actes del mestre Moreno ·
Torrot>a: LUISA FfRNANOA, pel
notable quartet Zabarto • Navarro
Escan1lla • Catòn.
Nit. a les
10'ló. l!a gmumos ex1t ct·Amicha
tis • Oliva 1 el mestre fontana;

l

~ANIALLJHtHA

LA

MUSIC·IiALL
Ue b ,,;
ES PEC f

m:u~tx

belles.~

~

11' 11

I

IoR

--

Cf4tsAR(l
'l

cò

~C L~ A L'AME'm~~&

ll'ISUPERA 'Li: CAI:t1ELL.

CASANOVAS JAZZ
Mlle. Gardy-Bella Cristina
L. Alcalà-P. Rodr1guez
GLORIA LIBRAN

(Ve de la pàgina 12)

Ubra molt aplaudida
DIUmenge, a. les 3'30.
espect.al.

EXCELS

Mies, Andreu Gulxer U(Jrenç Parramon.
Seg~.mon
rl.C•\n~.
Antoni
Roig, Redacc11'l A. T l:i., Teatre U:ilversltari Valencià, Rtosidèncla de
~tes. Estudiants, Se.::•:·ó Oramauca
de la Societat lns de :VlMaro, Presos
polfttcs presó Mataró. Amics del
'feaue de Mataró, 114!\• tA, Carbonell,
Pere Ferrer J. Cull Vc:naguer, Enric L.uelles, V1ctor ..tJ ·e. Joan V!la,
Jaume Mestres, Mar..! Llauradó,
Camps R1bera, Un <.Jxup d 'Obreres
j Catalanes, NosaltrPs -:\•,Js, Partit NacionaUsta Republicà el E.<querra, Es·
• querra Republicana d~ Catalunya,
Acció Catalana Rep11ol'r&na, c. A.
D. C. I ., Partit Cata:è. Pr(Jietart, Unió Socialista de <J&t&.hmya, Unió
General dels StndiC!li;S Obrers de
C'ltalunya, As~octacló d'Artistes Li·
I i e . 1 Dramat.Jcs.
Club Barceloní, ~lab R1alto, F~
ment Autonomtsta Català. Uuis Casanutjana, Josep Cir~,.~ - Grup de
Catalans de Lisboa, .'\grupactó Ferne.una d'Esquerra de l JtJOa, i Manuel Azaúa. J. Put¡: i;>"u~ac.es 1 altres
1 prtlsus po..Jtics de !a lJJt-sé> de Gtrona.

-

==me=-_

POM PEIA
fUIHE MUSIC
EL WlLLOB CARTELL

-

Df:rJION'S JAZZ

I

DALLA SISTERS
and MAHION GILMORE
del .EMPut.a,; 01:; NOVA YORK
.EIIpectacle mal vist als nostrea
eacenarts
R UIItBAS 1-Al'IJ.A,.JA 1\lllb la

DEMON'S JAZZ
HOLLYWOOD
BAR DANCING
CABAkto t AH I~ (Ot.ltA tiC

--

DALLA SISTERS
and MAHION GILMORE

1--------:*

e.u coHaboraclo amb la tormtclable

DEMON'S JAZZ

El PREMI «IGNASI IGLESIES»

Han estat presentades més Llegiu, cada dia,
de setanta obres
ngu. la nostra secc1ó de

TEATRE

gr..udlo:;a lmerpro::tactó d'Emilia
Alia.,a • T1no f'olsar • P il¡¡r Navarro • R. ülanca i BaraJa. De!D.à, tarda, gran vermut ae moda: LA DUQUESA CEL TAE.A•
RIN. toliT 1 cr.da nit:

CINEMA

BRAUS -ARENES
Diumenae. 27. Tarda, a l" 3'30
La més Mnsaoional correauda de
braus de l'any. El fenomen RA·
FAEi.ILLO , en oompetencia amb
el meatre LALANDA
CARTELL MONSTR E!
m a g n I t I o a braus del
CONDE DE LA CORTE
MARCIAL LALANDA
I
RAFAELILLO
mà a mi
Entrada. 3 ptes.

LA PAN'ti\LOrJERA

6

6

U:AJIH: PUli UHA~t1 A
Companyia
dramàtica
MARIA
F. l.ADRON DE CUEVARA
AJUI taron. a 1es f> 15 1 mt.
a es lU"lò t obra ae1s germaul'
Qutnltro:

LA

ra

*- ----

~OMIQUILLA

~

Grand iós èxit
Es despatxa a comptadurla amb

dos diM d'antlclpaclo

fAC LES PER

A AVUI
TEATRES
Novetats. - Tarda 1 n it: LUbertat provlslonab.
Barcelona. - Tarda 1 nit: &Slete muJeri!S»
Cònuc. - 'l'arda: cUna n~.uJer deanuda•Nl': cEl bombre lnvlslble».
Espanyol. - Tarda: cCbent del dia• 1
cMJquet.a•. Nit: cEls estudiants..
Nou. - Tarda: cLos Clavoles», eLa Dolorosa• I cLos de Aragón». Nit: el: na
mtss màs» : eLa del n~.a.noJo de rosa'
Poliorama.
«La t;(llntQull1a».
J:'ronclpal l'ahce. - Ttu·ua. c.uuJsa i'ernanaa». Nit : eLa :E'aut:-.lonenu.
Romea. - .N:t: eLa pelln·oJa».
Gran Price. - Tarda: c.ua reina ho fa
tot. Ntt: cL'hotel dels tres copeu;•.
Otymp¡a
v•a.o votnpaoyJa ae vlrL
Bquestre
Vic.urla. - Ntt: cEl abantco )aponeu.

VODEVIL CATALA
V1slta López • dimenez Sales
AvUI, tarda, a les 5: LA REIN4
HO FA TOT. Nit, a les 10'1;¡:

L'hotel dels tres copets
Preus popularísslms.

Demà.

~ardu.

PASTILLES HERCULES

Teatre

VICTORIA

•

AVUI. NIT, a les 10. INAUGU-

R.'\CtO dc la tbmpo•ada_
leJ· :
PAI.iO ., QUI; LAS llAS! • 2on
GIIAI'f!)IOti liS!.IEYErUr.oENT LI·
Rlt; i!llkEN~ A E::lP.IINYA de
I O~'JII'(,I CD UU llTOI(:g I 2 actes,
de Nevra. Sandoval 1 rnestre do·
sep lhYll c:

eL

AuA1~ICO

MARGARIDA
XlRGU
la nostra gran actriu, tota volt!lda de flors, en finalitzar la represen·
tac1o dc Fuenteovejuna
~-

JAFU.'~ES

per
An&elola M:utinez, M. T.
Klem M. Tornam.ra, R1card May.
ral Jaumo 1r11ret, Vicenç Ana• i·
CI Antoni Garndo, I M . Cid. Da~;ÒI3.Lb nous rlt '"' casa «IU~.
Sastrerut d.e PERIS OERI11AN.5.
3b ;>ro!essors
d'orquestra,
ao>.
Mestre concertador 1 d1rector R..t·
mon Gorgê. Director artlsuc: lloaquim tt4ontero. A l'estrena a~:>st'>
tir.m e~:; seus aut.O:-tl. - JJ!i:M..-1.
tt;rda mauauració c.els vermu7s
Vtct.Orla. J.oA l:lu iACA .M.l!.t:> CA-

TEAl RI' CA TALA
CompanYia NICOLAU · MARTORt
Avui, tarda. a les 5.
EXH:

l.iHAl>i

Llibertat provisional
¡Una 1ntrtga d'amor que <~imr.;a
a LOlhOUl)
Nit, no h1 h a funció. - Uemà
t;¡.raa 1 uit:
LLIBI: fi 1AT PROVISIONAL

TATS A 0!10 PteO>.
vEiiiERAL.
O aO: LOS GUAPOS . LA TloM·
PRAN II.iA • I:L rt:NORoO MUSI~
CAL - I'<IT 1 diUmenge. taro.a 1

Llegiu, cada dia,
la nostra seccio de

nit. EL ABANICO o.IAPONES

TEATRE

1

CINEMA

GRAN COMPANYIA LIRICA
DIVO banton: P. H E R TO C S

TEATRE COMIC

Avut, tarda, 4'aO. Butaca. 2
ptes.: LOS CLAVELES • LA DO·
LOROSA • LOS DE ARACON. •
NI~ 10'15. UNA MISS MAS. El
¡nn èln~.

Avui, tarda, 5. ButaQues, 1 pta :
Acte 3er. dc EL RE.:;SALON CE
LA REINA: UNA MUJER DLSI\IU.
IJA. Cada nit, a 185 10'15. El a•an
CXIt:

La del manojo de

PALAU DE LA REV IS f A

EL HOMBRE INVISIBLE

ro~as

pel t.E'nor Antoni Miras 1 .>!tres
mtèrprets.

O l:.YMP

TEATRE ROMEA
hl•ton UO'll
Companyia Heredia .. Asquermo

;¡ ;)Q

LA

CAPI TAN

WtN~ I ON

La maJor atracclo del 'WONlJER
CIRCUSJ, d.e Londre!<, amll ¡e¡,
tse\"ea F~UEt:>. LLEU~::> ~lAltl~~
1 .BEL1..U:> I'OKUAD<.Mt.::> <1 b.UU.l.WOVD que actu..rall ;.oer ¡..orune
ra ve¡¡¡.Cl"' .. &rcelona a la

PI~ rA

~l~Uesde~~~

---------....................__________,

-COLISEUM
------ ----

Foa:ar del omema tUC1ona1

NUi:iU:lA

L:S111

AnJt, taraa, a les 4 Ntt ..
les 1J: UN COCKTAIL DEPORTIYO <Documental); PARA·
MOUtiT tUWS Ho. 7 (Revtstal;
EL RIVAL DE VULCANO (Dibut
XO~ Oi ... O Pe~ e) , I

tJiiHA

pet lmperto Arscnttna 1 Mt<1UII
Li.;ero. • l:ior= dc proJecclo : 4
6':.>0, 8 ::!6 1 11. -

NOTA: fJal'll'·

ra volta àel programa 8 les 11'
Es despatxen locnlllats pe¡ 1. la
se!:iSlo numerada del dtumena:e.
tarda, 11. les 6

LA

LOS MERCADERES
DE LA MUERTE

URQUINAONA

PATHE PALACf:
nlt:

DAMA POR UN DIA
Wvnne l:ib,on. b .15 1 ll'35
QUccrl rnAI U AL Uri. tittiJ:OuY'!
\Ï~nr.e Clbion, 4 I <llU. Ulli_.,.. UI
RUMBO AL CAIHO
<Miquel L1;ero 1 J.tsry del Catmen
(6:10

li

~8$0\C.

~.t:LA ,

coounua ::.e1ent U:O. A t'~
NO 1 ICIA<U~t DOCUMENTALS. YIAfCES eta.

I

lObOI

i DIBUIXOS

A\'UI, tarda a les 4:
EL ULTIMO fdlLLONARIO
fUm -.~ t(ene t.la1r. - <'<ll a tes
10. E.::>lt<I:..:>IA ue.

EL Dt..t.tUE DE H:ERRC

mitJa oe prognuua ln·
tere..sat~t 1n:ormac1o .:ltJ conill<>
te

ABISSINIA
... ~ t!eJ

• ·!:!

c.:;p.tn)'Ol amo el rtPOr·

Azana a rf.J .., .ú

t.U:lWlvo Cel Patoc Jourr.al
t<ev1sta rtm10a 1 1a torm.aa.,
CQI...J.lDeo ta, :
HERCULANO
Entrada: UNA PESSE rA

NOlA : l:.s despatxen localitats
numerades per a la scui ..
destrena de LA$ CRU.LA
DA~ i dies su~cess•u~.

------------------------------·

Llegiu LA HUMANITAT

T I VOL I

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

UIHtMA P AHI S

Avu1, estrena:

NIUO UI:. AGUILAS
¡ru.ndlosa producció. lnterpretad&
per Wallaoe llaery Robert Young
1r1nuroe n O·Sulliva!l___! Rosauno
Russtll. Pelilcula METRO GULD·
W:{N MAYER.

'l'AHUA, 4 , Nil, 114S: Rloard
Cor,ez eu

LA ,.. lJ t~ll ALt:üRE
K•lle 'fon Nau
en

1

Wd ly Fnt cha

TURANDOT
(Prtnçesa àt ChmaJ
DluM<. .... v .... !\1...-. ... :oi.-\L 1uao
O~i> ... :X <!e lo~htats Ptr il. I• llU•

\ittaca

d e. ~.um•n6•·

t&r"'a " ••·

•~
... .u• .Luu ..,~ \:1•-uw... ï. uN~ té·
... t:IA '-"'Lt., tlloL Hioc .i: 1-'i•rrt

tt.boitlUr t:li 0"'-íÏ'Uu . Lf.Uto,IN~• f
I :.t..<c;S; l:o•A o._ FilS-rA (Dl
UoXOIJ, '-a llit .1Veil06a loiiiiiCi U'

., .tuw en ta P:<>ciucolo:

VALSES DtL NEVA

VARIETATS

D1~na..

Frontó Pnnctpaf Patace
Avut, divendres. tarda: LUCIOE0.JlCt;io: 1 cont ra RlUARL.O
,tiARASOLA . t>oit: OLRUCEAliA CI::LA \A 1 COULra JUARlSTl I OUTlERREZ.

- - >----------~

1-HUHIO NOYEIAIS
Avui, divendres. tard:~.. a tes 4.
?al"Ltt a pala. PASTOR
UNA·
.l\hJI)(U coutrll AZú~M-~;NDl - l RZAY Nit a les lO 15: Partll 11.
c.ste.la ERDuL.A menor • BE
l:t:tO;'JOU
contra
URRU'llA BLENNER.
Detalls per carlcl!s

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

c~~,a

-

AVUI divendres,

~arda,

.1n a 1e.s Iu: t:lJE .'f

a Jcs 1

RUSTI~O

c"o bu. 6.0,uorJJ 1 cLo ~.¿Ut

llO(..Q CCh:~~» J. ~~~o ..-\wur ..:11 rut..a~
Jrl~. •A u .... w ¡..a:a.t ~.et~., 1 (I;......J.

rel

~~<.>ldaao •.
Latvla,¡¿ , - cMandalay» I cCao~.;to
111: "una» .
M¡¡,.,,a
c<;ou m111a c...m¡¡ama•
..... " CD...>uua uece.,n.. Ulhll~.ou» .

l\1.,..,.,..Jo-. .. C.

-

.....

u.-:'.1~

M1s.ra1. -

'-l"

.-.....& "'-GAJ.._.

f M:~,~~~~u

'

tu: -~~;~~rA~~

tn

•u.,utu:

hN ... ~~dOi•

Wt!l .. ~ :,...: ¡¡lt:UbaJt.

- ...e ut.(;.C.:.hJ. u.o ¡,roteCWJ •
'.:.u mala Cuui¡.Jililla.•
Nur ,a - ctw.;U•~ru eñ th!lra». &AAI
o.-.1ou .. 1 oAt ~;..,w.,.... u~1 cllr;>..wü
Poiir•S.
cl.uuL4Uut.• .. u . ..a uu. :..s. ~." ...

Cm jol 3 {Plaça del Teatre)
I e I t I o n 17431

..:~c.-

t" .. ... . .

(¡;ocumental en ct~lors>: LA CA·
kA'<IANA lJo::L ORI:: ~Ati O (Comt·
ca !lt :óhlrley Temple) ; CA~OLI ·
riA ¡.;,• t:L t.i;, I .. HfU UIIUIJ &SUI
ter Keaton) 1 el ¡ra~:d.ló" exlt .

LUJ 1Yh31 tfhU\l ue , k!11~

~rua, aiSMbte. etlrcua seusa
clOllal ac 1a vcrsto espanYOill ae.
ulat;li.ltlc llu~
LA DAMA UE LAS CAr.tELIAS

FANTASIC

Darrer dia ~ l'tor~.-e. ·ant film

El consejero ael rey
per Chve Broock •
Oema. 1:.:>1rlENA ae la procuc
Cl() c.u.F.A:t c.bi.rcaro~ . par Cu.•IV Froehc:h.

l'e~vera<1a

a

reapartclo Ut

Pa!ace,

••:omoo lll

...,~~.uua

l .. U \.Ua»
c ..... ,...
~t• ! c:La.a
~h.;.:j ~! ~ lmyou, :;,tr"'"'-•·

t.... . . .........

6.

......

\i lli:it

f"~ wll ~.t lnt•rta.
.. • ~ . . ""-uJlCJt=tt.U OtJ •
.t;>.iUI.o:O» •...:POH&<I:<S I UJOUJ)o>.lli
.... "r u-"""' OJv~ ~ .. u6• _,

JAUME PLANAS

tb ..... _.'"' . -

u~umoo al ~a.ro•.
Savor.
ul.,[-..:;a .:el cour!J~;te etlOJ)
""vun&t¡es
Sete.. ,
~nstes. UtoUJl-.-

• la .seva

ORQUESTRA

101•....... -

•"""'"' :,Vt,u .....

Sru•rt

oa ue

ld.S ..1\iliwl •

.i\..be • UI~ .._

,:,u

al-..~(c•

t.l!) l·

s,>-...".~..-~ol\.H)U»

•ta

CJEHVI ae

VER A

ORLOWA

LEONOR and GURRI
C.aoa ala. taraa

JAU NJ E

nit .

PLA~JAS

amb e:.a .seus DISCOS VlY::.\·1::.
Els lnlmttabtts creadors de l d~lZ

~" .... '1"''"-t•
UllJlllJV \..~:'11018• 4L
U•. e,JU11 '~UUH'.a» ,
Ta ••~
- ~.........11..tru J cUb ¡¡reoentt.
Wl.l>ltl)uòao.

•

Tr .oml. - ct:u m&Ja comp&OlaJ. '""'~
e:. ;aua ne..:e.,¡ t.i Ulllr!UO• .
a
Tetuan - • .l.ltn ,alà-s», cOe~ ~.te
¡:;; 111:&\·era• «VIO t:n la cau"•
T1VOII - •Lub m:.stor.
.:e tS:!S,·:l~
l,t .. IIIOaOn<&
C~l
Ulti:J;Q !llilll.
•· . ••• u. t.El 11--<t.:.t de ble:t"O•· ot
Vtrd 1•
.~ .. ena '"' ..:;~,u~.
caotar a .. ,._,. auL~<re.o•
••
Vol.... ar.:itiO<lJ" ae prun.a"er
•·~t.UUl:to aJ vBlrOJ
~~
W:..u.;r.a. - •~ unod.ll oe ta oli ..
ec .. 1 • •Jr. a\en•ureru &uaa.J, ,.
X1ie. - cEl correo ae ~baP
rel sold&uo•

I

-

CaJro»
~ai~.u... lo»
CLrt;z> .uuceros ow¡¡aJ•ea•

ifiU u we~ l. -

La Buena Sambra
A\Ul,

I< '

los dJt.oeeó aeatr ~:eu•.
t;n 18rtça, - «t'e(;,.l<v• de jUVCULUO
cUQ> CODQUl~~uuOt"eS»,
Eaptal. - cuvuue UII:DUii be pteul>ll•
~uu aveu.-.. ... o auu~U» 1 clres l.W
"e'08 oe:n"anesJ.
Exoelstor .
co:.~. pan uuestro oe çaa.
U!UJ 1 CtiUl)erSLlCIOD».
f'atn.t3IO. - •..t r.:.>u~_.~ro del reY•· Nit.
eLa wuma au;.onla•.
.r~twna. cl•Hou ou • I!Ullau.
roc ,,ou. -cvn~> 11• .na en rtc.llywooch I
cOa prescn1.0 a m: e61J088•.
Gora. - •una ao~rua sw t¡ua.J», eL.<

.......... L,l ._, ... ,

t

Caro ;e Lomb.rd eu

1

Un tllm àe palpitant acLualu.a~
I PrOàucclo PA~AMUUN1 ¡

pet Ceorges Arliu

La sambra de la duda

ACTUALIDADES

F EMI NA

RUMBO AL CAIRO
per ;,1ary del Garmen • MIQUel
L1sero 1 Ricard Nlif¡ez

AVUI coutln"n 4 tarda a 12'31J
Ext~ soroHos d.e a :.upell)rod.uccl6

,'ovU~1 .. 1

PUHLI

POL

AVUI, tarda. a les 4 1 Dit. &.
les 10:
EL ULTIMO VALS OE CHOPIN
tti<llàlllent carua¡
FIESIA EN PALACIO
per 1van t>etrov¡ch 1 Ca!TIIIa Horn

GI~EMA GAIALUHY~

~..,,..

CINEMES

METRO

PREu lJ•~Ic : 1 5o ptes.

PELIRROJA

--

At;UA ,,~A

CeD..a dl&, t&l"CI& I nit. li1ans
E:> despa cm a. 1 0-

tunctonr.. -

cMPHtS A UAPIIUl

eLa panera ue .a taortcar

cO.. presenw a mt espo.>a».

Arenu.
~.ua •e1110n Do84~"• 1 cEl bnodl6 ae la muerte».
Aolultolatl.
<.;uoceutraClo aL:.·
quwra •tep., Dlou•xos 1 t>oouclart
Aruo<u. - cnu1or toe muc.r.:• 1 ~oe L~ece·
su.a un protc~;tou .
Allorta.
cCúr<~-Wnes totos». c~n •
lt."..., del Cl'lmen».
Avu1suda
«..:.1 ra1·a1so .ecobraoo•
cA t.oua maqu1uaJ.
ti1s ue ta DIUC.L"I.e» I cOJ06 ~.>lll•ñu
bOit».
8u,liotlt.
cA t.oào ili<>~. «t eàOla»
~Uua< llt:Stll. eu dOlL~ WVOU•
1So5o,
cuto eu ta ""¡'""' 1 ~Awut <l<
o4aUn••·
duu""""
«Uoble SIJCUt:SLI'O», CJ Ub
•11;111 temenlllò»
drv .... u.,.~,y.
~Au1vr de madre.- i 4:~ ne·
ccsu.a un pro..:c1.0r~.
Cap¡tol. - c\_;uuua e1 tmpeno del cr1
meu» 1 c4 muJer ~onuuta»
Cll•liUnya, " U'uU1~411 IJIO.LUrraJ,
"o u~ eum . - «Mt:tcat.e:ree uo:: 111. wu~ne•
" umta1 - «oltmpre en DU ooruc.n:..
C~JU ao.veu ........ rú auoa.:».

-

te

Venu1ca SUJ,JCI'!J;·ouucclo cinema.
wgral!ca pe1 G• ace Moore dcJ
Mutrn¡¡ou um U¡¡cra Hnuse
ce
l'iova ~ur~ . P,-ti!;Uti: .Butaca.
a·ao A les 7 15. 2'~0.

10 llí:

D•umenge. a les 3'30 Bllt.&QUC!'
a 3 pt.cs.;
LOS
INTtRESt.¡;
CREA~v;, A lc,; 6 I 10 l;¡.
LA PELIRROJA

actü ... f;t~

ebres ,·towns e.~panyols
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Mat no fórem amants de la clandestmitat, per ésser un organisme
netament obrer que públicament na

~~~;a~~ ~u~:raaf~e:~ :m~

de defensar els seus tnteressos; no

mittngs 1 davant els Governs quan
Hom sap que a Bèl(tc.r. hi ha des bre ht va haver un iletrl(er augment ha calgut, hem demostrat amb una
.,,,..
de prrmers dany Ull G-~ \HI de coa.- de l'atur torçós, tot \ Oud les dades claredat mendtana que la clandes11J"li!J "
f' 1 "" u •met tr e
1
linó del qual torm.; psrt repre- del passat !.etembre ron.a\en a mar- twitat és el nostre refugi quan a
això, P<'r a evitar els essen tantS del partit Slll.'lJiista. tan car una dlSin.inUClÓ, (XIm t'.S pot veu- eUa. se'ns ilança; no la temem, perI
r t
traUs que PlUdUina ta perilongli.ClO
•
'l l'c:uè el nostre moV!Dlent en ella no
sigmfieats ~;om VaDJ'Pl'\'t•OE' 1 Hen· re a continuació:
t
~··:r•:•;.t,;;o.• .'"'·'-u•n-t.rtNrn•e•'•t•,.--11111!-- d'una snuactó mcomod.l, que cal ac
Agost, 1.037 590 •tics setmanals ptrd força, eficàcia ol combatlv11 ry de Man. Hom sap, tllmbé, que
tuar ara amb la maxlma rap·1esa.
tat; però tampoc no la desitgem
«El Mercan• tl Valeociano», ha pu-, aplaudlr. Baróow.. que estaba pre- en la lluita contra la c·rL>• - i, per perduts.
AlXo es el que el palS espera de la
eLm a regla ni norma, 1 la prova
Setemt:-re, 1.008.LJ1 ld<-m idem.
Connsstó pal'l::rmtmar!a p.r a uwes- bh~at en, ~1a d.. les b~ves ultimes sente, lo corucuta de t:sta maneta, tant, contra Ja seu e J•~uenc1a
Cal tenir en ~orn¡Jt '~ oue per als c1 això es que els nostres Estatuts
se 't'lll•d>o un pla
~1-gun nos :1a recordada, dlas pasa- l'atur forc,.-os
ed~~~s it:'~~~~. f~~~\asc¡s•e
tlgar aquest aler.»
mesos de I \ ·l / 1934 en què e!.tan legalitzats I que la nostra
mateixos
estudiat.
dcgud·unt::'l.t
I
preconcebut
~
artlcuexcereotes
sys
~è
~nbt:no
o
~os
19f9
en
comenzara
que
movumento
s
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A
1
~LO!>a ~~fega:~~ 'se ponen en ple y Les dades obtmgud-:; ~oort els re- no s havia posat en e>of't·,cló el pla. conducta orgànica s'ha conduit a
abogc.odo t.U su. PlOild.lllll pol ..¡ .,.v
! unlsoo 1 regida amb la llei del
clamacton ae la Repubbca, uben11a aplauden 'XlD l'liLusiasmo. 8e dan VI· sui tats .de l apllcacw ci :14 tt:st pla no de treball, les dades f• JUJ
~
Solldandad Obrera s'ocupa ae de peosannento conctencta, rellgtou. vas a la FralHilldad uruversul. se fan me:; que conflfm'lr lü test que
86, que donà legalitat a r organr.sAgost, 1.279.694
mc con!ederal.
Setedttlre, 1.275.256.
l'escandatos a¡er det JO<: 1 vol que asoclacióu; c!.l~entrahzaclóo del PO- d.lstmguen los ¡rallanos por su treue. 1 exposavem ahtr que o.:r a lluitar
Sl al.Xò es alxi 1 s'ha reconegut
No tu ha cap dub•e Que la tnteocontra
contra la cris1 eco 1:>11:1<-ll
es parlt ctur d'una ¡,,yada.
der eJecuttvJ, fw1ciones del Estada uca alegria.»
En 1&35, Ltaiia lanza sus garrus l'atur torços. no n'ht C'a prou IIID.b sa dJSmmuct6 de l ut. · r. especial· Lmplicltameot per alguns dels go«En Ja wuma S<;wiOn ueJ ~on¡¡reso limit•. das, ca'a de los parasiws lli! ta
at: los dlputaaos, :;e na a.iscu.wo esta soc1cdad, sohct:•ridad de 10!> PUtblo::., sobre AblSuua. A.nora aflrma que :.e 'reballs 1 u"'res pubh"U•.;.. smo que ment Ja que ·s rema··t..J. eL el mes
1 \ eroants actuals rebutgem aquest
·
.
"
.
..,
u
lederac~ón umveL"s&.l, supres10n de trata de un pals sa1vaJe. y que lla- • •
cuesLtón q¡¿e parecc una ue:nunc;a en Baucos
JUliOl, es la e lnseQu.'..tt't<. preVlsta purttdlSme de q.lé es fa gala • 1 recal una estructuració d :..o pla com- de
· s
y Bolss.s. etc., etc., na V"llldo l1a d esd e h ace ruarenta ano
, ·e !tat 1 de la desvaloració m'1J'f •ària lmpo- '
la sombra. be ha hecao un poco de
b
d
vtene
~
11
CélPtem dels Poders públics que la
•
v
·
s
es ' " ss
sufrtendo pacltnLE'mente Jas agreS1o- plet, d'acoi arn
,_
luz. :~:a sabcmos que Ja dl:nuncJr. esta a parar eu esto qu~ es ahora.
I sada com. Ulla úè ·"S P• li:> tres mesu- nostra organització entri tam be t'O
condtctons de cada pal-.
El caso ha <ldo oarto frecuente. se o es de aquellus baroa1os.
llgada con la cue:.t:on del jue¡;o
uC IFRAS
1 anem ara a ve.1re amb dades res pel Govern Van 2'ft..and., i a _la \.es de la legalitat que es marca.
Es el fasc1smo que s1gue su trayecEmprc::..:a exua•IJO.:U, que ucne e.su:nu.a un momcnto s.!ntlmental
cua tnt gatos. NI uno màs ni uno el Una
or
• ., de
la
que Slr\o'e de ba::.e u un estado de op1- tona 1ata1. l:.sta htnchacto de e:año- els resultats otJtl.tK••ts ;. Belgtca. qual va fer aHustó 1!1 l!t-l•~or Azana
l::iebn.tl
t:il
Jue;;:u
uel
monupuuo
d el d l.lr.'"'' g.. passat• ea genera1 perlsa
me nos.»
· ·
~·1an despues lo.> nes, de tanques de elementos de ae:.- lil\1 au\trlli , uc a\111 ei• mols
tres.... t 1es ha ·
1 l 1ocs, en e1 mttmg
tuOn Y se nprove....
JJ('rmlt·ecaO<J
Muilurca.
en
y
hastlao
<D.: «La Libertall.)
n
BL:t¡pca entre eJ:s. , 0 e<> <umpta ra- com a un dels mrtja •to; 11e lluita con· g~.ruuacwns: e DOli res ceoóres
su para que ¡.llJW!;l'a :.-."gu.r:,e e·,p.o- resortts ctel P•.ue. para crear un ulli- t1 ucc16n y ue :sotiarua.: ccsarea!>, m1e:o
, e: esser oberts sense excepc1 a tota
tanúo el Juaalt vo ue.;u~10 ac. JUC.,o. Lrum.-nto 1e ctspousruu, y los teu- tras la econonna dei pats va a la tJan, tur lor~o.s per mitjà ,...,.tJ, t-r~ parats. tra ta l~r 151 111 llObtr ~ PiliS.
Tal com es remar .11 • 11 en el grà- • la t'en1nsula, 1 la nOiitra propagan·
nomtJrf' de 'l.ll:3 de treball
~s a su st:rvtCIO :.e eu~oau 6a.l carruta. La s•tua~;tóu matena1 y et
Ctile pe.rm1so tema que danv el Uo· ri<
bterno. No sabemus s1 Jo u1o o 11u. de mulHlU uu s.stt:ma con aires de estado moral oece1.1tan una explObión sm~d 5 A ..e..t 813 .:r:... expressa He que uuem •iJUbht!.'\r tolllf en es- da perm~sa sense les traves que
~ a\111 ¡ anul:leo · que no es factn el·
R
t.s ,
els
d
q
ell.tenor. ual:a pretenae aplicar aJ pet u. ·
bOiO sabemu.s c¡u.: el «groU¡Jlen> ma. l•Ovll>tma ..:ono.:e¡>dóu po.tt.ca,
•
resulta ; •0 t.1 P1a oost: 1
La ten na del &taa o sobcrru1o exteriOr los do¡; mas e:;LablectdOb. Per· d una manera .nol. u' ~s grauca la tu llir
}or de la t1mba na de:nunclttt.u a al- - «Es
ct:pclons si es pellS& realment en
reha
bClm
.s.
Un:
Estats
als
dlce el ex munsuu de Ju:..~,·: a pelrll. el atra.:u .\o se ye1gue d.e:sd.e- I ver1tautc s1tuac¡n de ra tllSI. ja que velt
¡;Ulen.
1
1
que es preapaivagament
aquest
I
que
tet
e'
Bell!..:,
·•.
>é
tam
marcat
d'o¿Por que no se ha dado el nombre mussuuano Allredo Rocco, recteot~ llosa j altiva comra qurcues prden- nom :,ap prou I.>C qJ.e <:.1 H<>mbre
,
començat &Ona.
de este ~eúor'l ¿Por e¡ue no se h11 mente fallè..:1uo- no e!> nueva eu dau ts.orburl >. ~wtan las tmscs bt!· brers en atur torçOs p .. , t:sser reia- la rcpre:;a del :reo~ 1 . .JR en
les tn-1 Per conducte d aques• Comitè ezp¡an•.:ado ctaraml!nLe ame ta up.lllon •c:.t.lldau Pvrqw: la prolesa toda la Ucas y las arrC'ganctas unp.,nallstas: ttvamcnt petrt, ,, en ca11 v1 haver-ht amb multa mes mtensh~:.
t.'.:ii!Uela de 1Jc1echu publico. EMa t.eo- «<?on Grnebca, sm Umebra, contrL1 una e::.cassedal de '"'•l• pruu gran dust.nes que trebalie·J ~el consum posa el !lector mes unportant del
publica este escu.nCiatoso <~t:tlal!.?>•'i
Hay mar de tondo. Pero pueaJ su- r.a ha tnseluao &!empre que la so- Gmebra»... <tSJ se apLICau .a.~ S>l•ILI·J per a perwrtllU Ja v!-:1; CI un poble. 11110le<:llat - ram del Htllt, tabacs, proletariat espanyol a l'opmió Pú·
etc., n•tntre que . bllca 1 al Govern, el seu destg fercedcr que 110 pttsc nada, porque l!:s- IJer<.rua no P.S del pueblo, smo del ndocs, ~aAmhb'tapre~os ,el mapai del motmes. Grnduant la Sltuaci':> "~'~' rnlt.1a del sabttte::s, . CUU'S,
n1t
le al tza l'
t d
esul
,.,
d
..
.» , . e10 es.a vez e JUeg
!!.Stado, prm..:1p10 aflnnnao por toclo::.
paña es el pals donde se ooL:.L co11 los
g 1 r orga zac16 a
e
• ven
mae..ttos .:tt: Derecho pubbco ex· dlSI.illLO. Olros valort!s mas tuert~s e nombre d'ourers pan•11 :.o es tenen per 1es m ustnes pe::~'l.r1~ ~ e1 r
mayor intensidad el ilujo y n:UilJO tranjero e tallflllu y basta de mu- mteligentes be mterpoucn. Mussoluu en compte les mdu~, ,"e" que treba· tat obLmgut e:; molt ll't'l.YI! remar- ' ¡;uè com a productor s pertanyen. en el proceloso oceano de la pol.ttca.» cnos de nue:;rrus jurtstas, que en el advterte el ';)"i gro y ensaya un cam llen nomes uns d1e.s a 1rt setman~ cable. .::.·espera e¡ue •'\ rt>presa del · el Comll.è NaciOnal.»
campO polm :o se declaraban despues b1o de ,àc.Jcl\ Quiere razonar. qu1e- 1 que, pe1 tant, nmb o& u ~~rada set- treuall en aquestes •nd·tst1 1es serà un
NECROLOGICA
hoecalb o d~mocratas, sm dudar. Sill re coovencer Hace la guerra, pero manada que atxo .~<prt:l-~t.ta, els o- 1et quat. P.S porti r·o.:n.• ~tameot a
embargo, de la patente cont.radicción hnbla de paz. El baron de Alos1 ad· brers atectats 0 ,, prll'l hl pas cobr 1r la practica el prOl"-'.:1 1 de grans
Ha mort Enric Matas 1 Goozàlez,
s oecP.s~it lt" Comptant treballs elaborat. per hPI.rl de Man.
m1t.e ya 1a \'ecmdad del delegado
en que se elll'<•nt.r&ban.
m tracló ex-prestdent del Smdicat Obrer •te
.
·
·~ ~
. <<Supct·iu1ldt•O de lines, suprema- etiope. lnclu.:.o se aceptartan w1:u. 1es seve
«-Oye, Pu:hr : haçe un gris que
. ¡ Joieria 1 Argenteria. Ha. mort jove,
<la C::t os
Temm doncs.
cia de la fuerza.» «Toda la legtsla- sanciones medt>tadas. ¡La sanc16n doncs, el term~> •·11 ~ SEI mana! de
corta el cutrs.»
per cada mes de la mutihtat l.·iS tlt>balls pu- als 39 anys, quan encara podia e.juEl corresp01.sal a Madríd de La ctóo fascista nende a realizar est.e moral, no unporta! ... Pero es tarde dies de treoall perd tts
<De «El Sol».)
. dar força els seus companys en les
para retrocecler ni para desvtar el mes. n partrr del m •s dc març del bllcs a1llats sense urmt-< U n1 uo1- 1
Vanguarctia ens diu:
concepto del I!"Hado.Jt
tat, 1 que en la ll~itd. C" "l.lra la crist, lluites a favor de la classe. Era, en...«De esta manera, por VJ.rtud de Cll!SO de Las cosas. Hay dosc1entos corrent any,' tmdrem.
«<.~ue saldrà de esta lnvestlg!ll:lón?
Març, 1.516.109 dtes Sf'tmanals per- cal procedir sel!'umt w caml prè- 1 sems, un ferveat catalanista.
El ioterrogante està en todos lo.s la- la guerra y del fascismo. després dc! miJ soldados itahaoos en Ab1smia
El Sindicat Obrer de J oieria i Arvtament traçat d'arn;~ nmb un pla
bios, y como si no estuviese ya bas- siglos de mdlsl.·.plma y de ncgllgen- y se han necho enormes sacr11tctos. duts.
ls i s1m
···t ls
ter'
conjw1t de reor¡an.~aclu ecooòml·
Abril 1 . 202 .6~ tde.n fot:m.
la CJ.!estlón del régt·
taote cargado de electrictdad el am- cia, volverà ltaha a ser una ¡ran na.- Ademàs, esca
soc
1a prega a ...., ~ e
geo
.
.
·
enconpodria
democtacta
Una
men.
biente, la verdad es que se adnerte cion militar 1 guerrera.•
l'entera
assisteixin
que
patitzants
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l<:it'no
tdem,
95ti.735
Juliol,
el
Italia
en
Pero
solwrón
una
tnu"
demouti.llaje
del
dificw~ades
Las
difusamente el anhelo de una gran
1
rament. El fèretre sortirà avui, a les
Durant els mesos r. agust setemla oación no exisparte de los dlputados de que pase cratico para •r al compàs de las an- Estado no ext,:;te.
11 del mati, de la casa mort·Jòrla
fast·to. Es Mussoliru. La
algo. Y en esta ocasión el anhelo no sias y de las mcestdacies publlcas, Ja te. Es el Mus..<;Oitni,
'
carrer de Sarrià 24
con su doctrina,
rolec~iva las aogustias fi. !talla de
pa~te .solamente de la oposiclón iz. neurosis
•
I
1 qwerdista, slno de otras zonas dia- nancieras, la honda lnjustlcia de un sus métodos, !>US exaltadas ambicioNOTICIARI
econ6mic<. en qulebra y todo oes y sus ar:-ogancias desafiadoras.
metralmente opuestas, como los tra- sistema
I nglaterra nene la presa y no la
conjunto d1verso de los efectos
diçionalistas y Reoovación Espaii.ola, el
e mcluso de algunos pcqueii.os y ais- morbosos "e la postguerra ayudan suelta. Hace ¡,Jgfu, tiempo, MUilsollm
Associació de la Premsa Diària de
tales desvarlos y a hi està, !la mante, pron unció palf' hras imprudentes para
lados sectores de la rnayorla. Pero la
• Barcelona. - L'Associació de la
•
•
filosofia fL~cista, la oueva civl- la tranqullidad de Ioglaterra y para
«AMO R A LA CU LT URA
para que suceda .ese «algo» que tan. lización
Premsa. Diària de Barcelona preg~
ocaslón
Ninguna
Europa.
de
paz
la
burla
hace
que
t¡,,;cio,
del
-¡QUé gusto poder seguir las ope- tos esperan, han de pasar, según pa- del derecho, rrpudia la débll demo- mejor que la ocaslón presente. Una I
1amb tot inte;Ps a1r seus associats que
raclones en ol Glo bo 1... 1Para que rece, algunas cosas y transcurrir bas- cracia que ~s slgnc de espirltus dé- gran fuerza de opioión mundial se
«El fur sempre arbitrari de la po- · èlviduals I collectlves que l'orgaols- . trametin com m és aviat millor els
dlas.»
tantes
luogo dlgan quo la guerra no llusbiles, desdeii.a los fucros del pensa- alza contra la~. cavernarias concep- Uttca, :,igui aquesta moderada o .10, m~:~ confederar 1 els seus homes: fil butlleLins que els h1 han estat t ratra!»
miento, Y que bajc su ropaje de es- clones del faselSmo mussollano. En etrs obliga a publicar aquesta nota, que exposem i recaptem és el trac- . mesos per a rtnscripcló de l'entitat
<De I<El Diluvio».>
trépito esc~da.loso Y su jactancia este caso, como ha dicho Leoo Blum, demostració viva que no tots els ciu- t.e just que ha ide correspondre-li al Cens electoral obrer.
,
sup~rior, no t:s otra cosa, C'n defuu- «las fuerzas dP agres16n son al miSEls que no hagin ~ebut 1 esmen ·
que el cuito a la fuerza de las mo tiempo las fuerzas de aprestón.» tadans espanyols gaudeLXeo de !es al sector proletar que representem,
Es així com el corresponsal a tiva,
Las nuevas naciooalidades y los mateiXes prerrogatives que la Cons- sEnse que exlSteoo aqueJ.Xa tam1t- tat butlleti poden soHtcltar-lo direcsociedades onmlttvas.
Madrid de L .. Publicitat qualt/tca
La era fascista empleza en 1922. pueblos débiles serào los màs lotere. titució republicana els concedeix. [ z.Jció equ1vocar que tots els nostres tament a la. Secretaria de I'Assoct&·
la situactó present. Nomes ll sem- El programa de 1919 se ha desva- sados en que triunfe el prlnciplO de
cló (Canuda, 13, 1er., 2na. Tel 11921)
L'anhel reflectit en les notes do- governants han emprat.
bla absurda? Vol dtr que només li necido. El fa.s.:to, una vez trlunfantc, la seguridad <:.Jiectlva. Para ln hàbil nades a ia Premsa en general pels
sembla absurda?
se entrega a los mayores excesos. Per- diploma.cta lt.glesa, t.a o lnteUgente, prohoms de la Wlitica espanyola d'alebritats del cant de la nostra èpod
·
·
acorrala mata al adversarlo, ademàs, rungur.t1 ocastón mejor para
«Totes s,questes dades serveixen s¡gue,
adueña de la prensa, exalta la alejar su pehgro defeodlendo a1 pro- consegmr la pau esptrltUa1 e tot f-I
per a augmentar la informació, però se
ca: la. gran cantatriu vienesa Lotte
id<'ales de clvilizacióo y pc.ble, demostra que no és mes que
tiempo
p1o
ambiente
borrachera
la
En
vtoleocia.
no pern1eteo de fer vat!cirus, diflcUs se llega a la mayores aberraclones. la postbilldad d~ una paz futura es- Lon desig exp.JSat per a captar les
Lehmann, considerada com l'artista
de formular en una Sltuació tan ab·
més completa pel seu estil, la seva.
esfucrzos para consegUlr· Simpaties en futures etapes.
surda com la pre:sent. La ComiSSió Los crimeoes del !asclo son amnis- table. Los
veu I el seu extraordinari sentit muEs una dolorosa realitat el tracte
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tes las legin11es que los comlcios.» cierto de •OS pueblos . cada Estado, alt
tDe «Heraldo de Madrid».)
tabl' Q t t d e
conllada al
res.
c¡Todo el pojer para todo ol fa~cis- grande o mmusculo, ueoc un voto.
!1° e uar e e , or- Lehmann i Marlan Anderson, pot
,
t~
mediatitzat
tracte
aquest
Avui
La
LOdos.
a
eqUipara
mo!» «IntraJISigencia absoluta, teó- El derecho los
Orquestral de 1 As- donar-se per descomptat que el curs
ilnsttlut
de
da
presenciem
quan
commuttat
seva
la
de
garantia
Ja
es
colcct.iva
rica. y pràctic:u «...ya sabéls lo que segw·tdad
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Abismia Mbia stdo admltida en la blo ltal1ano es la primera victlma de ardent detensor de les llibertats toe. Parlament de Ja. Repubhca hagi de
BANDA MUNICIPAL AL
Bonaparte va entestar-se a OCU·
dedicar les seves energ1es, les puquPs Soc1ednd de lllaciones en 1923 contra la maligna llebre que el despot1smo
PA LAU DE BELLES ARTS
par una vacant a l'Institut ae
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a un quart
\Olurncn
1 encara de¡¿ éuer. I bé: aques·
Jt
Pero el mdlClO no puede quedar In· ~cno. Lerroux oomo eu el que nhora
os son e crtos .}
d
:o¡
1
.a nomenada per a ta constitUCIÓ te
1 ,.
~mgrcs sera lll1;1re, com de costum. ta acta cliu ai:rt : Bonaparte, 305
I
'
os como autores, real- movt~do en el ambiente. El ~diclo pr'side el seiior Chn.paprieta. s:·tale-1
~Cauca de Pre\•ls16 Municipal arn~ ~en~ ~J
I lacces del pubhc ni gran Saló de
vots; Dillon, 166; Montalembert,
Ics motivo bastante para e-dm una mooslo para que se \ea que la 'liolunb
s
Se'J corresponent reglament
del Palau de Belles Arts s'eFestes
~b aquest projecte hattrem acoo- ta ~o~~mar~ ~u~~~~~u~trnJndo has- ràptda 1m·esugadón que depure he· ted rectora dc es'os ltOblemos estA
total 624. és a dir l'èlzte dels
j 123;
fectuarà per la porta pnnc1pal.
~P=t:da por el j':,fe dc ~ Ceda. pregunta t.1 Sol ¡ Ja les àb l
JalUl~- areg¡ - que en fo{llla mu- 1fué que se sohcunran ~r· los ~~~ eh~ y determine conductns.
calcultstes, matemàtics & geòmeHom la avment al públic que les
e a ea
'
. ¡TO!!~ ~daraJ'd&rd a abso-l .Cgüents·
·
): nos cncontramns con que los be·
~ ts els Ajuntaments de Cata· 1 distas m que se Pldieran por nlgunos
tres )ranceso, no varen saber ¡er
portes del gran Saló d F
·
n .a que en
a so
chos \'!t'Den nuevamente--c locesnn- 1ut.a ~ e an
p
• .. Qílcdin assegurats d'mcendl5, di tad
una su.ma de tres sumand!! t UI va, e estes restat's
«Ahi'Jttl bien: ¿qué pasarà d
w;uente-a darnos la razón en Jo que todos los momcntos ha e:•ustido entre
~ ..ents, pensions. JUbllaclOn<;, •:n ' pu os e~ e1 ar1nmento.
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J oan Prat ...... ...... ..... .
J oan Pous ..... ........ .
J osep Segura ... .......... . .
Martí Arena s... .. . .. . .. . .. .
A la memòria. de Macià .. .
Jaume Moral ..... .
Isidre Mainê ... •.• ... .. .
J osep Flores ... ... ••• .. .
Joan Alarcon ......... . ..
Un company .... .......... .
Ramon Vallespir .........
J osep Sànchez .......... . .
Manuel Gascon .•. ... .. .
Francesc Villegas ...... . ..
Rafael Andreu ... ... •••
J oan Sangenis Pedret .. .
Guadalup e H.oca Vilella .. .
Valentl Mias ... ... ... . .•
J. B . ... ... ... .. ....... .••
Una noia, de Gràcia . . . . ..
Un grup de clones de la
casa Fabra l Coats (set.
mana :J) ..... ....... .. .
Un matrimon i català d'esquerra, amb dues nenes
(quota setmanal) ... . ..
Companyt& 1<"'-abrll 1 Tèxtil
d'olis vegetals (2.'" veg.).
Felisa Rius 1 ~ andalús
catalanist a . .. .. . .. . .. . . ..
Josep COrbeta i Met (quota
mensual) ...... ... ..... .
Ram on Passolas (quota.
setmanal) ........... . .. .
J . s ........... . . ........... .
F idel de Grà(".Il:l. ..... ... .
Manuel Figut::rola .. . .. . .. .
Enric Lacoma (quota setmanal ......... ... ... .... .
Família. Sa~rra ... ... •..
Família ::allete ........... .
J osep Ca.ñi.zà. ........... ... .
Quatre d'EsGut:rra ........ .
Angelinu LòÇ>ez... ••• ... .. .
Delmir Sper t .. . ... ... .. .
Eulàlia ......... •........•. •
Teresa. ......... ........ .
A. P . ..... . ...... ... ... .. .
Teresa Bartoli ... ... ... .. .
M. Pastor ......... ....... ..
C. Pèrez ... ...... ........ .
R. Moranxo ... ........... .
J . Bnmo ......... ........ .
l ja dependent a. de sempre.
Sanxo ... .. .......... ..... .
Curet ........... . ........ .
J. G . .......... ..... ......
Mercè Castellnou .. . . .•
Bonaventu ra Andreu ..•
Conxita. Pujaaee.
Rosa Datriza ...
Maria Pla nas .. .
Maria Torr ~s .. .
Teresa Bosch ...
Pepeta Guardiet ... ... •..
I la se··a filla ... ... ... •..
EnriquP.ta Bori .......... . .
Francesc Pera ... . .. ... .. .
Els nens Este\'e I J ordi Co-lomé i Campos, a la memòria d'Ignasi Iglésies ...
Enúlia, producte de la rifa
Una. mare i dues filles vidues, d'Ole&1. de Montserrat .......... ...........
Agustí Mesiss ... ••• ••• .. .
Amadeu Vallverdú ...... . ..
Pau Sarrà. .........
Júlia Olivar... .......... . .
Carme Sabate ... ... ... •..
Teresa. Sabaté .......... . .
Maria RoseU ... ... ... ...
Teresa Beltran ... .. . ... . ..
ELS OBRERS D'ESQUERRA DEL «BAR NURIA»:
J oan Batet ... .......... ..
P ere Cruells ... .......... ..
Joan Peña... ... ............
Valent! JordA •••••••.•• ••
J osep Pujol . . • •• • •• • ••• •••
J osep Jordà .......... .... .
G. F .......... .......... . .
J osep Diumc ... ... .........
Angel Bou ......•. •••••••
Francesc Ba1a¡uer ... •..
Un bolxevic . .. . .. ... ... •..
Conxita Serra .......... . .
Un marxista ........... ... .
Guillem Fnzlo ... ••• ... .. .
J aume· Cond!s .......... ..
Una. esquerrtliDL de 4 anys.
Xavier serrll.l"'a ...... ..... .
Antoni Navarro ... ... .. .
UN GRUP D'EMPLEATS
DE COMERÇ :
Freixa.s ......... .........
Tuset .......... ........ . . .
Ràfols .......... .......... .

Roset .. . •••••.•.. •••••••••

Balaguer ........... .... .. .
c astells .......... ........

Deliperi •.•.••••.• ••••••••

CUbas .......... ...........
Antonl CUello ... •.• ••• •••
Manuel Cuello ... ... ... .. .
Cervera ... ...... .........

Mo=nl ... .......... .....
López ... .......... ..... . . .

Guarro .......... ..... .. .
o erman .......... ....... .
Albart ..••..•.••. .••••.••••
V. B .......... .......... .. .

GRUP DE TREBALL A·
DORS D'UN., IMPREM·
TA I LLlllRER lA (38
vegada):
Josep Xlool& ••• ••• ••• •••
Josep Girona............ ... .
Manuel ~orrue.l .......... ..
MIQUel Vi:ial ......... ..... .
Anlador Ga.rCJ.a... •. . ... .. .
J aume To.t-res ... ... ... . ..
Florenci RoV1.l8. ... ... •..
J aume~ ... ...... .. .
Alfons t.ia.rcet ... ... ... •..

Josep Cañete ......... .... . .

2'-

Manuel GutiÈ'rrez ........ .

3'- Elies Bosch .. .......... •..
1'- M. V. B ......... ......•.•
l'MAQUINES.
C. G. S .......... ..... .
10"- Emili Moreno ... ... . ..
S'Joan Bargalló .. . ..... .
1'- H. Herran .. ......... .
2'- Joan Amat . . . . ..
R. S ......... ...... .
2'- Josep Vilaseca .... . .
V. G .......... ..... .

8'- Pere Muns ... ..... .

R.osa Oro mi ... •..•••••••••

Telm Monterde ........... .
Emili Mira.vitJes ....•••••
J osep Pane .... .... ......•
Antoni Campman y........ .
Un matrimon i de Lleida .. .
Un esquerrà del Pla de Ca,..
bra ..•....... .. ......•••
Un esquerrà de Graus •.•
C. Balaguer .. . . .. . . . . . . . ..
Els nois de «Cal de Baix».

s·-~

1'- Joan Gil .......... .••..•.•
Joaquim Canyisà ... ..... .
r- . Emili Centelles...•.••..• ..

l'MINERVE S:
1'- M. Barea ... .. . ..•..••• •••

1'- A. Beamonte ....... ...... .•

1"- J. Madrid ...... .. ....... ..
2'RELLIGA MENT:
2'- J . San ge:ús ...... ...... .. .
J. Planas .......... ...... . .
2'- J . Cortès ....... ..... ..... .
E. Ràfols ... ......... ..... .

2'- J

2'- A. Jover ........ . •.. ......

20'- A. Major ........... ...... .

3'- GRUP D'OBRER S DE LA

CASA A. CANTI (quota
setmanal) :
12'- Napolaó Cortma.s ........ .
2'- Ventura Artir,.as ... ••• .. .
2'- Domènec Boyé.. . •. . ... •••
Joan Motins.. .. . ... ••. .. .
2' - Joaquim Ricudo ..
1'- Manuel lsart .. . ........ .
2' - Antoni Cabot .....• ••••••
Francesc Herman ... .. ....
4'- Maria Seroa.. . .. ...... .. .
1'- J Elionor C9tvlt ... . ........
t•- 1Joan Mest1 ~s ...... ..... .
1'- ' J oan Sib1na. ......... ..... .
l ' - LI. Q....... .. .......... .. .
1'- Joan Sandoval ... ...... . ..
l ' - Jaume Mart!... ... ... ..... .
1'- Pere Serra ... ......... .. .
1'- Isidre Mont':!rde ... .. .
O'SO Francesc Soli ........ .
0'50 Mi.quel Mayol ....... ..
o·so Josep EstiH•' ....•.
o·so Esteve Mu
. . .•. •••
O' SO Josep M01h o<·de .. . . ..
0'50 Pere Falcon
.......... ..
0'50 UNS S 1M P ATITZAN TS
2"50
D'ABISSI NlA:
2'SO Miquel Prats ...•.••.•. .•
3'- J. P . .......... .......... .
4

......

2'- A. N .. .... . ... ......•..•• •
1'40 Teresa. Vinalxil. ... ........ .
'¡

J. P ...... . ... .. ......... .
Conxita Viñals .. ....... .. .

38'3S El nen Canul Gurrl .. . •..

camil Gurrt ......... ..... .

UN GRUP D'ESQUERRANS DE MOLINS DE
23'REI:
J. Serra .. .... ......... .. .
2'- J. Roca . .. ... . .•••••.•• .•
1
, 1 E. Turradas .. . ... ... ... .. .
M. Ambros .......... ... ..
M. Cuyas ........•.. •.•. ..•
2'S. Ferrés . .. .. • ... ... ...
1'- P. Sabad ........••• •••••••
1'- 1 R. Anglarill .......... .... .
2' -~ S. Pla nas . .. .. . ........... .
A. Mata-s ... .......... .....
5'- I M. Valls ......... ...... .. .
4'- R . RUbire ......... ........ .
2'- &. ~ Vilaplana ...- ........... .
1'- 1A. Ferals ......... ... ..... .
1' - M. Miró .. ....... ........ .
1'- J . Badia .......... ....... .

0'25
0'50
O'SO
1'1'0'50
0'25
0'25

o·so

~:= ; A.

I

A. J . .......... ....... .

D'ESQUE RRA
REPUBLICANA
D E
CORNELLA DE LLQ.
BREGAT :
1'cuscó ............... ..... .
Costa ..•...•.••• ••••••••••
- Font ...... ••••.••••• ••
~.- Joan SOlà ... ... ... ... •..
, - Marti_ Pau . .. . .......... .
5 - 1Jeroru Banyeres ... ... .. .

1't:-

10' - 1 x. x .......... .......... ..
2'30 A. Segura . .. . .. ••• •.• •••
~:g~ LI. M...... . .....••••• .••••

V1cenç 8os . .. ... ... ... .. .
~.- · J. Vallhonra t ...... ... . ..
1'- Manuel Navales ... ... •..
, - Josep Nadal .. ....••••.• •••
1P. P. P. P . ......... ... .. .
~;= Joaquim Saloni ... ... .. .
,
J. Valldoriola ... .......
0 .50 J. Colominas ... ... ... .....
0 20 Clltt_oi~à . .. . .. ... ... ... .. .
Manne ......... ... ..... .
l ' - J. Cunill ... ... •.• ••• •••
1'- J. Torrent .. . .......... .. .
Didac Figueras ..... . ..... .
Lluis Torres ... .........
"~::'- E. Manera ... .. . .. ...... .
~
Una que més forta és .. .
1'- ~s~eensc::;dài. j0a~·c():
1'
me. .......... .. ...... .. .
,- Lope Inse. ... .. ......... .
1
o·~ Josep Balada. ••• ••• •.••.•
,
Josep Fabrés
•.•••••.•
11'- Pra.ncesc BrU ..•
.. . ... ... •..
Amadeu Pahlssa. •. • ••• •••
Arsemi Fernàndez ....... ..
Sanmarti .. . ...... .... ..
,_ VENDREL
2._ CENTR EL REPUBLICA
2l ' NACIONALlSTA 1 SlM·
,
PA1'1TZANTS:
2. - Un simpatitza
nt ... .. ••••
2
1'- Pere Bonsom.s ... ... ... •.•
,- Enriqueta Bellvé .........
1 1
Dolors Bonsoms ... ... •..
Elena Cregut ......... .. .
1,
Vicenta. Cregut ........... .
,- Adriana.
3, - Ramona Baldris ... ... .. .
Baldris ... ... •.•
2
1 Pau Baldris .......... .... .
2
Anton Pamlas .......... . .
1,
Josep Güell .... ..... .... ..
Serra ........... .
2•,_ Francesc
Isidre Jornet M. . ..
2
IJuls Gulxens ........ .
2
Pau Bo .......... .... .
J. s ....... .......... ..
J aume Tous ... ... •..
5'- Leandre Solé .. . ... ...
2'- Jaume sanalva ... . ..
5'- Josep Ferrer i Berenguer ...
2'- Bonaventu ra. COmpanys ...
1'- Josep Constant! ..... .
2'- Salvador Esvertit ....... ..
1'- Anaclet Vergés ... ....... ..
1'- Salvador Julivert .........
2'- Ramon Babot ......... .. .
2' - Anton SOlet ...... ........ .
2' - Anton Casellas ........... .
1'- Salvador A.iXelà ... .. .
2'- Un d'e~querra .......... . .
1"- s. Altès ... ...•....•.. .•.•
2'- Jaume Nin .......... .... .
,

1

1'-

I

o·50

rSO

1'-,

,=
o•25
.=

2'- Joan Cañas ... .......... ..

5'- Joan Fortuny ... ... .. ... .
Pepet& B ......... . ..... .
Francesc Farreny ... ... •..
Manuel Orpinell ... •••
J . s .......... ......... .. .
Amadeu Vidal .. . ..• •.. .. .
1'- P. l\1artorell .. . ... ... ...
0'25 Alfons Santacan a ........ .
1"- Salvador Giralt .....•...
0'25 F'r&.nusc Claramun t ...•..
0'25 Prancesc Arbóo . .. . . . . .....
0'25 Fellx Mañe . . . •. . ... •.• . ..
0'50 Pere IJevarla ... ....•....•. .
0'25 Tomàs Pallarés ..• ••• •••
o·so lsidre Jornet 1 Casas ......

Andreu RoseU ... ... ... . .•

de desacatam ent. però després de la
prova. testifical les moditicà en el
sentit d'apreciar a més un delicte
1
1·_ d'atempta t a l'autoritat :per la qual
causa demanà que s'imposés al del
1.- j banquet la pena de dos anys, onze
1.- 1 mesos i onze dies de presó.
1.El Tribunal fallà d'acord amb la
petició fiscal.

i:= un dels guàrdies municipals encarre-

2.- gats de detenir els captaires.
1.- 1 El fiscal en les seves conclusion s
1.- apreciava únicamen t un delicte

1.-

¡-·=

0'50 Lluis Casals . .. . .. ... .. .

0"25 1 N. B ... ......... . ........ ~
0'50 Penya «La Pinya» 05 v.)
0'50 Uns voluntaris d'Esparre0'50
guera .......... .. ......
0'50 Martí .Rlbas .. . ... .. . ... •..

0'25 Andreu Es tragues . .. ... .. .

2"l'-

5,.:_

0'50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25

0.25
1_
1:1.-

4'- CENTRE

6' 0'60

0.50
2.1.2.CompMeg ué davant aquest Tribu1.- nal Francesc Cascales, acusat d'ha..
2· ver-se insolentat a. Manlleu contra

0'25
0'25
0'25
1' -

10"-

3- l

*

DO S AN YS DE
PRESO
SUPOSAT
ATEMP·
PER
T AT CO NT RA UN GU A R·
D IA

Un idealista. ... .. . . .. ... .. .
Llu!s Pla .. .......... ..... .
Angel Martorell .. . ... . .•
Amadeu Martorell ... ... . ..
Pere !vern ... .. ......... .
Josep Rafecas ... ..• . ....•
Miquel Mart!n ...... .... . .
Emili Vallvê ... ... ... •..
Pasqual Casanova. .....••.•

Baltasar Vidal ....... .. .. .
L. N. T .. .. .........• ..
Lauro Jumoy ... . ... . .
C. C. R ...... . ..... . . ..
0'25 J Vidal i Caneta . .. .. .
1'- Jaume Romeu ... ... .. .
0'25 Emlll Milà . . . . . . . . . . ..
0'25 Manuel Domingo ... . .... .
S. Mañé ..... .......... .. .
O'SO Josep Torelló ... ... .. .... ..•
0'50 Anton Galofré .......... . .
0'50 Salvador Ribas .....••.• ..•
Carles Mercader . .. ... .. .
1'- Tadeu Vives ........ . ..... .
1'- Joan ! vern 1 Arans ......
0'25 Isidre Aymeric i Pamias .. .
1'- Duval !vern Arana ••• •••
o·so J. v. s ....... .......... ..
0'50 Anton Chesta. . . . ... •.. •••
Francesc Pagès . .. . .. ... .. .
Segap ........... ....... . ..
J osep ~el'!lades i Barbes ...
Manuel Garcia Hemànde z
0'50 J. P .......... ... ........ .
0'30 Joan Miró ... ... ... ..... .
0'50 G. B .......... ...•.•... .••
o·so Enuli IJaó .. . ..• ... ••• •••
0'25 Lluís Corbella ... ... . .....
0"25 I J. V. C . .. . ... .......... . .
O'SO Un maqulnlst a del Poble
0'25
Nou .......... .......... .
0'25 Maria Vila (una velleta de
0'25
75 anys), (quota men.
0'25
suat ........... . ..... . .. .
0'50 Dolors Cerdà (a la memò-1' ria de Macià) .. . ... . ..
0'25 Un.:ó de t:-eba lla dors del
0'25
camp de Santa Maria
O'SO
de Miralles ... ... ... . ..
0'50 La filla d'un calderer ...

1.1.-

1.1.0.50
1'1.1
0 ·-

o1~

2.-

Un baturro ........ . ......
Florentina Puig .. . ... .. .
Grup de la Forja Girona
(tercera vegada). ....... .
Quatre amics (quota setmanal\ ........... ...... .
Carme Pastó, a la salut
d'Azaña ..... . ........ .
Id., ld., dels consellers .. .
I d., id., de L. Caballero ...
Salvadora Pastó, a la salut
d'Azafia ...•.. ... .....•
I d., id., dels consellers ...
Un grup de catalanist es
d'esquerra de PREMIA
DE MAR (17 vegada) ...
J . Blanch, de Premià de
Mar ..... . ........ .... .. .
Els obrers de la Granja.
Viadiu (secció Cacaolat) :
Els que no hi han anat .. .
Els que hi han anat ... . ..
Un Q. S. E. L. M. Q. E. P.
Enric Lis bona. ... . .. ... . .•
Grup de cambrers ........ .
Per Catalunya . .. ... .. .
Jaume Muntané ·... .. .•.•
Mari!Jo Gastearen a... ... .. .
Familia Cuminal .. . . .. .. .
A la memòria. de l'Avi .. .
Grup d'esquerr'"ln~ Gtàcia.
Anna Fort <quota setm.)
«Arminyo» <quota. setm.) ...
Trinitat Vila de SOler
(quota mensual) ........ .
Enric Garrjndo (q. mens.)
Familia Ga.ITindo (quota
mensual) . .. .. . . .. . .. . ..
Nostre ajut als ea.talans .. .
J aume Arles ..... .... .... ..
UP grup de litògrafs de
T. G. LI. S. A. (40 veg.)
Casal Nacionalis ta d 'Esquerra dels Dtes. 9 i 10
Una catalana filla de Barcelona .... ... .......... .
F . D......... .. .. ......•••
A. S. A. E. (33 vegada) •••

I

0 .50
0.50
0.50 UN

1.-

GRUP DE CATALANS D'ESQUERRA:

1.- J . s .... ......... ...... ...
1.- M. F ....•••••• •••••••••• ••
D. V .......... ... .........
1.-

1.- B . B .••• ••• .......... .....

1.- E. B . ...••• ··• •.••.••..• ••
1. - A. H ....... ... ......... .. .
2.- M . M. .......... ...........

s.-

E. P . .......... ........ .. .

1.- M. C.....•• .•••....• ••• ..•

26.- P . P .......••• •..••••.• •••
2.- J . F ....•..... ...••....• .•

J . M. ··• .......... .... .
3.- SOLSONA
(13 lllsta) :
1.2.- Celedoni Pla ... . ........ ·1.- E. Belasc ......... .. .
2.- P. Mosella. .......... .... .
2. - C. Mollns ...•.•..• ••••••
1.10 P . Caubet ... ... ...•.•••.
3.- E. Feereny ......... ..... .
Un adm.irador de P. Me,s..
tre .. .... .......... ... ..
F . Piulats ........... . ..... .
J as":> Queralt .. .
3.SO Josep Solé .......... .....
1.- J Colilles ......... ..... .
1.- Valent! Messana. ... . .... .
1.- P r ' Caelles . .. ... ... ... .. .
2.- Francesc Viadiu ... ... . ..

1.1.- LLEIDA
1.- Cervera .......... ... ..
2.- Capdevila ......... . ..
1.- Vilà ...... ........ . ..... .
Sabartés .......... ....... .
1.Masó ......•.• ••.•.•.... ..
1.Cisteré ......... ........ .
1.-

1.- Segura ......... ........ .
1.- Pereña .......... ....... .
1.- Rey ..... .......... ....... ..
Arqués .. .•..•..
1.- Xuriguera
.......... .. . ..
0.50
1. 1.- BERGA
1.- Josep COma .. . ........... .
1.- J osep Vilardaga
1.- Llu!s Ribera. ... .. .
1.- Joan Coromina s .. .
0.50 Josep Ferrer ... .. .
2.- .Josep Fornell .... .. . ..
o.so J oan Tela. ... .. .... ..... .
1.- Jaume Tela ........... . . ..
1.- Pere Camps ........... ... .
1.- Capdevila. ...... ....... ..
1.- Antoni Puig .......... .. .. .
1.- J osep Solvons ....... ..
l.- Dolors Ferrê .. . ... ... . ..
1.- Antoni COSols .......... ..
oso J oan Boixadeu ... ... .. .
Marta Saló ..... . ... .....•
1.1.- Ramon Fustaquer es ... .. .
Josep Prat ........... . .. .
1.J oan COmpany ........... .
1.Josep Vlla ... ...... ..... .
1.2.- ...scpa Cutol ........... .. ..
;~c!l S ·t·..ona ........... .
l -

1.2.- Vicenç Fornell ·::. ·::. :::
J aume Penel ... ... .. .
1.-

1.- Josep Farras ... ... .. .
1.- J osep Cosols ... ... ... •..
1.- Dothenec Soler ... ... .. . . ..

BRO.~DdEifï

TRIBUNAL D'URGE NCIA

0'2S E. P . .. .......... ...•.••.•
0'25 J. Bofarull ...... ... •....•

2'3'1'3'2'-

'

ARRIBADA A L ot~ DRES DE L'AVIADOR H. F.

1:-

i:=

l .1.1.1.1.1.-

HA

EST AT

i.. , • .iul

CO NDEMNA T

vtUU QUE A SANT

AORIA MATA
PAN Y SEU

UN

COM•

També es va veure la causa que es
2; - . segueiX contra Leandre Moliner Ar~ = ' bella, que estava acusat d'haver mort
1~- a. la platja de Sant Adrià, el pa&Sat
2.mes de juny, un individu que havia
1.- anat a banyar-se junt amb ell.
1.Segons l'apuntam ent el processat
El famós aviador H. F. Broadben t que intentà bat re el rècord d'Austràli
1.- 1portà a cap et seu delicte amb un
a a
d'interrom pre I per a ter un atur forçós a Basra, ha arribat a Londres. des Anglaterra , però que hagué
1.- ganivet de butxaca.
d'on pensa sortir el dissab
to
per
tal
de
reemprend
re el seu intent de vol rècord. - L'aviador fent preparatiu s par al seu viatge
~-= El processat en les seves declara.
(Express--Foto.)
1:_ cians ma~festà. que el mort que es
1.- deia J oaqmm Moreno, a causa ct·una
3.- discussió U ..:lavà dues bufetades que
Colònia, explicant l'ocorregut &lllb
el fer en caure i una vegada a terra
2.- se li tirà. al damunt
agafant una peel retrat del pnmer PreSident de
1
dra amb la qual li volia escla!a.r ell
Generalit at de CataiWlya, e1 ~
SOQUE RIA, 8 i AROLES , 2
cap. Davant d'això, es va treure un
prou
plorat
Francesc Macià..
5
·- ~ ganivet que portava a la butxaca 1
Estava aquest retrat al lloc Illes
Demà, dissabte, dia 26, comença rà la LIQUID ACIO
2.- intentà defensar-s e com pogué. Li
viSibie del rebedor, damunt d'Un •
TOTAL per retirar-se del negoci
6
parell de radJ.o 1 sota d'un rellotge·
I causà. lesions que a la Casa. de So- ""!!'!'!!'!'!!! """'!'!!!'!'!!"
'!"'!'!'!!!""'-.'!'!!!..,.!!!
!""'------"
'!'!"'!"'!" '!!!!!'!-'" "!!' doncs be, ha desapareg ut d'Wl.ll
J cors, on fou assitit, foren qualifica~--- ------- - --- - - - nera rrusteriosa sense que nmgü en
S.- . des de lleus. pero, per dessldla del fe.
1.- rit se U varen infectar i li van cauQuè
hi diu el Sr. Codolà? sàpiga donar raó. Per demostrar el
R
sectarisme de l'esmentad a Direct<Jra,
~·50 sar la mort. Tant ho eren de lleus.
·
que pel seu propi peu s'adreçà, dessolament direm que a més de I>Osar
lO.- . prés d'assistit de primera intenció, al Declaracions del guardià
en pràctica tota mena de coacctons
que
tant als nens com al personal sui).
k= l
foren favara- va resultar iHès i d'altres per·
altern perquè comphssin preceptes
confessionals, els qui a ixi ho fan
2.- bles al processat car en les seves de. sones Una
denúncia faies veuen recompem ats els diumen.
t .- claractons manifesta ren que era
Pel que es veu la indignació ma- ges,
s.- I sona de molt bop . conducta i peren
que sa «La Voz Confederal)) nuestada
d'una manera tan osten- cu:ent sortir de missa, amb un suesmorzar, del qual estan Pri·
no acostumav a n i • barallar-se ni a considerada inductora del fet sible
per
l'opinió
publica amb motiu vats els qui no hi van. De la. minva
4.beure més del compte.
del
tancamen
t
de
la COlònia PerLa prova testifical, admirable ment
El J utjat número 11, al qual ha manent de Berga, ha .influï"t en en la qualitat del menjar d'ençà
1.- diri:ida per la senyoreta Margarida correspost el sumari per l'atemptat
de
]
l'ànim
del senyor COdolà Gualda. que ha. desapareg ut l'Ajuntament
1.- Escoda que defensava el processat, què foren victimes els e~pleats
de
.
Però
solament en el procedime nt ja. d'esquerres, remetem al lector o les
1.- fêu que el fiscal modüiquê s les se- la presó, ha _pres declaració a dlverque la trajectòria iniciada segue:x familics dels nens. Elles mateiXes els
testimorus.
I aplicant se a les ltr
1.- ves conclusion s en el sentit de quali· sosEntre
e · M 11 • informara n àmpliame nt.
aquest han desfilat
. .
.·
a ~ 0 lòmes
Com a darrera informació, una
1.- ficar l'ocorre¡u t com un homicidi en el jutge l'esposa del transeüntdavant
J osep mc1p~ls del nostre AJuntamen~. Pro- pregunta:
¿La mesada
lloc d'assassin at, com havia sostingut Rico, que resultà mort, i el pare de va,~~lXò
per
é~ el que ha succe'it a. la la senyora Drrectora depassada
en els primers moments.
la. COlònia
Rico, els quals no han aportat cap Co.oma Pwg (permane nt de nens).
Puig a la Colònia
25.La pena demanada pel fiscal va és- dada d'inter ès. S'hau limitat a dir
de Sant
Aquesta Colònia constava. habi- Hilari va ésser en Municipal
concepte de fun.
ser de dotze anys 1 un dia de presó i que sa.blen que havia de passar per tualment
de
cent
places
1
actualcionària o bé és que la Co:òma MuS.- deu mU pessetes d'indemni tzació a la aquell indret 1 que res no pochen
dir ment ha quedat redulda a 36. L'ha- nicipal serveix. per
anar a estiuejsr
referent a l succes.
familia de la vfctin:::J..
El mort deiXa dos nens de vmt i ver-se tancat un PIS 1 un menJa d or certs funcionan s privilegiats?
El se·
30.I..e defensa demanà eu forma alter. cinc anys respectiva ment: Hom ha f3. creure que
es .e~ Ptlln:e~ pas per nyor Codolà. té la paraula.
9.- nativa o bé l'absolució o una petita lliurat a la seva farrúlla 6'50 pessetes
a la seva desapanc1ó deflmtlva. Per
1.pena pel delicte de lesions.
• • •
que P<?rtava. l'interfect e .i un anell i contra, el ~;>ersonal doc?nt, q~e cons0.50
El Tribunal aprecià l'existènci a una lllbreta que ~ copterua notes.
A la. Colònia Permanen t de nenes
1 ta va de s1s places, a ha VlSt aug10.- d'un delicte d'homicid i amb les a.teTambé va declarar la portera d'U· roentat CI! dos més, o sta, vmt. «~>rentara Alsina» per no es.;er
40·- nuants ""de. defensa incomplet a per
ia na ~~:~tad'alli a la vora, la qual .~.v.a Quan al persona! sub¡;llf!.ern. ~r i.!O menys, de 50 places amb q\iè Comp~.. ma
r que no va veure els ~ue ésser menys de deu. ha passat • ta va ha quedat red.uida a qu~ t-10
2 __ qual causa condemnà Leandre Mo11- disparaven , però que
eren mês de
5.- ner a lo. pena de dos an.. s, quatre me- tres. A ella li trencaren un vidre
de ~n~e. De manera que J?er 3? nens, podem assegurar si la minva eo d
5.- sos i un •.Ha de presó 1 deu mil pes- la porteria.
1 AJunt~ment té 19 fu?ctonan s. ¡En· nombre de nenes ha estat compen·
7.- setes d'indemni tzació a. la familia de
També va prestar declaració l'amo 1 cara hi haurà garlaires qqe posa- sada amb l'augment en el nombte
12.- la. víctima. ra temps que ha estat en d'una. ,botiga de plats i <?lles que
de funcionari s, com ha passat amb
2.- presó preventiva serà. descompt at de ha a 1 esme~tat carrer. Digué que hi ran. en dubte_ la capacitB;t adminis· la COlòma Puig, solament sê que Ja
un
tratlva
dels
<nHustres
amiCSll!
la condemna
dels projectils li va. trencar uns objec- 1 Bo serà també fer conèixer l'espe. Directora que venia actuant feia
·
tes que calcula. que valen unes 4'50 .
.
.
més d'un
a aquesta part sense
pessetes.
rit de catalamta t 1 respecte els pnn- cap nota any
desfavorable ha estat r~·
Aquest testimoni no va veure els: cipis constituci onals de què està llevada per un
senyoret tot just
que van prendre part en el fet.
posseïda la Directora de la susd1to. sortit de la Normal.
Encara va declarar el guàrdia de
presons senyor Monteagudo, el qual
- - -- anava amb el company mort i el fe12'50
rit. Va dir que a la presó solament
havia tingut un incident amb els
pr~ i encara fou a la primera ga.
1.50
S."'reus r Jbentats
no tingué importànc ia. Ha afegit que
7.50
mat no havia estat amenaçat i que ,
al moment de l'atemptat va veure ¡
tres o quatre individus, sense poder
precisar-ho, i que dispararen uns 60
1.trets.
1
0.50
Declarà també un vel I un noi de
totes les marques
O.óO
catorze anys que presenciar en l'~
0.50
temptat. Han dit que els agressors
0.50
eren més de t res, puix
tres foren
0.50
UN SOLDAT FERIT, MEN· els que s'adreçare n als que
que volien a0.25
TRE NETEJAV A UN FU- . gredir, però que uns altres que es0.25
SELL .
I ta.ven més enda.rrora, gl:'liOll en t.P..r0.50
Ahir al rmgrua. quan estava ~ete- , ra. també dispararen ; tot seguit
de
0.50 j~n~ un fusell àel cqs ~e guà~~a. a cometre l'atemptat marxaren
tots
0.50 1 edifiCi de DtpeJ?denc1es, Militar~, rap a.l taXi, on hi havia un individu
0.50 el_ soldat del ~gunent d Infanteria al volant. Van veure el qui esperava
numero 34, J esus Heredero, 9-ue pres- el volant del taxi, les senyes del qual
ta servei d'ordenan ça a Auditoria, se coincideixen amb les que ja havia
do- I
1.li disparà l'anna aml:l tan mala for- nat
Aragó, 270 i 272
1.- tuna f!i.le una t:ala. 11 travessà el braç xe. el xòfer al qual fou robat el cot1.- dret, mnq orúici d'e~I.tr ada per la.
' Passeig de Gràci:=~. 45
Les noticies que hom té al Jutjat
1.flexlln' d~ cot.ze i sorttda per la part del ferit J oan Rod.riguez Fresno
1.- ~terior. de l'avantbra ç. qu~rlt d~ que conÜnua en el mateix estat: són
Telèfons 11550 i 11559
1.- prtmera mtem;Ja a la. farmacia mlltEl Jutjat continuar à les diligències
tar, fou després traslladat a l'Has- en dies successius.
1.- pi~, on els rr~etges qualificar en la
La Policia ha detingut al barri de
1.- ferida. de pronòs~ic greu.
les Drassanes un individu que, se1.El jutge cte guardis. que era el co- gons ha denunciat una dona havia
1.mandant senyru Urrutia, començ&. a pres part en aquest atemptat'
1.- instruir l...s dtJlgènci~ del cas i esS'ha pogut comprova r que ~
Ahir fou alliberat el conegut di·
1.- Ugué a l'Hosp.t~ militar per tal de t~va d'una venjança personal. trac·
El derectiu de la C. N. T. Joan GatCIS.
0.50 prendre declaraCió al ferit.
tmgut ha estat alliberat
2·Oliver.
LA CAUSA DE SANT BOI
D'~ltra ba!lda, amb m~tiu del des-La Company¡ a Telefònica posa ...
Ahir al jutjat número 2 continua- cobnm.ent d_ un_a rmpremta on s'edtren les proves de plenari de la cau· tava et penòdlc cland~tí «La Voz cone1xement dels seus l:lboltalS I PU·
1·- sa que s'instru~Jx
blic en general que, d'ença el dia ¿1
pels fets ocorreguts Co1_1federab I la detenció
1.- a Sant Boi el m& d'octubre de l'any diVl~US. aquests han estatde tres in- del corrent, el servei de conterenci es
posats
a
1.- passat.
la disposició del Jutjat Instructor per entre la. Pentnstda i Mallorca t'S
1.Assistf a. Les proves el lletrat se.. aquests. fets, dels quals hom creu que presta des de les H a les 24 noreb.
1.- nyor Aymat, 1 entre els testunonls Poden .esser Inductors, perquè
1
en J'ul-¡ la qual cosa representa una major
1·- que declararèn figura el cap
de la t~ ?-Umero de «La Voz Confederal» facUltat per a tots aquells que utt- 1
1.- guàrdia civil d'aquella població.
s incitava a aquest atemptat.
Htzen el servet teletòn.ic.
1.1.DTU GL"NCJES A LA PRESO r------------------ ~
1.Acompany at dei seu secretari. es· 1
GRANOLLERS
1.- tigué ahir al mati a la presó model,
Ordi 20 pessetes els 7J litres.
el jutge senvor Martinez Peñalver,
que practicà. diverses dlli:ii:ències reia.
Cn·ada, 14 ¡..e~ettOs eL:> "d.l utres.
1.- cionades nm~ Je~ causes que instrueix
M o;esl:, ~4 pcs.sc:..cs elS 10 llUt::::.~ ~
1.- pels fets de Vilafranca., Manresa,
!\!.on¿ete:::., ;:¡Q pé;S.:.ete:::. els j() u:.re
1.- Navàs i altres
Cibroi..s, :;.O pe.:>sttes els 70 hltt:S
1.Fa\es, 24 pessete.i els 10 utrts.
CONSELL DE GUERRA
1.PER A AVUl
Veces. 24 pessetes '-'·"' ,(j ¡:trt·s.il~
2.Avui, a les deu d'aquesta maU, a
P.<~.t.at.e:::., 20) pessetes els JOJ q•~
3.- la sala de C<Jnsells, de l'Edifici de
AmetUes, de 60 a 75 pessetW> eLs 100
2.- Dependèncl~ MtlitarJ. tindrà Uoc un
qutloo.
1.- COnsell de guerra, pe.r a veure i fa.Nous, de 80 a 100 pessetes els 100
1.- llar la cau
instruïda pel coman- I
1.- dant jutge St!i·~o Galan, contra els
quuos.
1.- pa.t.sans ·os.:n Garcia Martinez 1 Pere
Ave.ua.;.jes, 45 pessetes els 40 QU U<'
ei!
2.- Lorente Agwi;~.r pel suposat delicte
ca~..a.r.)e5. de ~o 11 2~ pe.sseu~s
2.- d'insu a força armada.
70 quuos
3'- grobl UNiònrnp1 enendct.eU
1.Gallmes, de 12 a. 20 pe~tes par ~
s·- ------~·Pollas\.res. de d a 14 pessete.. el pa
-----1.re li.
1.- Vicenç Puja! ... ... ... •••
1'Conills, de 4 a 5"50 pes.o;ct<> un.
1.J osep Colom .. . . .. ... •..
1.1.- Ros.end Solanes . .. ... . ..
Ous. 4 ;)() pes&U'S dvttcna.
e5r·
1.1.- Antow Puig ........... ... .
Pvrcs g:"o:i.SS:.lS. 3 ,)() ¡>f'S5eteZ
3.I - J osep Tugct . . . . .. .. .
2.nusera
l.- Joan Coso[ont ... .. .
2Vt.'C.t:!l!'. de ;r2tl a 3"50 qullo.
1.- Ramon Pujol .. . . ..
2.50
Vt~.l.}ut:s de <!"4:::.1 a ~ '~ ..¡ut!o •
1.- Joseúna Rodrlguez
2.50
Ro·.:~Uons. d'125 a 1 W U1ura. t.e5
2.3.- suma I segueiX .. . ... ... 1.54.463'.~ .:capució de merCói' pesse
11
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Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VEND ES
carrer de Pelai, 8?

Es la ve~itab!e rematada d'oca·
sions en tota mena d'articles,
al preu que en volgueu pagar

Tots els dies a les quatre de la tarda

I

I

en

I
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ELS FETS ES REPETEIXEN

Jocs Florals de Mallorca
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ECOS

LLEGINT ••.

FaJsedats i iniúries en una obra de consulta

L'arquitecte Gaudi, un dels més
hag:n produït Catatun¡¡a,
tou com scp tothom un f1¡novador
or¡ginalrsstm.
DE LEON MO USINA C
Ell certa ocasió el comte de Güell
Léon Moussmac es ben co•.egut a li va e11comanar la construccfó 1 deCatalunja. .nalgrat que de totes les corcu:iO d'un d'aquesta ttpic8 bancs
seves nombroses obres de cncca, de qUB servet.Xrn per a d1posttar cànpoemes 1 noveHes sols n'hag¡ estat I ttr&. L'artista acceptll. l'encdrrec, petraduïda una sobre el cmema SOVIè- ro trigà. al•11• a executar-lo.
tic.
-Ja. pen.:eu amb allò! - lf deia
Ara acaba de publicar una nova de tant en tant el vell ccmre.
nove!:la, «Manife:;tation mterdite», . - St. Però, encara nJ he trobat
· dir:
·
que es,
•tre e1 panorama gns d e càntirs a propólit per 4 insptrar-me.
¡· t ¡ li
f
d
ac ua
teratt.ra rancesa 'tmag¡1 va. provar en tot aauell temps,
nació, com W1 arbre en el desert.
ctintirs de terrissa, de llauna, d'aM:cu.ss:nac !>Proflta e1 proces de ram, de vidre. peró, res no li plavUl
Sacco 1 V&nzetb 1 la seva execució, prou.
set anys d.,¡.¡re!· de ...ot•demnata, per
fí1u que un mati emprtmgué,
a pre::.cntac·-m.:. lc3 repercussiOns joiós, et 00'1tte.
d'aquests 1et.s entre e. pro:etanat
-Ja m'he imaginat un cdntirl...
pansent 1 la. seva magmhca reacció. Utla cosa e:teepcioJtal! ... Un càntir
Però la fase del llitn-e està. en el de «rejilla»...

MANIFESTATION
INTERDITE

gran~ que

l"'tDlili~~Mia [11a1f ~ un ~amll~f
m~n~r~uil?

El proppa.ss¿~ cLumenge se cele1
!lra al Teat.re Principal ht festa dels
J<X-s F lorals .1e Mallorca. orgamtza.ta per . «A~'toclaC!ó oer la CulLura. de Mallurc.t» L'e.;ccnan e;;tava
Recentment s'ha publicat el volum se, puix q\Je arribava. ela hora !neI adornat amb dumasso..-. vermt:l.s,
corre~ponem a l'Apendlx del 1934 de v1table de la guerra contra Espana»,
In collt:ecló «t.nClCtopecua Espasa».
a dlr
continuació
per
sense cap ensenya. A .a dreta pren.
di vemnt
O•tJ·u de
l'anya passat
es feiaque
1 ntol~
Ondem l'atenctó de l'empresa e • 1 ""'
.,illere.n se
. ient els representants del
tora respect{! el commgut 1 el to de rabie la \ida dels no catalans a la.
M.un1c1pl
1
...1 senyor Josep Sureda,
rartlcle
sobre
«Espai1a».
en
el
qual
nostra
terra.
1pre;;¡dent de ll!.nUtat orgamtzadoes ta mstona dels !ets polítics o.:;orParla llargament de l'assemblea
I ra
A l'esq.-er,·a e. J..arat qualllicador
1eguts l~tny pa:;sat.
dels propte.ans catalans a Madnd 1
tilgna el t.rel.lall r. O. C., IniCials dlu que l'acte tU¡gue gran ressonaoQuy de Maupi\Ssant. el geni fran- no existeix. quan la llei es lletra compost p.-1 !~< poel.I!:;Sa Maria An·
que, a tenor de la J.JlSLa de colial..o- c1a «por la cuanua Y el gallardo escès, el rrull•)l mdlscutlblement dels morta. quaq tota noc1o de just!Cia tònia tia.va ¡)res!dcuta, Llorenç Hiraaors, co,e:;ponen a Wl t.al J. omas pintu de los asembleJStas, pucueodo,
contistes, posa pr01eg a un lllbre - desapa reix, h ¡¡rr. VISt afusellar umo- ber Miquel F'eua; Agusu Caivet 1
Urt.s 1 ()Ument cognoms que caldnl. con razon,
callhcado como resurlhbre meravellós del qual ens ocupa.- cents trobats er. un carni 1 condern· Josep Tou:; . Moroto Actuava de
reterur, com els duo catala pert.a· ¡;;miemo del espaliollsmo en la r~
rem com 51 fos edlt.at avw- <.le nata com a SúSplt.osos perque tcruen secretari el ~enyor Joan Pons MaruyP.nt a l'escola del dúunt MarSillacn. gtòn autònoma.»
de Vsevolod U&.rctune, t1tulat «La por. Hem VLSt matar gossos lligats a ques.
desvet~tament progre.ss1:.1 de la cons• • •
Sembla 1mposs1ble que una puouRenunc1em a reportar totes les coGuerra».
la porta del ::.t.u amo per prova r reL'alcalde gest(lr declarà oberta la ciència. po:itica. i SOC•aJ d'Lln bon
En un acreditat comerç de tora cacio de tal envergadura, com «E!:uCl- ses que diu en l'intent d'hLStonar els
Guy de Maupassant, com tot esser vòlvers nous: hem vist metrallar, resta
1
segwuaruent
ta
pres1denc1a
Pètit
burges indiíerent, ()ou::.tant RI· de Barcelona va entra1 un dia un clopedla t.spasa», que prete revestrr- fets d'octubre; com a ep1tets mes
!ntelhgent 1 am1c de la numruutat per plaer. VI\Ql•t?. estirades al carn¡.¡,
-Maupassam uo era d ac¡utlll> que sense cap raó pel gust de disparar del Jurat pronu11c 1a w1 cun pana- chard, sap de corupta!>lutat.. provo- capellà de r>osc: amb el propòsit de se d'una valor cousiderable - supc- suaus prodiga els Insensats 1 saJvages
~t
d'ena.ltl
ne
,
cat
per
,es U1J. u·:• lCie" que, malgrat
b
e
. ta a
nor, pero, les dlmenswns ae la perduda tlns la sobnetat de l'ooserme
creu que per B(·abar amb l'exces de els fusells 1 rt!.lh després.
·•
·' n. a 1a 11engua. 1 e 1 !a seva In .,e,·en_c.la, : 1 tt:rel' ~ , de.· compraalr-se ro " P r.. ;: una sot t11 · col.leccio a la seva quallt.at mterna- vador que aspua a escriure la biSpoblaCIO cal romentar ht guerra, smo
D'això se't~ d.lu no caure en el poeta Llore,IÇ "''~' ur dJScurs no~
•
A" 11
casu ment 1tom , ...via esgo a en t~ametl col.laburadors tan mediocres, tòna. N'hi ha prou d'esmentar un
que cal empsendre treballS perque mes groller mhtenal1sme.
tabillSSlm 1 protUI.d ~tudl de l'obra cas dels .:ondemnata oe Bo:,ton. A· aq~ll moment la peça de merino 1 encnra amo treoatls plagats d 'me- fet 1 una aprt:eiactó.
e1s homes v1squu. en pau- era eueEntrar en un pals. assa.s.5inar l"ho- d '.l!;n Uost.a 1 LJobera.
qut:at es el l{!Oib de «Mamlestauo.. negrtt.. Però, e~ ve•tedvr no es ~,;a xac~1was 1 conceptes subJectius, que
En relenr-se al requenment fet pel
llliC de les !!:Uerre:.. Abonunava d ellel>
SegUidament e. Sl'Cretari del Ju- interdlt.e» -;,:¡,~C<J 1 Vanutt1 en són tcrbar gens. 'I regUB det prestatge desdiuen de la senetat ObJeCtiva de Pres1dent Companys al general Baarnb t.r:l passió &mb tan encervament.
1
rat, senyor Pons, lleg¡ et ver~cte els marurs 1 un home de 1a cla.s::.e una peça vermella i començà a des- l'hLS..onador, per caure en aprec1a- tet, assegura que, en rebre rohCJ que
que quan la s~va ploma n ha na de
segilent:
nutjana é:; •'htrvl mvoluntan. Tot plegar-'a
I ClOns mes proptes d.Lln !Ull penoalS- equell ll tramcte, cel Colll!lndante de
01 r quelcom no semota~a PIU> ~~ cou·
• ·
. tlc, tan ten<.lenclòs com ba1x de sos- la cuarta d.lvtslon orgamca et.u.rego a
tista ag1l 1 -t~Ul dels cont.t:s curulls
La Flor Natura: es atorgada al lUXO
pre:.eot a.• eu un est.l1 vo1gud a-Perdo11eu JO no .~ót pas carde- trc.
Tauler. como unlca contestaclon, uno
d'mt.t:nc1o, llet ger:.. unes vegades. ae
poeta Glllll•.m U>.om !kl ta seva ment sec. nu.
11al, encara - leu el bon mossen
I
L"escrlt que comentem, és de puma de los ejcmplares que terua preparatons senume.l•.at les altres, 1 sempre
poesia: «EJ~ \.&.nun:. de l'amoni el
Aquest ;;¡•,re don<:S, tlxa, al ma-Alt! ¿Però es que voste no sap a puuLa uua demostració de la smuo- cos proclamanào el estado de guerra»
qu&l acompli..I!Ya la rema de Ja Fes- te1x temps que un htvment de gr.tn que arut no·nes venem roba 'verme- 51tat, uo Ja. d·un nome de dreta, 51110 1 Uespres u aque:;t altre htlseJament de
~A
Per a. Ma..:passaot la guerra era I
1.8, senyoret-a Mèl.rlll dc üraua t:ía1· força emouv~ dc la mstona del mv- lla per a mtanes? Acabat hom ta a w1 monàlqUIC ae1 mes anacrowc la realitat, queda JUdlcada la valua
una obsess1o: I'OCUiiVa, la repugnava,
va 1 Font. .. .. p...sldencta
Vlment oorer, w1 eplSvd de la rus· fa tenvir ¡ ~ht guanyu mAJlt, cre- c¡,pcnt wcLatorJ:U· Ptr a demo::.Lr~tr- lustòr!Ca del que Orts 1 Cilment pula male1a ...
S atorgaren l.&.moo 1 >~> accès!il~
tòna de Pans. del PariS revomclv·
•
ho recollim, a I atzar. alguns passat- blica en I Enc!clopedla Espasa.
Mnupassaut tema uo gran cor.
L'Eng,aLJU& a la pue:,¡a: «Bosc nan que •lc> \%CUL la ConvenclO I gu~~ni~ma Qtte el capelLà va quedar I ge!c~Ï~~~~o~e despres de la mort d r·apr~fCIÓ que completa la tòmca
LlegiU el ¡.¡roteg escnt Ja tant&
anys 1 que ~en.ola escnt en els nosprolanat» dt Mlque. .to'orwa.
la Commuue::.
convençut 1 dòcil . va aaquinr el què de Mac1a, LerrÒux , conhava ter-se
r~;r~sslóesd:~uefs;~· ~~of~~~~~~r~:.
1
tres dles.
Igualmeut awrgaren dos accésLa slg!Utkar-¡o prottmda d aquest lt defen.
s~us els vots de l Esquerra. D1u . de dl u que es malmele l'OCasió, per part
• • •
sits a 1 ~ng.taLlna.
lhbre. a ~na const.~.·ucctó 11~orusa 1
• •
.
.
' ::ianju.rJo QUt! les «preterttas nazanas del govern Lerroux, per esser « el mo.
La Guerra! Nomes de pensar en
, La V!O)a d 'o r d'argl"nt fou ppr a le3 seves perspectiv.·s ens !aran
Ulls !rare~ que te.nze71 coHeg1, va- e~ Marruecos lo haman aureolado oe mento propiCIO a gobemar dlctawa.qu~::sta para•llt. so.relxo un t:Xtrem¡.
la. poesia: «Jeslll> 1 Mana>> del 1:' nurar més en.ht de.:s objectiUS un- ren cndar el tamprsta per tal qUB PIPSLU;;io Clerto». Afirma que, en el rialmeme, dada la reacc 1ón sulnda
ment com :;I ell parlt!S.Sm de brwRafael Oulnard Altre¡, dos acce¡,:;¡ts mediats, me.,; enllA dc te::. ncct:SSltata /~s reparacll ns a. tq, llum del Mter- règun reuuollcil, es destLJa ter lmpu- por la oplruón pubhca a la vr de los
xena, d'I~qU<:;!etò de cosa llunyana,
a la. VIola
quot1cLaues, mes en.la del v1c1 1 de ra111 Hi annrer doJ operaris 1 un n~mc.mt e! qu~ cadascu vulgw. ~n un metodos cxpedltlVOS». ~egutunme::nt &s
abOmmab e, C''''tra natura.
Els "'re""•• extr"'>rdln~rns ror"n la vinut. de." altre::. I u~ n"<altrc•.
e.l ,. tt
atades
tre p¡ragra . escnu que «las llber- ., lamenta que la repreSSió no tos
Quan en1> p .. rlen dels antJ·opólags,
... u....,
....
~
..
~
.. ""
~ apr L? ·
de la democrac1a a que se re- d .
ó
somriem am•> orgull proclamant Ja
atorga~ CQ!ll sq;.uetx.
L'ombra de I~ due~ llgurt:S dels
-Ull viu! - digué un dels re pa- fena Companys hubleran pod.ldo aurale' tosexemtcp1ar 1 edn od. I!a la cUlpa
- d1as
.
a
uc
r
mores
e
anar suscepEl d eI ~u~'Ol governador a lR ~ con d emnats ll· ota sempr.: per entre radars. - Fls frares acostumen a rarrear a Espana
no&tra supenc.r.tat d amllnt aquests
de desgrsc1a. tlbllldaaes politicas. tupertrolladas
de
saívatges, ¿qums sóu e::ls salvatges,
sia: «L'orac¡ò de, matl» de Manuel 1es pagmcs de :a novella. que t.è beure un boll v. Es cas q~ cerquem Y de rulna». 1 a contmuac1ó exagera jun~prudencla» que C••llCCIO.Jar.:n el
els ventables ::-¡:Jvatges? ,.~!:ls que llwFont I Ren~
tros.:;os tau reveladvr:; com aquell la bota que IlO ha d'esser gatre sense mesura. m ponderaciO una sene • govern. Hipertròfia legalista 1 amb
ten per men,¡,r·S~ e:s vençuts 0 els
El de l'A.ssoclac\6 per la Cultura de Ja. vts1ta d·u.;¡a colll.k"-S•ó obrera a lluny.
dc fa!.ltasmcs revoluclOnarls. En ter- poder de coarc1ó sobre el govern. no
que llwten oe: matar, nomes que pet
de Mrulorca a ,¡¡, poes!~ «Canu de lamoaixador dels EE. UU. al qual, A.r..ri ho tere11, a la claror d'una mes velats, però entenedors, es 001 menys, constitueix una allusló solamatar?
l'¡¡.mon, de "d¡quel Do;s
re;.reuen que es fac1 est.ar els con· e$""/ma, fins que descobnren, en u11 del republlcamsme d!'l part~t agran. pada a altes ma~1stratures. que són
Els soldats CJU• són enviats a lea
"'
A cada pas. te paraule_s d 1ra 1 de criticades en una. col!cccló encl<;lovalls van de.>tmat~; a la mort, com
El de «La '!OStra ten a» a «Petites denmat.s a més de set anys entre ta rl!có tm barr let.
menyspreu pels homes d esqurn·C~, als pèdlca amb apreciacions d'estncte Uels ramats c:1~ tem. que un carrusser
sol!tudst, de Josep \1. Cerda 1 Mtm- VIda 1 la .11vr~.. I wuca resposta del ' -A.lxó es! .. A.t.Xò és! ... -digué el quals acusa de totes les mal ~l'Stats. pus subjectiu amb el deliberat de1
conduClX pel eH nu. ()auran, amb el
t.aner.
dlplomat:c tou: «Es culpa dels ad- més qosat aplicant els lltt.vis al broc. 9uallhca els capellans de se:v10ors de ~igru de desacreditar
a. la vegada l'hocap obe1.·t ¡>w un cop de sabre o el
El dels «Atlots d~ Muntanva• a. vacats, que ban elevat nou vegades A conttnuaciò t'tmitd. l 'altre Ja.drl I Estat I de func10nans pubiles. En me 1 la magistratura
p¡t destroçat per una oala I, Ilo oos«Triptic amorós». d'Angel POliS 1 recur »
ra lelenr~ a. testat d'agitació social del
.
1 l'apnment Trobaren que el vf
tant, aquest:; joves podnan treballar,
MAU PAiniANT
"
'
e
moment, assegura sense empatx que
Amb el que portem anotat, es deproduu, es~e1 utlls. Els seus pares
Gutt&rd.
«Marufestat.iou lnt.erdlte» és a la · fluf3:, -peró molt dolç.
a Catalunya s'haVIa embaucat la 1 duen¡ que el to ranci 1 ultramontà
soo vells 1 IJQbl-es: aquells que, durant me c¡ue defen~ 11 111- ~~tva ca$a. perqu~
El dels «Amics d..J l'Art Popular» vegada un re;;t.unoru tustonu l una I En sortir a ~~ claror. tots trea JX)r· ela~ treballadora «con aquello de que caractentza aquest ~onument de
vtnt anys. els nan estimats 1 adorats vesteix bruM 1 1.0 porta quep1s al cap, 1 a. «Estampes de festa», de Sebastià. noveHa: la . h1stona de dos mons taven els llavt.S el na.s i el mentó In cas!ta y el jardln».
paper con~gut per Enc 1cl~pedla Escom adoren tes mares, rebran la nv- 1 posar foc a le:~ hnbitacion:s dels ml· Llompart.
la noveHa d un que OeiX
e111pastitab ae blau. S'havien begut
Altra !rase sigmhcatlva és aqut>s- pasa. queda de~bor~at per 1article ~otieta que el JUl. !'«infant», l'm!ant ¡ Sefable~ que ho tenen pa.. destruir
El de la Catxa d'EstalVlS a «Dins
P. P.
do.s o tres Litres de... ttntal
ta: «La. confabulaclón de las tzq1ner- bre éEspanya de I apén~lx del 19-H.
!et home a .:o:_:¡.a, del ~reball, de tant 1 mobles. rob;o • Jtnells, beure el VI guar- 1 el Santuari» . ..Je Miquel Duran.
das contra el Goblerno <Lerroux)
s v;fï1ím~l~?~qu~ I e¿n~·e~ ~dlamor. dorm V<;l sempre esve::n~rat per dat als ce11~J:, \"lfi\IH ¡.. ~ •
El del F·)ment A rico!
«De
rundta por todo el pals, pera. desa- ox;,a re ~ qu o en ac1
e o. ra,
la metralla '<I fons d'un barranc.
I c11rrers, cremar mllions de frane8 en
g
H. a
,
credltados por su pasada actuac1ón pe.~ el menys que pot fer és .reviSar
... ¿Per que I ha.r, mort el seu Ull. I pòlvora 1 àe'"''-'1 st:mLJl«l.lU a '"·~- Castellltn, de Bartomeu Guasp i
PUBLICACIONS REBUDES ecUtades per 1Associació Gene~ de y fuertemente combatldos
por los~ · a~nb major r1gomme gramatical i
la seva umca e::.perança, la seva vtda. ria, la funa. 1 e. dolor : d'a1xó sen Gelabert.
Transports per via ferrada. El Prl· rlód1cos màs leldos y de mnyor prE'~· h 1tòrlc els treballs que pubh,ca, SO:'
el seu orgull'/ ... No ho sap ... Si ... , diu no caure e~ el m és groller mate·
El de la Banca March a. «Setemmer conte un acabat estudl técmc Oil tlgio, sus esfuerzos para atraerse la b.r etot aquells que, com el d Or~ 1
per que?
rlahsme.
bre dms la cit.tat» de Bartomeu
Amèrica
la solució del problema dels enllaços opinlón !ueron estériles.» Defensa el Climent, d~nunc1.en un a1rat espe~t
La. ¡uerra! .. batre'sl. .. destroçar!...
Digueu, roOIJC.". ¿Qu~ han fet els Nadal.
GER!'.IANOR (SantlaJo de ~errovlaris a Madrtd, molt ~teres- discurs d'Aivarez Valdés de condem- ¡ d!' tendència I s esmalten amb lnjuas~assa¡ar nomes!... 1 tcrum, a la guerrers per a demostrar tan rols 1 Tots els premiats llegiren les seXile)
-~nt per a tots aquel1s que s ocupen na pel sarusellats de Jaca. Elog1a 1e-l nes a la veritat.
nostra epoca amb la nostra CIVlllt- una mica d1:¡ttHigencia? Res. ¿Que ves res ..:tiv
.
Tenim
el
wn·eros
d'aquesd
aqueste matèries. ElLóséu autor, 1en al torta! d'«A. B. c., titulat «HennaSi ni això s'aconsegueix, el monu11
404 1 405
zo.cló, amb l txteosió de conelxe- hnn mventaL' Crr.ons I fusells. Heus
pe
es poes1es 1 per !mal
glnyer mdustrial L.
pez 1 Ja mar, uos o extranjeros». Aflrrna sense ru-~ ment de paper serà. un veritable desments amb ci "rau de tllosoha a que acl tot. ¿No ha fet més per a. l'hqme el senyor Agustl Ca.ve~ «Gauel» féu ta. P¡.¡,nòtlca revt.~ta. ilUa de l'estorç palesa dominar a fons tan dlrictl bor qUe els dians catalamstes des- crècUt - ara que ja no es Lln enalcreicm que &rnbat ci geni huma rmvent.or del c&rro, a.n1b aquesta slm· el discurs ~ ¡ràcles en e1 qual parlà 1 1 entusiasme d un estol . de bons tema.
querra excttaven el poble a preparar- tlment _ per les lletres espanyoles
es:.:olcs on ~·eu~eny..t a. mn.ar, a ma: ple 1 pràctica !de&. d'ajustar una roda de l'evident contra3t enfre els som- c~talans, que malg~at ,la diStancia I
El fascicle qae tracta. de l'asemblea
=lixf-·=· •.
•
·
tar des de molt lluny, amb periec· a un fust, que l'mvemor de les for- niadors d'aqu~t11. festa 1 e!s oeilloo- eiS ê1csen¡;an:;:s no s obJ!den de la ter- I tinguda, assabenta el lector de les
c.ó; amb «mw.dolog•a», a matar po- tif1caclons modtrnes?
sos que han concitat una amenaça ra que els t?a vist n!!lxer.
conclu.sstoru. de la mateixa.
bres diables l•nme& mnoccnts, carreQuè ena :¡u'.!d& de Grèela? Llibres, damunt la Med.lterràmll. Feu grans 11 Els d?s n~meros són mteressantts~DlO AF~CION CPublica.gnts de famti.M
marbres. ¿Es gran perquè ve~cè o elogis del par..l!lt>me 1 blasmà la In· sims. ~!li aestaca. una completa In·
cio tècnl.c.a iHustrada.).
El mes maudlt és que el poble no perquè produi ·~
1 . 'è
_
formac10 del proces del Govern de
Sota la dlrecClo del senyor Ferrer
es sublevl COt1tr el govern. ¿Quina
¿La va Lhurnr de caure en el més consCl neta dels est&tll guerrer"· tot la Generalltat 1 belles recordances al Maymó 1 GamiS, fundador i derector
diferencia hi h~A. doncs rntre les mo- groller matarlall&mJ la. Invasió dels fent l'elogi dels pobles petit~~, supe- màrtir Gonzàlez.Alba, aixl com una de l'Escola de ràdio de Barcelona, ve
narquies 1 les re::publiques?
perses?
riors als grans lmpens.
¡ detallada recensió de la vida ca tala- npareguent amb èxit creixent aquesAh 1 Sempre viurem sota el pes de ' ¿Han salvat I regenerat Roma. les
El poble :;'ass..x:h\ a la festa em- na a la R.epublica de Xile.
ta reVIsta especialitzada. El seu nú·
corca:s 1 odloso~ cost.ums, de cruru- invasions deltt t:è.rba.rs?
R~SSORGlllENT
!Buenos mero de setembre manté la tòmca Associació Universitària Ca- nes d'aquesta Facultat de Dret que
1plena.nt de gom a gom el Teatre
reahtza.t.c;n les proves d'adnussló amb
nals perJuuu;,s d'Idees terci-ges de
¿Ha. continuat Napoleó I el gran Princip&l.
Aires)
I el bon gust de les edicions precetalana Pro
D.
bon r esultat. els que sol.hCitaren ma~radic1ons o.utere~ dels nostres t~rov moviment l~tl'l.ltctual iniciat pels fi· ·
.Heus ac1 1:1mportant sumari del dents.
.
tncula gratwta i, en general, als que,
ges avis, perquP som bèsties, i segw- 1 lòsofs a la .i ~d segle darrer?
numero 229 d aquest valent pontantBUTLL,ETI DE ~ L A,SSOCIA·
per
qualsevol motiu e::st1guessm penrem essent bèsi¡Es a les quals domma
Doncs, l>é. J& que els govems es
veu dels catalans residents a la capiCIO D IDEALISTEs PRACREUNIO !'RO-~OOPERACIO
cients Cl'aiguna solució per a poder-se
l'mstmt.
prenen el dret. d mort sobre els poPreguem a les empreses tal del Plata. Un tombant. en el caml.
TICS.
.
lNTE~NAClONAL
¿No s'haurlll. deshonrat a qualse- bles, no es d tFtranya.r que ela poc. Solà. 1 Vilanova: «hl catalanisme 1 Fulla vibrant d amor a Ja cUltura Ahir es celbra en; una de les aules matricular amb drets ordlnans, que
vol que no 1os VIc tor Hugo, en llau- bles alguna ~egada es prenguin el
QUe enS enVÏin prOpa- la qüestió
social»; Gracia B. de Llo- integral, que, dint.re Lln espai limJI a t.. de la Uruver:;.~tat 1anunc1ada reumò el termtm per a efectuar l'mscr1pc1o
çar aquest .ntt¡:nfhc cnt ae lllberacló dret de mort wbre els governs.
rcnç, «PanorameS»; J . Alguero 1 Llo- abasta ur, ampli panorama d 1dees 1 pro cooper'!-c1ó lnte:nac10na1, convo- !meix, sense nova pròrroga, demà
dia 26, a les 13 hores.
1 de verttatl
.
.Es deten~u. Fan perfectament.
ganda que vulguin es· !:.era. «Carles Pallarols. artista caLa- I realitzacions. Correspon el darrera.. c~da per 1 ASI!OC1aCIO U!l'verS1tarla olssabte,
Des d'aquesta data tms el dia 30
«AVUl dla, Ja força es diu VIolen- Nmgú no té drel absolut per a golà»; H. Nadal i Mallol, «La convlven-¡ ment rebut, a agost 1 setembre..
<?atal~na ¡>ro ti. de N. El ::>ecretan de
ela. 1 comen,-a a esser jUtJada; la vernar als altrts Sols e.s pot ter en
CriUre•la en Català
cia impossible»: F. B., «L'Orfeó ca.
EST_ÇDIS (Revlata de I Asso- 1 AssociBCio organi.tzadora, seli)Or del corrent mes, haurau de pagar
drets dobles, el mate1x que els no
guerra és ac•..shdli de delictes come- be dels dlrlglt.s. El que soverna Li 1
talà. de Barcelona»; o. B. de Llorenç,
clarto Cult~al de Rtus).
1Mascarenyes, ex~ els motJ•ts de
l>08. La CIVlllCli\Clò, obeint les mstl· el deure d 'evitar la guerra, com el
o:Pà.tria»: JorcU casanova, . «EsperllllEl sumari del numero de setembre la reunió, que no son altres que ets compresos en els lllltenors casos.
sacton¡, d.el ¡ltr.en· huma, ll!StruelX té el capità ac navili d 'evitar el nauça nostraJI, «Una gran revtsta»; Fer-, és c~m segueix:
de procurar Ull8. acc¡ó dels uruverS1el proces 1 escnmpa el lligall crurunal fragi.
això si fessl:l justicia. per ells als ml Fort, cEls fums del senyor Aza- jo~e Itotrit als.-La.F COTHaborllacl6 de la tbarrlnalS ~lsesum.ildealesl dqeuelaersoclaleta..~ gmeuR s ETS
de conqwslauors
<
~
' assassm~.
· st s·obstmessm a no ñ all, «Els
llibr "·
El r'""""'r¡
•u~ 1men t cU!JO,
~ nu
osque es·• «l!:stu- Uon umver.>~t.aire
· ""
a onale
•~·eoera.Semlnar 1 d e Pedago&'la
· d e ta uru·
·
1 cap1 •ans· Els ....,
Quan u~ .;a['!1•.r perd eI va.lxe11 , se 'l poders
.
Pl"r"·F.per
Ruiz ·1 Borràs.
mternac
uur
7 l:i», «
1
bles van arno••nt a comprendre que j. utja ¡ se 1 co'ldemna. si hom el con- deixar-se ma:.ar !rraonablement, s1 valenc1a11, «Noticies».
Biografies d fill IH t
d R
l les prmc¡pes de la. S de N
\ erSitat de Barcelona. - Els cursos
l'~ugmeut d·un cr1m mru no podra sldera culpabl'! per negl1¡èncla o per es servissin de le::. seves armes con- 1 La part gr!lflc11., revestt:tx la be- 1-Marlan Fo;tllnys ¿'¡r~~ e r ~ que, consequents amb els s:u~ P~~~: d'aquest Semmar1 començaran 1a
1
e.!>er la seva. d.lsnunUCIO, 1 que Sl mcapacltat.
tra els que ~16 Jes ban donades per o. llesa de costum, mantenmt una pro- mon Pallej'
• pe
C1pls l'ASi:iOCJaciò Catalan
propera setmana 1 amb aquest ordre:
1
matar
una. rx:rver;,¡tat, malar mol~ 1 ¿Per què no s'ha de jutjar els gt>- assassinar, aq1 1es. d1a la guerra hau- f1;1s1ó de gravat.s magnífics damunt
Tecnologi~. _ «Comptadors eleo- formació a ·un espent II~"tf:~;~~a~
Dimecres, d!a 30, a les SIS de la tar1
no po~ esser w a c1rcumstancta ate , verns després dt: declarada una ¡uer- ria mort par sempre més... Però, d exceHent paper «couche».
j tries», per Ramon Botet.
JusU1ica que es treballés per la t>v- da: Lectura 1 comen tan de la «Re~~!~!àq~~jear&:U!~':~ ~~r:se~~~ ra? Sl els pobles comprenguessin arribarà. aquest dia?
CATALUNYA (Revista d'In· ,Comentaris. - «Tradició o manca clei.at de les ~acions tot I que es ~~~!~~ de Plató>>, dlrigida pel Dr. J.
glòria. Ah! hoclamem aquesks veformació I expansió catals.- d mventiVa», per Julià Berti.
aquesta mlpertecta, 1. aflrma que,
Dijous. dia 31, a les sis de la tarda·
lltl.ts a.bso.utcs , desnonrem la
na), Buenos Al.t'es, &fost del i Excurslonlsme.-«Camping», «Pen- malgratt.ote~queesdlgw,repre.. ~n- Proolcmes de'l'eonadelconelxement:
guerra.»
1935.
saments», per A. Olaya..
ta un gran avenç en la VIda mterna- D. Casanovas
lnutu planv !nd.lgoaCló de poeta.
Una altra esponerosa matúfestac161 Grup fotogràfic. - «<nstantànieS», Clonal. E:,tudla els con!lictes en que
Dilluns dui
de novembre a les
La guerra es tnt>~ venerada que ma..l.
del bon gust l la. cultura nostra, enllà J)o!r Albert Palleja.
.
'
I ha lnt~rnngut, 1 fa espeCial reteren- , SlS de la 'tarda:4 Els claSSlCS de' la PeUn artista nt.bl en aquest punt., un
de l'Atlàntic: es destaquen del numeLes nostres coses. - «Vlda de I En- Cla a 1 actual problema ~talo-ab~m. dagog1n, J. xuau.
assassi de ger·.!, Moltke, un dla resV
ro que temm a la VISta una curiosa tltat».
l remarcant el tet que 1tal1a hag¡ ac- Dimarts, dia 5. a les SIS de la tarpongue als .:~e..e~atb de la pau aquespàgma àedicada a mmlatures de vat-I«~¡ Club Natació Reus «Pl?msJ. - ceptat dlscbuSSlo amb terceres poten- da: Estll I 11:-ngua catalana, J. f'ertes esuanyes ~:.raules:
xells de \·ela, un documentat repor- ' '
manca una PISCina d hivern•, Cie:> 1 a.ca a e~ortant els presents ran I Mayoral
«La ¡uerra es santa., d 1nstltue!ó
tatge sobre la pa..<~Sada exposició de «\ Ida del club», per Lluís Mas.
rara~~s: A~r;a e10
qu~ pe~sa por- I Dlvena. e~. Ula 8 a les sis de la
divina.; es una de les lleJS sagrades
pintura a MontJUic I amenes sec- p f
.
.
.
a
ata. ana en tarda : Pedagogia i la. Ciència dels
del món: foruenta el! els llomes tol~
clons consa¡rradl'S, entre molts alt.res ro eSSIOns I especialitats ~~g~se?tc~U:Sét~al q~al :'~ISt,lran:n valors, J. Xlrau.
e.ls ¡rans I u1e::. nooles senumenta.
~LA
temes, al dibu1xa.nt Euseb1 Planes,
LL 0
La data en què començaran els al1encles e de div 1 a · e ·• co elnonor, el út:S!nteres, la vmut, el
al Teatre del Liceu 1 a la vella ClU·
de 1·~ss!c,~3J1·1~ox~llbanrshedue per la premsa lul~a~~o
propaganda tres cursos s'av¡sara oportllnameot.
v&lor. 1 els wura. eu Wl& paraUla.
tadella de Barcelona.
• cooperar en
de caure en e1 més ¡raller matenaAgraim la t.ramesa."
. Farmàcia), j uliol-agost 1935. la formació de ~ps naciOnals a MaNOTICIARI
lismu
Editorial: «L'obra de Lluís Pa.s- arid, Portugal 1 Sud-Amenca, .la pret<.ewlir-se c!n exèrcits de quatre/
teun.
paraclo del Congres InternaciOnal a.
Contra els atacs de la guerra quicents roll homes marxar dla 1 rut
orporaCJons I orgamsmes Blog.rafia.
Barcel~na, la C<?nterenc¡a Espanyo- mJra.. - En el ~ó d'actes del «Pollsense repòs, ¡;o pensar en res, r.o
oficials
El nostre concurs d'endevinalles.
la ,de I Atur terços de la Joventut u- t-ècnic Mmena», a1ur va terur lloc
estucUar res. !lO apr.endr~ res, no
•
~p1golant: «Règims de desiotoxl· rJ\ersltfma 1 la representac1o al Cou- •Ja tercera conlerèncta del cercle que
llegu res, no ~-ser util a rungu, pe>LAS ARTES DEL LIBRO cacló».
gres Mundlal de la Joventut que es tt. orgarutzat la Lllga Protectora de
dr1r-se de orut1r1a, aliltar·se al llot,
(Organ oficial de la Unlo de 1 Pell~o de 18.$ corrientes eléctrlcas. celebrara a Gmebra el proper J.DY
lc. Població Civil contra els atacs de
viure com a be~ues en Lln embrut1(roaJfa couocurre)
les Arts del Llibre), Barr~
Socials: «Cantin papers i mentelo bert deba~. sobre aquests extrems, la guerra quim¡ca, sota el tema «SiDment continu, saqueJar les ciuta.ts,
lona, 1935.
Xlll coHegiata».
1par1aren SorJUS, Carrera, Fe.rre, Sa.· tomatolog1a general i especial d lntocrt>mar els llOf!Orre.s, destrwr els P<>Com no podia menys d'esser, tmcLegislació 1 Dret: «Gacetaa. de Ma- ga.rra Bruguera, Torrent, Escolà, 0- xlcats pels gasos tòxics)), tema que
bles, caure :iam~•nt d'una rutra mas:.a
tant-s.¡ de qui es tracta, aquest but- dr!d .1 Decret.
¡In eró, Tnas I molt.s altres, acordant- fou dcs~nvolupat pel president de la
de carn Oum.ll1S 1 llançar-se-11 a solleu. corresponent als mesos de Ju-1 Fis1ca I Qutmlca: «Determinació de se mtensiiicru· la propaganda en tots Lliga, senyor Bergós.
~>;re, fer que :a sang corn 1 la. carn
O 18 U 1XO S O E P E R E PR UNA
li ol í agost. ~ una bella mostra de la dPnsltat dels cossos sòlidS».
els centres culturals de Catalllnya, t j La propi.! ra comeréncla que tindrà
s amtmtegw tdreJada amb la terra
la competència dels seus editors. Hi 1 «Sollloqulo», per Un Auxiliar.
espec!almem en els Instituts de se- lloc el divendres vinent a les set de
fangosa 1 tacada de sang, aiXecar
ha. ded1cada tma sentida nccrolo¡la
Pàgina per a la malnada.: Solu- 1goo Ensenyament 1 formar amb la In tarda, serà a carrec del mateJX conmLmt.'i de cada vers. temr rendits pel
al prestigiós editor Lluís Barral 1 clons a les endevinalles dels num~ mAxuna brevetat els Secretariats del ferenc1ant bOta el tema Terapèutica.
cansanc1 braços 1 came::., i el cervell
Nualart, recentment tra..,¡nssat.
11"06 5 I 6.
Congre:; i Conieré!lcla; Igualment, d urgencia en els mtoXJcats per gadest.roçat, seú!>t' que aiXò red.Llndi a
, Pàgina per a 1a dona: eLa llar i com reunir-~ per1òcUcament per tal sos tòxics.
1
ProfJt de rungu i, per ulum, monr
••
BUTLLI>TI ;\II:'IisU \ L D'I>'- I arpJSta», COnte (hnall, per Aurella. de procurar l mtercanv1.
Avui bJ haura sessió 11 la Societ-at
1
':11 un recó d~1 camp, mentre els aviS,
'
T.\OrTIC.\ Ol: LA GE.St;..
Farmàcia pràctica: Fórmules per a.
• •
• .
Biolo;;ica. - La Societat BJolog~ea
I CSJ>osa, els hlls t:S consumeL:o;en la~~i':\, I (
RALITAT DE CATAL ~ \'..\. preparar òvuls vagmaJ.s d'àcid tanic Dema s acaba el termml per de Barcelona, filial de l'lnst1tut dEsrnotencs: neuJ ac1 al que se'n dlu
1 ~/
Dintre el pulcre mare d·una neu- l untura de malat de terra» per Estr• I
tudi,¡, Catalans, avu1 celebrnr,j ~eSSló
~caure en ~I mès groller matena.h.
'
rada presentació. conU! el segucnt SU· pàtula.
•
•
a ma ICU ar-se amb drets clentttlca ordmàna. a les set de la
• e.
.
; • ,,~¡\ I
man : «Dades 1 inde.,... tCllma.tolo- I &Potlms i manxiuleSJt, per Piula.
ord'na .
tard:t. al ~u nou local SOCial lanuc
1::1, homes de guerra són 1 assot.
\.. ·~ '
\
1tlftll, «Demograflà», &PreuS», «Borsa 1
Noves.
I riS
Hospital de la S.'lntn Creu Casa de
d1el món. U tu ter. contra la natura', ,_t•, } •
dineu. «Transporw, «Produccto 1
Eil posa en coneixement dels alum- Com1llescènc1a, entrada Pel carrer
tsa, contra la lgooranCla, contra
'
consUJTilt. Força !nteressant i docuC \ TALt.'SYA
FLEQUERA
del Carme1.
t.ota mena d c.bstacles, per a fer
\
~·
mentadfssim.
IOr¡¡-ao o ficta I dels fleqOU''I
Es llegiran les comunicacions selllenys llum. n.c;uesta .VIda lll.I.Serable.
~
de t.:atalunya: porunt~eu deJ
.
•
guents:
Home.s, bena1al·tQrs 1 S&.\'15, esmerCAMA RA Df: CO:HEll CIO
~índlcat Prote;,sïonal d' In· I el risc d accidents del trebalL - JoA. PI Sunyer: «Els receptors qui~en la seva t:lllSteneta en treballar.
1
\ 1\"AVEG.\ CIO:\'
dustrlals Flequen; 1 de I".U. \'tntut !lequera. - Bon humor.
m1cs de la resp!raclóll.
Q~ cercar all~ qut: pot servu d ajut.
/ .:' •1
Orga.1l d aquest orgalllsme olie\al.
!tOc lar ió
d'l !'dustrial.s FieREVISTA CULI~ARlA. (Pu J. Luco: «Nuevas tnvestigaclones
Van60Cors,lli cie CUJISO• als seus germans.
v
Port.a. «Documents de la Cambra»,
quers de la cucumscrlpció de
bl~arló mensual de 1 S . 1
sobre el Sistema cardio-pulmoll8.r de
1
urats 111 seu ut! 1 atanl'. acu·
«Tasca corpo:-atl\'at, •Articles 1 mBarcelona
. .
'- orae- StarllJ!g»
~~en. els des<obnments, engrandel•
\ •
forillllclOl'\Slt «Fets econbn1lcs, 11rumPerfecta aques~ publlcació per al~
~!:u~~~¡t•ca. Culln.ui.a de Ca· J. Folch: «Estudis sobre lactacfdèesper¡t numa 1 1an progressar
l/
cers I ¡,()("la..ls, nac1onnls 1 estrangers», fins que se ·elx, din
.
A
• ·
mla».
la ctenc.~a. DoneL cada dl.a a. l'mtel·
c::.ervel comel'Clab, «DispoSicions ofl· more u
n
tre d un reeixit
. ~ues~ e::. el suman de 1~. darrera
lecte una sun,a de nou saber 1 conciaW.,
«Blbl!ograflu,
«Estadbtlqueu.
mar!.
pogràlt.c.
conte
el
següent
suedic.o
de
tan
important
re\'!Sta:
1.ribue1Jten al t.enestar, a la força, a
·
tEl coclnero y la moral protestoI unper¡ de ta se\·a pà.tna.
m!':n be.lxa del PI:· - La. festa d ho- ttnl». per P. Duran; «De COCina galruAniba. la ~ern. En sis mesos. els
Associacions
L6 ntgc. a les mestresses flequeres.- cu. per J . Marqu~: «La tena del ja..
«La Defensa»
~tnerals han anuHat \inL a.nvs d 'es.
LO~ L'L.\la: ..; t CR R0\ ' 1.\ Cèlebr':f·ena ~ te eLs uu.. hils món Y de la chat.a.rru, per A. Ceba·
S'anuncia ¡:.nr 11 t:>eu avtat. l'apart.
orç, ae pac.encla. de gent •
M C ~ XX X V
n
..
o
...
D '-' ,~1 ,\DRlV. l ' O ,, . 5eccl6 or=· L nostra enquesta. llos; «Dc plates friOSJt. per J. Pl: UJe ció d 1\Qt:esta pu;, .. .:awó. l'objectiu de
O'I.I.Xo se'n wu
e ur · 1
..,
"'
""a - D15poslcron, on- lll coctna. a la mesa», per liu¡o Che;roarr matetu.l1~:~;. a e en e mes
l L I 8 J\ E R I ! C ! T A L (') :'\ I A
<.. L t. ~ 1 o.:-, ., A l'Uf' u .ut.... clals. - Para recon~r la ca!ldad ae nemod; cNuestra llsta e.xphcacla de la qual és prestar ajut als presos po.
Hem ~ !St. ll ¡;uerra. Hem VU>t els
per I ""'~-.emolea de 1.\ . G. de las nartna$. - Atena& - El pullt. ta- f c.ada m~ll. per A. Domeoecn; «Lla- litlcs I SOCU\ls.
tla!nts. convertits en be·u matar
f P. ~ - ·'-·
mos per a la c-oncurrència. - Necro- 0\lnadun;.¡•, per Montoro; d'AgnculS'estan fent lea gestions correspo.
lltr Plau per un ma.!en~~ra\'ateU:
9S.
Corre:.pon~:n aques~ dura pub~ lb¡tqucs, - Per als que encara no tura; de ¡elats; «Un festm en la nents perquè la seva &arti.cla pUgJJl
Jar, per dele<.tado Quan el dret ja
c:adons als nlimCIOb 31 1 33 ae
¡lll.n ~t. els 6e~ obrera cootra eda.d mediu (fullet-ó).
e6Ser unmedíata.
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DIVENDRES, 15 D'OCTUBRE DEL l

Els fro nts d 1Afr ica tor nen a rem our e's
'

•

.
.
et1 0p 1C S

Els

&J¡

co nc en t te n en or me s m as ses a · O ga de n
pe r a op os ar -s e a l'a va nc, ita lià •I co n tra at a ca r
•
·Ha co me nc, at
la de sc on ge sti ó a la Med ite rrà ni a?
UN DISCURS OH NEGUS El Comitè dels divuit es reunirà el dia 31 a Gineb
ra per a. GONTINUACIO DEl DEBAT El substitut de Teclé
Addis aoo!~" ~-"":e:b: :,.c,.. DONAT PER RAD!D I OEOIGAT
acordar la data. d'a)~¡l;ació d~ Ie~ sancions econòmiques
24
INTERNACIONAL DEL PARLA·
Hawariate
~!f:~i::.::·xt~~l~!~~::~lm~J1 1 Addls ~~~bf~NEE~,o~egus, en . Al front d'Adua I al (j~ Somalla hi ha hagut lleugeres topades
MENT ANGLES
El senyor Woelte ha desemLondres, 24.- Avui ha continuat
m ateiL
Ara
.. diu. '!u• el Ne-¡
gus no amra
al front

Les vcr:,10ns d.~~ues de m~JS un oascurs ¡>ronunciat per
c.redlt asseguren que hi anuà a _flt' l· act.r~at a...s rr~:~.¡,cesvs. att rut.l'&dlo 1 I
rners
novembre 1 que awra acvm· ,· «.ns telocnem que e!b rrantcSOS
panyatded'una
veritable leg¡o de perio
•
•
_
•
10

I

IJapugwn
~ar 5e tn oouLacLe ptl Illlt-.
de la ra.i.v amb e1

d istes internacio nals.

nObt.re palS 1

I

Les negociacions I a
d L
e avaI

situació aí tront

Jre a [ñfla m'•

Una cara vana italia· 1 amo el nostre puO.e perque saocm
~ 1
'oo
'
que e.i.S IralJceSOS han tlllgUt. StlU·
EN ~ul.N,:, LtA;.'JlJ,:, FRANÇA
~
n~ caçad a pela e t .. pre SlmpatJ.es
pets pouJes opnnlJts.
AJUUARlA ¡~¡~{.¡,LA • fUtA
.
"'N AJ'n V tJ. .-u.t"" t:.
I1 La lllJlL~Wc!a u.e J ~ton.. > ~...... ~.:~;ut: ~u.tl Paris. 2-1.\JO.t\J.&>.A..
'
pica
.c.n
ta
seva
exvostcm
a
a•
~
Addis Abeba, 24. - Corre el rumor objecte ha ~sc.at rec~ 11.-t •• aa P~l' 11:1. mr, da
vam

,_

j

Les sanc!"ons
EL GOVERN ESPANYO L
PROHIBE IX
EX.POkTA R

. AtHrli:.~ A ITALIA
Presideu~.aa ael (;cmsell de mmistus. - uecret dect.:~.rant prun b ~.o.e.s J'exponactO, la reexportac to1 1
1
'I t.
transu. amu de::.Ll a !Laha 1 tes
4 st·ves . po53ess10ns, d armes. munJ~
c:ons 1 malenaJ de guerra que ~enl.mera a Ja llista de l'auex que
s mzerelX.

1•

barcat a Marsella

a la cambra dels Comuns el debilt
soore pout.1ca mt.ernacional que co-mwça eJ rumart.s.
aa. parlat t:n pruner lloc, Mr
W Iü::.I.{Jn courcbill, el qual ha e<r
mençat. relennt-se al desc:nrotli<l·

on-

Marsella, 24. - Proceóent de
bULl na. arribat aquest matl ei V&J.xell tra.nces tUS.t.hoS» óe.t q uat na lles-

embarcat t:-1 uou uuntst.rt: a AOlh.Suua

a Pa.ri.S Mr. Wt>elte, QUe SUbStitueix

mem. del reannarne ut a..emany, 1 Tecle H.~~ow...ria.te .
dJU que qualssevol que SlgULD les
En el m&t.elX vaixell ha arnbat
raons que nan mog-...tt. Alemanya u nussló
m.Illta.r belga u

I

la

preudre ~ai aecisto no h1 ha u.1traJJ.
g '= es trobava
quuutat cumpanü.de amb 1a que l:hL j a. Addis
ta LOJUSSló ae Nt: 0 ul!lS
Abtba A .L& captt&J. &blSSl,,
'
•
•
QU: lt.'tS tropes italianes avancen en Soctetat de NaCIOns.
produn
el
Iearmamt
:nt
esmentat.
Dl&
uo
ha.
Ei
quooat
nostre
cap
poble.
ottciai belga
.c.Si.J'a.l¡s.;;r.
s
ae
la
\.;-i.lt.10ra
i
aeJ btnat,
• ~
la provmctil de ~ut en un l.erreuy amb tot l J& seva debwt.a.t, sabra.
~I ~ ~
t.:oropara ta guerra ita.lo-ablSSluica . en actl~, 1 .:U solament. a.lguns ou.
el cap aei uo~oen1 seujor L~va• va
molt abrupte • fent senir per a.qut"~~ot re!:i1Stir J'mva30r
l~
perquc aelensa el úegu· Ja nuL& que va tl'iiffietre
amu
uqueu
tet 1 cuu que la guerr~ Cla.ls retJrats.
uarrepropòstt m ules 1 camells.
alutaua es as.siJ.Ulpt.e de poca envero.
seu prup1 ternwn, 18 seva tiar 1 elS rament al LlOVe..·n ur,w..Iuc, en cuut.tsSe¡ons aq uests mateixos r umors, ~es seus hus. Llwtem per 1a nostra
~
gaaura.
lll- taclo a la preguLna. "aquest pa1s so-l
¡1 --------->~-------tropes abisstmes han so~prcs ~u.a . da-- bert.at. 1 no f:S a.ts trancesos que e.lS
Dl u que el conflicte entre l tàlla
bre Ja U.i.Spu:.llClO ae r.ança eu reh:H:Jó
per SERVA ND MEANA
questes caravanes italianes 1 s ban
'.
i
la
s.
de
'
~.
ha
d
'esser
exanunat
;;.mb l'a.ú.1C1e lü ael fliCI..e de la boapoderat dels anima ls .t. ensems, ha n ne~. d~ensen~e.r 1 esper.1t. de Sacrifi- c1et.at.
capità d ' Aviació
REUNI O DE LA CONFE· SUb.l.t: Lt:b oa.;,;es ael rearmame nt. aie· .
de Nac.ons.
I
RENCIA
obliga t les forces italianes a reple- CI. Iot., ens ,).eutlDl ammü.ts aqu1 per
1 many
que
en
totes
cU'cumsté.
nSegons
1
e1s
1Jt:..1odics
d'aquest matl,!
ELS E'llOPJCS AVANCEN .. 1
c a.r-ae.
Ginebn:l, 24. _ El president de
aquest espt:ut. • tots JlUJLarenJ amb Lavat d.:cluz'à. ats Wputat.s t.~.ue l<""~ran-1
, cies. e.s e:)!orços que ha tet Fran'<a
18
Ja. ho confessen ets ¡ei.xtstes, a tll Cun 1erènc a.
«sancwnis ta» seny:;r per tal de donar efecte al Pacte
la. maLei.x.a te contra 1'Iuvasor.
1
ça, en ei cas que ltat.ta ataques la ft~ rey .J ue :assere1 que
truba a l'e;¡;. ' -' hSconcellos, ha convocat als ele-- de Gmeb¡·a, han
Han penetrat tropes VOS&1tres, que m escoltéu, reoeuTot.s
de reconèixer-se
la ~.a bnt<truca, aJudana aquesta nac¡o "' ... ·~ oest d'.t.ntrea a es
.
poca aistèncza n:ents d aquesta per ai dia
italianes a la Soma- més cordlal salutació d 'EtJ.opla.»
elog10sament.
amb to~s els seus mitjans de terra, de la ¡ronteta del Suda. cent qut- quest
Paris, 24. - El decretrllei relatm
31 d 8
mes
a
Jes
cmc
de
1a
tarda.
.
Exprefsa
mar 1 a1re.
les
seves
sl1!1paties
per
a
les
rmport.a.ci
·
Zometres
ons,
íabncac1ó, e~>
al Nora ctet riu Setit, reulia anglesa?
'
.- - - -- - · a 1s ablSSlDJS, amb oca.sto de la in va- merç, venda ~ emoargam
l Amb tot, aquesta obllgacló no exls- nei.Leu e~s tLULw.n.s
ent d armes
t'avançam ent pnLA PETIT A ENTESA AC· sió de què han estat vtctimes; però 1 prohtbelX
.
24
t.iria
mes
que
en
la
1mport.ac1
el
cas
que
o a. França de
J
aLac
dig¡os
det
Addis Abeba, · - segon\on a n oCEPTA L' EMBARGAMENT diu que Ja que ha:t apellat a ta totes les armes,
EL RAS D'::S1 A AVA NÇA a la flo ta anglesa es come1.es durant vernador delDeO:Jaz Au:t.s Borum, go~
per a les maWoLgait i del .semiere
ticia, que cal acceptar a:b ota m~D'ARMES
l..t \J N1' HA L t:~ P O ~ . u lu.-.8 l'execució de les sa.ne~ons o aeuades cent qwlòmetre
s. de N. hau destorçar· se per cpo-- l telXes. mun1c1onspeces
l apareJls otensms
s al Nord del riu se:
na de nserves, diversos ..staeamen s
Oi b
IT.I4 LIANES Li·OGAuk: rl
sar
la
seva
casa
per
en
ordre»,
la.
S
de
1
N.
1
d'a1
1
.
i
defei1SluS,
llevat d'w1 cas especta~.
1 tit. ¿Què ets semblen aquests èx!ls
~e tropes ~ - ams, creient que ope[a.ne ra,, 24. - A la ~ocietat ne questa manera, Ja. S. de N. no poAddis Abeo.t. t4 - La gran bata~
La val tracla d'atenuar 1a lmp:1r- als generals de Mus3olint1
Qualsevol persona. que t1ngw la 1·
un a. ~ ~egiO dOgaden, han passa a lla que. es pressent es dcsenro~o1!
estan ~&.ctuns 5 ha rebut un tnforme cJe dria esser acu~ada d'haver
a~·a;
al tànc1a de la seva declaració 1 aíegi convençut s ets invasors queNol'obsttLadoptat
dea
de
dedicar-se
a. la !abncacJó o
la Petita Entesa. en el qual es d1u una "Cil) unilateral contra ltàl1a 1 comerç
la Somàlia. a nglesa.
IJ from. :s.ur! 11ero t:ncara no s' ha truc1.8t. que calia remarcar .que ltlilia h~v a c.e
.d 'armes, haura de ter una
1
princtpal
a1.nb
1
el
qual
tan
topat,
q~e
• •
aquest&
1
h;B
posat
•
en
VIgor
Les Whme . . r.ot.tcles rebudes aques-- promès evitar tota collisló en ei Me- es l'exèrctt
l'e~Mr. ChurchLl diu després
Ja declaraCl~ en forma. Tot fabricant
abissini?
IJ~rgament d arrpes con_tra l~àha, gran nova en els destins de que
Els ttahans -:onftrme n ta tarda 8 r~àtJi~ A be ba. wueu que à.iterram
la s1~ lo. comerGian~ ha~à de portar un re-que pagues é!'ser suscepti-1 E~ que hagm llegit les cròniques a 1xf cor_n t.~
t
d 1 R 1 el Ras D~sta. al cap de 150.000 .ettops, ~le de provocar
bé
les
sancions
fmantuació internacio nal, és que la s. de ~LStre especial d. armes, muruc1ons i
la necessitat que es de gue.ra de LA HUMANJ1 'AT '1.0 ceres . .!fi numero deun a ac
e
a
pa~sos que apli- N. viu i està en acctó. Afegeix que mstrument :s fabnca.ts
es dmgen: wcrs e1 fro~t ~ertdJ~ma
l'ajut de França a la Gran s'hauran sorprès de ta notícia re feo venuts.
Seyum al front nor f per a barrar eJ pa!f a ls Italians. :sem-l ¡:roduis
c;,uen
I
embargam
ent
d'ar1.nes
ja
es
es
en un moment memorabl e,
Bretanya.
La. f~brtcactó del n_Iatenal, regta.
j 1 1 a l'ofen.stva de les tropes del de 27, ~ ue 6 els que apliquen san- pertroba
sma.ra 24 _ Informen del front bla que .el ~as ()e~ ta es proposa Li.a,)l'a¿serció
de
50
nacions
a. Ja llet 1 mentan per tU servei de l Exercit
«Le Jounal» diu que diversos N~~ ... s; el.s altres, que r epassin tes c,ons
dell w t>a't q~ els abissinis sota el çar als 1i_ahar.s cont.ra la. frontera de diputats
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falten els que consideren que la.
propaca.n;:la. a·nlút.aUana de l'fbana declarat al fll:!Ois tre ianqui que els ac J «Da.yl que publica aquest mati el
re.f~ ·~:.u ~~~~::::~ert;¡ majoria dels delegats li reiteraran
Telegraph » la divisió que Ità·
baa.c, fiedl al Ras Seyum no a. cap roplans, que. Ja han elit~t pagats, son lla
el propòsit que els Estats Units t'S llur con.dança.. 1 que l'alcaJde de
r~tirarà. de 1.1. frontera no serà. reefecte.
..
necessitat urgenbsstm a per al patnada, sJnó que
mantingu in lllures de tot compro- uo es 1eura obligat a assumir n"
romandrà , com
La sumbiSI\o dels representa nts de d'una
trasllat de ferits i no s'in tenta pas
a reserva,
mis enlla de les mars.
vcment ¡_, presldcuct&.
qu.inze com umt a t! . m~ulma n~ .que utili tzar-los com a avions de ruerra. polità.nia. en el territori de la. Tn~
En diverses ocacJons els acords
Roma, 24. - Sba ordenat que els · ses que porta en si la guerra a l'A- l
~ ~::!_caL JaW>fldl~~at aes~1:J
de• Cong:és radical tuui tingut com
ltaha seguirà. tenint prop de les àians ttalians, des del dla 5 de no-I frica
an
ra~i q
r
OrientaL
Segons el
TROPES I MATERIAL CAP fronteres de l.Jbla dues divisions so- vembre nomu
ba- I
cons€güèn cia Ja crisi total de
cotlSUn de sis pàgi~ l&.nç det Banc Nacional ddarrer
la IUber tai rdi ll~· n~es , me:ys •m~
ltàha de ' Els expe.rts en finances consideren aPoincarê
A LA SOMALlA
ta el comandam ent del mariscal lta~ r.es.
l'any 1928 1 la de OOU·
'
èata.
del
~t.. t. s en t.~w.x.~ c::Ous~a.n~ ~:
10
doctubre.
la
coberiura
que
el
Ouce es veurà en la necessitat mergue l'any passat, figuren entre
Nàpols, 24. - B an sortit. dos val~ lo Balbo.
UNA Th'FORMACI O ALE- en or i d1V1Se8 es solament a·un ~I de procedir
~o ~:-n dret ~a _posseir terres 1 als :rells per a lUogpd,.;..scio (Somàlia
a la desvaloritzactó de ta els precedent s mes ,; tgnlficat-ius.
ita.· Vegi' s
.IU.c\.Nl'A SOBRE LA SIT"VA- per 100 de la Cll'Culactó de
....,Als &Oia.meut se'ls pe.rmetia esser Uana) , portant a bord 2·000 homes.
lira.
En eJs cercles po.utlcs es t~rau:
CIO ECO:SOJ.DCA D'1TALIA I Els experts calculen que les b1Ulets.
.. - erclan1s. eJ moviment a fa\·or d 'I- cavalleria. i matuial de ruerra.
despeEl
Govern italià Ja està defensant l!l la pregunta. tl.e si el Congres
BerUn, 24. - A la «Gaseta Gene-- ses de les operacion s mllltars a l'A~ energ1cam
,
MES TROt'ES 1 MATE·
ent la lira. Per això, ha ce· d 1cal de ,·any 1935 a.ssenyaL.<trà .s
ral d'Alem&n)'a» tramet el seu cor- frica Oriental ascendeLXen, per
S'estudia l'apl icació d'una llei que
ara,
Cietat
mesures d.racomanes per als li del C"overn Laval, o bé aJ CO"!'l·
RIAL ITALIA k S CAP A la nostra S8CCÏÓ
u.spoasl:l ue ttoma aquesta mteres- a la formiaable suma de deu mll m1- pagamenl.&
· eixl i '• elavilud.
L AF RICA
divises a l'estranger ex- ~ enrobu..-tlr la seva
sant informaci ó;
llU~ llit
tions de ures (10.000 m.Jltons), 1 per portactó de de
els escJa us que no vulNà pols, t.-1, - t.n direcció a ta odiVISeS 1 altres operac1ons ctó, o quan menys consoi:~~:
«Sembla com si el Govern italià r.quest motiu calculen que l'empreE.- que
_...¡.,
rom'!ndre amb les .r a rrulie.s maJt.:l italiana ha eixit de port el ·oapoden
afectar la llra. De totes
un esdevemdor que U~~
t 1~ altres autontats
•~
p.aninsulars Ul.lt iutenor
5 per 100 no~ su- maneres. els cercles linancers segue1- se
-n~-a:-.
po •· -t
bord
amb empleats
qualli ban viseut ftns ara, viii 'ttali"'• (·~U-Wl.l,,
.cb•etl prúl~ntardi-c;e clavanbt Ia 3JlO'
s1la 1711 es5in fel el propòsit de cpensar ficient per a al
r -.u
a
eeraa les
tapar l'en().¡, mc tu..-. .. •·üe ).en creient que aquestes mesures
per lea iodGILriea del &r oficia.l5 i 1..88S soldat&
i
se~ ora. a
tt.m.S e novem re, 1 "
I no par!an en tot el que fa rete
Govern.
guerra h& oben en la bossa de ran lnsuflc1ent.s per poc que duri la
el ~env
•··
ol u pament dels esdeq uJ.Pt de met:ralb.d ora.
r&
e nlm
1rencta a lr..:o} LIUpurtclD.li.!)&Ulld tlt:Spe.. la
l' CStat..
campanv"--•
v
en.s.
Y
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em bl a que Musso l'Ini•haura' d'anar a
Ia • fi aciO
•• • F'ms ara Ia guerra l' t
I cos a
deu mil milions de lires • Limitació
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La
LA SESSIO DE CORTS D'AHIR

1

1m
ns
Hi haurà in rme vu1,. d. ven d. res.?
ces· es

Els funcionaris oficials
sants amb motiu dels fets
d'octubre

concedeix molta importància a la declaració de l'ex-sotssecretari de Governació senyor Benzo
(Ve de 1& pq.

1)

dtgue als periodistes que sort•.;. an
moment. però que tornantn !\ JtU·

LA COP.4 1SSIO VISITA EL nir-se com estava prevlSt. enc:tra
MINISTRe DE LA GOVER· QUe no satna Sl sena exactament a
NACIO
dos, quarc.s de set.
.
Madr1C1, :&4. - El mlmstre de 1a
Els ~euodlStes preguntaren '>1 en

1

Madrid, 24. A lea 4'35 comença la ses- ban d'Intervenir. El mateix auccerix a
s!ó c1e la Qambra. Al banc blau, els ml- Barcelona 1 Bilbao. Alll! no és P•J•<I ble Gúvernacto, senyor De Pablo Sla11- sorur JUnts els f'ommts era ·i.-gut
sues d'Agricultura 1 J ustlcla. HI ha act:ninlotrar justicle. Aquesta propo~lcló cc aque.,L m 1gc.lla ha dJt als peno- a haver cte realitzat aJguna ~~¡,tió

:tze

cUputat als escons i lea tribunes
paretxen bul.des. Es llegida 1 aprovada
~aot& c1e la sessió anterior.
El seuyur FABREGAS, d'Unlón RepublicaDA• demana al President de la
bra que trameti al llllnl6tre de P1petició perquè U accepti una
l.llterpellacló sobro dlveraos problemes
c¡ue a.tecten la regió gallega.

:ces una

LA S1TUAC10 DELS E!\IPLEATS
ARRAN DELS FETS D'OCTU·
BRJ::
Es Uegei.X una proposlcl6, no de llei,
aobre J.a situació en que han quedat els
obrefll 1 empleats de l'&tat, del MWll·
CIPI 1 de la provmcla afectats per san-

del Oovern amb ocaslo del moV!revolucionar¡ del passat any.
¡:¡ &eJl3or GO.t<ZALE~ RJU.10l:>, ex·soclallStn, com a. primer algnnnt de la
proposició, la defensa. Olta dl versos caaos ocorreguts a empleats de !'&tat, de
la Dlputaclo I de l'Ajuntament d Ala.·
callt 1 dJu que el mateix en aquella
provmcla que ~ la resta d'Espanya s'hiUl
ret responsables els dits empleats de
determlllats deltctes I s'han vist sanclonats i perdut els seus empleus. Creu
que s'han comés moltes lnjustlcles 1 es
neces:;e.rt rep:u:ar-Jes el més aviat posllble.
S'ocupa també dels obrers i empleats
d'empreses pa.rtlcula.rs que foren aco·
Ulladats amb Oel<slò elel moviment revolucionari d 'óctubre. ~mana al mintstre
del Treball que prengUi lea mesures perttnenta amb el fi que dits obrers siguin
CIO!lS
Illen~

readmesos.
El doctor BOLIVAR Intervé en ajut
de la proposició. Diu que s'ha deixat

¡¡ense treDall milers d'oorers condemnats per ells a la mlsèrta, alxi com les
¡¡evea famllles. Té frases dures per a
condemnnr l'actitud del Govern de la
Republlca que ordenà una dura repres616 contra ela que es llançaren a una
protesta contra una sèrie de fets vergonyosos. .
Cita el ·cas d'obrers honrats que han
estat inclosos en la ilel de vagabunds
1 gent de mal viure, 1 d'aquesta manera ela han condemnats a. una vida de
mlsèrla.
ELS JURATS

1\nx:ros

HO

ARRANJARAN

El ministre de JUci'l"lúlA I TREBALL,
contesta als oradors. Diu que s'a'ISS.dels rets que U han denun<'..lat.
s~ de fer càrrec els senyors que ban
de!ell6!lt la proposició que s'havia intenta.t =ntru. l'Estat un cop revoluctonarl que emplenà de sang Espanya. EIS
obrera que 11'nlxecaren 'durant el perlode
revoluclonari en armes contra el Govern de la Republlca. faltaren a l treball
I es prengué la mesura de deixar-los
cessants.
Acaba dient que c1lntre poc seran nomenats els presidents dels Jurats Mixtos
o membl"es de la carrera judicial, I una
vegada constituïts aquests orgaD.lsmes
ela obrers 1 empleats podran acudlr a
eUs. Aquesta organismes ln!ormarao. Els
que Intervingueren en armes contra la
República, estan tora de la llei, i natu·
zalment no ea pot fer res a tavor seu.
btnt.ara

LES LLEIS SEGUEIXEN PROTEGL"IIT ELS TREBALLADORS
El senyor GONZALEZ RAMOS, l.nsls-

, ..a.

lelx en les seves peti ci
(Pren aelent
al banc blau el president del Consell.)
Torna a referir-se a la situació en qué
ban quooat milers d 'obrers 1 empleats
I matUtesta que no PS compleixen les
lleia de treball dJct.ades per a protegirlos, n1 la Constitució de la RepubUca.
El mlnlatre del TREBALL i el senyor
MADARIAGA, Interrompen freqüentment
I'Oradot per a dlr-11 que le:s lleis del
treball segueixen protegint ela obrers.
El senyor GONZALEZ RAMOS, s'ocupa
finalment del desgavellament que c1lu
eXisteix al mlnlsterl que regenta el seDYor 8almón en les qüestions que afecten ela obrers.
Cita un cas ocorregut a un empleat
4el Banc Pastor de La Corunya. Es fallt.
a t"vor de l'empleat al Jurat M1.x.t, peró
al Ministeri es donà la raó a la dita
tnt! tat bancària.
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ee
DlllD.ldpals sublltttuelxln ela
c:ne
ra lnstanc!a.. La t>UPrealó de
~~Jut.Jat.a
a l.tadrtel. fa qua e:a Ju~ae.s
~
te no Un~ ~mpe per a es:.u1

~ tota
~.
amb conelll.emeta da
ela assumpta an ela qua¡a
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la slgne.n re¡..resentants dc tots els par- dtStes que h a VIII rebut la VISt ta ue , de:trmmada, 1 el senyor Arcant. e:; , ielj.e~·· ·f ~~r ~
i.!.~• 41et~j!f:!:a-éL~-;:~
tits que Integren la Cambra, des de la les perscnes que mte¡¡ren la mesa u~ neg.. a conte:;tar 1 ~uegl que acala ponenc1a parlament.ana d epur.ado- ba~es ~es ge:;ttúns d aquesta '·a 1 e:.a, 1 • 3~
•11• - !e&~
.
.
dreta a l'esquerno..
ra a.e l'aler del Joc.
a 1a mt donana una rtrer~nc•J. de
•
t. 't~"'t!
_, • .
1
B an vingut - ha dit e l mtnlstre -- tot actuat.
~-~--1~:1Q~~7
INTERVE EL SENYOR RUBIO
per a cercar antecedent:.; d un ex- . ~I senyo: Gonz8Jez LOpez OJ as\:i •·
•~e.•.ot~;.; '~>!'
~
I TUDURI
pedient
ql..e
fou
vist
a
la
Ouecclo
gests
••
a
a
le;:s
reumons
de
la
~o,uma
6o"wlll
• il
4tlw
El senyor RU.BIO I TUDURl interve en
neral
de
oegurew.t
sobre
autoritzaCió
cta
ae
la
lard~
per
haver
d
¡\ctu_a~
~il
o
6
.at
ajut de la mateiXa proposlclo. Diu que del joc a Harcelona. Han examu :.tt a~ salo è..e
sess.ons en el deb!lt qu_ fï~iGolct- e; e • -. • " .w
1
a Barcelona nmn tramitat en l'an:v
,
,
~~"'"~•1•11-'
1934 8.000 Jul!lcla clvUs, amb un repar- aetmg..1dament els llibres, espaia!- ¡ es cte.>en~olupav~.
ment els d·ei:Jtrada de documeütS 1
El sen~or ~rrunz sort! Clel Uo•1e;res
.:t·l• •J;~~-'1•' g!.-w~ ..l
timent de 500 otlcls per jutge, 1 alxo han
o.;.,mrrovat c.-e al .M 1rusten '..:.: ac~mpan~at del seu ~~ poht1.: :oe_..... &1}• ~C--~..t4!:t ~~..;-.
ée excessiu. Per això enwnem que ea un Ja GoveruaclQ no tu havta cap dOCU· ' n~ Jl Maura~
1
nmodos
sor.Iren
,,mb
,
lf;c..:.~•
,:¡t.t ~~"' :2:-~•4•c:i*~~
error la dlsrnlnucló de jutjats. Creu que ment reJ.ac10nat amb l'esmentat a.t:!r gran prec1p1tacto. Auto dona. U<1c a lliaa..,llw
..
e a~a~t.o!>'::'••
el Govern reconeixerà la Justlcla d'a.- cosa naLural, PUIX que, enc:ua Que :à molts comen~arlS.
\~¡¡.a._.¡ . ..,;.;:.;
~4.o.ttb_
Questa proposició no de llei.
01recc10 Ge:1era1 de oeguretat e¡; ~u~l
A
V
U
I
s
E
CELEBRARA
~:;;~;l"e~..;h"
El senyor GONZALEZ LOPEZ, preRll al orgamsme
~~
dependent d aquesl Ml·
. ,.
~~.,.!J~
~
senyor Alvarez que ampliï la seva pro· UlSter!, el ptl"SOúal O..U"ocrattc que
M
d
C~NSELL
u
E,
M!I~I~TK~S
_.,.~_.,
..
"
"'
..
-..:,<fi_"'"'
t:' "> ...
poSició a la no supressió de Jutjats de mterve en els alers de la uuecc;lO
a net, :!4. - f.! P•t.,. d~n. u (;! (.;Oli · ~ .... • ... ~ ,. "'""
cap de partit.
general cte oagw·etat nu te res a ve. 1- seli ha abandonat la Cambra a tt:s ~'C;!ü~-~~~·~
•· r e amb el personal del MtnlSten. oú- set del \'espre. fia dJt que anava ~ ~~~W!l.:~~Or..,A,.'~
CONTESTA EL ML"'ISTRE lament el duector general C1e oegLI- despatxar amb el senyor Alcala Za
mm~a9'~j_•w ~r.t:-" !t.;,.ll
El MINISTRE DE JUSTIOIA conwsta retat es relacwna dJrectament amb el mora.
...
~ ..Oil t'''
J ~
mtnlStre,
el
qual
J¡
dóna
ordres,
uUe
Cap
aels
decrets
ha
dtt
.o
~
'~al li'!....
,..
•• ',. •
als oradors. Els decrets oa.se el'11q uesta
~
té
ta
lJ
d
r s
discussió no es poden exanUnar alllada- són traslladades el.c>t.ffiS als Lmeres- 1 , Lmpor · nc1a. ema. a os qua •
~::D"~~~it•.l*k..~~
ment, perquè són 0 formen part d'un sats per la Dll'ecclO de St!guretat.
d_onze es reumà el Consell a la l::'r~
~it•i!~ ~fe• -~Ilo~~
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Els

contesta al senyor Alva.rez respecte al
que digué que els jutjats de Madrid
són lnsuflclenta pels assumpte• que
han d 'atendre, 1 manitesta que a Mad rld h an d'Intervenir
en menys aa..umptes que altres Jutjats, com per exemple
Càdlz, que duplica la xifra. Quan jo
era m!nlstre del Treball, solament em
visitaren ela Jutges ele Madrid per a
demanar-me que els destinés als Jurats
Mixtos adduint que tenien poc treball,
I ara, com a mlnlstre de Juatlela m'ban
visitat per a aollÍcltar que no ee suprlmelx!n jutjats, adduint que hi ha·
via molt treball. Aquestes restrlt:clons
causen algunes Diolèstles, però no tant
com per a conaldera.r-les Irremeiables.

""'"TU"Oiii"""A"t".
l .,. ,..,&!
llf¡ej~to~l..~

d>P"at' qua m
nan '"'"'' ue . "dano>a.
els senyors Arranz.
Puent • Pila, ""·'
i~~ .
~,. . .111
~~
Diego I Gonzàlez López.
"aJa,f•J"'~t..,j•s~•L~.~

p>a ha<mòn<o.

I

•

-

,

•

ls
!Dev
pertodlStes - ~ estat breu per~\Jtl
he de por tar 1 consultar algun, ocu.m.ents per tal c'e veure dades :¡ue
cal recorda r. 4 e r descomptat eStic
a dlSpostctó de la. ComiSSIÓ en Lots
els moments en que uecessttt del
meu testtmoru. Crec que tom~· ( a.
é
r crldat a informar d~Yant

INTERYENCIO DEL CAP DEL a~~esta.
GOVERN
I ~"11 • 1"
,
,.,.
r
-f\
t' .~ , • ...., . .; , '
• I;,.•. I* -i-•
, . • ~ ~ ... • .' • , • ,r .. P
ha contestat perfeotament als oradors • \ ~ •• · ) J• 1 ~ __ J. _ -~
que han lntervi.Dgut en la discussió.
P ocs minuts dèsprés ae les 6 aban·
Quan se suprlm~lx el deu per cent de donaren el congres els seu.rors
els gratlflcac.lons d'humils funcionaris 1 Arranz, Muñoz de Dlego i Fue:\tes
se suprimeixen Consell enters, no es pot PUa. que amb el senyor Gonzalez
lamentar ningú que se suprlmelxln Jut- López formen la P onència investLjats a Madrid dels 21 que exlatlen quan gador a.
fa pocs anys solament n'hi havl~ deu.
A més, hem de tenir en compte que els
EL SR. ARRANI MARXA
assumptes clvlls han c1lsm!nuït d'una
PRECIPITADAMENT AMB
quarta part.
EL SENYOR MAURA
El senyor ARRAZOLA: I ela c1lvorcla?
Madrid, 24. - El senyor Arr.?.nz
El senyor CHAPAPRIETA:
Això dels
divorcis era. un xa.rrampló. (R1allu.) A
més, ja dJgu~ el senyor Salmon que els
jutges declararen que tenien temps per
a exercir els Jurats Mixtos, però delxelll I
això 1 Umltem·nos a l'aspecte polltlc..
No pot ésser que ela jutges resultin de I
més importància que ela enginyers o ela
funcionaris d'altres elepartaments. No es
pot obrir una bretxa en la Llei de Res· 1
trtcclons. El Govern manté el seu punt t
de vista, I ofereix caUS3r els menys per- ~
Juc1lcls possibles. La Cambra no pot
perdre de vista que amb la Llei ele Reatr1cctoos s'assoleix en ela pressul)Mtoa
una millora de 900 mtllohs de pessetes.
700 m!Uons hauran de pagar·loe d'una
manera o altra els contribuents, I és una
El Governador general, lntecosa de moral, el'ètlca, que al es dema- 1 ri, per conducte del seu secreta·
nen sacrtllcls als contribuents, tinguem
ri particular, comunicà al renecessitat de predicar-U amb l'exemple
presentant de la ComiSSió or&<\1 suprimir les despeses inútils.
nltzadora de l'acte de la Coall·
El senyor ALVAREZ (Melquíades): De·
ció d'Esquerres Catalanes dd
vinent d iumenge a la Monumenmano la paraula.
tal, q ue el míting havla estat
El senyor ALBA: Ea auapen aquut de·
bat.
definitivament suspès.
Segons féu comun1car el Sl!S'entra a l'ordre del dia i s'aprova
nyor Ple, la suspensió ha estat
definitivament la reversió a l'Estat del
ordenada
a tenent lndicaclons
castell de Santa Caterina de GIJ.>n.
del Govern de la. Republlca, tc.r
namentades en la d elicada ei
EL SENYOR 1\tANGRANE INtuació actuaL
TERVE EN LA QUESTIO SU·
CRERA
Es reprèn la dlscuasló rela.tlva ala llUeres.
El senyor Mangran6 consumeix un
torn en la totalitat. Creu que el proteccloD.lsme de l'Estat ba d'anar encamtnat a prote¡lr ela JntereBSOs generala
del pals, mal ela Interessos particulars.
Es moatra partlcta.rt de la rebaixa del
sucre, per a fomentar el eeu consum,
perquè hi ha regions en les quals es
Copiem d~..¡n dlari del matf:
desconeix per complet 1& melmelae1a, perdia sido seftalado deflnltlvl\qué resulta Impossible la aeva adqulal- 1
mente el dia 17 del próxtmo mes
cló per a lea classes humlls,
I de
noviembre para la celebraComença la dlacU&&ló de l'articulat 1
ción
del gran acto de propagansón retirades, desprée el'una breu dla·
da
que
Acción Popular CataJa.
cu.ssló. El senyor Dlaz ~Pastor demana,
na celebrarà en la plaza de Toen una d 'elles votació ordinària.
ros Monumental de eSta ciuda.1.
El PRESIDENT DE LA CA..\1BRA c1lu
Podemos anticipar que tom:~.
que segons U manl.!esta el eecretart, han
ràn parte en el mismo don Jos~
votat en cont.ra 83 I a favor 11 amb 4
Cirera Voltà. jefe de Acción Poabstencions. !Gra08 rialles.) 81 8 . 8 . no
pular Catalana; don Luls Lucia
hi estan con.tormes u votarà nollllnalLuClll, jefe de la Derecha Re·
ment.
gional Valenciana, y don José
Alguns c1lputata dretlstes lncnopen el 1
Maria Gil Robles, jefe de la
Prea1dent I aquest diu que la esva pro·
Confederación Espailola de O~
posta éa reglamentària.
r echas Autónomas.»
El senyor RODRIGUEZ PEREZ diu que
volen que es reoonegul el dret que elS
assisteix perquè la votació foe nominal,
ja que n'hi hauria prou amb la c1lscre·
pà.ncla perquè foa nominal. Ell conforma
amb la votació celebrada.
(
El senyor COMIN I altres monArqulca
Increpen lea eequerrea. (Ea produeix
un gran eacàndol.)
El aen:vor JIMENEZ PE.R.'iANDB:Z c1lu
que no es pro~ nep.r el dre' a la
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El míting de la Coalició
d'Esquerres

I

DEFINITIVAMENT HA ESTAT SUSPES l'ACTE DE
DIUMENGE A lA MONUMENTAL
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El senyor OHAPAPRIET.A elogta el ellscurs del senyor Salmon 1 considera que
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DECLARACIONS .l, • .

Madrid, 24. - A les 5'55 d e<'hlrà
davant la Ponencta el dtputat oer
Halear s senyor LiulS o::latorteat , .!
la CEDA. La seva declaraCIO .IUrà
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- ¿creteu que i.ll naura CliCta·
men? - ha preg•mtat.
- Les tmpr esswns - ba dJt un ~riodlSta - són que encara trt¡¡ara 1
que potser s1 pot est&• enue:;ut El
dictamen el dissabte s'habilltaca
.
aquest d1a per a celebrar sess10.
- Però a1xò . ser a solament per 11.
la lectur,!L del c.tctamer. - ha dit el
senyor Uhapapr1eta.
Es clar.
De totes m!Weres - ha d lt f-i
senyor Chapapneta - es veu que ':tC·
tuen amb rapidesa.. Amb tot, però,
la marxa general de la polltlca ~s
retardarà l a1xò rep~rcutetx prmCl·
pa.lment en la sit'..laCIÓ econòmlqu.e,
que el J?IDIS.tre de Fmances aprecia
per la Situació de la Borsa. I dels canvls, que tenen fluctuaciOns, ja QU.:!
sempre es parla de crisi, 1 es fa preels que. alxò es resolgui e~ mes
aVIat millor~, perquè p~rjudlca, com
dic, les gestiOns del mmlstre de Fi·
nances.
EL SENYOR BENlO RE·
CONEI :{ L'AUTENTICITAT
D 'UN A CARTA SEVA. PE·
RO
LA
VA
ESCRIURE
OBEINT O RDRES SUPE·
RI ORS
Madrid, 24. - Des de primeres bo-

res de la tarda hi havia una g rdi.l
animació als passadissos del Congres.
S'hi feien nombrosos comentaris 51)bre l'actuació cte !a ponenci!\ encnr·
. regada de portar a cap determlnadt.>s
' dillgències per encàrrec de la ComiSsió parlamentària d 'investigacions.
S'ha parlat del propòsit d'alguns
vocals de la Comissió sobre que, ~n
el cas que demà es tigués acabat t l
dictamen, s'acordi celebrar sessió ~e 1
Corts el <lissaote, per tal de dedicar-:'\
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I
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«ACCION POPULAR CATALANA» ANUNCIA UN ACTE
POUTIC A LA MONUMENTAl

Acaba manifestant que des del banc
htau a'ha fet una declaració de guerra
ata obrera, 1 aquesta èb, se¡;ons es veu,
la declara.cló de pacltlcacló Que ee pr~
~n Portar a cap pel Govern.
El eenyor CASAS (HermenegUel) diu
que no han estat ela treb&lladors revolutlona.rta ela que mée han sofert. En
la lll:lJona ctela casoa han estat a.c.:.mla.4&; eia més vells, ela que portaven més
~ al eervel del patró o de l'Empresa,
Perqu6 t.enlen majora dreta reconeguts
tn lea Lleis aoclals.
El aen:ror MADARIAGA (Dlmas). MaIU!eata que eLs obrers que estan pagant
lea CODseqü~nclea del moviment revoluC:onart, DO són preclalunent els capa de
~revolució. Aque6ta varen saber armnll ·se per relngresar tota. Han quedat
, la<:arrer ela obrera que ! oren llançats
tebeliló.
~t1 sen:vor RUIZ ALONSO aol:Uclta
Obmb6 Qua s'atengUi a la de!ensa dels
rera atomlad.ata eles d'Octubre del
~· en JustíciA. evitant perJudlcl.a a
Que no lllguln culpables.
In lllJs tre del TREBALL llllUUfuta
: " &'.ban lmpoat aanclons a les em- VOtaciÓ.
: . _ Que aproflt&reD aquestes ClrcumatEs relnt;esra a la Prealel6ncla el ae~les per a fer obJecte ala eeua obrera nyor Alba.)
~· fora ele la Llei. El Govern es El senyor ORIOL de.'I18.na que ela berq
P& Que DO ea cometin aqueeta abu· neficis QU'! a'eetable!Xen per a lea zo
1
ob
nea noves ea reparteixin entre totes per·
rera.Clef~naa ela lntereasoe legltJ.ma cela què
DO hl ha&l prlvllerta.
I&t¡ een1or GONZALEZ R.UIOS retl.ra
El aenyor M.ARTI}o;B:Z J OA.Rn (aProPoa1cló.
oerdot¡ diu que ela rt!preeenta.nta elels
productor& s'ban vingut reunint consSOBRE LA StlPRESSIO DELS tantment I ea nega a la pre~ncó d~l
JUTJATS DE BARCE.LOXA, MA- Enyor Orlo!. Lea nostres fàbriques -ret. DRlD 1 BILBAO
geix- eata.n treballant a mitJa marxa,
lla lla8a a debat una propoalctó, no
El senJor ALVAREZ LARA upllta eJ
lla Jl.let. Presentada aobre la wpresoló tramlt qu.. tingué l'usumpte en la co~u~ate d'lost.ruccló a Madrle1, .B:uce- m!ssló, on ea rebutjt. la proposta del .,_
lt Bilbao.
n:ror Oriol.
Co~ tenyor ALVAREZ (Melqulades) :
El aen:ror ALBA a~n el debat I al·
la Cle:~l'lJner Bl&ne.nt de 1& proposició, xeca la eeu16 a 1ea nou 1 c1nc minuta
~
· Creu que amb la reor:;anlt- de la nlt.
~
IIU.nia~rlal. per la Llei de Rea·
~bla la Juatlc;a quee1a posterpda,l- - - - - - -·: l * l c - - - - - - ~ den"ID.lnado que actUalment ea

:lla

e

ES CELEBRARA UNA St:S·
810 DISSABTE?
Madrid 24. - El president a'! la
Ponenc ta i de la Comisstó seuvor

Arranz visttà el senyor Alba.
·
S'assegurava que potser es :larlà
en l'entrevista de la PQSSlbUttat ,,ue
sig•u habilitat el dlSsabte per a tmrtar de l'assump;.e que ba mot. vat
1el nomenament de la COmtSSt6

~~--------------~~~~~~~--~------------~

NO RESPO~JEM DE LA
PUBLICACIO DE LES
NOTES QUE NO ENS
SIGUIN TRAMESES EN
CATALA

I
Quina

vergonya!
(Per Nello)

Madrid, 24 - l'Questa nit han celebrat, en un dC?ls s::lons d el Cong res,
lma. detingu,j!l entrevista el cap del
Govern 1 el senyo1 Cambó. Es gua rda
absoluta res~rva sobre el tractat.

•

vac ons
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DIVENDRES, 25 D'OCTUBRE DEl

•

LES COMARQUES

•

han trobat excuses per tal de no
complir les ordenances muniCipals.
-Ahir amb mc..ttu de llicenciar els
so!dats es va celebrar una petita
fe3ta per tat de festeja r l'acomiadament del soldat.

REUS

A LLEIDA .

INFORMACIO LOCAL

La Penya tJiclista Avant Sempre,

Ha e~tat aut~ritl~~a la re~~~rtura ~~ Jov ntut ~~~u~li[ana

Avui es ce lebrarà el Consel I de Guerra pe ·s f ets d'A•menor
Lleida, 24 (per telèfon). - Aquesta acollida entre els elemtns esquerrans
tarda el Delegat d'Ordre Pliblic, d'a..! d aquesta c1utat.
cord ~mb el telegrama rebut del U~
Degut a 1 estat en. què es troba l'es,·emador General interí de Catalu- mentat local, caldr~ procedir a una
nya., ha. donat les oportunes ordres net~¡~ 1 no, PS_ podr ' per ta.nt hablper aixeca r la. clausura de l'entitat . htat fms d ac~ dos 0 Lres dtes,
Per avw ha estat aG&nyalat el
Joventut Republicana d'aquesta ClU· Consell
de Guerra del poble d'Almetat.
ual.· amb motiu dels fets. d'octubre de
La noticia. de l'obertura d'aquesta l'any passat.
entitat lleuiatana ha estat moit ben
E.n aquesta vista hi figuren 29 pro-

cessats 1 el fiscal soHicita penes que
OEci.Hen de 2 a 4 anys.
El dm~ctor de la presó, senyor
Murillo, ha VlSitat I'Alcalrle-Gestor,
per tul d'mtere::.sar-se per una un.mecUat"' retorma. a I edifici è.e la preC'ó
d L-I ·d
"
e el a.
1!.."'1 Jut ge coma_nd:mt
Antoni
Gala.n ha elevat a p!cnan la causa
instru.:da pels fets ae Solsona.

I-

ha orgamU-=tt. per aJ pròxim diu·

menge una curs&. per a corredors de
tercera 1 quarta categorta en la qual
es disputaran els premis segtients:

DE

AIXECAMENT

L'ESTAT

DE

~~~

GUERRA A GREC lA

I
1

lr., 80 ptes: 2n . 60 ptes: 3r. 40 ptas;
4rt. 25 ptes; óè. 20 ptes; 6è. 15 ptes.;
7è. 10 ptes.; 'sé. 5 ptes
A més hl ha urà una classificació

per ala corredors socials
-Recordem a aquell que es troben

pendents J.~>l servei mH1tar o que
no posseeixin 16. llicència absoluta,
la necessitat Qllt! tenen de pa3Sar la
revista unuo.l reg:amentiria. Aquesta operació pot efectuar-se indistintament. a la caserna de la Guàrd1 a.
Clvtl o al Negociat Municipal de

I

Qmntes.

-Mentre estava netejant un fanal .

TARRAGONA
INFORMACIO LOCAL
L'entusla.sme pr<.ldmt per 1a aea.ci6 a. la r.ostra ciutat duna &COla
de l'Associació ProtectorP de l't.nse-.
nyança. Cal.8Jalla s'ba.. traduit en un
gran creiXement del nombre de &r
eis que la Proteotora. té a Tarrago·

na..
Aquesta awstra"" un slmptoma

coHeccló dP teles l'nd.mlrable pintora Isabel Poms.
A més u'alguns paiSatges marins
molt reeixrt.s hi són adm1rats uns
bodegons 1 uns t.€stos amb flors gail'ebe pertectt!'s.
-&gna \'.cntable malestar entre
els canuorustcs degut a la pcrsecucm
1de que són objecte per part dels en• carregats dt;, 1 ordre a les carreteres
que per Ja n:.és petit.a niciesa els imposen san"'Jns l penyores.

de l'enllumt·nat púohc l'empleat del
-El pròxlm dla 29 evmençarà les «Uas Reuseus~» Joaquun Olàl'la i
~ves activttats la Fllharmòmca <1e Quevedo, d~ 55 anys de-dat, un carTarragona amb la prestnt.aciO del ruatgf; topa contra. l'escala que el
gran p1amst.a 'lelila Arthur de GreeJ sost:.erua tirtt.nt·lu a tena. L'e;;meuaprofn. ant L"act<.~acJó d aquest excels tut obrer t< ,u w:asllaQu.r a l'institut
arLista a «Mu3lca da Carnera», de Pollclm1c Al...mtcipa Oli se li apr~
Barcelona.
c1aren d1vcrses tei"id~.
-&mola 4UI:! nan flitat donactesj -Hom ha \XJUCedit una sub'!encd6
ordres perque la urogaaa mumc1pal al personal 1tel Cos de uomuers per
procedeoo a Ier els MIJ>IUiaments a tal que t:fcc\..LUUl una VlMta a Barles clavegueres de to~ aque.Ues ca..- celona a l'otljt!C...I,e de Vlsitar el nou
.... que passan~lOS Ja davcguora per Parc de Bombérs.

~~"in~r~e~u~= hc~~~=~:e~q~! tm~l~d~~~ ~~:aX::s ¿~~a~c:;~~~~ t~~ ¡~~:~Itd~~ctii 1~r;:;~~~

En el Consell de mln!stros que tin gué lloc a Atenes, s'ordenà l'aixe coment de l'estat de guerra que
fo u decla,at quan el oop d'Estat ctf:i. ' gene ral Condylls, amb motiu de les eleccions del poblo per a determinar sl volien Monarquia o RepúlJI ,ca. Però malgrat tot, tots els Otoiftc1s pubiles encar:~. aón oustc.diats per soldats. - Tropa grega tent guàrdl:l al pati del Palau Reial a Atenes
<Express-Foto. )

GIRONA

havia de oeteb.-ar-se d l'Audiència
encara no
SUSPENSIO D'UNA VISTA INTE-'
capital tarragoruna.
negoc1 delS transports per carretera I Esperem Sl !'er& ve:1tat.. tanta be- dicat.. Agru:ola o~ V1~aseca. per venRESSANT
· cumurustes Miquel MU.ltl Angel CO-A la s;ila a ExposiCions de l'A- també e:s hi na tocat el torn de la llesa pu1x que aquests proptetans dre pa. a preu
dlterelJl, d~ l'as.o:.enya.Girona 2<t
Ha. .;!Stf\t suspesa 1a lümer 1 Amom Peuo, ve1~1.8 de 1a
teneu i te exposades Wla bnlia.nt persecució de Jes dretes
de 1a Ramtla del 14. d 'Abrti sempre ,lat per ta J ~·nta tteij'u1adora.
vista que aquest mati, a les onze, no.sLra. ciu Lat acusats d Wl aeuct.e
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~"!"-----·-----~~~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ó!!!!!!!!!!-,,!!!!.-~..,....,.,.,._...,.,,.,,.,.,.,..,.,..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!'!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!
!"!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!., de parauua~Ió de trens 1 desurd.res
";
pubJlcs amb Ihotm delS fets del slS
d 'octubre.
La. su.::opettsió ct·aquesta vista és
_ .,. ,_ ~- , .
ctegu t a J 1et '"'e w ouat -st: ma 1a.1lli elS
tesl1moms Citats a declarar pel fi&
caL
Una multltua enorme a.cudl al
Palau de Ju.sUüta per tal de poder
presenc 1ar la ~lebramò de l'esmentada causa.
L'autoritat havia 1Jre6 grans pte·
caucions a. 1~ quals no estem gaue
acostumats de veure entre els molts
jucticis que es celebren a; l' Aud.l.èncla
d'aque&ta ciutat.

h;-!~l:~a:Oa:i 1~e ~~~esn~a~~~~
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TRAPA .S SO

llOGO HABITAOO

ESTABLIMENT
ACREDITAT

CONFORTABLE
"'
PREU MODI~

el

1---~·

vO&~e

lA NOSTRA SEC CI O OE PUBLICITAT I

Sant Vicenç dels Horts, 24 (per te-lè!on). - Avui, a un quart de vuit
d'Rquesta tarda, ha estat trobat un
home mort a ta via dels Ferrocarnls
Catalans, el qual fou atropellat pel
tren de Barcelona-Iguala da.
-Per l'identificació p.racticada
!a
víctima. ha resultat ésser un vet' d'aquesta ciutat anomenat Vicenç Duc,
de 51 anys, casat t ltfïllat.
S'ignoren de moment més detalls.

L• ENOEMA AL MAll MILERS Ot: PERSONES
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PISOS 11 DUROS
3 DORMITORI~

ELS INFANTS ASTURIANS

S~ORETA M

NOGRAFA

BANY

J
d.mmenge,
d.Ia 27, a
tesPassat
cmc deem&~ tarda,
els mes
18
gwsos chur.s Ul ~)l'tt!S de JOVent afn~U1 nms, a.e t.rtlUw.· un ~lats de tota
couunents OCJ. mon, prenà!an Pln
t n Wl gran programa exLraorcünan
tadloioruc que sera . retransmes per
gaJrebe totes les enussores europeea,
~ Ol'd i Su.laOJE'ncanes 1 ta be
les ae Uwlya+lê paisos onen~Js. ' :
un conce.. t úrgarutzat per Ja Uruó
1nternactoncu et~ Radiofus16 1 que u.
senyala una nova etapa en el desen.
volupament de la ~ht1ca adoptad¡
per l'esmeutall.a Uruó que amb ~
encert yoJ LtUlltzar la rad.JOdi!11116
com un eflcdç i.estrument d'apropa.
ment i fratuuJtat dels pobles, mol'
espec1alment ies Joventuts de tota
eLs països.
No. es pas ne,(essa.ri fer menció de
les dificultats d ordre tècnic QUe s'han
presentat l)t!r tal d'aconsegUir l'ex~
cució a 'aqu-*Jt programa, que ext·
girà una abiiJiut. precisió en la la..
bor que per al seu perJecte desenvolupament 1 retransmiSSió que hauran
dc realit~a .. cemenars d'enginyers de
les eml.SSOtf"S roe5 lDlPQrtants de tot
el món,
Cada chor, en representació de la
joventut del st:u respectlu pafs, In·
terpretara una. sêrie ininterrompuda
de cançons pc¡¡...ulars del seu propi,
1 no excedirà - la seva actuaCió-, di'
quatre nunuli3, per taJ d'aSSOll.r tots
plegats un , programa de dues hores.
, Els deW~ t.f't·mcs i el desenvolupa..
ment <!e la reiJ"an.smlssió. etc.. seran
c~raJ.aZats en la .Relchs-RuncUunk·
Gesselischa!t
~ls paisos rrpl'e~ntants en aque&t
gran programa radtofònJc de les ~
ventut , 1 l'Oldrt per al qual es donarà el progrtL."lla de cada un d'eU.,
sera el scgi.l "'Ut
Alem9.Ilya, úran Bretanya., Austràlia, Polòrua, ¡.~rança., Estats Unlt&,
Hawa.L, Espat1ya Itàlia, Holanda,
Suïssa. ,\.us~.r~a Bèlgíca. Noruega.
Txecoslovàquia, Argentma, Brasll.
lugosJàvm, Suècia, Hongria, Letóru.J., Unió tiuct Atrican11, lndles Holandeszs Ulles de Ba.l:lt 1 Amb01no),
Dm!i~~rca, tt.umania, L1tuarua, Uru·
gual, - aragLial , Siam, Japó.
Aquest programa sera radiat per
les emissores d Uruó RadiO Madnd.
Barcelona, Valtnch. SevUla, San se.
bastia~l 1 Sant.J..Rgt de Compostela.
-
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ASANT VICENÇ DELS HORTS
ES TROBA UN HOME MORTA
LA VlA DEL rREN

~PEWP~(L 

-et tlEGUiAN A

La joventut canta més enllà
de les fronteres

;!o~~~~~~~ !'~~~:Laao~~~~~~~~

1

La tercera expE"dici6 d'infants astuna.n.s esta preparada, I la sortida
d 'Ov1edo serà av1at. Més de 200 intants - o s1a l'expedició mes nombrosa de les realitzades n.ns av.Ji _
esperen la crida acollidora que els
lliuri del fred 1 de J . tam als .,¿,
•
•
qud 1s
e~ veuran condemnat.s :nfaliblement
s~ hom no acut urgentment a llur

ajut.

est COmitè toma un cop més
*
recorrer als sentiments humanitaIa. Aqu_
1
ris de les ram~ues catalanes. tot re- UN AGENT DEL COMUNISME
cordant--los la necessitat. d acudJ.r
en
ajut dels Infants astur¡ .n •. L'angmJNTERIIACIQN
Alll•
I xosa Sltuacló d'aquella i.ntàncta obre- l
lt
1

1

I ra 1 desvalg".Jda ho reclama. No és

A Gavà la guàrdia civil detingué
l'e:.trauger SChulin Nü.i.:tliDanil, el
qual fem VUlt c...es U:tr!.cl. t-nt.rat per
la 1rontera de ca.nt:.m~. 1 a Ja seva
arribada, Ja Policia ~l'Gpit.à deU. ~e
nint. mes Lard a conc1x:tment. da·
quetta que el seu vi~.l.' "'e Obel& per
tal de donar ordres u~ paraula als
elements adherits a.J et b•unlSIDe intemaCional.
Davant. d'alXò serà proposat per a
l'expulsió.
'l'ambé la Policia .::e:·~a a altre! e!·
trangers que ha¡~ vmgl.t ac' amb 11
mateixa finalitat.

suficient la cooperació genere, !. pres·
tada fins avui, per mttja d J la qual
ha estat possible coHocar en llars catalanes 65 criatures. Davant eJs rigors d 'un hivern cruent cat fer Wl
esforç màxim de solidaritat humana.
Totes les peticions per a. acollir
temporalment els infants, tots els d(}natius en metàH.ic, en robes d'abric,
etc ha d d . 1 ir
,,
n e U' g -St; a.¡ nostre estar,.
ge social. Ateneu Polytechmcum. Alt
de Sant Pere, 27, de 7 a 9 del vespre.

•

GOVE RN GENERAL

•

I

ADMIN ISTRACIO
DE FINQUES

AUTOS OCASIO
ATOT~ PREUS

El SENYOR •-.

I

QUE SEGUEIX MAlALT

~ir el senyor Pic no era al &u suport 1 ha d'encarregar-li els ser-

despatx de la lieneralitat. lnl.eres&tt.s velS de turl.')Jlle que tulS ara. aquelli
havia vmgaL pres1.ant dtr~tame~
~
«.t.:s decJ.araua CorporaCio Oh ,
~·
la '.rom·mg Associació de Cat.aJunY~
· .. • • ... - ~u. tou Jtc. .:¡.1~ t'e-¡ «El conseller d 'Obres PUtmques 1 ~1
guia amb el seu est.at gripal e.:>t.aca~ comJSciari general de ·.runsme gestade
na_t., . 1, per tant., no sortl!ia del seu naran 18 coordlnaC16 dels sen·el! ·a.
domicili de la pla¡;a de Catalunya. jla Tourmg A&ociació de Catal~\1-. ~· ·
..._
Oiictalment, !.all sols . amb els que presta el Patr~~t FSe~tst.et.x La . nola que el prop¡ senyur clonal de 'I'unsme, venint 8.1XI 8 eld
Ptc redacta des del seu despatx u,• Lablir U..""l nou règim que suosutu
la Generalitat momenLJ auans de el que tou establert el prtmer de junY
tancar-se a casa seva, i dona com¡r 1 del 1932.»
te que estav~ ma.lalt. 1 S~_E.!},¿_urt
«Es det ~at sen"le efecte l'acord '!fe
s.wc: í!flpal o
'
con~eu tie la Generalitat del 10ed 1,
'\1~~-~-~
~
'
ca.r1:1.cter Ot.-:ldl
al Patrona.~
nsme de Catalunya.» .
dernA
Com que l't•.ssumpte s ho .~l._ ...,m,
1 i en
d1es SUCCes51US ens O 0CU).I'U~
extensament.

els penodistes per restat de salut J.!l
Igovernador
w-enere..1, inten - •

, ' ', ••. • . . :. . ..· . ,' •

I

¡

¡
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El senyor Vallès i Pujals traspassa els serveis de turisme
ce la Generalitat a una em·
presa particular, que és de· 1
cl arada Corporació Oficial I
El cButUetl Ollciab publica un 1.e
eret. del Departament d'Obres PUbn
c;u~ .. aecla.rant COrporacio Otlclal la
l'wring Assoc.tac¡o de Cdtalunya.
Em re altres coses, 41. du~pos1c1o d1 ·1 •
«El Tourmg Assoclac16 de Cat..a.Junya ha d'esser. doncs, en endavant,
l"entitat rectora del t.urwne a la
nostra terra , pel qual moLiu la O~·
.eraütat hi ha de prest.ar tot el seu
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•

ELS ESPORTS

•

EL CAMPIONAT
DE CATALUNYA
La jornada de diumenge

moral taaa pero. lluny d'alXo, em
trobo mes rort que ma 1 en po~sd'

PRI ME RA CATEGORIA
Badalona-Barcelona. Oslale (?).
Esp:myoi-Girona, Ferrer.
Jlip'ter-Sabadell. Este\e.

Paull, Uzcudun va embarcar :~ntfo~~ntd;:;~~~~u~u~u~uel¡esm~v~
ahir cap a Nova York ,. va fer ~~rm ~~:. ;~~~- ~:r~:~en~n~l~~~!~: I
interessantS manifestacions
ATLE
t;rec aut> es e. meu wteres
11uunant.
oougac1ò e.:;poruva.»
1
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I
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OETENCIO D'UN SINDICALISTA

CILLIS1\IE
Repa rtiment de premis a la uPenya
Ciclista Gatsn. - La «P enya CLcllsta
Girona, 24. - La Guàrdia c!vll ha
Gats posa a coneixement dels corre- detingut, a L'Escala, el jove Fraodors que var en prendre part a l IV cesc Mateu, de 22 anys. solter , vel
Gran Prerru dt. lt!~ Corts que el pro- d 'aquell poble, element de la C. N. 1.
per dlmecres ella 30, a .les deu de la ,...,- haver-se-!! trobat en un escormt, lmdrà lloc f>l repartiment de pre- .-~·
•
..
. .
nus de la curl'a celebrada el prop- I coll efectuat al eeu domicu, divwt
passat d1Uill~nge. dia 20. Els corre- c.:.rtutxos de dmamlta per la con·
dors que tem:n o!JCIÓ a prenu són els servacio c..e!s quals mancava del deseguents: F. MtíJcia, F . Colome.
gut permís.
.
SAba te.
òerr:Jdell J. Roca, H. HorHa. es at conduït a la presó de
ma, R. Gtmeno F Farreras. F. Coll- · GtronJ, <... roman detingut a. disgros. R. Ju8.1J 1 A Bernat.
posició de l'aut.ontat correspot.ent.

Aquesta ·és, quan menys, la
darrera notícia

sinuac10ns ¡¡erque em retin. ¿Per
que'( J o em reurare espoutama-

Chicago, 24. - ..~1 ¡.¡:~s1dent de
I AssociaCió Ollmpt.!a Aménca, senyor Avrry Brun1"~ • bl., declarat
amb caracter oficJ.al -iU~ ""'n contra
del que " ila vu •gut oL.:.... ¡.ot anun·
ctar-se co ma cosa Sti"...rt: que els
Estas Units partJt•tpa, ,, 1 en els
Jocs Ollmpics de B<!rw1 en 1936.t.

PRIMERA CATECO R IA B
Terrassa-Martinenc. Santiago.
Granollers-Calella. Atcart.
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De l'actuació de l'equip ama·
t
t 'à T b
6Ur Ca ~. a ai' eS

Sants-Europa Armengot
S EG ONA CATE GOJliA
?R EFERENT

A Girona

eta, 32. pnncJp!iJ avw, divendres,
dia 25, a les set de la tarda.

AMERIGA~iS PARl iGIP~~
RAN AlS JOCS OE BERU~

ELS

FUTBOL

I

Per a boxar contra el negre Joe Louis

9

u
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¡

t
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G d

Tar

f:s'~~-r:;:a~¡ar~i~rlu:~~~gauê Els fets del 6 d'octu-

naldo. ¡ugaran dltl: equ1ps el partlt
de s~ona volL~ dei Campionat català
de se¡.oua c.,.Lt:~orJa prelerent.
i<'lgurant a.:t;;aJmeot ~~.quests clubs
Per ordre del comandau, JUtge ;ecoru tl ~:ai)O!h'III.LC1'S del segon grup.
dll parut :.e, pet a ells, una lmpor- nyor Uarc1a ttebollo han estat de-tanua deCIS1V'\ ]a que pel liràcta una tmguts I portats a la Pleso MOOel
vtclon'l suposa u.. empat a deu punts d 'aquesta ctutat els senyor.; Jaume
al pruner tloc i ~I Gl!nnastiC, la con- Bosser, Josep CodCJlosa 1 Josep Fran·
soa~dal:IO uOS'JlUt~ en la. puntuac16 en queses tment d 'alcalde 1 conseller
Ja &eva qus.lltll' d•, pnmer classihca.t, l . .'
, .
s
per lli qual cu us¡, l'esmentat partit rTeosrp;llcotlvament dt: 1Ajuntament d e
es el oe ma-.arn u:teres de la seva ca- I
.. .
t
j
d
egnlia en .la ptvpera orna a.
I
J:U: t\1
No responem de la PU·
t.J l-luo dc .llat h om en atJar a els
biiCaCI"' lmmed'
d
seu~ campiUUS - La Dtr ecttva oel
u
la a e leS
L-tl!O ue Ma. ha orgarutzat per al
noteS pregadeS qUe nO
l)lvlltt aJUmeng un vermut d'honor I
a llOlneuaLg~ ··llS campiOns de Cat.a- 1 estJquln en el nostre PO·
IUnya de rem, d·enguany, que amb
der abanS de les nOU del
el seu estor>, t.an alt nan sabut posar
el Pll~elló del Ciu I de Mar. cooqulS- '
tant el Gran Pl'fml Generaht.at de .,
vespre
l.lll}llunya.
................--~!!'!!!!'!!'!!'!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!1'!!!!'!!!1!!1!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!

bre a Torelló

L'Havre, :& . - n oen odista ame- LoUis. S1 fos alx.l demanana reven I La l''sta dels ·
Al
r icà. s'entr evlsta amb .l:'auu Uzzuaun ]a a Max Baer. del t,unos .:vm;:,a~
11 .
l,nscn s per a1 Primer g rup :
tez.trel Cu.nton -~~ Tarbes tinbO d mateu. del tr
Li
Camp
t
d
E:
d
San Cugat-lluro, CIm !la.
gue
lloc e passat \l ' Jl,ri :. una. vet.s.
r
ansa anLlC que dlSpUtartm a ttt'llO a Ja dlstan-,
lOna
spanya e
fàrrega-Manresa. Prada (\1).
llada amateur cmt.re IJ¡. eQUlp cata«Latayette», .m el qu8.! na marxat cta de vmt represes
D thl
M ll v·
e ls
¡ la 1 una lòe,eLc. to francesa , r~"'IS·
cap a NOV!l. York. per ~ combr t a mb
Ara matelX no W~dn~:> cap lllCOneca On
et- lC, asa
~..
lornuct.at>le uegre J oe Loms H u
, trant-se els seguents rH .. 'L&ts:
el
· e s vemem a ooxa1 amu I ex-camp10 del
Per tal de parttcl.>.... • ~n els Carn- Segon grup:
CAT ALU N 'L'\
F L{ANÇA
aCl, en esseucta les dec.:la.raClons del mòn a la matt!l"a <llstllr.cta. ue~pres plonat:; d .t..:spanya
!e Uecathlon,
Gracta u-unnastic, Espelta
Dommg,uez p<>rd <~ls IJ•ll,ts contra
«Brau de.JS PU'eneuS»:
demauarta oux&.t amb James Hrad· que t:s celebrara" els P·'l·'-rs dt;s;,abPoble .wu-H;us t;Rmba.
Falguu.
«.Arnoare o Nova ~ork el dla au docK tU quat coustderu molt uue- te a tes tres de la o.ar J l I diumenge
8.\ntboia-Ampo.sta, Rlilern.
Col; ,rò guanya per 1!:. o. a la sego1 despres dè reposar una nuca 1 de nor als Derupse" I Tur·ney 1 llllS I a les li ao del r~all, ~' /1"11 mscnt ja
na r~pro~a "··n•ta "'J""uts
~
u
els segueut..s ae,tacat:.- alt ...tes:
" ~ "" •
••""
visltar eiS meus arrues em dedlcar e tot Max t:!Chllte..Jng
Pt:r la Fedemc10 ,;., ..::11 .. _ (;els
....a mas perd aJ.S pw1t:; wntra VI1
de p.e a a. lOt:Vf:o preparaclO per a
Ja tmc contrat·tats et:; t:;parnngs· Manño. que uct Ja.m.·lll e, el carncente.
I& llWta amo Lou.lS.
partners» qu~ m han d :.Judar en ta p1ò 1 retordmaL de 1t:: ¡ .t;1..mat.
\J.Jett~Jo Plutest:J.Cld p~l public s<r
Fa pocs Oluments, a bord mateiX meva preparac.o.
Per Ja .rederacio t..h IJl•l;,C<Jana. CA~~ocr-:oM PARK
rollosament. ,
del V81Xell, ne rebut un cable de
Umtre C1t: ~rues emoarcara tam l güa:an, :::.anche-.t. M r.r.a
Celaya,
Al~t guau}a pes :vo oalx a la
Nova ~ork en el qual sem comuruca bé cap a Nuva ~orlt Jw.·. U}auatlal, .e t-aacesc Ar.t.ac 1 ~.....;,.;,¡.; Fernan· ¡ Es evtdem .¡ue el p úblic te un Lu· quarta reprt'sa ••on •. ·a Monte;ion.
que el meu combat amb el vence- acompauykt del meu lrllll amtc :;e- dez.
.
I ter~ .,ran p.:r d ICS C\.OI.>~s ue tan
co~t.a guanya als ¡... u~ cont.ra
dor de Max Baer 1 de tants altres, oyor Val~ntl Aguure.
La FederaCiÓ Cu~li · l '•t\ ns fet pú- • c¡ue.s. L-ortSCJ:uW> CLILXO, aJ <...8110drom l\1U1tV•t:lles.
M dl.so
bhca la seva sele.,;..a J' 1! tlt:1, del F. l:'nrk tenen unl' e:. da atmr.rí.S, emrcse celebrara <>ll e1 ' a · n ::>quare
Crec 411e ~' mel.. enoonLre amb Joe c. Barcelona; vun.s-:~" · c. el .l:i u. n::mencs .::sp¿c1als 11 11 Cie sele.::c10nar
.rurne ~uanya als ¡. ..u;~ contra
Garden, el <lla " de desembre. l'wc, l LoUIS sera !IlO!\ dur I s acararau la v.; .r·;J.¡.¡;a, de ,s¡, u. P.. :¡~ ien assa; un lot de lleiJrt rs que permeLw do Martlllt"l..
doncs, temps mes que suilcient per Joventut ardorosa amb rexpenenc1a 1'u6ue:., del l::ladalo u ~ e:.; f'ujo!, nar r¿guiarnu·nt cu1ses de ta11ques.
Le~a.t. gu.IU.I'II als ;.¡:.n-..:: a Salis.
a preparar-me degudament.
. . d 'aquest vete1 a.
uel c. N.; Kcu;; doms Serrat, ael
Els enL.:cnament.; ae dunarl.b pas·
fta \anga perd als ~·¡ •s,~ contN
He assobt que la lluiL'.l es cusputi
Jo em truoo IISICament be, smo nu K. A. C. U.,P<Jrtlu.
sat a la tarda, permeteren Clonar Llatl.
a Ja dlstancta de 15 represes. J:io ne nauna accepta e hQUeSL .mcuntr~ que
Hum eS(.Jera li-·~ ¡¡ .u• eQ rebl la d'alta dl verso~ Uebl't.CS de categOCI!l,
\UeciSIO sorollosa.tr•nt protestada I
exigit pcrque constdero que un no- JO mateix he ct::rt.at Pet!> que uo pen· insc.lpclo a~J:. t.qu¡,.>s v!•JE:: .cia L cas- tals com «uu.:rC':.t.osque», «My uwn», pel pubhc.>
d
t
d J
tella, 1, sobretot, amtJ l"t;Jaclo a a- «Trencanous>>. <,Don jjruno», etc., els
me e 1a ca.egona e Oè Louis no sm a1x1 els ~Jlt:go que LlllgUlll a Ot> 4 uest h. na certa ~.\¡.>t daCJO per quals podr~m veure en llUita passat
podla negar-se a. aquesta pr~ten- recordar que Ul poc varelg ter matx ~eule actuar Gll, :¡ua 1-t uns dieS dema, cLume.Jgè a Ja pista del «Sol ~J
---""!."!"'!!!!!"!"!"llllllil!!"'"'_'""!',..,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!'!!!!!!!!'-'!!!!!"-"!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oló. Ho vare1g demanar per qué es- nui amb WJ hu111e com Max l:icnme- a Madnd ha let 1.1na pul •tuac¡o en de Baix>>, amb els coneguts «!ambotic convençut que a aqu~sta d.lsLàn· llng, el qual en 19:.!9 em vence ne- la Decathlou q1.1a rr~.: 1 1 aco.ual n~- rll», «War» Tr.un1s», btc~ely Leader». 1
cia tinc gran ~:~.vantatge, com es va tament a Nova le'ortt.
cord, co::.a que ta .,u,·~" 1 qu~ el «G:an Ktty», P.tc Ensems st:~uetxen
j
Els que veJcfJ" clarament el que
veure en els meus combats amb (JarEncara tmc tl:luswns 1 crec que el mente.t ll.tleta. ac1 a l,;, ,,•lJUic hau- els entrenammts per a proves Cie
Les ~ntil.ats que \'UJg uin veure 1
passa en aquests moments hen1 vist
na a obtemr una ¡·<.IO•l·UC<ò mu.~ gran fons. !)t'I a poder. dmtre poc,
publ.cades le!> sev.:s notes en la traveta, 1 r.ot.esta es Ja seglient:
nera, a Roma l amb Max Schmelmg resultat honor...ble de Ja meva LUJta mc::s notable, la -,ual l~usa sempr~ alt.emar les f:wses de tanques amb
aque!>Le'.i columnes. son prega· ¡
No tu ha duotc que l'aler que
a Alemanya. En ambdos encontres amb Joe LoulS em pern1etra reallt- constituetx un ter 1 ~o.. 1 ·Lnt pels a- les de 800 1 so. metres, que tanta
des ue trametre-les l'edactaaes
1
avui és d'actuahlhll que es el de pervàretg guanyar els meu:J advers~~oClS <~ar una aprotlW:.Oa campanya aquesL llcwnats a les cose:s li<Jtlt;.·. de l'atie- ttcceptac;ó han Jl:lgUL.
en catala Uel contrari. no pompreSSI
rru5os de joc, o. pel que es veu es
al fmal dels er.contr~
La meva ruvern a Nova ~ork. S 'ha de temr tisme.
1 A mes de !P,:; 11el•res reuruons assedran CjSC,(' poLllcades.
Els deutes 1., l'Estat han seguit la t roben comph'ffie~ tarwllars de pertàctica és de martelle!g 1, lò¡pca- en compte que jo sóc l'unte ooxaEl programa d 'aqu!s:s campionats nyalaaes el tl!un~efl.~e al mati, tmdta
ton~,._. dl~ lll sessw antenor, o s1gU1 sones que OC•tPf>l tmportants carrecs
ment, quant mes dun aquest. mes dor europeu u.. compta aJob una d'.t.spanya queden de '·l St"uent ma- lloc al Canoo.1. m F<lrk la segona ma.\TLETISi\lE
qu~ 1a ~;esstó & aesenroUla amo una publics, un ..1l ~r atxi no pot ter de
4
.
nera. oespr~s dc la 1.... [;oló de di- tina! de la 1ealpora<la, que umb tant
l\latx A. .\ \ sda-Casal Icàr ia.
g1 ~a u~ant:~~o dc 1.egoc1 en aquest sec- cap manera C' lll efecte a la bOrsa
poss!billtats tillc d esgot.a1 l'adversa- ViCtòna daiilu:.. Max f:Saer, llgura verses pr-.~ves. tarau l•!S u.ter~:ssaut d'èxit foren 11,r,ugur¡¡des la setmanll. El dmm~nge, a le.'> deu del mati eu cor 1 no terel' altili cosa que repetu pel perill que la pol!tlca agafés
n.
que enc.:ara ~s cotitza a:S Estat.t; la reuruo de dtume "l&«> ~. mati.
passada.
pum, tu1~ra IlO<· a les pu;tes que eis canv1s 1 encara en cel'ta flULXe- un rumb ctih•renl, ja que la borsa
crec que. almenys, tarè un bon uruts.
l'Agrupacto AtJenca Vida posseeiX a dat.
no esta per c&.nvts en la política.
o•¡
la
meva
11w•~
amb
J
se
m'h
t
•
t
t
·
•¡
tats
d'In
Dissabte,
a la llisn~. ll le~ tres en
CJCLISMI:
La
•m i u.atx
d'atletisme
enbl ¡gacJous
Els que gove:nl'J' -Lliga, Racticals,
paPer ...
...
oe
no e. e l!... ru
. pwlt:
100 metrest.ara~.
~ltlt de llartl·e Sagrera.
aquest club
e, Casftl
Icar
·
la,
sota
Les
o
del
Municipi
1
Dl·
""
pu• l<JllS t<JU ._. o •. ·•or "Ue demos•ra Agraris i C~ua- no ho ignoren, i
gàna, llançament .:!el l)l'd salt Ci alel Sef$Uent Ol'L're rle proves:
v<...:
"' .,.;¡;.
"
v
tement que una blllXa SObtada podna
çaria i 400 rr.etres :1•,;,..., totes per100. 400 1 1.500 metres U1sos. Snlts mes . ..cmesa 81 '' com le sobllgaciollS causar mal elcck a l'estranger, el
4
112
100
1
tanyents a l CampJOdüt d'Espanya Curses autoritzades pel Co· d'alçilna, llargraru• I triple. Llança- mUJJ.Clpals
per
• enuSSlò !10ti, partit de Ja calç, guix 1 Clment, o
dc Decathlon.
ment del ""'> l ... sc 1 rellevamentQ sérJt: B. que pujaren un quart d 'en- , ui 1
I
mitè
Reglonal
de
la
E.
4 x 100.
,~
ut
"
ter; les ExpoSJCJOOS, que guanyaren Sl~ e radica. I E.l partit del «Suro»,
Diumenge.
a
les
9':!•)
.:lc!
mati,
110
un
qu.u-t
d
,mtl'r,
tguaJment
que
l'eLhga,
han
fP.t
un tacte de colzes i
i .t:xpo~1cio
1' Art
metres tanquet: \0-.-r hthlonJ; 800
Les curses a 1:tcritzades per a cor·
AV l ACIO
m1SS1ó del UlS4. El Port F r anc ha re- h~n fet alio que els castellans en
m etres, lliure partlc•¡Jat .c.
llan<'.a- rectors llicen•;wts de la U. V. E. per
Un nou pilot a ~·Escola Barcelon a. muma.t tres quart~ per 100, i les P ro- I diuen «dc ~upus c_oraz~m> per tal
i
ment de! disc \D..:cavn•<JO); :l.ÓGO als diEs 26, J7 29. 30 1 1 de novem- -:A..hlr ;tcdua hnllantment les proves VlllCials 1 Trt'soreria de la Genera- de sosLemr _els canvts. Daixò ells en
metres Utsos, Jbur~ p-..n.r.pactó; salt bre són les seeuents:
elüblde~. 1 olltmguè el titol de pilot ht:;t de Catalunya repetiren canvlS. dmen sacnf.cal·:>e.
amb pe:xa \Decathlo.•.' mitja hora
o·18 26• s e.:;cJO
. e·lCut
~tvlador, el senyox Esteve Mayol i
'l
s a d e 1a o. E . Jur.n
alumne de la degan Es I
El grup d'ObhgaclollS ferroVlàrtes
. Borst· deI mat'I
d
tlét .
e~; ~~x;;a.:ent ~~~j ~~~·~ dE~~t~l~~ Sants. Campl,>s:at de Catalunya a les d 'Avlacló Barcelona.
a
coa ha seguit la Leuatuci~. de !luucedat l
Nord: 39'00 S8'80 39'20, 39'10; AlaV•ernes
lliure participació; I!>J. •..:llh,ent de la categones. Arbitres, Jordl Pitarch 1 ' Actuann de Cl•missans el tinent manca de ne~oci, I ha perdut terreny, cant: 34'65. :!4'95 34'80; Ford: 254
javelma <Decathlonl, s.tit d'alçana Mànus Barbe
.
senyor MiquPI Garc1a 1 Pardo Josep com es pot veure er. la cotltzactó. La 2:>2· Gas li:.: 111· Explosius· 126'25'
lliure
participació; 1 )IJ n•etres lliSOS
Dia . 27. l ·P•o Ctcllsta Terrassa. Maria Carrera-; : Jaume Camarasa
majona d'obuguc.wns cotitzades en el¡126:50· Rli 64'00 • 64'25· Algues· 18S:
•nauguraclO"
I
femeums, lllure pa•t.c.¡•bctó; 1.500 CampiOnat L-.xal 11. les categorieS. Ar·
Noves insL.tl:iadons a I'Aerodr~m grup d'obhgac.on.:. mdustnals ha tor- 185'75; 186.
·'
'
·
metres lliSOS <Decati'•C/1),
btt.re, Josep Sdl\ador.
civiL - Hav~·Jt obtingut l'Aero Club nat a repercutir Ja baiXa. Amb les
Bo sa d
t
Club '?JCllSta Portense, per , a quar- de Catalunya ll' ctssió del xalet exts- • <JbligaClOOS .lc. Forces Motrius, ja en
r
e a arda
bl;a=;:~a e~e trs~;::nfl~l~ ~~~~~ tes ~ pnocipl<Wts. Arbm·e, Santmgo tent a l'Aerò<lrmL Civil de Barcelona, ¡!es nostres lr.JprLSSJoos an.teriors va-l ~ord ; ~9'21), :i9'15, 39'65;~· Alacant:
Federac 1ó otere 1x a 1aJ 1oo atletlca Gussó: .
S
abans Aeròdro1U canudes per a utl- rem parlar-.Je pet tal davlSar els 3480, 3515, Andalusos, 1SO; R1f
per tal que pugu¡ ..a•I•Jilja¡ una reUruo C.lchsta Sagrera and t Acodr~u. litzaCIÓ dels t'~portlUS aeronàutiCS obhga"lOlllSteS ct•aquesta. empresa. 64 :;o, 65'00, 64'75;. Explosius. 126'75.
.ó d'8 t1 t
d
H
Camp1onat de Veterans e at.a u· atxi com perqur puguin esser de
Volar1em saoer que es el que es pro- 1127, 126'75; li'ord: 253, 255, 254; su
uru
e isme e CI-lS.>\! exce eot. nya. Arbitre, J1..sep Barbe;
.
, 1dament ateS•>s els turtstes ue v~- po~a aquesta S<JC:etat, ja_que corren 1eres: . 34'5~ •. Aip ues: 186'25, 186'75¡
de~e~(¿;tl~~~aJ.;~~; ~~eón ~: G1rup :xcun.JOrusta 1 ~port lu Gt·¡ tw l'&.mentat aeròdrom aq~esta ve-¡ aiterents rumors 1 la cotttzació asse- • Coloma!: ;13 2b, 33'00, 3a as; Montser.
haura una v~ritav'e piu.1a de mar- ~~àn~ aoy·Jsf'.l:t, per Quartes pnn- terana entitar r cpresen'tat1va de la nyala que pode!l esser veritat.
r!lt: 24; Flll¡.ll'&>. 371, 381; Chade,
P
· . ,
nostra aV1a~16 t>a orgamtzat per al
En el sector de h de mes, es nota 431, 435.
ques notables, sob.r~to~ s1 ens fixem RePenya Ctcllti:a A~ant Sempre, de pròxun diumt>•·.re l'acte de recepció! cert nerv1ostsmt. En la seSSló del
Borsa of'lc·la
que en cada una de ~tl.> l•It·ves a ceus, per terceres 1 quartes catego- 10 r· . 1 1
• só .
ta.
maU amb tettdèucia de baixa 1 a
lebrar hl haura atl'!~•.;; Que s'han nes
lCla • a qUI:ll
n mvi ts tots els
'
' .
Alacant· 3i85 35· Montserrat· 24
vmgut ~reparant a c•••1Sciencla per
o'ta 29. Secc16 Cichsta Club Atletes af~JOnats ~n gt-~~al.
~~ s;~j~ de la tsroa, amb tendèncta Colonial: ·332o; 'chàde: 416, par'ltat,
a pmdmr fms 1 tot matut.es record, 1 Omts, de liir.Jna, pe. terceres 1 quarna con t:renCJa - Fent-se ressò
Chade D.: 80'2tl paritat; Aigües
aprotu:.o.nt J'avluen.:.e<>t 'i"ll els oie·¡ tes categories
de diverses petk10ns de SOCIS de
La puja de la sessió de la tarda, 186'75' Flhpmes 369 paritat
reiX la Federació en r o~J en proDia 30. Gr; 111 Excursiotústa 1 Es- l'Aero Club dt: Catalunya soHw1t~nt en la majona d 'accwns tractades a
'
• '
'
·
grama les proves pe¡ a les quals porti u Gironi VIl ClrcUJt de la De- dades del desenvolupament de I as- h de mes, tou IDJC!ada per les acc10ns
hom aprecia que es!.d.'1 en magnifl- vesa, a les catcgorle~>. Arbitre Fran· ' semblea genen..l de la Federació Ae- Chade 1 Filipines, els quals valors ta
...
ca torma.
cesc Lucas.
'
ronàut1ca Espanyola, que tingué I!OC d1es que tot JUSt, es cotitzen 1 que
f.
1'
No cal dir com cele:,ral em que els
Dia 1 de novunbre. Grup Excurslo- a Saragossa _els pt~SSats dles 12. 13 1 casuasment avUJ s ban tet moltes ope~ I
~OVIEMBRE
nostres bons a\ illl'1S ç:, coofirmm rusta 1 Esportiu o 1roni, per quartes ¡ 14 '!el que :;om. el Consell DuectiU melons. No hi hA dubte que llaura
LJ~tues
~6 10
plenament.
principiants.
I de I Aero Cluo ha acordat que el se- cmiat bastant late.t1Cló, primerament,
Francs
41!~b
a
l>ollll8
7'~fl
~!"'!!=-'!ll'!!!!!!!!!!!!!i!ill!!!!!~--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!l 1 cretan, pilot aVlador senyor Joan perque la pant.at de la Chade a ZuLires
bii7U
-=
Balcells. que ass1sti a les esmcnt.a- ric, que cotl\.Z&. a 870 francs su1ssos
MarCI!
:.!114b
des reunion.s tm rE-present.acló de l'en- 1 els francs suiSSt» a 239, la paritat
t'!Ul.SS08
:.làU \!b
CISTELLERIA • UTILS PER A LA PESCA • JOGUINES
t1tat, faci un¡;. detmguda eXpoSI.Cló és 416, 1 ac1, a Ja nostra plaça. s 'han
1:.1:l'7fl
l:lel"ues
GABIES DE FUSTA DES DE 0'50 PTES. - METAL.LIQCES, DES DB 3'~ PTCS. del tractat i ..corc.a.t a elles, espec1al- pagat a 435, 1 les Filipmes, que a la
Florins
4'97
"lomlngo
ment pel Que ta r t:ferència a la fus1ó plaça de Paris arriba a 368 o 369,
Escu..s
a:.!60
Oo• Praga
de clubs i supressió de Federactons s'han pagat a 381. Aquestes cotitzaao60
COr 'IUeques
186
RegiOnals.
Clons, tant ~a C'hade com Fllipmes,
.: ~oAUSURA
1'81
Cot oorueaues
ESPECIALITAT EN PANEREs-cosiDORS PER A NAIXEMENTS
Aquesta exposició-conferència tln- encara que nOSbJlres les cotitzem, són
;)or daneses
161
Carrer Vallespir, 28
BARCELO NA (Sants)
Tel. 32001 drà lloc a l'estatge socJal de l'Aero extrwflctals, o millor dit, fóra de
Club de Cat<J.ll'nl'a. Passeig de Grà- cotn.zactó.
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la humanitdt
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DIVEND RES, 25 D' OCTUBR E

CE~ lS~

()A t•J TO L
Més que simpàti c!

Més que un gran actor!

L'her oi públi c n. 0

d t'íEMA CATAlUNYA

EL C IN E

Més que un ídol!

1

WAIIf!l llOS F/1/.ST JiAT/ONAL , u.,,. ••

J.• SETM ANA

I

AV UI, SOL EM NE EST REN A
F ANT AS TIC!!
IMPR ESSIONANT!!
MERA VELLOS!!

A més:

La muje r triun fa

~

•••

~

Loretta Young

I

STO HE

--- -- -*- ---

SON EL MJ.
LLOR AVAL D'AQUES T FILM

arri ba
e I f i Im geg ant '
del 1935 -36

O'SUUifAH

CONTR A E L IMPER IO
DEL C RIMEN
es project a a les 5'20, a les 8'15
i a le s l l

6.5 P R OJELCION S

Els decorats de «La farandu·
la» són a mans de veritab les
artistes
Hem pogut veure els principal s ea
boços 1 algunes maquetes dels decu
rats que consLrue1xen amb destm~

ció a l rodatge de «La Faràndul a»

En aquest program a :

CINEL OCURA S N. 0 3. Diverti da retrospe ctiva
CALEN DARIO D E L PEDAL . Histèria còmica d e la b icicleta
LAS M ONT ARAS IRIS. Sorpren ent reporta tg e en policr o mia

w

peH.icula creada per als ~a.rtistes 1 per
ells r eahtzada.
Són realment d'una bella conc~~-
ció a rtlstlca, com poques vegades ha
arribat als nostres llenços.
Amb els esboços realitzats per
SalllZ de Morales, el pintor rebE>I -

«germa de Piceso», com algu el nomenà sobre una de les seves exposi-

cians

d~

pintura -. pcxiran, l'arqu1

t ecte Bau)anger 1 el decorado r Gosch
presenta r uns decorats. ver i· ab les
creacions d'art, Inspirades en les 11·
l ustraCions pJCUmques. r1ques en
fantasia d'aquest jove pinWr 1 qut•
ells adapta ran perfectam ent. amb
llur reconegu da vàlua a les necessi
tats c1nemntogrà1iques j·a.questa ex·
cepclona l peH1cula nacional Ja ftl·
mació de la qual ha d'miciar-se dln
tre breus dies als estudis Or¡:¡nea

~~
sota 1a total direcció tècnica i artística d'Ant.oni Momplet.
Molt interessa nt resulta aquesta
especial cura que sembla demostra rse en tots els detalls que incu mbeixen a la realització de uLa Faràr··
dula», concedint-li tota mena d'aten~
clons RIS elements Rrt1st\t'c; l~'~ C' JOPtració dels quals s'ha sollicltat , se·
gum~ el lema que ens presenten , .a
peHicula. dels artistes.
No podia fa ltar l& cooperació de
la pintura en aquesta. peHicula nacional que sota tan 'JOUS auspicis
miCia la seva fil mació.

LES ESTRENES

«CONTRA El IMPERiO OH
CRIMEN» I Al CAPI TOL

50 estr elle s
8.00 0 arti stes
3.500 genet s en una

T itol ori¡ina.l uG . 1\IENn.
Direci.Cr: William Keigh1ey .
I ntèrprets: J a m es Ca.gney, ¡\Jarga.ret Lindsay, Ann Dvorak, Robert Armstron g, Barton tuc.·

La ne, Lloyd Noian, Itusell Hop-- Una esce na del film nacional «Abajo
los hombres», que protagom tza
ton.
Carmelita Aubert

Els films vulgarment anomena ts de 1
«ga.ngsters» han gaudit st:mpre del
més decidit favo r del públic. Dinll'l!
del cmema. aquestes pellicules representen el que eren, temps passats,
els fil ms de l'Oest. Dinamis me, acCió trepidan t, \ t-ritable cinema. Aixa
que és ben dlffcil de trobar en el 1
gros de la pr oducció actual, farcida 1
de diàleg, hom ho troba. en els films
de ga.n gsters, f'O els quals s'empra
1 generalm ent un llenguatg e esscnctalment cinemato gràfic, més agradabl e 1
1 més convince nt. El gènere eJ.s h a
donat j a. obres d 'exceH.ent ca&cgoria
que r estaran al record de tots els
bons cinèfils. «Scarface», «Carrers de
· la ciutat», de Mamouli an , «La llei de
l'hampa», 1 nra. aqt.esta «.Contra timper i del crim».
Aquesta obra té un doble valor.
L'interès formidab le de l'assump te,
real, cru, tm~rts:ionant, . 1 .el sé u m~
terès documen tal. El r ealitzador , o
millor l'escena nsta-set on i Millern o s'h a limitat excluSivament a faCilitar un argwnen t caracten stic d"aQ.t:est gènere de films-in vertit de ter·
mes perquè aci el «gangster» és, contràriame nt als tmterlors, en els quals,
per regla. general, tenia et caracter
d'hero1 preseula t com una veritable
plaga social, un constant perlll per
a la tra.nqw.llitat pública- sinó que, de
pas, ens explica, amb rmatges cert-eres segellades amb trets de .tïnissim
humor, com és preparad a a. Amérlca
la. que ells anomene n JXllicia judicial.
Preparacio severa que va dels ~studis
més severs a. lesmés enèrgiques pràc- ¡
t." ues gimnà.s~tques Ensems e0s
t~1rorganit;z;S.ctó Impecable d aq~~~~
ts d 1 o
h
d

I

I

1

I

1

'
carre
ga de caval leria
sense prece dents

[~·1~ '11 :::t J J

I

El 1929 Loretta 1 la seva germana
Sally foren objecte d'una de les <!~&
. Uncions que més ambicion en les ac.
trms novelles de Hollywood: veure
inscrits els seus noms entr e els de
les Wampas Baby Stars.
o ·a tesbores ençà, la nost.ra actriu
en
ha tingut el triomf 1 la popularitat.
per aliats. Els seus dos èxits més r~
cents són l'assolit, junt b.ID.b et gran
actor francès Charles Boyer, en la
1
o o o
peH.icula «Shangh ai». t el Qt..! acaba.
d'at:onseguir en «Las Cruzadas». l'es1 ES UN FILM PARAM OUNT
plèndida producció de Cecu B. de
i Apresse u-vos a prendre locali- Mille, on se'ns mostra ideal en el
tat per a la nit de l'estren a i els paper de Berengue la, la Infanta de
Navarra., per l'amor de la qual no
tres dies següent s
vaciHa Ricardo COrazón de León &
arr iscar el tron d 'Anglater ra lla prò-pia vida. ·
·

1

~

DILLUNS, NIT

Dona rà a conèi xer demà , dissa bte
AL PUBLIC BARCE LONI LA GRAN ·
OIOSA PRODU CCIO " UFA" QUE HA
F IGUR AT SIS SETMA NES AL MARIGNA N DE PARIS

re
Gusta v Froel ich

a
•

1

SESSIO DE GALA

Artur Porchet, el director de «El octavo
mandamiento», ens parla del seu film

r

Lida Baaro va

.En els estudls Orphea Film ens
r t'un e. l'altre l'èxit de Ja
trooem amb Antoru Vico, el &mpa- adjudica
pe.l-l.Ic-ula.. Nosaltres que sembla que
tic
ajudant
d'Artur
Porchet
en «El actuem d'arbitre en aquest comoat
UNA DELICI OSA I ATRAC TIVOL A NOoctavo mandaDJJento•, pelllcula Ja posem punt a 1a sllult.a
en reconell<e r
VEL.LA SOTA L' ENCIS DE LA MEd.ist.rtbuctó de Ja qual es a carrec de els mèrits de cada un 1 anem
de
les
J::xclu3tve
s
J
osep
.Ba1art.
aret
al nostre oojectiU que es el que
RAVELLO SA VENEC IA"
Ant<lru Vico, que te :;;obre tot un eL director ens dom detalls
de Ja
do de simpaua. extraorw nar1a, ens realltzaci o d <ilil ocLavo
mandairuen·
porta a.l pet.1t despatx que t.e en eJs to», per é3Set· una d.e les
mateixOB estudis 1 en pregwuar·IJ. pt:'}ltcu.es a·tmportAncla queprimeres
es filsobre la rea!ltzaClò d'«.b:l octava meu als estud1s barcelom
ns.
curiosita t el resultat. d'aquest. tins mandamient.o» ens diU entus1asm
ut:
R.
• \ assabent ar-nos del resultat, que na· «El octavo mandamH~llto» na des,
-Que voleu que us d.lgw ·
coestat el següent:
1ser una ae le3 pe.tucwes que marca- men~a dlent Porchct
~~ d'~~erit~vcÚ~~~~i~ :~sm~
- En Ja re~
1
r
an
ments
una
als
data
sacriticis
en
Ja
ue les vides llurs
DI3tona de ta [ lltzacJó d «l!il octdvo, manaanu~nw»
La m olt aplaLid!d a sopr ano del M etropollta n Opl'ra House,
PARAMOUNT ·METRO OOLDW Y N cmemaOOgraha .tu.spanw
Gladys
per la tl"anqull-Jitat ciutadan a.
a. Jo que ne ne t.rooat t.Ot.s els e.ement.s que pot
s~arthout , debuta al llenç en el tilm Paramou
nt aLa rosa del ranch0 )1 1
MAYER
·
UFILMS
VlSt
tL.mar
Per
moltes
tant,
en
pruaucCl
alguns
aspectes, el
que e~g1r un d..:..~ec~r ~r ,a reallt..zar 1.U1
no so lament «lDm a cantant, sinó ti mbê com a ballarina. El mestre
L'empres
a ha complit la seva pa. he actuat. en mult.es tan1oe ons,
de
film s'aparta d'una manera clara de
ma1 no grall u.m. .t' rttuclsco Uargai..lo na esball da la Paramou n t, Leroy Prlnz, ;¡ ense.1ya «lOm ha d'exe«lutar els pa·
R ecordem que quan tórem atrets ra.uia tota vegada que na contracta
;,
he
presencia
t
Wla
u.nulclo
't.an per- cnt. un argumen t de gran tmtOCIO,
soe més dlflclls de la <1da nsa del capeiJJI. Se la veu amb el mateix
la traje"ton a en us en els films de pels plens d·aquest cinema durant
vesel material de les esmemad & lect.a. com aquesta. Aqu¡ tot es maUt, de fl niGsimes pun tes blanques, amb el qual apareix a dita peHicula
.:gang~teiS» vulgars. Aquestes escenes la. passada. t.flilporada, ens donaum tot
~: 1 :~~l~~~u~:~mi~~u ~o~e: ~~
marques.
Però
encara.
ha
1et
mes
Ja.
t.emattc, no m na lmprovlSaCluns, artl.Stes que s'~an d~nat com~te
de. car àcter documem.al comporte n en entrar un Uisti per t.al que
d:
en que ha contraClat. inte"ra tota ta tor. es desenvolupa. d acord
gatrebé tota la mltJa primera. part
aJ. p.a Ja respoi•&lbl..lLat que pesa aamu.nt
ae la pe.Hlcu.ta 1 tenen una vanitat aquest P oséssim . les tres., marques de produccio. c. 1. F. E. $. A., amb els esa"'evna)nal,a,'lmlapn;r soa',",·oaJeesge,. ~,·,en¡esusLqe~.e
.
seu
I
.:;;
nau
J
w.tl.ocat a. una aJt.ura enun optl.Ulisme 1 S.dltuc un numor ex- pel-heuies prefer ides. H:s . tractavl:l
d e t 1
Bà
"
"'
.,
ma ors eXlts
a a. ma
reena
prec¡sio, com mat no nan
traordin anament agradabl e.
tet c:n veJab.e. J o no se m ~e de Jc:r dl~
Mes d'Un concurs entre el pubhc per t.iu VUch.es. lmpenoe Argentm
a.
MarJ
el!.
e~~.uCli.s
ruspa.mcs. c.ar que tor. tmct~us ae cap mena. l ots e.Js po::¡·
tard. quan Jtl ~ n'ha moslrat la per- gue d'aquest sorl.issm les tres
QUt' del Carmen, Ltgero, Nunez. etc .. etc ruxo ~ cu.m
!ecta preparac ió dels t::G . M.en», el entre elles rossu1 pre1ende.s.
8 1acLlVttat 1 m¡,cHlgen- seeu:.en gran t.alcmt 1 et po..1en Al
1 No cal ésser proteta
per
a
asseg~:~
cJa
del senyor Ar t.ur r-orcn.et. e1 cu- serve.1 de !:ur trêOall, la quaJ cosa
film entra. de ple al terreny e.:;pectaNosait.res com a tmparc1als no po-l rar que els plens es comptara n per
rt\:tor
de .1a c1nr.a que una vel!!,aaa a~na per t·e.:.u.tat que 1a Interpret acular. La prepara.ctó de1s JOves poll- díem contE:star. però Sl segwrem
amb programes.
mes na demostra t é~r uu r eam.za. mo cJ. «~J octavò ma.uaa.im
cies ha estat, en r etop, una prepara· !
enW» SlijUI
____
_
.:_
_
_
_
_
a.or compieti.SSim de rep a pE!us
ció de i'audu..vrl, que ja, compene trat
imnudora b.e. No ctec que cap d~.s
·El
nostre
affilc V1co. de-gut a la grans es~.e.s del llenç del mon pu·
amb ells per les escenes antet·iors, VEGEU , OIU 1 ADMIR EU,
AL
tortamen t persuassives, pedra copsar
·seva moae.stia no cuu que t:i..l es un ijUJU superar-tu;:,. Quant als deoorats
I coliaoora.aur prutctpah.s.s:m en .. a 111- vosatll·es mat.eiX0.3 podrE!u
totn la t.ranscenctencia del terrible d.ra
aprecuu
maCJo a'aquesta pedtcu.a 1 amu t.ot que es dllerell~.;len per
ma social que haurà de desenvoiuseva quilli·
que nosaot..res 11 tem ve11re que ja sa.- tat. de~s a..tres que uauraaparegut
par-oe.
en
oom e1 seu g-ran conmxem ent .:so- H.ms nac1vnaJ.S 1 Jes preses de vl.S·
La policia ha estat fins aleshores
bre Ja. mat.erta 1 el ta .ent qu~ sem- tes s'han tet per un procedJnH
am etrallaoa impunem ent. Les lleis 1 200 PI<.Or'ES sons DBL MEtROPOLITA~
pre na aemostra t, Vtco somrtu mo- nou tt.;).';()iutamtnt. m~u que dona .:nt
la manca d'armam ent ad.lent els po- OPERA HOUSE....• oos
mes
ASTRES o E
d~ta1J.1en
Sfn en un pla dï.n.teno ntat, en Wla
t. 1 s·enLesta a parlat del reileu a ¡e¿. esl!enes.
LA ClNEl'tL\T OGB.AFlA
mes vuu ter
direco.or, per a eYltar eJS mere<:~I:Uts cons~ar 1es rac1htats Aque
situació de sacrittCJ, emront dels
he trobat
UN CONJ UNT l NSUPERl'LBLE
e.og•~ que nosaltres u O.cdlquem.
to Icrs, d elS a u d aços atracad ors, que
per p:ut de~s senyors de tes t:xctu·
ART, BELLES.!\
1 E.'toClO
En
arribar
tenen atemorit zaaa la cmtat. Són reel senyor Artur Por- ~ves Josep .tiatart.
EN L~ SoL nL~t
quali:o no han
chtt, a• qual v 1co na let. cridar . 111 . esu1tm1at despeses el3
clamadE:s novt:s Uw que els pe1met111
. per al maJOr
t.erromp e.s seus e.~ogis 1 deixa que
respondr e amb les mateixes armes. 1 Rese-rveu les vost res tocaUtats, taquilla
exu. o.e 1a. prod.UCClò, a1X1 poctréU
el ma . . E:IX director eus tXP•lQW tes v~ure que e1 momüari
aleshores s'entaula la. mes ~.;ernble, 1&.
Astòrla - 'l'etèfon H662
per eJ..emp.e
seves
mpress
mes aier.nssa da Uwta contra el cr1m u 11 n1 RàGJo
soore
el
tllm
Qlle
1
e-,
veul.o.olement d epoca, sense que
10115
t
t•
1
e
que dóna. lloc a. les mes lmpl"eSSI~
u
rea..l~..Wn
t.
3
nUUIQUl
m
e.. 1.c.es peut. detad. t'el O~o?S·
··· na. u ra .men ··
Quan es comença a parla r de
nants i commovedores escenes.
c.:Jmpt.at a1xo na oc~1onat. unes Ot.:S·
peh 1 cu.a s·uuc.a una uuna ent.re 18
Aleshores el mm que ha vtngut
et pe ..cs extraordl nu 1tei:o, pçroJ Ja ,e; diC
1
desenvol upant-se en un to de cameSEU~
Hnrold Lloyd és un altre dels meru. dlrector t el seu ajudant, en vo.er que aquest.s selllur.s no nan escaU·
dieta, lleugera. de ntme, empra uua
mat r~o;:s per al «~I octavo manda·
fM
J bres de la coloma crn~ma,~¡ca qu~
marxa veruguor>SU., esbojarra da, fao~ llO ~'S
~ mtenl.oO» perqLie puglU esser w.1a de
proclama
ta
necessita
t ue manten •r
tasUca. Es succeeixen c.:scenes plcne.:;
lles m111ors pe.l:licu~es.
U
tJ
. ;~ la salut per mitja d·exerctclS a l'at- volta la ~va Cd..Sés,
de Sev~r!y H1Us
de suggerencies, colpidores d.'euJocJo.
D~spres d'haver presencia t algunes
re lliure com a I actor mdtSpt!lllioablc seguida d un lleuaer e.smurza
Els convenc1onalism~s. c.¡ue certamem
U
u· prese..i c.e \-"lStes ct aques~a pe:hlCUla
U
n
r1
per
a
l'èxit.
Lloyd
s entrena (Jèr ¡¡ rant el d1a Jllga
h i abunden . cal reconen.;:er-ho, pasgoll 1 a puut i nem sor ut de l'e.:>lud.l amb e' !erm
lt:.:s seves peH1cules amb 1gua1 curJ t alguua vega.da. ala ~t:.us.
sen
com , l¿s
cosesJa més
normals.
L·es·
H.aro.a <=~e com·enum¡;;ut que es un gran d.lr~c·
lln dels tllct.ors mes ¡nv..-•rt.am.s en
pect.aaor
lliur1:1t
de ple
e
a la tram.,,
bu
d
c.¡u un
xJ. or s ent.rtua. per a '"''' guel..'C Lc:LD tS\oe.l .•. com t.juu.u L b lla
resta. pendent de les seves incid~n- la Cèl.Irera o una e,).rd1a ¡yre ~
tor o SigUI. amb oa segureta t que
e~:~ la saiuL enl!ontre 1 durant l~g Olll"rt!res sHma
va en 1es seves Ia.mlk.e.s ¡Jwuucctuo::::o -.t:1 octavo mandam
etes, &::nsc aunar, sovu.u, a la IOt;Lca c..tu l.aro.e UJmbar\.1, em.:is:s.dor
1ento». serè. llJ1
d"algunc:, sttuac10ns. 1::J ftlm durua"la gd.•lt ac ••nu o.e ta t""anu •• ount..d. 1 elt· 111.!3 na retJau..a.t mes ae t>et qml .s cfbe 1-l"t:~nm.atu 1 •un\num J.s l:!n~· j de:s. exu.s mes soro.~u...<J~ dé: 1a nosua
per
t.a¡
ae
prepara
r-se
¡.>er
a
c.The
Utad.ys
tiwantlou
respect.ador, abso1utament.
t.. e:stri:!Ua dt- <ill.O · prwuccto uac~oll.ll.
die noW.t.» dm J ~L,ç.t... «QUt:' •e" M1iK.>- 'A-li.\"» 1La \"ia tactea).
se ot Ule ttancnu» . Gai.l 1-at.ri(.;K
Tècnicam ent, es una oora imnull~ prunu~.s u.ure.s ae ta oantaüa cun
.1::.:. seus exf:rclcls com 1ste1xen en Grace Bradlty JUguen al Lents 1 pra.c.·
r abie. i:l mateix guió re:,poll pertec· serven el :seu ptesligl meltWe
tament a tes cxil!;enctes dt!J cmema. deixen <ie ooua .sam". r'ero aoc vau una cur.::.n de 8 o '0 QUtlòmetr~ per r.lquen a~tres esports ~t:r a couser
I
L , HU•,• A llj TA 1
QU': 1 les ombrejad es sendes tl.el jardt qu~
var 1a salu~ 1 !"esvelte.sa.
Traçat d escent=S eu les quals uouuna t;..;· u-~~u. .. ll 1 , p~·· b'"lldUI.:r. .a o
L egiU
""
¡,;¡
111
UL'l-~
l'elt!imillL Vl"iUu.•. eu les quals el dia· xadesa, aoJ"andon
!!!!!'!'!!!
!!!_'"!,..-'"!!'-""!!!!!!!!!!!_,_~
en la cura de ·e~
leti es wucar:.tent Wl suurat.t~at. 1 ~ves [!en.v.a:s l.cuiTitlli.A u a Ot:!c·aurt"
ehceden aats . o acora a un. mun- Es C1ar q~_;e ¡¡,..¡"'e:::o,e,:, oose.r\llictoru,
t::.
t01tg~ n&bu~·n, que permet una. &Joden u¡.mwt a ~Ul.t:.s
lt.S prul~lolk
sm:ccss1o r.1p.da. Per &.ura ¡.>.:ut, lli ¡ pero tU CI.Dt!llla
al tea~re sau d.,
hil uo sentit ~k~ temJl) que na do-l tJLem~u uupvct.ant1..:; •
bra.r Cil<.l.a escena soore ltl nunt. üf'
·
re.spectaaor. admiruUh... ca w nna
Carolt! es una emus1as ta del Wll'i
d"ellES s ru mante el temps preclS, m i. en ¡¡enera.J, dels
e)t.c.rclcts a. 1~ti r..
un nunut mes rn un nunut me11y~. ; l.11ure Jltia gtt.treue <:ada cua
cedmt. el pas a 1a &'ttem. La .)(J:lu- , Ja ülrecClu a r...ita.nor leunant... sot::t
r.tat. peroecLa, atege1x al tum w1 Cd.t.i.tptutll\ 1 t.ru;Lrut:wra ae mo.k:; ~.tC
Un formida ble actor, en un film també fonruda ble.
t>:::o
nou vruur.
u.e, ..'t..:o et1tre t•t,;.::> •u.ttlutl ux~lt:::o
La grandio sa figu ra cle \Velli~g lon i. l'em o~on_ant nok.:::o l..n.• c~.a t:Jl !t. duna peHiCllla d u.
ve,:a amoros a cle la aeva vtda. Milers d artutes en
na Hu:H..:to Qt! COGa tc:a.J (tUè n.. ¡J.""
acció . La re ¡no<!ucc ió m és fidel d'una época de la
s:ona to. Ui1.U..:.. ·• tJ vwJt,c, que Cill \t!;, u4,..~t • ....~ ..... l>,ul Q t...,;SCJ lutHI.-bUr.: .
r.ïatin a l, tarda i vespr e, Óarre ;-es pro ' e ;:::ion s
¡_;,.., '-' lli p\JC lllUutu!.,:...... 4\Jc:. <=~è::.ll~' U.
de
plc:l.Ul '< & t.l.l~allllt:hl. eJ Lo ... j-~1\0.., 14 ~t;
història
tebra de bon gro.t 1 B.WJUc a1 lunu e...s &t.:u,) y&.nlW; a.Jro./> ae t.t:ui.:l dl'
uucta uns ap1audl.ments.
rallt 1a. ptWLlCt;IO de ._kict.!.Q.IS AUOb.S
No és un film de Napole on • No és un film de guerra
tbe Tab..eJ, la darrera de les seve.-.
Es despatx en localita ts per a la sessió d ' aquesta nit
"PARE MAC GREGO R ". Així el moteja va el seu amic. I ell
JOSEP SAGRE
peH.lcules.
ho va confirm ar en oferir
generós la seva vida per salvar-l o
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DiSS ABTE i DIUMENGE

en; ·.¡, lí.e s

NIT

RAD I O

NOTES POLITIOUES

liLa Pa.ra.UlaJ. Notic1ar1 es-

20'- :
portiU.

lbarra y ta. S. en t'.

20'15:
Ctnt Mmuta Mutuallsteb.
No,·es Juntes.- En l'assemblea ceSeetO a. càrri'C ae.. Secretan General lebrada et dld l 'i del corrent mes, al
de la Feden11.:1ó de Mutualitats de Casal d'Esquerra Republicana de BarEmissió Ràdio Barcelona Catalunya. E-enyor Alltoru Ollva i cetona.. carrer Francesc La.yret, 105·'1.
Ollva.
baiXos, fou eleg¡db la Junta de Ger
UNIU RADIO, S. A.
20 20:
t>rogramii ae c:11Scob selec- vern I J unta tmectiva seglient:
tes.
Junta de Govern: Fèlix Soler,
20 2b· ~xcur:uonlsme Em!SSJò d dl Francesc Duran, Nicanor Ortlz, Joan
·
,..
·
e · Bouc I Ram(¡O Gallndo.
cada a aques. Important ~sport,, en
Junta Dir~hva. . President, Rafael
18• l:'ederacJO dEn· Oliver, vtce-pl t>stdent, Joan Capde:
Prunera
edtclo
de
«La
Pac~l:laboracJO
e.mt,
5
f l Oie.rl t~<d!at de RADIO BAR.- titats ExcursiOruste~ de Catalunya. vila· secretari. Ferran Berru· vtcers~NA - OISC.OS.
:¡¡¡·,,. Noth.:l:.rl des de la R¡edacc1ó secr~tari, Llw~> Bordas; caixer, car~-: senyal.;; horaris de Ja. Cate- de «La. Pubhcuau
1es Vendrell; comptable, Jaume ou~ - DISCOS.
l 20'40. GotJILactons de mercadenes, 1ran; blbliot~an. Vtcenç Funó. 1 ver
s-21>: Segnna e<UCIÓ de «La Parau- valors I cotons
cals, Ramon Burguera, Ernest Guiu,
,.,. Dian !SdiRt cte RADIO aARC&
20-45 . t:onyert Setmanal f'orct, que Sebastià Smt.P..s Sebastià Ro1g.
i,oNA· Ediclò cedlcada a les comar· sera retransme:s per les emiSSOres - - - - - -ues catalan~.
.
a UNION RAOl O Madnd, Valencla,l
-----q g·- : Senyals borans de la Cate- Sevwa San l::ieoastlan 1 Santiago d
•
e,
d N0 ))
dfal;_: DiSCOS
Se::¡yalS borans de la Cate- Compostela.
({ Arc
1 _:.servei Meteorològic de la Ge21'4b. Orquestra de RADIO BARLa festa «D1a.da de l'Animal», que
~~t.at c!e Cutalunya.
CELONA.
"
22'U5: «La. P11raU1a.J. .El'IUSSJO cte les aquesta popUlar penya. celebrarà el
deu 1 cmc del vespre. Directament vinent dlumenge, dia 2'1, promet veu- I
~li G DIA
des de Madrtd. &;¡,s¡() de Cor!.b.
re's molt anunada . alx! com també
22·20: l'ransmlSI!lO etes de 1.a urao·
12,_. Senyals norarls de la Catedral. .: Seccló Femenina. - Música ja Royal. Cou~ert pel l:)extet Toldrà.. l'àpat, els tiquet.s del qua.1 s'expenselecta en diSCO!>
24-: «La P~ttu.ula». l!:mlsstò ae les dran tins at dJ.SSaote, dla 26 al Caté
!2'30 : cPiat del dia», del H.estau·
de la n1t. Darreres mlorma- de la Rambla, ttestauram de 1 Estació
cant Tlroll. - Contmuac1ó del prer dotze
ctons.
de l:''ranr,:a 1 al Crrco1 ArtJ.st1c. al preu
111Jl1S. de dlsws
g 1no: cCocktau ctel dla». de Pere
Fl U~ L'EMlliSIO
de deu pessetes.
cl:licote - Contmuac16 del programa
de dlSCOS·

*

I

I

Llnies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

I

~litt ll llo.l

a

Borsa del Tr ebalL de «E A

W55 :
I lJ.

Sess~ó

IS'-:

:os escollits.
· 15'15 : «La. t-araula». Emissió d'un
quart de quatrt- de la tarda. 01rec·
1ament des dt Madrid. Informació
de Madrid ¡¡eneral. - Contmuació
de la. Sessió Radiobenèfica.

"'\ut..oJ.l.t a

,. :"n"'\ClO

OA

senyors subscnptors de RADIO BARCELONA.
19'30:
«La Parau18J. Emissió de
dos quarts de vult de la tarda. Intormació genual.
19'45: Cotitzacions de monedes.
uw: cVI11~ ~ a Varsovia.». «lmpre~waesa. Conferència en castellà, pel
Pare Lluis rl.;>dés. S. J . Director de
l'Observatori dc l'Ebre.

Camiseria • Corbateria

<11~

Ferrer Batlles

..an..,¡"

36, SOQUERIA, 38

¡¡.....,... L¡¡un
wer~llrlta
(8P llU• lli •IILllll .Jet C.la ats "'-'fLI.!Ii ,lli t.lll&l84U úU.U.
:lel Moll ae ~1.1ear1 1eU!Iton lll:i'lt

$

I
H. A (.i L A N
(patentada)
Gèneres de punt, IDJLges F E RRO
{de gara.ntta)

CallllSCS

A UAM

Carre r Nou lle 18 Rambla UI
t'ELL
~ANG
VENf:RI
MATRIU
IMPOT E NCIA
OIATERMIA
Direc tor a Or
consulta 11 a 1 •'30 1 11 f' 10 a 1

CASA SOLE

Hospital, 42·1 . 13651

w pre~>eutaclO d aquest anunci es farc. un 10 % de descompte

L'eficàcia de l'anunci tè
relació directa amb la d•·
fus1o del diari

*

Excursions i viatges
NO OBLIDEU

OI~COti ~o

OBJECTES DE: PLATA

s

tprop ttambles)

Total: 120

MAUKW . t-'8881118 at.. UI U88Wllllilll., 1t
I:IAKl!I!:WN A; \lla l..aletana
LINI A RAP I DA Dt ORAN lUitE BARCELONA CAOIZ CANARIE8
::SOrtldllf %WDana1~ els OISRilbtes a les I~ Etectuara11 .,¡ ierYel les m<>t.onau•
oC IUDA O Ot S EVILLA• 1 o VllLA OE MAORIOw
LI NI A RAPi iJA O f GICA N LUXE BARCELONA
PALMA OE MALLORC,t
Sortldef cada die 1 llevat e lf a1uruen¡¡e81 dE: t!arcelone • Palma e la.
<11 nureti ¡¡el les Olut.vnau~
oCIUOA&.. Uf:: B A RC E LONA ~ I • CIUDAD Ot t' ALMA»
!St HVI:Ill Kt G ULARS ~NI RIE TARRAGONA VALENCIA . AL ACAN I 1 PALM.Ol\ MAlLORCA ltARCUONA
MAO 1 BARCELONA
EIVISSA
Wl'IU\ 0UMEKG1Al. o\Mt! E::>CALEI:l & l(.) .l'b lilU! PON l'b UE L.A M!:U1·
fl!;l:tKANlA NURU U Af'l:t ll.lA I CANAH.I.E8
:>ort.JOe& QUlJlaO&lB da Sar·
calona ela <llJOUB. L.INIA COMEKOJ.AL l:lllbAU
CAUlZ
OANAHI.I!:S o\M.l:!
EI:)(;ALII A f<.'TS EU! l:'OI:t'lS l>El.. NUHU U ~A N 'i A - &>rtiOee Qu1JJ.
un&!& aa 1:111080 eU; <llJoua L.I.N lA HA PUJA KI!:UIJLI'IH I!:N l'RI!. Ef:IPA N 'i A
I fEHKll'URJS UE l...A GUINEA 6l:>PAN'i01..A lf'EH¡., o\NUU POOI - Sor·
t.Jdea el àla l'l ae calla wea amb CIIICilles a Va¡aoCJa. CWI:t.. Laa Palmu. ~anta
On12 de l'enartte
Freetown ~1.8 lsaoeJ aa ~arnanào Poo. Bata Eto¡o '
ttlo Bemko l>tllll Yal&alllo
oCIUDAD Df CAOIL• • • LEGAzY h
'-I NIA llE GULAR EN'l R E BARCELONA
ALAC ANT
ORAN
MELILLA
VILLA ALHUCEMAS
CEUTA o VJCE· VERSA
t:!o~l<lero oe 1:1arce10na ca<1a à!Umenge. a lea 11 oures: d o\l&Caol ea d Wuna·
à 'Oran ala dtmartAI~ d ·arao cap a &laca.IIt. ela dlmartll • d A.lac&nt cap ~
&rcelona. e1.11 dlmecree

p~es.

ClassN s obre generalitats aeJ
motor DI ESEL, per professor
titular, per a titola de
¡
1.• especial

v

fai

CANVIS DE 2.• a 1.• CLASsE

L'oryarutzaCIO mes rornuctable d'au
tocars de ¡ran tuxe. - Preus rectults

ltU l

B A R C E L O NA

~--- -

E NS E N'r AM E Nl
COMPLET ,
TOTS ELS CERTIFICATS 1
POLISSES
UonOUCCIO ... ...
60 - f' tes
1nstanc1a ...
1'50 "
Drets ••• •••
3'1
Ce(t. P e nals ...
10' - •
»
Plans
10' - 1
.o
Mèdic •••
13',
Eng in y e r ... •••
19'•
Pòlissa titol ...
7'50 •
T O T
NO MANCA RES

Autocars 1 autoòmnibus

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

ÑO us lleu
dels que auunc1en gangues. t:lS
ctocument.S 1 reqUISits valeu me~
que el preu que ells anunCien
1 diuen tot compres per a ca·
çar mcautes
A U VE R T IM I:: N T:

A

MAOUINE8

-

PROSTATA
Riu PoiU

Fundada t, any 1912

Diputació, 139 - T. 36364

CINEMES

VIES URINARIES

CLIN ICA GALL EGO

Accessoris per ... autos a m illors
preut. que ning u . - Visiteu

CASA SUBIROS

L

Preus baratíssims

1

AUTOMOBILISTES

CLIN ICA

TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA 1 CANVI

dei R.a.dioo1eot. Discos a petició de

el

I.IUb ..... w.,u&

V1A t..Aa;'1 A t'4 A

JO kt:S - B-<~LLAi~

Cwd.

L.lltanu, u.c

OIO BARCELONA Rondalles, contes consells utilb etc. - Programa

BARCELONA

.

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

BINOCLES

RELLOTGES

relèfon 30422

..;vt'4olul'<.& 1.&1Uò .

PEL•LICULE8
PATHE 8A8Y
FONOGHAf8 Ol: TOTE~ MENE~

TARDA
16'- : Programa de ctiscos.
18'-: Mu&~o ~=' (({)a Carnera».
18'30: Suplement de eLa. Pa raula».

CORTS CATALANES, 414

«CABO SAN

FOTOGRAf •CS
t"RISMATICS

rt.&l'lU I)Ar A..1. l:ltt.AOU.
t'I..A! .&
VtU wo~o<;~u..m;a~•autl..:. cunc:uc CIIILJWJ.IIoú:
::SOriJilt~~~ ua~ uaua ~~ <llee
1 liAN I Ub MUN f l v 1 0~0 , ~ U f:: N O b 4 1H t;:. ~rtlr&
S de novembre del 1935 la magnltlca. motoruLu

... a~

APARE LLS

Rad!obenehca. - DJ.&.

TOT D'OCASIO

1r'

, . - - - - - - - - - - - - - - - - - -.....-----------~.

umero
avui.- Contmua1ó
de tespublicat
Actualitats.

ü1

:>l:..ltVt...

..Al

\~~W: Actuntlt de l'Orquestra Ier- ~ nu:J.:!_~1 ~~~~es
.·és 1 la canzonctlsta Teresa Ma.n 2215: l'<oL~o:•t>~ de Premsa des de
;an~.
.Madrid.
14 30: «El tet del dla». per J oan
22 •30 . J~
.IJavedra. «BntlletJ Oficial de la Ge23 ·- · .:'i ne t'Emissió.
:JBralita.t de Catalunya». Sumari del

11

U!. MOHL&':), f>lA NOf:S. tUUlütS, C IU.X.Eb U E
CABAUS MAQ UINI!:!:) U E&JHJ UHJ!. 1 DE 00
8 J..H.. M.AlZrES. UU:)()()S etc..

~11U1 ~.u«vllo1.A..INA 1 ~ll..J:S.&u
UJt ..:ap 11 Vti.ieUc.:hr.. &lac&Dt Milla&"
':>evUlll
Curuuya Muae1 oantande¡ • l:lllbac
<UI.erulllll.-81: 1es ~~ Oto.
t atrllo>(vU• veu~.& 1 Hut~IVII .:aus llUll!! 3t!Lu.uwe.
t:IAIIL UILI'la
~arro• c&óB du& ..eLwaoes
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t.t•s arbitraris de la burgesia, resuJ.

t.H un t reball diflml. Amb una or-

go.arut.taclo mc1p1ent.. sense catxes ue
~·tslStéUCUl,
SOt!: 1

mesos,

tes vagues duren
1

m~
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Penals i presons

a vegades s acaben

L'estada de M. Doumergue
a Catalunya

PAMPLONA

CJtastroflca.ment com la vaga de
Mte res que llança m tlers 1 milers ~e
LJt:oatlaaors a l'emtgractó -Llan&- V I SITA DEL SENYOR
SANTALD
ta entre ells-,· les altres, la OUiJ~
t!ft, acubtn amb Lrtomis esclatants.
Pamplona, 24. - Ha romàs un~s
Poc a poc, la Casa del Poble adqut- hores en aquesta ciutat l'ex-aúnistre
rdx tanta unponancta com l"Ajun- 1 cap de l'Esquerra catalana.
senyor
tament. 1 encara les vagues que
acaben amb l'emigracio dels treba- Santaló, que ha realitzat una visita.
llfl.durs, servelXen perque a llur re. als presos que es troben a la fortatum, els emtgraLS, porttn noves en lesa. militar de Sant Cristòfor amb
senyances 1 normes de lluites per a motiu dels successos revolucionaris
t.lls desconegudes aban" de !"exili.
d'octubre.

LA REVOLUCIO A ASTU RIES
A MAl\: ERA DE PROLEG
(Escrit expressament per a LA HUMANITAT)

--...:::

HOSTE IL·LUSTRE

Per n. amb et cap1tah.sme, enLa força del Sindicat de
¡ tra a Astur1_es la hlsLòna. RJqUL':i9.
per • uns 1 doior per als altres.
"" .
At .
C<.mls.;art de la Inquís1cló el denun- Mllets de :nlners hab1ten a les valls
IVIinalreS S Ur!ans
Girona, 24. - Avui estigueren a
ls
bles cu.. despres d'haver escorcollat a la 1 van construmt llurs cases. cada
!a presó ceHular de Girona per tal
Diuen que els h~o~es I e po
Blblio:;eca de l'InstituL, 1 es portat,¡ \egaaa mes altes, al COSLa.t de les
La vaga revolucionària d'estrènyer la mà de:s nostres amics
fth~ no t.enpodren lS na. veritat res- arrestar., a Mallorca. on romangue · munl.3nyes. E1s nu¡,¡s l"ap.tatu....es 4:'5
que s'hl troben empresonats amb
Atxa que
a esser
home 1 aeu anys a Valldemosa 1 al Cast.ell pvsen <1 acord amb els ~ells nubl-~.: 1
dI
M I · d motiu dels fets d el 6 d'octubre, el
pec!.e ~1 COllCt:pLe que cada
r·
<1' .Bellver, pet S01 delicte d 'haver ; U S~&Ul eis Lerratments, que SÓll rIS
e
e
QUI3
es diputat a Corts per la circumscrip1917
twgut de ta te11c1tat, no pot. esse
volgut. salvar la seva pàtna de la 1 amos del sòl de tota la pro-vu1c1a
als poho amb eI que ta reterènCLa
tust . m atxò
es nllsèna 1 de la Ignorància. 1 en per tal ae lioan~oLmr ~ota et seu !Jo-·
ció gironina, .senyor M. Serra i MoAlvarez
bles. Poble sense
or Os 1 recu~ sor tu de ta presó va a morir a 1.a nnru 1a nege.noma pol.luca ae 1::..
1 ret.
5tilSe uutws, sense1 avenç
t.a costa d'Astúttes, la seva es~1mada, t ngaO. TreüaU ¡:.~.dut.. ws camPt-També van estar a saludar l'exl&des. pr Jblemes . guerres. r~sul a- Ptro encara., poc abans de la seva. 1 r01s nsn ;:.ampra t tes terres tot ~. ~ r.
En esGlatar la guerr::t. europea., la comissa. I de la. GcneraJtat. senyür
ur_ poble sense VU~Ii. uesg'i:c~~~u- mort, va coHaoorar en l'obra de re- j gmutzant pe...-hs nee,oe1s llUe voJt>.t r. ;t.lO~~al
.. t~t dE.J Sindicat de Mmat- J . Puig Pujades, i tots els seus com·
men~ no sembla SUló q~:ra e cosa cons~rucc16 nacional a.estc\.a per tes dirtgtr ella Ut.aLe.xus. &s obrers. re.. ~s~ur.ans
esLa\oa ~o~1solictadil panys de reclusió els eenyors que
l.1Ó
humana no es a
ae t"' r bes de Napoleó.
dtscuntents per 1 avat1c1a paLr~,¡nal. .Autorttat.s, patrons 1 pollt.!cs, sabe.1
oue w1a uarg" HwLa. petar t tat
l!.n aquells moment.s l'impuls inl· 1 CL-menctn a s¿.Jttr partar d unts te..._ · que és una potència de Ja qual no formen f: I cos de ' r ed aec ió d
1 1
sOrtir de testat d ammau
et:-- ctal que navta. de IoragtLar o Astu- 1 nes no-.,;:s que am.> el nom a anu r- t!~ pot prescmdl.C. Es per aL'tò que puJ ar setm.man figuerenc e1 PO·
«Etn:
Vlir~se en l'humamsme, tal com avui l"lt:S tes tenebres en les quals vts- 1 qL.lsme o socJahsme, prediquen
com- en la. vaga revo1uc10nària del 1917, pordà Federal», el q~al, despré:;
en dia h om concep. i no hl na m~ que' anys 1 attys, ja. esta\a donat. pan)s arnoat.s a aJCres reer1ons tn. e.1
Ja
preparació
ae
la
qual
hl
ha
d'uns mesos de suspensió, tornarà o
nera. d~ domu una passa pel cal
t.J terra 1 et carbó, dos dels pnn- dus~nals. ~1 veU cactc Picí.al, Ji surt t:mts punts de contacte amb la pre-- publ1car-se
el dissabte, dia 2 de node l'all1berac10, sense sofnr tes
c1pats tacwrs de 1a civi.lit.zaclO mo- un com.rmcant que s1 al prmc1p1 paració de la insurrecció
d'oct.ubre.
garra~de.s. brutals a.e la oestut..
~ dtrna, ts convertien en els propul- uc en Lan cas, avie.t els causa Le· l<J-. personalitats dél Sindicat jujlUen vembre pròxim.
1
u. la ctvihtzac16 està pre~ yada Je surs det progres regiOnal. F'locez IUença. .E.s un jove estudiant de .i.a ur. paper decisiu.
--------~1<--------VIOléncia. 1 ~~ ara, no Ul na P~r- E&Lraaa, a bomlero, tstabtelx unES Unaersttat d'Ov,e~o, que es mamEls sindicalistes de Gijon tenen
ti~ tdea, rellg1.o, pè.tna, que no t~- tuneries que no poeten ptosperar per f~sLa com un orador meraveUós
que
c<::..rrec beu una part del movt~
gt.in ~rrera seu, t~rrentad_es e trooar-se massa allunyades de les arrossega a la JOven,..ut uruversita· ument.
pot. d~sposar dels mlsang. L asp1racto de 1 home es que z<..nes hulleres. Modestoo peons (,e na 1 que en pre&cmar-se pels pobles naLre3. Llaneou
Però el cur1ós del cas es 1
les relacions en ~ts els ordres Ot' ¡11 indU.st.na 1 capttants de negocis, en les propagandes elect.oraJs,
ot:.e el cap suprem del moviment re- ~
li. vtda, stgut pacthca. Són els qu~ esuanger s. comencen
a e!:.t.abli.r nath.za unes gen~s que ma1 ro ,-.,Jiucionarl es Melqumdes Alvarez.
estan a les altures, ets .que maneil ft..rns de foneria a La Felguera 1 b .. vten sen~1t al...-.. es sem1ons qut' els Aleshores, com
en octubre, es proi dominen, que o~staculltzen el ca-- a Mieres.
dels ille~ra.i.S ca¡:;ellan:¡ de poble.
jecta . ila_nç~r els minair~s a rasGibraltar, 24 - Els vaixells de
nu del progrés, teut que les gut:r·
Els Lecue els comtes de SlZo els
salt d Ov1crlo. armats de p1stoles, es- guerra estactonl:lts a Gibraltar
re.-; 1 les revo
. luctons pertorblD ta Numa uuuhuu, 1Hununen tes ~alls
Mor
el
passat
_
Sor•
c'?petes,
bombes de ~à i di~amita. creuers, destructors, i submarins,
vtda e 1.8. humanitat. .
amb les regueres dels seus fons
S1. el pla r:o es reahtza no es pe~- han sortit a U.!tima. hora de la tarda
En les contuses relac10ns de la 1 fan muntanyes de coc. Ela obrers
.
l'A
t,
.
b
1
que
MelqUla.des
Alvarez ho hastues cap a alta mar per tal de realitzar
dt ·mmació romana, es diu que Cèsar pene~oren a les entranyes
Ja tergeiX
S..Ur! eS Q rera t iDlpedit. Sinó perquè el general Bur- maniobres
.a Mediterrània.
donà la. darrera batalla ats pob te_s ra 1 n 'extreuen carbo quede els
vaig•·ete es va avançar nls projectes
6
que integraven la Petúnsula ~bèn- xells transpor ~en a Bilbao, BarceS'ha donat el salt. Ha mort l'As- I rP~olu~ionaris ocupant la. conca ml- 1 Tots e:S vaixells han tornat desCk. en l~s muntanyes cantà.bnques, !una i fins a America. Després, Pere tu.r ies ce.clquil 1 sor~eix,
potent, l'A> ns_1re 1 ¡:.r~ent les alçà.nes que d~ prés d'haver efectuat les maniobres.
o sigut e.1 les serralades que sepa.- Duro, a La F·elguera; Policarp Her- turte;; industnal i obrera.
mmen Ov1edo amb bon nombre de ¡
re.n Castella del Mar Cantàbric, dar- rero, a Oviedo, arrepleguen i aporConstitueixen tea noves Iorces 'JO.. ' canons que fan fracassa r el pla.,
rer... les quals vtv1en pobles rud t- teh a la jove indústria, milions \ie cials, per l'Orient, els amez-icans. ! P_erò mentre el cap de la
•• •
rnentaris l salvatges: els astures , ptssetes que han de transformar 1e 3 nrés o menys rics. que retornen de CIO, assegut en una platjalnsurrec~
de
Gi·
Gibraltar
_ Continuen arrie:s bascos. segles mes tard, la m- ¡ pe-.i . .es ferrer ies en potents AI es I Cuca 1 de 1' Argentma, amb idet:s JOn. comenta amb els seus
. · 24 ·
~ ..
vasió sarraïna es deté a. les l'I· rorns, 1 els modestos camins veï-,li.be..·als ccnfuses; és destaca. pero, fracàs, a les casernes de amics el
Figare- bant va1xells am!J efecte~ oli 1 comçè.ries d'aquelles munumye_s. en per- 1 nais en vies fe rrades.
1a nota . anticlerical i republicana, 1 d~l i des del tre11 d1t de la mort, els bustib1e pe: al Govern.
cebre en aquelles valls, r~os, tor- : L'As
. tú.ries de la noveH.a de Pa- pots€r 1mciaLs en els mistens frar!c- obrer~ són
per voler
Al port s'han coUocs.t més boies
rf:nts 1 boscos, al matelX tem¡Js l lacto Valdés, ha mort. Si ac!uella ¡rr.aç..)mcs. .E.u el ~en~re 1 occ1dent, ;al ser üdels a metrallf!:tS
~a COil5tgna.
per a fennar-h~ els hidroavions; la
aue pressentten un clima el ql.!-~1 &turies esta. reflectida en Ja be· vant terrenys amats de pretlommi
El
en lloc de reac- ual cosa indica ue són es erats
!"lO era. favorable als invasors asta~ llc.sa dels seus paisatges, no ho està se-nyorial, la. pet1ta burgesia rep,¡. c10narre~orm1sme,
1 _ret~rnar al r epublicams- q és
lls
q
P
t'es 1 africans. El mite de. Covadon- e;¡ canv1 la vila dels camperols sen. blocana d'Ovtedo i de Gijon. el cap me, substttue.tx
~I
.vell caciquisme m apare ·
ga simbolitza aquest a~ctdent geo.- zills. Demètrta. no és una jove for- dt. la qual és defmtt1vameot Mel· 1 et; ~idnl. ~ autenttca
democràcia
~
Ets
quatre
que són a Gibraltar
gràfic. no tan lmposstble de sal- La 1 sana com una poma, sino una quiades Aiva.rcz! 1 els obrers d ivi· c. Asturtes, d aleshore~ en endavant,
continuen efectuant vols damullt el
var. no obstant. per als cabdills pobra camprola deformada, mal 11 • dtts en smdtcahst.es -primer anar· h1 de fer front a 1 oligarquia
melPenyó
1
la
oadla.
erabs, que llançant-se per les mun- 1 l!mentada, lletja pel mal de hi rosa, quistts- a Gljon 1 a La F'€lguera qui':ldista que. pràctica en
b-Lnyes i recorrent les calçades cons- , que va amb els peus descalços 1 - -centres metaHurgiCs- 1 soc1alt.,;- ce~:hments electorals 1 en la els procorruptruïdes pel geni mtlitar dels r~ I dorm a terra sobre una màrfega de tes a Ja resta de les zones indus-- rio, acaba ~r lliurar
als
r 1ans cauen sobre Oviedo, arrasen · palla de moresc. Cada poble d 'As-- trmls, es diSputen Ja mtluéncia ~ r.ets dels cactcs feudalsAstüries
d'anys en- està. al servei de la classe obrera.
la ciUtat, segueixen 11ns a Cangas turtes te una dotzena de cretins en Httca. Ricard MeUa, Manuel Vigtl, rera.
Fms a arribar a. l'escissió comu nisd.e Onis 1 tomen a pujar als c1ms l:oc d aqueUs joves foct5 que du- eJ cec Valera. mtmen les masses a
En aquest canvi polftJc h i hagué ta, Llaneza el té a la seva disp~ L'ex- President de la República I ex-President del Consell do ministres d•
de les muntanyes de Castella, puuc pllca Ja Imaginació del poeta.
le.1 noves dees soctals. Darrera d'a- una excepció: <(El Noroeste», que sició. Després, ga~.rebé es converteix França M. Gaston Doumergue,
fotografiat ahir al vespre durant la sava
c¡ue no els tmporta molt la conqu\sGràcies a la invasió dels minat- qvests véneu Eleuteri Qumtamlla, es el diari de M. Alvarez, el qual E'n l'òrgan de la lll Intenlacional.
u ¡ ta conservació d 'un pais ha- re: ; de Bisca1a t de Castella 1 als Tt0<1om~.r Menendez i altres
visita al Palau de la Generalitat
joves
defensa
Ja
democràcia.
Més
que
!!l
E.l8
seus
extraordinar
is
del
Primer
bitat per muntanyesos barbars l. l!n c.·gtnyers belgues 1 francesos i >ils ct-lxebles que prediquen el nou evan. d;ari polftic d'un partit, sembla
~I d.e Matg, semblen com els de «El
<Foto. Cent~lles~
conviv"'ncta amb ossos i llops a1xo- comerfiBn!-S de Cast.ella, el campe- ¡eH, mentre els peons de l 'or~amt- P<.>rtantveJ. de la classe obrera.
C~da
¿Tàcttca polittca, negoAhir al matí M. Gaston Doumerplugats en boscos tmpenetrables.
rul d Astur1es saluda a una nova ¡actó, com Josep M.• Martínez 1 Ma~ Platl cerquen els treballadors I ar· SOCialista..-.
et sinceritat democràtica dei seu gu~. ex-Prestdent de la RepUbltcd Ooumergue rou rebut a.l Palau de
Aquesta inhospitalitat es el que vida que 11 permet mw1tar un pe- r.uel Llaneza, orgamtzen les mas- tlcle del coHaboradpr preferit,
la dl~ector Ant.oni Ollveros? No ho fl~ ·:Jsa, va arribar a Girona en la Generalitat. Anava acompanyat
salva els fugitius gods del Sud, c¡ue tit . comerç o una Lndústria t enr1- SLb en els Smdlcats que ~an
d'al.x~
nott.
oU~ioss
Smdtca~. el ma- sabem. Però el que
afir- w magniftc Hispano Suissa. L'IHus- de .a seva distingida mullu, del ~~&
amagats darrera les muntanyes, de qutr-~e. Comença. a menj~r pa blanc cs r-~ contra el predommi pollttc nlfest dyl seu delpartit
51 podem
1 fms té la mar és que «El Noroeste»
jugà lln tre1 visitant anava acompanyat de nyor Sierre Forgeot i senyora 1 del
.
en quan es uancen sobre tes i a vture en cases amb ptsos de tus- dels uns l les pretensions patronals seguretat, el lector obrer.
que
si
se
p&.per de primer ordre en la forma- la seva fSposa 1 d'una senyoreta molt senyor Mateu.
~~~~ que acaben per perdre i a poc a. ~ i a viatjar en tn n. Redimeix els Gels a~ tres.
mon i al.
li ocorre quelcol"ll: per a dir, POdrà ¡ L.l(' revolucionaria dels obrers astu- bonica.
. el gérmens d'una monarquia 1 1 tUls de les quintes t elb ta capaLas~xphcar 1~ sèrie de vagues que a t":"ametre-ho a l dtarl. al!Jb la segu- rJans.
Els foren ensenyades les d.1verse3
M G ton Do ergue junt amb
poc i s 1 abd.illat e uerrer ¡ feu- , sos de mines o empleats d'empre- GiJon,
La Fetguera. Mteres 1 Sama retat de veure·ho publicat. Prè.ctl-,
dependenc1e.s del Palau i en acabar
· as
um
·
gamb els almentre la resta d'astunans que PS sostenen per a Imposar als pa- cttment. t un periòdic revolucionaforen mvitats a.J ~aló pres1dencW
dOti EP LOREDO APARI CIO
· f · ts
1 'ser ralades dels \'\Uen allunyats de les mines. conti· trons. un augment de salan, la re- r, . DuraJ.lt mè~ de vint anys. .fins
s una copa de xampany. Les R.
..
tat d . _ nyores
~res re ugla ie~r e~es nacionalltats ruen emigrant
a centenars de mi- dt..ccio de la jornada de trebaU o nrrtbar 1advemment de !a Republitu1e11 obseqwades amb (lQil.
(Prohtblda I~ reproduoolo ••mse xe. ro..lang~eren na ~a et~ 't e U~
1,;¡~~~~- 'h,~eixent el que la si- . 1ers cap a Amèrica.
simplement proteStar contra els ac- cu. el diari de Melquiades Alvarez citar la procodencla)
Els nostres hostes, en sortir de lt
~a~~·su~e:absu~s el 0~~eu s~~~;~c~aJ ueneralitat,
1
tuació est.rategtca val, aquells moestigueren a l'Ajunta·
--.... .
. - -- -- ~---narques, o el que fossin. astunans,
on impressionaren diverses totogra- ment, on tambe foren conveiUeD!.fies.
ment atesos.
arrasen el nord de Castella fins el
.El
''/Or Doumergue, molt amaDuero. per tal de crear-se un arnEn reemprendre el
cap a
I 'Ba!celona. els úlustres carni
visitants te- Ulc:m .1t, s'excusa de fer manifesta·
ple desert que els protegetxi
més de la ctVllltzació ara.b. 1encars.
quan
ren grans e!ogis de Ja capit.al gu<r cians. Va !imitar-se a dir que ha~tJa
nina.
its expedicions mllltars 1 conquts1ebut una lillpressió exceHent de la
te& els ofenren prou capacitat.
nostra ciuta~.
.
auandoncn Ovtedo per a establir la
En
·b
s 1
d t
Avm tu vespre els 1Hustres vtatcapital de la monarquia a Leon,
oue Ja no és ni god m roma., &Uló
Purament i simple, nacional.
A partir d 'aleshores. AsLunes donn
(
u1.1 somni mtHenan. Gairebé n o te
h istòria. Nobles 1 abads es dlspu·
ter. les delmes dels se~ts 1 esclaus.
ternuciona.Js t:l qtJaJ consisteU' t1
Avui el comte de Pelaez. dema el
ter aesiiJUT
att:lk:W de ta gtnt
btsbe d 'OVledO, des dels seus casoalen'·St~ a U% cu:ullocW etmtra el
tells es declaren la guerra. o es poEL PUBLIC 1 I aquella .ttJ tan .:,d\1!1 tan eu fOL'homenatjada ha>{'tè d adreçar 1 Una inesborrable :"t 1 t~•¡,mfal fou
primer lfU~ passa pet carrer.
sen d'acord per a saquejar els camUna immensa aeu..::1s.. ·to s·aplegà nica en els mumenw; ~ ~l.llruses dot I unes t>1eus
sentldt>s ¡.. •rttules d'a per a l'arr.
No es golia im<
pçrst•O<\ d.t: M~ ~- ·•ri "'.¡.¡
o...:a, e¿_ t.provln.
perols 1 burgesos que van als mer· la rut oel passat dun¿, te~ ~ OlympUl ceses 1 1.an ~iguro;;a. 1 c. ni:(Ut.S dm- 1 gramteth al 1pubHc
ciamsmet lJ81 a mk-1cHr-1WS tiJ
cats. Solament els pobles de la rt- per tal de retre te1·y '-o~ numenatge matl5mes tn eis ms•"' ·l- de trage- cessava d'aclamar-la. lt: dt mpeus. no Xl.rgu. la Jel passat úlWtcres a Olympta.
La. hittòria dels temps d'oposi.
comentans ~ot>re ¿•a¡er StrallU,
bt-ra. _mantenen algun contacte amh a ta nostra Margll.l.t~1t~. ÀUgu. L'ac- 1 dta, feu arrtbtu fw& !.l ¡:.ublic tota
cio de la l..ltgu es plena de traidapero oom ¡¡ut. «.11o voteu dlsSlmu.ai
la v1da eu ropea. Els valents ma~t- te tou orgamt.zat ~r .all cenementa la. hwnH.na sens1b1U~
.:h ti t~<¡uest per·¡
ri es. En camn, compeusant-ho, et I les reaULu.ts
ners es dediquen a la pesca de 18 Assocmcio de reatre t:)o- , tt:Le.
tes coses n:prooa·
sonatge crea¡. per LoOt.• dc Ve¡a.
balena o bè s'enrolen en els nagruil: que forma ta. seva crómca
.
bles»... e11 posen u r~menar ¡eU
¡
e
EV
¡
L
cap a Flandes amb
llis
Ja molt abans de tC.lUdt<,:ar 1 acte
d
CARME MONT JRIO~.o, ,J.MBROSI CARRI ON
governament.tl e• U7l monument
l LUI.i
APD
que al st.-u d1u ,.,.en vente,at&, a.A
~~ llaqnuese vdaenCastella 1 porten con4 h1 nav1a davant el ~e~tú. nombrQ.. La company¡a e t\t.:.n,Lri da X lr- EN
tLS ENT"RiAC 1 f.~ t"~RLAHEN HESPECTIV AMt Nl DE MAR·
de tideuta4 umz ¡!delitat oue sem..~
·1 teixits dels magatzems oe s~ grups de ctutau.t..l~
t.'USO.ts l mspe<.etunat::. pets mater
,
gu
coadjuva
amo
serves
'Td.n
e1,<.ert,
a
l'éGARiDA
XlitU:J
,
LO
..
E
UE VEGA I «F UENTEOV"l:..IUN A»
l.fut. es pJa- x 1t. de Ja repr~senta..· o ~a menc1o.- •
pre h.a 001tat dolora u Catawnua 1 XO$ que t'LS ,.,osar.;e11 en dt'!(:Obet" •
Bruges. oaries 1 desembarca, per ny1en dt no poder w 'lit n, per ha- nar
¡·excellent actu.',"' •els actora
H c~.os aol - O'l I& lmpoSSIIJI- no Sé quants. bola.nè-• t. t-e que era
Els «!~Lustres am.t.es. Quan són a
per la matetJ:u gent d'esquerra.
J
d
ixen
tat
tot
J
J
litats
"' ~ ....
lltat do don.l .. los Integres, a Romea i que s'h1 t •.uwa «La camdels nàutes
ue ba r-· mentre,
ver-se esgo
la vora aet rebost anguiLegen , fW
López
La¡¡:ar
1
Aharez
aerror
Villaviciosa,
Otosen que
com
lloc edecon
ha
una
desem
estat
el
noai:re
a peu elses Ull e$J et•oca
pana
submergtdat
d'Rat·•
t.axis o• seuyor
1mann. No
dada.
à
..
tan tot per ta.t que no se'ls auu. I
car a L8.redo. de Santander: N1 eU autos parttculs.rs els aH! es, milers
Quan aht
~e~ que no ~
desig - uns tlii~menta a he tomat a llegir 10r ~ No se de
n11i.. Que M dt~uin Sl'l.ll les 1ebraaes
1 el ~u segmct, no troben il1t per a de persones, ja en ~·flS.S<.~.siO de les
calum.niar ~t.._Gurament. deu ~
Assistiren a la rep:tst.r.ta~ló les
llurs dls.:ursoL
què
tra.:ta
Hi, ex.act"\ntt.nL quin pa.
de Cambc> pussades can etera end(lmur i animals de càrrega que els localit.ats
dir que no ho ta amb elS de dd
prevtam~:t"li. adquuides, mes destacades Ugure., ad
CARME ,.,ONTORIOL per b1 representa veu. Tot s'ha esoorportm terres endms. En1 arr tbar a .s'empenyien jOioses 1 1 ~:.. portes 1 tral 1 literan 1 de Ja. f-t,,m,, 1 ~.mon teaUd cap a M udrtd per Vt:Ure de sal ..
1 rat elms la bmra del temp.s.
seva a:vura» tota veuuaa que
1
8ols
tl
Lianes. Carles 1 troba a Vt a erc-- ,
1
var. amb consells, et regnat d'ade t'adl)ernment de w uevuOIICG
I ara, MargarJ.d.a X.•r~lo. perdoneu 1 miracle de la vostra veu m't!S present
r 1ada t desLrUlda per un «quidam». d Olympia, pugnant Pf'r ettrar-hi. a- ¡ Al final de «l''Uen;flf\'t'Juna» l'es- que
- ob.idant-me, pe-r U.'l moment. encara: la lmpress16 q~è la vostra
queU ALfons que llança al roatre
no ha jet altra c.:osa que catwnsegons &hnna LOrenzo Vtta!· reia.- viat.
.
ceuarl s·omplena de no.-J, destacant- de la rE>prçsentacló C¡Jft ostento - veu va fer-me.
cteu catalans ., a C(l.)&t mat~í:x. el
ntar.
tor del viatge i un noble d aq~e~
.
ta
Hi bague moment& ~n què 1& cir- se entre la multi~u1 de ramells 1 no evoqu1 el pnmer rf>f'..... •!'cl QUe tlnc
Era una veu fr~,,-... perlejant,
recordatori et.. la seva ascendènTrista nu!tió cprovmctana, La
<¡ue s'oposen al fetQut:escompielxl~l culaclO davant el te~tre es féu mes cistelles ofrenats a .srt.$ta, els de de vós 1 no diRL.i com 1r.u1est.
record
cristaHlna.
amb
un
uo
s~
què
d.e
u.
cia.
Mes
e'lçà - i 1/Ul sap tes uesde La veut 1 lot perque es 1a
ttstamen .. d'Isabel la Catòlica. Molt que dificll. La gen""~·o~.tte aple¡dda les redaccions de ... A PUMANITAT ha perdurat .sempre duU!: meu.
tes t eU actes que esbzatxem - els
utusio ae PQoleT ct.eturar ta aatAJpoc devia Importar-U al jove mo. davant el tea tre dihcuJt.kva l'accés
1 Hem de recordar m(\,\.S d'anys:
1 ULTI.M.A KORA ·
na~c_a. l'esmentat testa~ent que cc> a ell. L'espectacle en imponent.
Zltgaires ens fum Jet preaent d'una
llada de ~..uses que s<m arrussegaa.:
(Passa a la pàgina 2)
r.elX.la Jes cruels fa.oèctes dels noona desfilada inacar:"ble d'au.
Uei la qual o¡crtiz una. dissc.rtada
peL desbordament patnòttc 1 rtP
bles de F1an~es i que estava CU.sp<r to.s del¡ quals balxav~:!.l persones
particularitat. eL3 permet campar&at a a estruu ciutats senceres per amb florits ramells a t 1 ~uQues cisblicà.
ral~
1
la mentre totelf les tnstitucwns auEls lligatres temen que ufiO
ta' ~t fer triomfar el seu poder telles 1 un pUblic f.rH.,htOs cle t.ributoaómiques estan auspeses
Strauss pU.QU! prod1W La dtSSOL U
abso u
tar un smcer homenatwc.: a la ¡rede corts t w.leshores hóurte7l dt da
Hem de tomar a fer un salt ~ nial actriu palesav~ n l"\ ma¡nitud
•
•
•
5egle XVW per a donar a Astu•
,.
.,_
parar-se cteu Pecirenv~ et~ ta C~W
La L liga, d iem, te una capQCi...
nes amb quelcom que s'acosti a del ¡ran esdevenimea. ari.Qtlc que
i dels Emilianos dels rad¡caLS. A
tat
esfereïdora
de
servihsme
en.la bistOrta. Campomanes i. J ovella· estava a.nun_clat.
el! lligatres u superaren.
vert els seJU «<.:ollaboradors•. La
nos dos tUls esp1rituals del rac1o-Aquest publlc, SUO..'e:.U encarna• • •
darrera prova ens l'aroba d'o}eti.r
naÚsme francès, dos enamorats de ctó de la mês bella i sa..tt.! represenRod.ts, governador qencral? F6-la. llum. del progres 1 de la tecni~ · tació del poble de 8a.rt..e-.('na, no es
ara mateU Mentre la Ceda i els
ra u" èxit Wgai.re pe, du.es ~Mr.~
ca incipient, es proposen fer d 'a. ' cansà d 'O\actonar Mc.:¡arida X ir·
altres eml.reçador.s copten-<Icce¡r
peTquè tr d'allo mes 1racDJ.s_at q-~
q1...ella camptroiS que viuen en bar· eu d.unnt. 1a repre~entAC.IO de c..f\¡entem-ho ai.zi - l'escena de Pila,s,
corre f perqtu; ... és mts Ulflalle q
n.ques c~s de palla, alternant teovejuna». Tot un O'lt"''e Que Vibrade tothom. ccneguda, La Veu d ese:-. 1& Ul&te1X.8 babttactó amb les va d'a.rtistica emoció. 'l'r.t un poble
Cambó. ·
plaça en lloc pre}ere1~t de la seva
Ui;!l
best-Ies, amb alimentació deficient, el qual amb llurs t. va e hlfll: censaAra. que .si el proposa l4 bQnl
eda.ció d'ahir una certa de}ensa aperò envoltats: per la mar 1 mun•
.
•.¡
en pauard atguna de gros:ta aatallvalada ravataGa? J per un sen'llor
tenyes 1 valls ab:llTOtades de rtque- 1ran Ja aev~ actnu p.~ec t.a.
Els lligaires tH..en aquesta I
M. en éssçr que saptga el que c:.S
el qual no U en aquest mon, aL·
tal.
1.. vida ma~e.nal agradable, e.J bentre1
ment.s
q~
el
UnU
una
signaL ' OBRA I ¿es bEUS IN·
• • •
-;o
ef.tar, .la c¡encl&. l'art, en fi, toL
tura
llargui.sií.na.
TERPRETS
El Dr. Esladella no n•ensoptrD'
qüant s1gu1 necessari per tal de el·
Sota el pretezt qu.e no l'ha de
íerenciar !"home de 1& bèsu..a o l'hilni una. Çz..a11 es va voler upGqa'
ü'uenteovejun.a», Utl ~e~ drames
perdre temps inUtUment, amb una
à itant de Les Burdes a Espanya v m(;.j bumans i punyen~ oe Lope de
del ccaudü!D- t-a /CT tan. tard per
habUttat que vol actuar de tapael ne¡re en la seh·a. J ovellanos, que Ve¡a, fou l'obra esc'lL!J:&..
es va haver de posar a C(J1Ttr podora
dru
:
«!!m
enem1cs
d'avanmt.A assabentat de t·enorme vàiU.l
La sensible 1 alhou u I Cole& cLau·
a esborrar certes actttuas ' a~iJta
çar certa mena. de judlcls t en~
que s'&ma.a:a en el subi:Ol d.e les valls renclu de c.Fueme<ht :;.u. a» fou in·
der entrar al Govtr"'- urra ar dt
cara
1
mes
de
tac!luar
la
Ci.rCu!ac1ó
1 de le~ munum.yes -ferro
car- tupretucia de manera msupusb1e
Ara que tornat:a a pari ,..,
bó- es proposa preparar els b~
de la C9.tlunnla .. »
.
. ra d..u.'fU d•SfJ4
mes per tal que no e.xploLm, creant per l"hom~natj~. 1.8"1 Jnagnith.
crear
un partit
· e•
No es podfu demanar aU lligat..
v1es cte cODlunica.cló per les quals de M.ar¡anda Xir¡ru l:wn:inl en a
ja tard i l'a!LT del dl.4 eJ ~
re.s una ruu patètica esborrada cu
es transporti el resultat de I"es1orç.l questa wt.erpretacul. 'ro:.s els opvcara dins titl part1t.
d dt-CO!U ;: Jt~t3 ~ells ( Hmta t~·a ncst
COnstrueu les carret.eres d 'Ovu~ao ~ats sentiments t emord!: l sentldt.!.
Per([ld ara ~,que anar;? ;
ra
Ctment
i
co.lç/J
flUe'
ell
sftu:à
tan
a. GIJon 1 a. .Pajares.. Funda Nelon per aquest personatge CI!J.1 ral de ra
bò El mestre en o ca .);ab'~ #>allu:~vat.t d'aquelll amb qui avut
.
P
pon ~ori •
1 protegeu. 1 ooe.n.ura de mlDes 1 ora. de Lope, l~rtn e~u,.-.a~ ¡:¡er ~·
lliurar al senJIQT u:: '
o -rf·
com ,artei.un el pa ! la sal i la bre
1
1estabJ.Unent de tes terrent::i. reto ill.&I•Oe a_ .. rlU CLe P".a.·w.·t metah
volunlin0-3 dfenl; CJ aLl"0 Lo. • .
llri a.ez 2 de gener ..•
bt:us ac1 qut el Ktn.l C.h:aaor ~..·t Lo.t.o,.,.d.. LC:, ;.J.Ot.trltxs t.l..;t. l~:::K:. 1 €1 .
so:ro. Tarorablemtnt, o ~a
Jovellan06 na aw LUrompres. pa w.tltlo 1eo EbCi&Lo lloa1 ·'-:u. a ona. vedesapare~ eJ. part.d ~KTT 0
po<
ordre de Mad11d, 1 per aquella ma xada en el seu bonvc ut .tmguereo
L'advocat h.ot&Orari del lerrou.Es ¡;eu !Jue et sen)lor PI<. Ia (G, t.-.w .. ¡¡¡¡ D -··· ~ .. .....J l.. s el.ltòl ... tUü&ues para~1t.i oe awarg.r.ua Xlrterrible que des del prtmez manar- 1a mea aemal de lea u k't~etac.Olll..
,t:isme a .a pàgine.. cu La 'Vt-o po110 l'ha pogut complau~
ca austri&c t1ns al darrer de la ragu regraciant l'homenatge
o
la m4 al recur1 aquell deli de/e~
namc&a Un.G ~mbl.ttJ e w-401aborbllnlca, que mo.ni;W¡¡Uorm oa- No .. J>OIIIbl.o ~e aupezu-a
oor1 ctc1a pcr•OMtgu ~Aler• tn- I
P<Tò, ha tornat " ter
c1a vitzada

Espanya

1

que encara

' H" . . · avm. continua
en l 'omUna mica d IS 1ona br• snustra de amenaçant
Ja consptraC1Ó. Un

GIRONA

j

I

¡

f&-

I

a

I

Més preparatius
a Gibraltar

ta- ¡
I

I.

és-I

I

I

I

~stige ~u: ;ontribue~

I

~.:J,

~~ist::~q~;oiJ'a~~~a~~ ~d~tr~-:t

UNA to...'IT TRIOMFAL A QLYMPIA

EI pob1e de Barcelona ret un fervorós homenatge ~~:i;~~;~R~~~~~~~~:nlr~ !:~~~~::ir~~~;~~~~r:ri::~;
~ ~~A~l~e~s~s~~~d~e~l~a~t~ar.d~a~~e.l~s~e~n~y~o~r~r~·~to~rn~~ca~p~~·~P~aris~··~~~~~!!!
a la genia , actriu l'f argarida Xirgu
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