A catalunya el cel està cobert o gairebé oobert per

EL TEMPS. -

tot el

s-ta.

Ela venta són forts del sector N. pel Baix Ebre, Pla de Tarragona,
conca de Barberà. Alt Empordà, van de Nllr1a 1 el Pallars; fluixos
o moderats per la resta
Temperatures extremaaa Màxima, 20 graus a Peralada; mlnlma,
1 graus sota uro a Envallra.
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C O M P A N Y S

EL MOMENT POll TIC, L'AFER STRAUSS I EL LERRO UXISME

Excepció de
'
.
re1tera

la

zar J, lonso

,
.
cu pac o

•

- 3 vots a fa

r-

s
contra tots els
•
del Dictamen de la Comissió pcia·lamen r
•
Com tots els altres, ha estat dimitit Pic I Pon
antena

es

PIC I PON

que podia fer 1 al temps que hom
li marca per a portar a teranl! la
sev11 t..Asca.
La VOUUSSIÓ S'ha trobat, al prln·
r.Jpl dels seus treballs amb el fet que
a tot arreu es de1a que la perso11a
que nav¡a enviat la denuncia no tenia
cup solvenc1a.. Es tractava eu ella
u 1rre"u1ar!tats com.!ses en re1ac10
tUllb l llOJUUlLaCIO de! joo I pel detllrmmadeS commltes entorn d'aques·
t.a autor!tzactó.

Madrid, 29. - A les quatre 1 cinc nistres d 'Agr1cwtura 1 Obres puDUde la tarda ban sonat els timur~.-; Iques . .1!.1 tir. ballalB.I Alonsu ucup, un
per començar la sess1ò. EIS dlput.at.S esco entre els radicals Momenw deshlill entra apressadament a la Carn- pres entren els muustres d'&tat,
u ..h.!lCa I MI:U'Wil, I LOt St!l!llill ~ <.,ap
bra.
El senyor ALBA comenÇtt la seSSIO del liovt:rn.
Es UelllelX un despatx ordlnlitl
a l'hora esmentada 1 en els escons 1
tribunes tu ha un ple com maL
LECTURA DEL OICTAMEN
Un secrt!lU.rl uoua lec~ura a lacta
El Ptt......:uu.<:.<d ue 111. <..,11u.u.....
La. transcendència d'aquest moment parlamentarl és extremada. No de la stss1ó anterwr.
Durant la 1ecLurn pren se!eut al anuncm que t:s va a donar lectura
és una qliestló exclusivament pollt1ca -en el sentit habitual de Ja paraula- la que s'està dilucidant a les segones Corts de la Repubhca. El banc de les Com1s.::.lons la dels :.!l uu1 "'cw.ult:ll ue la vullu::;l!l~. e:;pl't.:ll11
Al Danc blau prenen seient els uu.,.,Hcantg<~.ua a e;~oruuu el relatiu alS
tema que motlVa els debatd actuals ba desbOrdat els salons dels mtnl8·tbIJt.:LnL>u" per al JOC.
..
.El se11.1-ur MAUMtlAGA w . UIm, les reunions dels d1putat.s 1 nns la zona natural dels partlt.s, i és al
Ol&sl, cum a occretar1, pruc<:Utolx a
mig del carrer.. Al mtg del carrer. Amb tota la ressonància, la pub:ict- .
dunàl' lectura a l'escnt ..~e Ja e~
tat, la p~tó i el soroll del carrer.
lllJ..::.SIO.
Véiem que, a desgrat del ~tconselletJ celebrat prèviament pels mlrusvunmt la lectura de l'escrit nan
tres, el mtnisteri sencer ba pres seient al bano blau en iniciar-se el de<!n~o.rat eiS Les•ants mwLStru I eu e!
bat parlamentari sobre l'ater Strauss. Ela dos mímstres radicalS, senyors
úauc blau es trooa e! Govern eu ple
Lerroux 1 Roci:J.a, han corr,paregut a la Cambra al costat de:s seus comE:. cuuceaetx 111 paraula al Sèu~ ur
ARRANZ, com a Pre.<>!..::n!t de ¡a copo.ny:s cedistes, agrarl8 1 llig11.1rea, 1 ae l'independent senyor Chapaprleta.
mJSSIO.
Tal com estaven les coses, no podiem ~perar que Lerroux i Rocna
PARLA EL PRESIDENT DE
seguiSSin es.sent o figurant com a. 1n1Distres a l'hora del debat sobre ral.A COMIS&IO
fer Strauss. La carta de !aventurer holandès, a des¡rrat del seu to pueril
El senyul a.tütA'~" ~.:umença client
i íuJetonesc, conte acusacions molt importants per a ésser replicades d~
la tasca que hom ass1gna a la
I QUt:
corosament des del banc blau on seuen els ministres que formen no res
COIDJSSIO era greu I delicada. Jo va1g
ls
d
el G<>
, a parlar clar a la Camura referent 11
vern e1 pa , que el Poder executiu de la Republica.
menys que
¡ allò actuat per J.a com1581o. lilt. 011
Són au~ntlques les acusac10ns? No ho són? De moment h1 ha un detall
tP.nu en compte ta cambra, en mlde tot primer ordre, que naurla hagut de pesar molt en l'ànim dels enl ciar la tasca d'aquesta Comissto. Ja
cara ministres d'Estat 1 d Instrucció: que la carta ha estat adreçada al
fmnhtat que va tenir eu ella
senyor P1esident de la República, 1 aquest ha donat curs, a través dt!l
1 1 la rapidesa amb què ha hagut d acpresident del Conbell. a la denuncia.
I t ••ar, laplaesa sol:llCILada per wts,
Bé. El fet es que, per ara. no han dimitit els senyors Lerroux i Roperò que ha dificultat el que! poOh
ha.. El
gue.ssin en~rar més a tons en els
apr.prieta sabrà el que fa en consentir que un amb1em
senyvr
c
atera que havien d'esbrinar. La cotan corrosiu com el d'aquests moment.s faci presa en el cos del Govern
UliSSlO a<!ls 4U ba prucu1at ocs~:uvoque presideix Ni pel prestigt de les mst1tuc10ns ni per la vida de la Re·
pública no pot contmuar...se en una situació tan delirada i tan insostenible. El nou Governador general lnterl de tupar-se dms les normes que li foren
a&~t'IJyalades per la Cambra.
Catalunya, senyor Alonso
Cal rectlucar tmmcdlatament.
La Conu.ss1ó, tantost fou anome(Fow. Centelles>
1 e; canu de la recttr1cac1ó només pot ésser un: dimissió de l'actual
¡overn, formació d'un nou ¡overn amb ¡arant1es d'imparcialitat 1 d'au· ~-------*:------- nada, comença a. actuar 1 exanuna
eLS documents que tema al seu poC1er.
tontat -amo decret de dissolució de Corts- 1 convocatòria d'alecCloiJS
Cuando hablaba. de m1 corazón, pen- ¿F'UlS on tenia tacull.ata la ComLS.s1ó per a esbrmar els docun.ents 1
Iít:•lt<à.S.
del ll..us conseqüències? ¿Fio.. on arrtPer a avui, d.unarts, s'anunCia la reunió del COnsell cle ministres. saba que como élite esa hucsped
suyo, se hab1a pasado su pecho y
El curs del debat d'ahir desqualifica rotundameut qualsevol posició o r6- habia sentJdo sus prop1.o.s lat.idus.» OUVt'n aquc::;tes tacuiLats'! ¿Era necessàr1a
presentació po1it1ca radicaL Primer cal depurar les responsabilitats 1 (Grans aptaudunents.)
tes una investigació a tons?
preguntes que féu, la Coaques
Res mes.
els equivocs d'aquest aler IStrallo>B». I no és cosa de fer-ho amb homes
missió va haver de lun1tar-se c1. alio
que contmuln se1ent al oanc de! govern. Ea evident que en aquest ambient ni Lerroux Dl Rocna no poden seguir ocupant un minut més e.s
seus llocs al nuru::.t.en. N1 un minut mes. No solament no s'ha aclarit
r~s 01 ha. estat justl.llcada cap posició en el ours del debat d'ahir, sinó
que, en veritat. totes 1e;; acub&clons apareixen més perfilades 1 les po61c1ons més dèbils. Esperem que en el Consell d 'avw s'acabi amb una situació que de~presU¡,:1a 1a Repub.lca 1 les .-;eve& mstituclons. Esperem encara que, com a aontda aefuut¡va del greu problema plantejat, qui ha
de discernir els mandats 1 determinis d'aquesta hora, pensarà en el remai que ha. de posar n a l'actual situació d'an¡rúnla 1 de recel: 1& dil¡olució de l'or¡anlsme parlamentari 1 la convocatòria d'eleccions.

GUIO DEL MOMENT

REMEI

STRAUSS TENIA LA DO·
CUMEN I ACIO lr:N REGLA
PEH A .JUUAR
La Con,ISSlO curut:ut;a per e.xanunar l'autoritzactó per tal de coruprovar el que nt haVIa :>ubre el parucu·
lar 1 qüe va. mvestlgar a la Dilecció
general de Segureta~ 1 dona la con1urmacJO C1el ounLStre ae la Governació per tal que jugues. Com que
el joc S UJICI<l a bóiU òer.>~tiii.U 1 III.C•
tual governador. senyor Mu¡a, e.11 e1
mateiX que exerc1a el carrec eu aque.
llt:t. data, es cridà l'esmentat governador de GmpU.Scoa, el qual confirmà. que el senyor Strauss se li bavla
lJit!St:uoat Blllo c:J..::. Uvlwuc:IILb t:IJ lC·
~!11. ptl al ll q u~ es prupusa va.

*· ----· __ __

j

I

Gil Rebles

•

I

~at!Dies.ll

I at.xó lw diu el diari mt!s politlc
que ht ha damunt la capa de la
terra.

•••
Tou aqueUs que seccionin o abandonin el partit - diu l'òrgan
radk;al - só~& cunos cobardes y

unos tratdores.»
oom si plo-

...

lerroux
l

I

Un gros titular de Solldarldad
Obrem d!u a!xt: «L&. honesttdad y
la polltlca se repelen, son .tncom-

El «STRAPERLO» A GOVER•
ren, del partit radical no se'n canNACI O
ta nt gall nt gallina.
Pel qut: 111. 11. l'expc;!dlellt relatiu .¡
Ara el que caldria és ter trebaUs
la tnvestigacló del «St.raperlo», no
a treure de la presó - si és
per
trobà la Comissió l'autoritzacio cor
que ht éa - aqueU començal Je
le:;pvnent.
l'dpat del dta. 8 de setembre que
Es refereix al fet que ha¡¡ués estat
se n'enduta. els coberts.
al MmiStert de la Governac1o el
Aquesta reparació és n~cessdrta.,
Cllat apareJ.J I diu que tiS lt:rt:I.J I~:<>
necessanes mvestigaclons pe rtal
d 'ac!anr aquest punt. Els dos guardu~s Clvl.ls qut: IJ.aVLen esr.at àt: ot!CVtl
Josep Pla amb aqueU descordaa Uoveroac1o Cil"u~;:Ct:n, Cia vant CiE: 111.
ment que U es caractertstic deia
ComisSió que, en etecte, una tarda
leaprsa IU la soluctó cte 14 darrerd
d ·e~tlu, .-;en.se que pu~um llCt:eJ.S.u ~
crí.t1: «Ara mateiX, servmt una llei I
aata, portaren a1 MIWSIOerJ unea cat·
.Jiolo¡lca moetug¡ble, Lllg!L Cataxes 1 !es detxaren en un despatx ' lana ha entrat en els alts consells
pwper al del mmiStre.
de la Republlca a traves de l'home
Tambe ba queaat compruvad11
mAs adaptau
d ' alguns te!egrame~
rauL~m1c1tat
L'autor de «LLanterna màglce.»
q..te consten en l'escrit que envià el
tusttJico.va aquesta declaració amb '
senyor Strauss.
la perfecta organització de Lliga '
També es comprovà l'autetlcitat de
Catalana la qual, segcms ell, té
les factures de compra de rellotges
homes «per a totes les situacions 1
!etes per l'esme11tat senyor Strauss.
matisos que l'adaptin a la situació
(Rumors.) Les factures, a. desgrat de
de cada moment.»
portar dues dates dtierents, ea seNo cal comentar. Josep Pla S'ezgueixen en numeració, 1 això dem 01•
plico. exceUentment.
tra que el senyor strauss, quan comSIJfrfd Bla~co, també complicat, &eJons
prà els rellotges, no vol¡ué donar el
•••
el cl.ict.anltn dt' la Comlsslo dels u, en
seu nom. però a últims del mes de
l'a.ter StrauSJ
novembre reclama les factures de les
Tot& els polítics han Jet uM que
(E4pre8$·Foto.)
comprea.
ma.El
l'afer.
altra declaració labre
tefJ: Martínez de Vtla.!CO quan troUN XEC PER A PIC I PON
bava un periodf..!ta li deia de pres.
Alxl mateu: ba comprovat la Cosa: «cal dilucidar aquesta qüestió
missió l'autenticitat d'un xec en flotmmediatament.•
rms a favor del senyor Ple i Pon t
El lliga1re autor d'aquella tac~
una carta del senyor Benzo sobre aueta. guerrera d'abans del 6 d'octutorització del Joc. El propi senyor
bre ha restat mut i ignorant de
Benzo comprovà l'autenticitat el a.tot, com st visqués en UM Ula del
que:;ta carta dient que el text estava
seu mtntstert:
d'acord amb l'actitud del ministre de
-1 do11C8 - U pregunt4ren la Governació, senyor Salazar Alon·
com va atxò?
so, que havia. autoritzat el eStraper-L'altre dta llegtren en el conlo». També son autèntica eb te1oaeU tota. la document4ció. Era llara~ames ai¡nata pel senyor Santlato
Vmard.ell.
ga, molt llarga; no escoltava. A
Comprovats aquests extrems, de tot
méa, no 3é a qut ve la manta. de
a~ò la Comwló tra¡ué 1a conaevoler inflar les coses. A França caquencla que la denúncl& no era comd4 doa per tres ht són t, fa ho
p~e~ent imaginària, PUix que se
veleu, han acabat per acostumarn hav1en comprovat molts extrema..
S'ht...
Han .Pr~tat declaració davant la
-creteu que 11.1 h4urd crtsi?
Comis1;1ó molts diputats 1 altre. per-Tinc orcfres de cambó de no
sones q.ue ~an manUestat que a San
dimitir Jlns qiUI aiguin aprovats ell
Sebast1a0 s havia. jugar. efectivament..
pr11supostoa.
L& Comtssló, <1oncs, h& emM dicta.
men perquè >a Cambra decldldelxl,
••
ja. que n~ltres no determinen la in·
terpretac1o de Jurisdicció. puix ~ue
lCom qued87l o.ra ell cedf3tes? SantlaJO Vlnardtll, ptrlodlsta, nn altre
deb cuanu amb moUu de l'afer
h1 ha fets en els quals had 'interv&o
No ht h4 manera possible d'excuz,.
Strauss
tllr els Tribunals de Justicl&, 1 altees
par-IM. ~s 'POSSlble que ara preten.(Express-Fot.,,)
que cauen dintre l'esfera del tur par.
gum presentar...se com uns caiguts
lamentart..
de la Uuna? Ela dtputats han d1t

El senyor GU Roblea, en el discurs turas del Poder para ocupar un alto
pronunciat a l'Hotel .R1tz el dia 11 cargo en la Admlnl.at.ra.c.ióo y pres-d'octu!>re, amb mot.!.u de l'homenatge tar!e a su IIUC830r la colaboración
al Sr. Lerroux, pronuncià les parau· entusiuta, lea! y decidida dt los que
saben que e¡¡t.à.n trabajando pOr 1deales següents:
cYo no habfa tenldo ocasión ape- les que nunca mueren, yo le digo:
nas de can1blar el saludo con el se- lwy le veo mA$ alto que le veia hace
1
i\or Lerroux nasta e3tas eor-..es. Des- Wlos d.la~ lOrana ap;audlments.)
No :ié qué nos depararà el porvede el pnmer dla. he vista en don
Alejandro Lerroux esa caracterisU- b.ir polít.ico; pero un cant\o entrailaca, que la oplnlón espailola, toda ble ha quedaclo co01011dado entre
ella, ndmlra, reocmoce y aplaude; • todos Iol aqu1 prmenteA Don Aieuna consecuencia en su.s ldeale.s, que jand.ro: no Sé cómo nO& juzgarà cl
qui:l.à sca eJe.rup.o Unico en la poliU· dia de mafta.na la HJMtoriL Aguar·
ca. esp:u,o.a; una cont1nll.ld.ad <1e ac- demos eu ta!lo tranquiloa. Quià vea
tunC!On. que le na dn~o la autondad a mlllares las debilldades y las !Inmorat <¡ue too.Os hemos reconOCldo quezas humanas. Pero entoncea, de
en el; una generomda.d y un gran todos aquellos que han serv1do con
coraz.on que en too.o memento ha corazên ardoi"'OO, &e ~ declr
;sab:do vo.carse por SU3 1dea!cs y por que han pecado por haber amada
1pre!erentemente a · Espa.fía que le
Esp:u'la.
UNA ESTATUA PiR AL
«STRAPERLO»
i'o soy el mcjor te&tJgo para a.flr· qwere, le venera y 11 a4m1ra. <NoL'orado.- torna a referir-se nova.maria. ol algun dia se oecesii.."l un drids o.plaudimenu, Li.lques au ~
:.esutnOmo oe 6U ¡;eneros1dad, de su 1nJ,IOfa LerroJU i GU Roblrs í vun;&~nt. a l'expedient sobre autoritza·
CI del joc de saló anomenat IStracspintu de sacr1tlc1o, l:lcudan a mi, I ques a la RtpÜbllca i al bloc.):.
perlot. La. UJ.Stancia demanant auResposta Cie Lerroux a les paraules
q•¡e yo .o rallf1care. Por eso on estos
Latltu.cló entrà a la D~recc1ó ¡ene1nst.antes sm ptraer nlngi.Ulll de m.t.s de Gil Rob!es.l
ral de ::>eruretat el dia 10 de JWly
«EE Sèf.or GU Rob!e&. que aca!)a de
cara 1.t ~~.:,ucas cwctnna:es. me
del 1934. La O~recc¡o g~ueral feu
lo a Uüo A.t;&OC.ru Le.ro-w par& de- nacer. como qwen dloe, y ya na oontmssar el dJa 8 d'aqueU tne:. la lllScnle: en estOli momento:. crlt.:COC>, en qUlSt.ado t.antos lauros y prcst1¡1os
· U
deia homu aue donen mia Joo en l'aotuaJ momtn t PO 1ftiC,
un ~lcia al Parc i a l'Assessori& Jurltlene la generos!dad suttcien:.e pua Alba. un
q•u: Ja ¡;enerOSlaao. de un no:nnra
¡;est de dubte davant la altuaoió••
dlt'.a l el dl& 11 apa.re¡ue l'ln!onne
~- el scnor Lerroux, ba. sabldo que ro correspoo<1& con ~. QUè
lt'oto. ~ll.IC Pr...)
" , .m«mte deaoender deocle 1aa .¡. mcrece, a looe que me ba OODMJTIIdo.
u•a... a 1a pq1na 'l

po-l

•••

Tant se val st criden

«Sl AlGUN OIA CAl UN TESTIMONI DE LA SEVA GENEROSITAT, DEl SEU ESPERIT DE SACRIFICI, ACUDIU AMl ••• »

I
eun- 1

Catalunva 1a va sancionar, en
les elecc~nl la polttica admtntstra..
ttva dels rad1cals, derrotant-los coplvsamtmt.
Pel' atxó act no ha produït la
mateixa &ensacio qu~: a Madrtd l'acorà de la Comi.!sió investigadora
de l'aler Stratl.3s.

I

•

que a San Sebastian ¡ a. Palma. rothom utava assabentat cte l'invent
mer4vell61 que prettmia explotar
Stratl.3a. Al Uarg del «DJ.ano de
Sesione.u l'hJ troben m/ln1.U1t d'aZ..

ltuíont a les converse-s de pa.!.sadi.uoa. li què e.s deta en aquelles
tertulies? ¿A'o sorDl d'aU1 la fraseconrem: cper a ells l'admlnJ.Strae10
' per CJ rumiltres la pol1tu:a:t?

•••
Yc!!frt' S't'perarl% hr pr414 dc
p..,uelltu d.Cl nvu gutot P~tllde•<t

----------~* -----------

de la Generalitat. VaUès i Pu7~ll
C07ttava, tot compungtt: cDe lo.
Mancomunitat ens en va treure la
Dictadura d'una ben suJoc:adoro.
manera. ETern a la Dtput.oc~ó t el
l4 d'Abril ens en tomd a treure.
1 ara tornem a esser a la Generaltta t ¿Qu1 no te ta pell de gall ma
de cara avu1, dCmà, o de'IITa passatl'

De momcnl - acabà - hem estat dlm•• tts i tornats 4 nomenar.
Veurem. vcurem.t. Acob~ vt.tible.
me:n t aclaparat.

2

DIMARTS, 28 D'O CTUBRE DEL

1936

TEATRES
~-~~T
_elèfon 2507~·-~-

Temporada d'hivern
Cran CompanYia d'Opera
Queda. obert l'abonament. Al8 se..
nyora abOnats antle& els sera.n r&6ervadea llurs IocaJltats !ina el
dta. 10.

TEATRE BARCELONA
CompanYia

L'HOMENATGE DE CATALUNYA A APEL·LES MESTRES

DIAZ • ARTIGA& • COLLADO

La gran festa d'Art d'avui a lc
nit al Teatre Novetat s

Avui, tarda, a les 5'16:

Sl ETE MUJERES
Ni~ a tes 10'15. estrena de la
eomed.ta en tres actes i en prosa., de ~o~osep M. Pemàn:

JULIETA Y ROM EO
GRAN TEATRE ESPANYOL
Comoanyi~ . ~·

comèdies

valen·

cianes diriGida per PEPE ALBA

Avul, tarda, a les 5. Butaques
&

1 pta.:

La vetllada d 'homenatge al veo~ quals han d'adquirir-se en el mateix
rable ApeRes Mestres, el qual hl as- Teatre Novetats.
sist.lrà, tindrà lloc avui, dimarts, dia
Els actes oticlals d'aquest nome-29, a les deu de la nit, al Teatre na.tge. tindran lloc el diumenge dia
Novetats 1 es desenvoluparà com se- 10 de novembre, a. les onze dei ma,.gueix:
ti, al Museu d'Art de Catalunya on
Teatre: Representació per la com- tindrà lloc el lliurament del bustretrat del gran artiSta. executat per
l'escultor Victor More i adqwrlt per
subscripció popular, la relació de 1a.
qual continuem: Suma 1 segueix:
: 1.227'10 pte.s.: SOCietat COral .l!;rat.o,
de Figueres: 45'00 ptes Ajuntament
' de Barcelona: 2.000 ptes; Arrues de
l'Art Vell. d 'Igualada: 25 ptes.; Fill

EL SOLO DE FLAUTA
PARE VOSTE LA BURRA, AMIC!
Nit., a les 10'15. ButaQues a.
2 pessetes:
EL SOLO DE FLAUTA
I

ELS ESTUDIANTS
Grandiós èxit

Companyia

dramàtica

MARIA

F. LADROH DE GUEVARA

Avui. tarda.. a les 5'16:

~OMIQUILLA

LA

Nit, a les 10'15:

LAS DE CA I f~

Avu~

dimarts, a la nit, ESTREHA
de JULIETA Y RDMEO de JOSEP

AL FOMENT AUTONOMISTA CATALA

Telèfon 33811

VODEVIL CATALA
Visita López • Jiménez Sales
AVUl. TARDA, a les 5, liran
èxit de PASTILLES HERCULES.

Preus populanssilllS. Butaaues tCe
1ra. classe UNA PESSE'fA. NIT:

L'hotel dels tres copets

.i~

Teatre VICTORIA

l'herbolari 1 el farmacèutic, tres tipus que Ramon Vmyes ha. ofert com

JOSEP MARIA PEMAII. estrena
a.vut, dimarts, a. la nit, .IULIETA
Y ROMEO

tipus, tals com el del perruquer 1 la
compradora de discSy que són un en, cert definitiu.
En conjunt, «Entre dues músiques» és una comèdia exceHent sense oblidar que te més de 1$8lnet
que de comèdla - en la. qual es
bastida Wla. anècdota amorosa que
l'autor ha sabut r esoldre amb habi·
litat. Els personatges parlen un llenguatge correcte, a estones norit i
que te tota. Ja puresa i el regust caract.eristic de cada un dels diversos

I

persa-

AVUI. tarda, 4'30.
VERMUT
La butaca més cara.
1'50 ptes. Les altres butaques i
localitats, 0'90. General, 0'50: LOS
GUAPO$ • LA TEMPRANICA i
EL TENORIO MUSICAL Pren
part tot~~> la. Companyia. Nit, a
lea 10: PACO ... QUE LAS DAS!
EXIT GRANDIOS de l'opereta en
2 actea, de Nora, Sandoval i mes-tre d. Baylac:
POPULAR.

El ABANICO JAPONES
Tr1om1 de tota la. qompanyta.. •
MagnHtca. presentaclo. - Oeml,
tarda: LOS GUAPOS • LA ALE·
CRIA DEL BATALLO~· LA TEM-PRAHICA. • Cada 01t, el sran
èXit:

EL ABANICO JAPONES

~========~ I
TEATRE ROMEA

Te"ton . 12011
Companyia Heredia • AICIUirlno
Avu1 1 cada. dta., a. les 5'30 1
lea 10'15:

LA

poques

rocautats

disponibles,

TARDA, 4'30. NIT, A LES 10
PROGRAIIJ.A DE
CIRC
14 Sensacionals atracçlons, t4
L'ê.tit sorollós de

PELIRR OJA

Pompof • Tedy i

c.o

i del fantà-stic número del

obra. en la qual Irene López He·
red 1a interpreta magtstral~ent
un doble personat¡re. Emo1:1ó •
Intriga • Interès.

CAPITAN WINSTON

amb lea sevea FOQUES 1 NEDA·
DORES a. la.
'

PISTA ACUATICA

TEATRE NOVETA lS

Demà, no hi ha funció. - DI·
JOUS. Colossal mat1née, a lea
4'30 1 !unció de lea 10 nit.

TEATRE CATALA
- MART~!!I
Avui. dima.rts, tarda.. no hi ha
funció per t.al de d.onar lloc a
l'assaJa general d.e ROSER FLO·
RIT de Josep Maria de Sagarra.
NIT' a una. quart d'on..Ge. HOMENATGE A APEL-LES MESTRES,
organitzat. per l'AssoCiació de
Teat.re Selecte, amb lea com~dtes:

~========~~=-~------~
M A R Y L A N D j PUBLI • CINEMA

Sessió continua. Tarcta, 8'30,
C'30 i 7'15. Nit, a. les 10:
EJERCICIOS ESCOLARE$
(DibuixOS)

NOTICIARIO FRANCE
ACTUALITES
INSTANTANEAS DE HOLLYWOOD
Darrers dlea ae la &uper-produccl6 clnematogratlc a:

UNA NOCHE DE AMOR

per Graee Moore, del MetropaUtan Opera. House de Nova York
PREUS EXCEPCIONALS: Butaca,
2'50. A lea 7'15, 1'25 Ptel.

Companyi~ ~I COLAU

TEATR E NOU
QRAN COMPANYIA

Avul dimarts, ta.rda, 4:'30. Colossal ma.unée popular. Loca.llta.ts
regalades. ler.: EL DUO DE LA
AFRICANA, per M. Martfn, • 2on.
MOLINOS DE VIENTO, creació
d 'Antom Miru - 3er.: EL CAN•
TAR DEL ARRIERO, per ol. Pet·
xam6. - NIT, a les 10'15. 1~~:
LOS DE ARACON. - 2on. L'tl4lt
grandiós:

L'AVI
I

MA S CAR A O A

Recltlll de poes1es 1 cançons. Mer·
d Plantada, el tenor Carasusan,
Orteó Oraclenc, etc., et.c. - Deml\. nlt, a un q~t d 'onze. e.
trena de ,a comedla en tres actes
de dosep Mana de Sasarra;
ROSER FLORIT
Es despaua a cowptadurla

La del manojo de rosas

per Pau Herto¡-a, Glòria Alcaru

1 Antoni Miras.

METR O POL
Ll úria, 115. Telèfon 8112:2
Tarda, a. le& 4. Nit, a les 10:

SU MAYOR EXITO
(solament tarda), per Martha
Eggerth;

I

EL NUEVO TENORIO
Noruba.toa wwpa.rseUii.. L~
preaentaCJo. Decorat. \'e&tuarl 1
atres exprofes&OIS

ABISSI NI
NOTICIARI ESPANYOL, PATHE
.JOURNAL. JAPONES i REVISTA
FF.MI'IA, tot tn exclusiva, Dl·
BUIXOS, ESPORTIVES;

EDEN

RUSTIC O

una meravella documental en
color, explicada. en espanyol 1

Gasolina en el desierto
per Buster Ktaton. -Entrada,

I

La sambra de la duda
per

Rloard Corth

Seas!6 oonttnua.. Seient ONA P&88XTA: NOTICIARIS. OOCUMEN•
TALS VIATGES. Itt,

I

EMPRESA CAPITOL

PATHE PALACE:
AVUI, &eMtó
.. 12'30 nlt:

contlnua

4

tarda

CUAHDO UH HOMBRE ES UN
HOMBRE
(Georse O'Brlen 4: 1 8'20)
LOS MISTERIOS DE PARIS
(L'oora d 'Euaene Sue. 5'10 1 tf30)
VAMPIRESAS 1836
(Dick PoWIII, 6'-K
lO 50)

per Carole Lombard

FANT
ASIO
Avul, tarda, a tf's 4 Nlt. a les

10. Gra.o exlt de Custav Froe11rh
t'D la ¡ran Pr'WUOC1Ó l!} A;

8 A R C A R O L A
amb Lida Baarova

·- - ·-

FEM I NA
Avui,

C O M T A L:

Avui, sesaló continua de 3'45 a
12'30: ASEQURE A SU MU.JER,
en eapauyol, per RaoUl &ullen 1
conchita MonteneKJ"o; EL PA"'
HUESTRO DE CADA DIA, un fUm
de Kln¡ Vldor; SUPERSTICION,
per Jack Holt..
W AL K Y R I A:
Avui, ae&&ló continua. Cie 3'4~
a 12 30: A&EGURE A IU MUJER¡
en espanyol, per R~ul Roullen
Conchita Montenegro; SUPERSTICIOH, per Jack Holt; BABOOHA,
!llm 4ocwuenta.l, en eapanyol.

--- -

CINEMA CATALUNYA
Fogar d1l Cinema Nacional
---AVUI, continua tarda a 12'30

aran èxit:

4
nit. Exit definitiu de la. super-

NIO O DE AGUILAS

producció:

ara.ndlose. producció, Interpretada
pe¡ Wallaoe Beery, Robert Youna .
Maureen O'Sullntan . i Rosalinel
Russell . Pellicula. METRO OOLDWYN MAYER.

NOBLEZA BATURRA
lmperlo Ar&tntlna I Miquel
Ligero. - Hores de projecCió: 4,
6'20 8'25 1 11. - NOTA: Darrera
volta del programa, a lea 10.

pet

C A P I T O L:

Avut, sess 1ó cootinua de 4 a.
12'30: CONTRA EL IMPERIO
DEL CAlMEN, per Jamea Cagney;
LA MU.JER TRIUNFA, per Joan
Blondell.
EX C E LS I O R:
Avui, seae1ó continua. de a·t~
a 12'30: YAMPIRESAS 1936, per
Dlck: PoweU i Glòria. dt.uart; ADORABLE, per Janet. Ga.ynor 1 Ben.
ry Oara.t; A LAS DOCE EN PUN•
TO, per RiChard Ba.ltemes.

COLI SEUM
Avut, tarda. a lea 4. Nit.. a lea

10 : CAMPEONES DEL TRAMPO•
LIN (Oocumlntal) ; PARAM OUNT
NEWS Nüm, I (Revista); LOS NIAOS EN EL ZAPATO (Dibuix on
~:olor dt Max Fleischer), i

L AS

CR U Z A O A S

L'obra ¡ra.odlc.a de Cecil B. de
M1lle. - & un Pro&ra.ma. PARAMOUNT.

La Buena Sombra

EL VOSTRE CINEMA
EL VOSTRE PROGRAMA
Avda Mlatral • Calàbria •T, 3230i

GinJol, 3

(Pia~a

del Teatre)
17431

T 1 I • f o n

ler.: AHI YIENE EL NOVIO (PA.
RAMOUNT), 3'30, 8'20, per .Jack
Haley, Nell Hamllton , Patric1a
Ellrs.
2on.: PARAMOUNT
NEWS. 4'30 1 9'40. - Ser.: EL
BARBUDO DE LA MONTAAA (dibuixos Bet.ty), 6 1 10. - 4rt.: A
DORMIR SE HA DICHO (Metro).
6'30 1 11 '10, Revista musical en
color - M.: FIESTA EN PALA·
CIO (Oltes&), 6'80 t 10'10, lvan
Petrovich - Camila Horn, - 6ê.:
RUMBO AL CAIRO (Cifeaa.), 6'.W
1 11 '25, pel tercet de la. simpat1a:
Lfa:ero, Marv del Carm1n, Nünu

AVUl tarda. 1 ntt.
rtes eihlbicions de

extraordl-~
u.-

JAUME PLANAS
1 la aeva.

ORQUE STRA
amb uo IUggestlu Pl"Oil'am& de
batl8 moderns
La popular artista

VERA

TIVO LI
Avui a le& 4 1 a. .es 10. Gran ·

d108 progr.una;
A BAlLAR MUCHACHAS!
lcwneota arre\IU.t..OaJ
t el tum de sorollO¡ ex1t:

La dama de tas cameuas
(Velalo eapa.D..FOla)

CINEMA PAR I S

ORLOW A

UROUINA ONA
GRAH EMPRESA SAGARRA

Tarda. a les 4. Nit, a. les 10.
La a-r&n producció:

EL DUQUE DE HIERRO
per Clor..• Arliu
Pro¡,era est.reua:
POR UHOS OJOS HEGROS
dt Ot»lorn d•l Ait

LEONOR and GURRI
amb lea aevea da.n.sea

Tel. 14544, Avda. Pta. Anael, 11·13

Cada dia,

TARDA, 4'30. NlT, 9'45:
SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU
UHA VEHECIA CELESTIAL

Plerrt Braueur en 1& divertida
coméc11a:
SABADO , DOMIHGO Y LUHES
DIA DE FIESTA
(Dibuixos)
lA mera.vell08a. mUsica Cie Btrausr¡;
en
Dlvendrea l diumeoae. maUnaJ
10'3J. - Despatx de looalitaU per

a lh suaions numeradts de di·
vendru I dium•na:e, tarda , a
••• 6.

Preguem a les empreses
que ens enviln propaganda que vulgum es·
crlure·la en oatalà

tarda 1 nit:

JAUME PLANAS

(Oocumeot&l)

VALSES DEL NEVA

LA NOVIA ALEGRE
PREU UNIC : 1'50 PTES.

Music-hali «Pompeya»
Com a començament dels projectes
de !'~presa del Teatre Music-Hali
Pompeia de fer destilar per aquest
afavorit local Jes més .unportants
atraccions, atur tingue lloc la presentació de Blanqmta i Trio Zigant
Spassow1.
Blanquita Pereira ve a realitza!'
lUla tournee per Espanya. i ha tlngut.
en els principals taetres 1 mus1c·hails
assenyalats triomt·s, per la qual cosa
es presenta entre nosaltres precedida.
dels millors auguris, A mes, Blanquita. Perell'a uneix al seu art l'atractiu d'una gran bellesa.
El Trio Zlgani SpassoWi és, sens
duote, ia. millor atracció coreogr&fi.
ca acrobat.1ca que s·oa presentat en
Wl music-hali, tant per la valor artistica del seu treba1J, com per l'emoCionant i arriscat d'aquest, i això fa.
que no dubtem a augurar-U un èXit
esclatant.
A mes de les mencionades atraccions, actuaran totes les altres que.
ja de Sl, constitueixen un insuperable cartell i J.a fornudable Demon ·s
Jazz, prtmera orquestra de Jau entre
les primeres.

l 1& 1n1mitable P&rella

CINEMES

PALAU DE LA REVISTA

Cran Companyia d'Art DraJl!atlo
procedent d~l Teatre • La LatmaJt,
de Madrid - Director: Manr~que
c 1a Ira. act.r1u~ EnriQueta G.
~ttfsoa$. • 1er_ actor: Joan Cume·
llas
DEliU 1 DWOl;b Jl OC'l'UHRE
1 obres - 14 acte~
OON dUAH TENORIO

HORA I MITJA de PrOBTama. Interessant informació del con!Ucte

pesseta.

TEATRE COMIC

TEATRE APOL.LO

ACTUAU DADES

LIRICA

Divo barfton.:..!.:_ H_ E.-.!!....!_0~8

'l'

Per al diumenge, dia 30, hi ha
anunciat al Teatre Novetats, l'est r ena de la. comèdia. en tres actes
i en vers de Josep Maria de Sagarr a, «Roser florit».
L'artista Francesc Fontanals, na
ttngut cura de la r ealització del d~
corat de la darrera producció ae
Josep Mar1a d e sagarra. 1 l'empresa
del Noventat.s ha fet con!eccwnar
expressament tot el vestuari de «Ho-ser florit», 1" .:.ció de la qual passa
a la. ciutat de G1rona 1 a l 'any 1860.
La. direcció de la Companyla ~~i
co!au-Martori , ha posat tot els seus
estorços 1 el seu entusiasme a contribuCió per tal que l'obra. del nost.re
primer poeta sigui presentada. amb
la màxima dignitat.
Ultra Merce Nicolau 1 Ramon
Martori. 1-•:enen part. en «Roser flo-n t.», e!S noms prestigiosos de Pepeta
Fornés, ElVira Frement, Teresa Pujol, Matilde Xatart, Francesc FerràndiZ. Pere Ventayo~ Antoni Marti, Joan Fornaguerra, Aveli .Oalce-ralï , Uuis Teixedó i Joan serrat.

1es

OL Y M P I A
MERAVELLOS

a

I

j

l'ESTRENA DE «ROSER FlO·
RIT», DE SAGARRA, Al
NOVETATS

una demostració de les seves dots
de colorista. Hi ha, encara, altres

I

L

DIJOUS VIHEMT
GRAN ESDEVENJMENl'

IMPORTANTS OEBOT5

I

*1:

CASANOVAS JAZZ

de JOSEP MARIA DE SAGARRA

Ramon Vinyes, que ha dotat el d'una vella
plaça amb voltes, d'Wl
1 nostre teatre d'Obres
d w1a gran in- establiment de música i à'Uns
•••
per·
tensitat dramàtica., · ens ha ot"ert ara
1
El quadre escènic Mossèn Cinto
un sainet, «Entre dues mU.siqueS>l, ~onatges qu7 augmenten_ ei colort:
APtL,_ _ ... t.:. 1 ,.t~ 1111 1acu.al! lat que ha estat estrenat per la com- 1 àonen caracter de realitat al que
. • b
b molt.a pulcri
poctr 18 semblar desplaçat.
mt.erpreta 1 o ra. am.
panyia amateur del Foment. Aut.o1 no cal dir que entre les antiga- tud, destacant especialment el trepanyta amateur federada «Quadre nom15ta Català, classificada en prines que la volten la Pl'otagonista. oau de la_seny?reta Sa~atc1·, Ja qual
escenic Mossèn Cinto» del Foment mer lloc en el darrer concurs de tea•
'
sabé ma~1sar 1 fer adients a cada
Autonomista vatalà., de Barcelona. tre amateur.
moment, el llenguatge i l'acció.
JULIETA
Y
ROMEO,
de
JOSEP
Pnmer premi del «<V Concurs de
«Entre dues musiques», que l'auTeatre Català. Amateur», de la ma.- tor ha qualificat de comedia, te tre:i MARIA PEMAN, s'estrena aVUI, T~ATRE
BARCEL ONA
dimarts, a la nit
rina. en un acte, original de l'home-- actes construïts amb una gran haAv-o.li, a la uit, estrena de JULIETA
natjat: «L'Avi». (El paper de «Ca· bilitat, en el transcurs dels quals ha la modemisstma Oolly, destaca
amb Y RDMEO, de JOSEP MARIA
!anca» a. càrrec del notable a~tor An I ~but ~ferir-n~s . ~,pintura exceHent una. punta d 'ironia i . dóna.
PEMA :
al condreu Guixer, que fou premsament d uns. t1pus ep1S001 ....s entre els qua!& jw1t una grac1a espec~al, de
la ma- També ens va plaure força la u.
¡ el que l'estrenà).
destaca. pr~feren~ment . el de la pro- telXB. man~ra que la hi dòna. la «Se· nyoret-a Barrelles en «La com
pradoPoesies: Recital de poesies d 'Ape!- 1tagorusta, JOVe d espent modern QUe nyora A~npma», mare de Oolly,
qui! ra de discos, en el qual paper ens
les Mestres: «Febre de lluita», per 'no sap, que n_o . vol enu~otJlar-se a no pot comprend~e el caracter
de Ja va demostrar la seva ductihtat. La
. Ramon Marton, "Cançó trista», per les velles tra~c.t?ns de l antiga b,c; sev.a filla gran. L autor ha.
procurat.~
senyoreta Riera féu una Elisa marI
1
1
(.
é
de musJCa dels seus Plltf;!¡¡,. encara, d estaohr un paraHel entre: . dament romàntica i destacà
Merce Nico au, «0 a es11 mar» ln - t1gueta
la diL 'acció de la comèdia te lloc
J. Doily l ElLSa-german a d 'aquella.- ca
.
.
.
·
dita) pet Enric Giménez
.
.
.
.
ferencl& que s haVIa d establir en.
.
una
mutat
de
segon
.
?rdre
1
en
ll-1
i
entre
Eudald
1 Cl~ent,_ els dos tre els personatges de Dolly i Elisa.
1 !.J.eders:
.El tenor Eusebi Carasu- ambient de transacc10 «entre dl.l.o.:.:i pretendents de la. nOia
ellJOgassada Cal no oblidar tampoc l'actuació
san cantara «Al potentat», «Bosc en- músiques»; l'època del vals lent. ae 1 moderna que aconsegueix
de trans- d la sen ora A.r uer
•
dins», «.Minué)>. 1:'~ cantatriu Mercè l'harmon~a 1 ~ del domml del «tan- f?rmar l'esperit dels homes
«ante- eQuant :ls hom~s. ~ense parar-nos
~lantada., cantara. «T'estimo>>, ttL.a go», de 1 esboJarramen t 1 de.ls verslJS nors» al tango.
en distincions singulars, direm que
filadora» 1 «Endreça». Uetra ~ mu- supra-re~llstes. Ramon V_mye& ha
Entre aqu~s~ ~omes - belles pln· tots varen plaure'ns per igual. esta.sica d'ApeHe3 Mestres, acompanyats sabut pmtar aquest ambient &11\:J tures de prmcipis d e segle
- 1ntf'·
al_ piano ~1 mestre Pere Vallri~era. destresa indiscutible i s'ha serv1t · ressa destacar les de l'ant1quan. blint un marcat equilibri en el conjunt,
bé pel caracter dels pers~
Piano oedit per la casa Paul Izabal.
I natges51 a. llur cérrec es distmgiren
Cançons d'infants: Per la secció
especialment ela encarregats dels
d'infants de l'«Orfeó Gracienc»,
que
papers episòdics.
dingelx el mestre Joan Balcells: «La
Demà, dimecres, dia JO, estrena de
L'escena· molt ben dlri¡ida l l'obra
cam.vanera». <<El ruc sa.v1», «,14 cam,Cou preSentada. amb la. dignitat a
psna», «La cacera». Al piano Maria
t:t1 ~ h.!
~
iiiU'
1111111. .. ..::
què ens té acostumat, l'elenc guaTeresa Balcells.
' - ' ~ ~ Illt
.R.'
...., • a
nyador del primer premi en Ja pas.
Representadó del poema en un acsada. competició de t.eatre amateur.
te, original d'Apelles Mestres: «Masde JOSEP MARIA DE SAGARRA
carada», per la companyia titular de
Novetats: N1colau-Marto ri 1 sota el
M. V.
repartiment següent: Salomé: Teresa
Pujol; Mascareta Rosa: Victòria. Benedicto; Pierrot: Pere Ventayols;
Mefistòfil: Joa.r.
Fornaguera;
ml
marqués: Joan Estivill; Don Joo.n
Tenorio: Antonl Martl; Don lJuis
Mejla: Llorenç Duran; sereno: Joan
Serrat; Mosso I: Avel-li Galceran;
Mosso U: Franc-esc Ferràndiz. Màs·
can!s. Direcció: Enric Glménez.
Com era d'esperar, aquest acte ha.
desvetllat un gran interès, tant és
així que a hores d'ara. queden molt

R

ESPECTACLE A L'AMERICANA
INSUPERABLE CARTELL

O SER F LO lliT

ESTRENA D' «ENTRE DUES MUSIQUES» 1 DE RAMON VINYES ;;;.t~e':~edi ;~~~t· per cert 1

T EA TRE NOV ET A T S

D 'll a 4 mattnada 1 de s a a

Demà, dimecres, dia 30, estrena de

de Pau Izàbal: 15 ptes; Ajuntament
de So.nt Feliu de Llobregat: 30 ptes;
Suma 1 segueix: 3.392'10 Ptes.
Lea adhesions i a.portaoions han de
trametre's abans del dia 8 de novembre al OOnuté Executiu de l'H<r
meuat.ge <iAssocl...Ció dç Teatre Selecte», Borrel, 111, pral.
El solemne acte de lliurar a Apelles Mestres, la Medalla de la Ciutat,
que acaba d 'ésser-11 atorgada ~r
l'Ajuntament de Barcelona, d 'acord
amb le. proposició pr e s e n ta da
de diversos consellers, tindrà efecte
el mateix dia 10, a les set de la tarda, al Saló de Cent de l'Ajwlt.ament.
Per a aquests dos actes ofictals,
oportunamen~ es cursaran les corres.
ponents lllvltacions, pel Museu d 'Ar t
de Catalw1ya, J'«Asoociació de Teatre Selecte» 1 pel del Saló de cent
l'Ajuntament, r espectivamen t.

MUSIC·HALL · CABARit

TEAT RE NOVE TATS

MARIA PEMAH

I

GRAN PR ICE

Avul, dlmarta, tarda: GAONA.

SARASOLA contra TA.BOADA
EGOWUE 1. Nh: RECALog Ull,..
OLACIA 1 contra ISIDOR() n .
ARR.!OLA .
•

EXCE LS I OR

I

TEATRE POLIORAMA

Frontó Principal Palace

TEATRE

GRAN TEATRE DEL LICEU

f

amb ela seus DIBCOS VlVENTH

Ela inimitables crtadon del .JAU

ANUNCIEU A

LA HUMA NITAT
F"R ON1OHOYETA 1S
AvUI. dimarts, tarda, a tes t :
ParUt a pala GAl..LARTA 1n
ViU.A): con ~ora QU~ l ~A lV VlLL.UlO. Ntt., a. lea 10"1~: ParUt "' ~l.tllla~ l:.RJ.XJZA w.euor

POMP EJA
TEATRE MUSIC • HALL
EL MILLOR 0ARTEL!o 1
amb la formidable

DEMON'S JAZZ
Oran èxit Cie

BLANQUITA Pt::REIRA
vedette mOderna.

Trio ZIGANI SPASSOWI
Colossal atracció coreoaràflca
Espectacle nou al& nostre¡
e.cenarla

HOLLY WOO D
BAR DAHCIHG
CABAHET ARIHOVRATI C

Avut.. aort.lclee de teatres

DEMON'S JAZZ
Cot.Uló amb selectes obseqw
1
per la. presentadó del

Trio ZIGANI SPASSOWI
ATRACCIO MUNDIAL
Reserveu la taula

ESPECTACLES PER
A AVUI
TEATR ES
Novetats. -

Homenatge

a.

Apelles

Mesttes, «L'Avi» 1 clo.lascaracia»
S.a~celrn a. - Tarda.: cStete mUjeÏ-es~
Ntt.: lttomeo y J uUetaa.
·

Còmic. - 'Iarda.: .:Ei hombre tnvi.
stblea. Nit: lDon Jua.n Tenorio» (&o.
DOI').

Espanyol. - Tarda: cEl aoJo de tJau.
ta», ~~:Pare vostè la ourra, amiel•.
Nit.: «El solo de nauta.» 1 cEla estudiants»
Nou. - 'l'arda: cEl <.luo de la. atricana», cMollnos ct.e viento», «El can.
tar del arrlero». Nit.: cLos de Aragón• i eLa del manoJo de roeas•.
Poliorama. - Tarda: d.a com1QuUhiJ.
Nit: •Las de Caina.
Romea. - tLa pe11rroja».
Cran Priot. - Taraa: tPasttlles hér·
cules». Nit: «L'Hotel dela tre~ co
peLs».
Olympia, - Beaon Programa. de Clrc:
Vhaòrja, - 'l'a.raa: u.o& lrUGPOSJ, d.a
temprantca», cEl tenorio musteab .
Nit: cEl a.bantco japonès».

CINEM ES
Amèrica. - T'ancat tina diJous, per
reiormea.
Arenes. - cDoble secuestro», «El 1ey
de los Campos Eliseo5» 1 cTres la.n·
ceros bena-alies».
Actualitats. - Olbuh:08,
NotieJ.a.rU,
lntormac1ons, cEl so!tero 1nocente»
Arnau. - «Piesta en palacio». &Et po.
deroso Ba.rnUJn» 1 •Rumoo al Cairo,,
Astoria. - «En el t u¡¡ar del crimem.
•Corazones rotoo».
Avir1cuda. - «furan dot, «Ruala re·
vista 1940», «El combat Max Baer.
Joe Louis».
Barc;eiona, - t:Cuando un hombre es
un hom brea 1 c~uten mató al Or.
CrO&by?».
Boheme, - «Guerra de valsen 1 cSe
neceeit.a uu protecton.
80$0. - «Rusla Revl.sta 1940», eA la.s
12 en punto»
Bohèmia. - «Compeonea olfmpico.os».
tNo soy o.lngtin angel».
8roaaway - •Ftesta en pa.tacto~.
"Rlllnbo al Cairo». cEl podero&O
Saruuou.
Cen tri o. - «f:ilrntonla del corazón».
elm capitAn de cosacoa:..
Capitol. - «Contra el 1mperio del ertmeu». eLa mujer trlun.taJ.
Catal unya - •.NObleza. oaturra1.
Coliseum, - •La& cruzada.s1.
Comtal. - «Ase¡ure a su muJen. cEl
pau nuestro de cada dit. 1 cSuperòo
ticlón».
Diana. - •Ona muJer para don, ta.&surrecCI6n».
EsPia.. «Las htjaa de ta porter:u
cTOdo corazon» 1 cRumbo al Catrot.
E,_cel s1or. - «VanlPlresaa 19a6», cAdo.
rables» 1 cA las 12 eu PUDto»
Fant&IIO - cBarca• oln ».
'
Femma, - cN1do dd A¡;uHa81.
Fuo Nou. - tCapricllon, tMolodJa de
arrabalJ.
Cora. - «Los rnlstertos df: .PariS» I
«Turandot».
lirla. - «Os presento a ml esposa» 1
cDonde meuos se pten&a».
Kursaal , - ct..os mlst.erios de Parts» '
cTurandotl.
Laietana. «La rubla. dei Folies».
cCteop:l.tra» t cDiez d.1as mlllonariA•
Mar10a. - «Justic1a. divina» t cE.. eterno enauefio».
Majèatio. - cRumbo al Cairo» I cVIvtenct.o un suefl.o».
Metropill. - tLa. sombr& de la. dUdiU
1 «La novia alegre».
Mlstral - «Fiesta. en palacio», cRw:nbo al' CairoJ .
Monumental. - tAero:merto central.t.
cEl ruómt.ruo de Ja. cludada.
Mundial. - cEl pooeroso Bamum t I
cUn aventurera aud~».
Núria. - «Amor en ruta», cora en 111
calle» t •Tres lanceros benga.UeSJ
Paris. - c&\bado, domingo v lunt:S»
i •Valses del Neva» .
Pathe Palace. - tCuando un bombrt
es un nombre» 1 «Loe mtaterios de
ParUJ».
Principal - «El enc:1nto de la n~>
che», cEl correo de Bomba)'».
Publ i Cmema. - cEl concterto de la
banda» (thbUlx:os Walt Disney), report.a.ta;ea, 1nformacJoos.
Rambles. - «Anl1rajos de la. opule:t·
ela» J tValses del Neva•.
Savoy. - Reportatges, Lea armades
del món, ltuormaclons
Select Cinema - Revl8tes, D1bUJ.J:Of'
1 «Vamptresàs 1936»
lmarL - &Musica sobre Jas ola..
cUna dama. &in tzuab.
S.plàndid. - tMandalay», •El encaDd
to de una. noc.heJ 1 ccaut.ivo
e'
deseo».
Ta lia.. - «Por el mar vtene J& UU5ion•
1 cSe neceS1ta un protector».
Triomf. - &JU5Ucta dlvlnu, cEl etu·
no enaueft.o».
Tetuan. - «Reaina» 1 cEl b.ljo per
dld.o».
LI
Tlvoli. - cA ballar, muel:laeba5», «
dama de la8 ameUan.
»
Urqu inaons. - cEl duque deC~ter¡g
11
Vol&a. - llEI ú!Umo vals Cie
o_p~a
«La sambra de la duda» I •La ou.. ~
al~gre».

'•!"»
Walkyna - c.Asegure a au mu~.
«Baboonn 1 •Supe rs":c;:o..n». ,perdOD
XI11 - «Amor por 1oa ...... •·
F olvtdo» 1 cAdorable.t.

BE&dONDO c:oo1.ra FIDEL - .LJ.ZAR&l.BAR- TRECrt'.- !Jetalls
per .:a.rt.9l.W.

Llegiu LA HUMANIT Al

'

la humanitat

¡¡IMARíS, 29 D'OCTUBRE DE\. 1935

3

=--

•

"

LA PREMSA

•

•

EL TREBALL •

l6

"' No

se n'ha sorprès
gens

Els aliats
De Heraldo de Madrid recolltm
aquestes paraules dedicades a u¡
Ceda.:

J oaep M. Pu1nc , corresponsal ae
La i'ubllcltat a Pans, ha par/ut

uCOMENTARIOS
-Por el hilo se saca el ovlllo,
-No, uf\or. Por la sulta.»
<De «El Debate~t.)

Una cosa és la
República ...

<.
!, entre las expen enctu ""
de l'efcandalos aJer deli cstraper .
to.!» amo He:mn Torre•. 1 1•• nrl secnadas, la actitud desleal, de trai--~·- mani. .;a, para ::acar ventaJas
Torres li ha dit:
c-ñeu vi!Ot la llista de nums que pont:;._:; y para mamob1ar contra 1a
ha fet Pt'''11ca la Conú~ió parlamen• República, de I.8S derechas gobernan·
tes. Elias y las que no lo son quletaua de Madrid?
.eu a_¡¡wv:c: a.¡,~ da 1as Cl..LI.:Llllbl.clll--si.
- ú .. hal
• • c:onat cap SOlP!··· ? cias pata pescar eu no revuelte. No
-A mi, no...-i Maitre Torres sub- puede couc.:btrse que nucutras el .,._
( 1 Robles aparentaba sentarse
ratlla la :ase ·amb un somriure t- ñ
cómodamente en el banco az.UJ con
liclós.
J.h.:J~ • • !rd:
.o:, rep1esent.ant.es del parttdo ra<:U·
· ~u arsabentat del rebombod cal, sus órganos penodu;tlco5 .. 1~s
q·
~ , a.~.:r .:3la • ·"lant a - rya,. .>1¡¡ni11Cados se lanzaran a. desacredtny a? 1 · -~1· ~u excessiu?
tar a los ra<11ca.es, como fuerzs. P<>-No m'estranya gens que l'afer lltlCa, y a barruntar la. cnsl.S como
!Jt1 a uss tingut repercuss:ons lmpor- sotuctón mexcusab.e Y de asepc1o~.
tat.ts.ll
(Ú.a Gaceta tteg10na1J, de Salaman
ca - en Sa!amanca. se con.,agrò !!l
¡>acto umoso-LetleJaDa. dlas aLras
esLe e..pu1Lu deslta! y daba cast como
En el camp te:.rrouxtsta, cada dia ~~ur&. 1a crlSls :ru.ntstenal para el
ntes aeao1at, corren aires ae tt:m· mar.es ultuno.»
pesta. Josep Pla, com:apo118al a e
La. Veu de Catalunya l ~I a ta
«vtlla del oro y del madrona» P.M

Tempesta

p

f e~

, d o •d

...i una altra eLl que !an el repubLica, aíu La Libertad:

La Federació de Treballadors de
l'Ensenyança i els pressupostos

«Se apre:.tan tos enellllgos del ré·
Segons declaracions fetes pel sotsgm,en-monarqulcos Y cedtstas, 60- secretari d 'Instrucció Publlca, d 'abre todo-a colaborar en una acc10n cord amo els vinents pressupostos,
conjunta contra el cré<ilto moral d~ només es crearan 333 esooles nactola ~publica. Saben muy b1en que 1 Ilals.
la et1ca es la norma terrea de nu~tro rêg¡men y tratan de quebrantarEls treballadors de l'Ensenyança
lP. ¡.&los, les que vivieron y medra- prot•.:sten d 'aquest· íet que preu:n
ron en el ambiente lmpunLSta de la ter retrocedlr ta marxa cwtura.l àe
monarquia borbón!ca! S•1 maruobra 1 1!1. H.e¡¡ublica als Pitjors temps de
es t<>rpe: atacan al regtmen y simu- 1.1. mo11arqwa borbòmca. Hl lla aclan olvldarse de lo demas. Es su tualment a &ipam.a In.llers d'uuants
nolm<i t;v1uente, ta couw~: 1 on oa¡a tuls de proletans, condemnats a w
de su étlca enfan¡ada. 'i pre~enden 1gnoranc1a. per manca. de centres
manchar la de la Republlca, olv1- culturalS adequats. Podl!n comptardàndooe de que la ltepubl.lca , 10 sc per desenes de mllers els ln!ants
huye cobardemente smu que <.13. la ' que no poden anar a l'Esco,a en ca.cara, y ~- ·"' a¡.>.l~ar s u JUStlcla a 1 p1ta1 de la Importani:!la de Barcelo1
. qu1enes dellncan o nayan àel.inqwdo. na 1 Madnd. A tot Espanya, segons
· u.""" ..,~~~.1 Leme,,u toa.o, el re~l· o.ades ollc1a1s manquen acLualmt:Clt
meu saldrà mcOlume è.e e:;ta la.neu- 1 20.000 escole~>. Quan davant d aqu4ta ble s1tuacion creada por un mou- l t s1tuac10 els pre~supo¡¡toS de l'Esvo suclo y condenable.»
tat pcxmeLen nomes la creacló uu
:;:;J escole!> per a l'any vwent, semb:a que es fa una burla wta mlca
massa cruent a Ics nece:ssttats cul-

I

oeT u

es varen crear 1.500 escoles. En adverur la. Republlca, l'any 1931, ton
cosa de pocs me501 se'n varen crear
7.000; l'any 1932, 2.400, I l'any 193a,
4.000. .Era nec~an que 1a Repu·
bltca ca1guc¡¡ en 1~ mans del& que
actua.me".t la gvvernen perque, sot.a
• . pretext de ter econo!Dle:,, s abandom ga1rebé duna manera completa
la marxa empresa en Ja creaCl6 1
obertura d E.scolc:; uacwnals, mentre
e.; nuren tes econo!Dles quan es tractJ. d'esmerçar diners en atencions
beHiques 1 pol!ctaques.
La l''ederació de Treballadors ce
l'EllSenyança eru;ems que protesta
d'n~uest.a poliuca àe depauperaclO
cu.tura!, s·actre~ta a l'opmto publica
pr • a evitar que l'atropell es com~
u. Encara tu som a temps per a 1mpedlr que tant:; müas d'In tants contmuin sense C;)OO!a. Totes les orl!:a.mtzaclotlS obreres. tetes les enUtalS
cwtu.als, totes les lnst1tuc1ons que
detensen la cultura. 1 llutten contra
1 analtaueusme tenen el deure d'-'"

guio terur sobre la illterpretaeló dels
diterents textoe legals.
tots
Es ra, per tant, necessari que
els patrons es trobm assabentats del
succeït i que, en caa de presentar-se
en els seus establlment.s mdlVldUS
que, amb l'excusa de viSar docum~nts,
prete.1gwn realitzar una VISita d,mspecctó sense exhtblr el carneç dinspector, o be que eXIgeiXin quantitats
en metàlllc, es procedew a la seva
detenCió lliurant-las a les autorlLal.S
ASSOOlACIO DE PERIO.
OJSTI::S OE BARl1ELONA
L'Associació de Pen~Lel de Bar·
celona avisa els seus a6SQCiata que
el vment dijous, dia al del que som,
trametrà al Jurat MiXt del Treball,
la. lllsta del Cens Social Obrer 1, per
tant, deixarà d'mcloure a ella ell
noms d'aquella socis que no llagm
lliurat, degudament requisada, la. bu~
lleta que els !ou faclhtada..
Sl algun associat no llagu65 rebut
l'esmentada butlleta, és avisat que
pot pasaar per la Secretana d'aquesta Assoc1ac10 <Rambla d 'EstudiS. 12.
prmclpall, de quatre a vult de la
tarda> on els serà donada per tal
que pugwn compl!r amb les dU;pos¡cions que sobre aquesta materia ban
e¡;tat dictades.
A S S O O 1 A O 1 O DE OAJ\1•
BltERS DEL Rt\J.'\l .MAlli·
TUl 1 S1~11LARS D'ESPA-

312.)4

diu:
o
(VIé dv
e la.e pg. o1:1·.,· · l
8(VR6 dEe la 1pa9g.
tiHPBio>
pals. vegada, des de ta judar-nos
en la nootra campanya.
El diaNit,Adel
que som va
celebrar
urtom creia que el dia d ·avUi .-¡_,
er dt'l
pnmera
Contra l'abandonament
de l'E.sco- assemblea
extraordtnana
l'Associació
veur1en u re.;ultats po:;1t.1us de :a
moll.S uuj'S, un ¡;ovem s·atreveuc a ¡;,¡, .Nal:tOnal a tavor de les escoles de cambrers del ram Marttim 1 Stmi·
publicació d"l dictamen. El pr~1abandonar el problema. candent ·1e coutc.sstona.s! Per la. creactó en !ol lars d'Espanya per a tractar prmCI·
aent del Consell r.a estat e:speraut,
·Pacte constitueuc un acord à orKanl~ ranaaab~:ttsme. La monstruositat :tel Pre.osupostos dçl 1936 de les escotes palment de renovar la Junta Dlrecmatl 1 tarda., que els radicals 11 co- llistes, de subscnpclo per a la vidua. ¡ zactous de la classe treballadora per quú es pret.en ter pot aemOl>trtlr·-><:! qt...: ta tnlanc1a del pals necessita! tlva dimlsslonàrta. Ha quedat consmun1quessln les seves aeclSions toll 1 Un dla. valg dlr:
a coordmar lloll accto contra el re- 1rutj:.1.çant les segticnt.s dades: l'any P •• Ja defensa dc la cultura popu- titu1d.: com se¡ueix:
-.No tu ta re::. La campanya per glm burgès 1 aoolU"-lO, aquelles or- ·~27, sota el av ....... de la DICtadura lar! Acudiu a la nostra. crida.
President, Josep Morata I Toledo;
1 vJsta. del dictamen publlcat. l:'el.J ,,,,
ha e:;Lat pas a.lxl. E.s senyors Ler- LlulS Suval ~:.> tara. Ja arribara ¡¡amt¿acJOIIS que tulgU<'l>.)lll relactO
secretar!, Gabriel Garcia I Sepulvean
estat
rcwtl~s
mati,
l'hora. ~ra Wl nome nomat, UJl wm- or¡anlca amo vartu.:. po1Jt1cs. la. treu-¡
da; tresorer, Salvador Ramon l F·erroux I Rocha h
nàndiz;
Manuel Rey t GarcJ.a,
tarda l mt, amo la nllnona radtcal. pauy de prvro::~lo, un bc.m I.:IULad.a caran automaticament per a cousa·1
NOTICIARI
nombre de vegades que es presenten Pere
M1rvocals,
1 Mori, Josep Pestlgo, Pran·
enmig d'una sessió te~pcstuoslsMma, ~~ St:U unuorm~: 1 e1 u1eu omm 1gua1Q grar·se exclusivament a ta COIIl:>ecuals seus establlments mdlv¡du:s que, cesc Sebastià, Joan Saragossa 1 Fldel
1 no han tingut temps per a comwu- tit:rm,ms u armes, ens lligava per ctó de les tmalltats que determma el
en mou.s casos. es titulen inSpectors lranzo.
car a hores d'ara la seva darreta pa-¡' sempre, una promesa.
present Pacte
1
A TOTS ELS OBRERS DEL de 'I reoall, amb el pretext de VIsar 1 També es va prendre l'acord de
«LA HAN O.DO LOS SORDOS
raula al Govern.»
El comandant Ut:~w e.s n1ort. En
Desena. D'aquesta aliança re\iOlU·
DEL 1RANISPORT
els docwnentl! que les llel8 SOCials donar tes gràctes al senyor Barcla
¡La hora de las elacclones ha senadol
pau r epuotl Jo, cetneuars de peno- clonana torma part. per estar prev1a- El TribUnal I:>u prem lla confirmat declar~n obh¡¡atons. erectuen Wl8 VI- coon ! ugustl i, per tant, a «Izquler(De «El Liberal».>
una
sentencta
de
mort
diCtada
per
un
Sit
a d tn!<peccló, despres de la qual da Republlcana:t. per la seva interdu:. ~.es com Jo, de:;cone1xeren aque4t.a ment d ·acord amb el contingut del Consell de guerra, contra un com- eXJgelxt'n el lliurament de quanutats vencló en el debat de la 11e1 de Copau mentre el tos de c1rvaJ. no clor- Pacte, la Federa<.16 Soctalista Aatu- pany del transport d'OVJedo. una en met.a¡.llc. aquesta Delegació de Tre- munlcactons Maritlmes, li lXi com tamnana.
Vlda Oll'l! es troba en penll. OCtuore baU es veu obllg:'lda, en interes dels bé al senvor senyal 1 Ferrer perquè.
L'únic camt -llegiu aquesta no. llU en terra de JUStlCia..
A Gijón, a 28 de març del 1934.»
se¡¡ueix produint vtctlmes. Cal que mate1xos patrons. pel prestlg¡ de la en nom ·d'Esquerra Republicana de
ta. de La Vanguardla- es allarMes tard, davant eta ¡ermans del
Jnse Mana Martlnez a les colum- tota els obrers del lran~port, donaut Inspecció de Treball, a ter pubhc els catalunya. va tnterverur a tavor dels
se'n. O treure el qut no se'n vulmon, va1" prvpusar la crl!acto dt!ls nes d «Avance» segu1 pubhcum ar- una prova de tratermtat I d'huma- wguenta extrems:
interebS()! de les classes més humils.
gui anar:
«Conut.es Liw.s de ::llrViLI». cet pe- ttcle darrera article combatent els llitat, lU11r\1111 cura d'emplenar pl~s
1 Tots els tunclonaris del Cos
cEl
r paso para el desenlace
ri
enemiC6 de l'Aliança Obrera, ensems nmb llurs signatures, als garatges, el d'!nspeccló de Treball van prove1ts
LA ¡;¡ET~tANA DE QVA.RANdi! esta escanda.looa cuestl6n que ls noàlSws varen compo¡,a' e1 P mer, que el per¡òdlc, per ordre del Comtte cal'rer, on Sigut ... 1 les trametm amb d'un carnet d'identitat que els acreTA HORES
urgcnc?·1a a Itt nostra secretana, Ari- l dita el càrrec.. «,C.amet• l'elChlbiC1Ó
,.,1 «affaire» del juego, ya està dada. a. Valencia.. Tot al llarg de la COl> ta,
D
à
dl
rt d'
• Federac16 s OCia 11st a bau, .. 1 !Bar Esquerra¡, des don del, qual haura desser rigorosament
E xecutl.u d e .a
a un qua
de em
la n!t, mecrea,
el coru;eller
regidoronze
de
La Comt~ión ha redactado su infor- els homes lllures acua1reu a 1a nosl'A. untaml'nt popular de Baretlona,
me, y el documento ya d~ce en SilS tra crida. A Madrid. a A.ndah.LSia. al Asturiana, agitava les masses amb l>eran tra!l?est>s a Madr1d per tal de ex.gld~ pels patrons.
1
demanar lmoult del nostre company 1 2 L Inspector de Treball, una ve- Vicenç Bernades. donarà una contesiutétlcas r o exprestvas conclus¡o- Nord, a l'Alnca, varen ne!Jler llOWI vibrants articles.
la propaoan- ~
JOSEP LOREDO APAR.IOIO
F~orentl Pmto, La VIda del qual es¡ gada efecluada. la vts1ta, farà cons- rèncía al centre d'EsQuerra. del Pones màs de lo qu.: nos estaria ~rml· comttés. Va comcnl'<lr
.,.•
troba en perill.
tar el resultat al llibre de vlS.ites
nc{
1
BrusseHe$.
tido dectr a nosotro.s. l!ll gran con- da en terres llevantmes, a. Tor~a.
a, 453, sota el
1 Obrers del tran~Sport' Demanem corresp•ment que na d'existir a tot blet <carrer de Valènc
uLOS LEONES DEL CONQRESO
fllcto pol!tico est.à ya en marcha, ~ Parul.rem sota bancteres vermellea 1 (Prohibida la reproc.uooió sen•' Oltar l'undult. Cal que una allÍlU de stgnu.- centre d) treball.
tema: «La setmana. de 40 hores».
-¿ Y por qué estàn a qui estos leo· a.unque algiln mlnl!tro ha dlcho noy triColors, Vlbrantb de set IlOta ei cel ' la prooed•nula.)
tures dels obret·s del transport lncll3 Les v1sites d'inspecció efectuanes'1»
nin el Govern a concedir l'indult des pe l'inspector de treball són a.b.¡ue ya no hay que hacer smo ..s- de la gran rut catalana. La rnultl- I
(De «La Libertadll.)
Cal arrebassar de les mans del boLxf solulament 1 completament gratuiperar lo que digan las Cortes, la rea. tuà. amb tes seves l!agr!mes 1 els
CLIN ICA MENTAL
la v1da del nostre company.
I tes.
lidad es que las Cort.es, sl toda VIl\ seus clams, va teiXIr una nova ban·
EL PROXIM ARTICLE•
Per la Umó Gremial dObrers del i 4 El v1sat dels c1iterent8 docu·
ITorre de Ctmodera)
qloleren salvarte, no pueden hact!r dera de lustlcta: JBirva.ll
Transport Mecànic de Barcelona 1 ments declarats obligatoris per les
A LLOH.li:'I UE MAlt
OCROolt'l. cvsa que seguir lo que la con•••
LA REVOLTA A OVIEDO el ~u radi, J. Padró, president.
llei~ soc1als. és gutult 1 l'ilnlc orgaNA · TELEFON 10
Va obrtr-se un sumari. & va veure
ciencla públl:n sei\ala como ilntco
msme competent per a efecLuar-w e.s
Per a l'asststen~.:ta. àelS malalts
una causa Va haver-hi sentènda: als
.NOTA OEL OEPARTA:\tENT l'Inspecció de Treball, les oficines de
camino.
nerviosos mentals I tciXIcómana
• DE TR.:BALL OE LA GE- la qual. V1a La1etana. 16. principal.
La8 derlvaclonea politlcas seràn mesos 1 un d.la...
d ambdós se1es
Després el recurs. 1 un veredicte,
Nl.RALITAT DE CATALU· són obertes al publlC de nou a d06
1r
· s y, por supuesto. g1aves,
Metge
Ulret'tor ttes1aent
1
hàb
·¡
1
lt
d
1
"'
NVA
quart:! de dues, 1 on poden acud1r-hl
y no es arries~¡arse demnsindo aseOoctor &arnat carrera•
puny ' e ..,uprem, que COll•
A l'objecte d'evitar el contusioni&- tant l'IS patrons com els obrers, on
gurar que le. sltuaclón se harà m:l.S valida la. sentència 1 legitima la reme existent entre els patrons pel gran els seran resolts els dubtes que puasflxlante n el Gobierno se presenta VlSió. Ja arribarà l'hora. No h1 ha
.~. las COrtes ta.l como estè. constltui- pressa. Slrval no en té, perqu~ él
d·J que s1, seflalando ya un camino mon.
EL CONSELL DE GUERRA D'AHIR
J. la acci6n inmedlata, lo hnce allge.
Mataren And.rés Caaaux, director EXPOSICIO COL·LECTIVA D'AR·
TISTES NOVELLS
rado por la ausencla de alguno de de «La Prensa:t, de Donòst1a. Ferl·
st:s miembros actun!es.»
ren Llucià Malumbres, d.lrecter de
A la Llibreria Catalònia, s·orgamt«CASO C 'l AVE
«Reglón:t, de Santander, 1 Alvar Bo· za una exposició col-lectiva de plmu-¿Vtn uste1es lo que hemos ex•
traldo? rues queda muohO màs den• ---------------*·---------------- tella, de «El Luchador». Empresona· res i dibuixos per a artistes joves.
tro,))
ren Antoni E3p1na del «O<>m1tè Sir· Una ta.n esperada expos1c1ó, c1.u
val», de Madrid. 1 Campos Terré, del aquestes expos1c1ons no acostumen a
..,..
<De «Política».)
«Com1tè Slrva.l», de rortosa.. 1 ZUill.- fer-se sovint ha cridat mol~ l'ateu'1..
tern1inis zagoitia. Javier Bueno es~ condem- cló, en tots els clrcols arttstlcs que
LA OAUl)A PER LA DES5 PESSETES SETMANA
nat a trenta anys. Mend.ive, el ve- acoatumen a treqUentar els artistes
APARIClO OEL SENYOR
nerable company d'«El Llberal», de JOves que tenen material per a !:X·
CASA.~OVES
CASAtiOVA, 1, 1.tr 2.a <junt Ronda) Bilbao, per reprodwr - fa més d'un posar Encara que no ha estat íuca.da
Alúr estigueren prestant aeclaractO
en agent
el Jutjat
numero a1, un
Conussan
- - - - - - - - *- - - - - - - an;¡ - una petita noticia d'cEl So- la data h om suposa que serà a pn- un
de Vlgilànc
~
1 1 el que llavta'
clallsta» anirà a la presó per set mers de C:esembre, a iea cGalerti!S estat xofer del senyor casanoves,
Ar·
mesos. El seu delicte és trenta dles d 'Art. Catalònia». La Lnscrtpcló na mand Sanxo.
mes jove que la mort de Sirval, sen-~ quedat oberta.
1 Al Jutjat numero 4 s'ha rebut
se dubte perquè la ploma de Mendi·
del Reglstre de la Proptetat la certive no disparava ca pél» 1 l& d'Iva- 1
!lcació soH1c1tada referent a la casa
Ahir al maU, a les deu, a la sala brillant ..sent en defensa del seu
nurn. 433 del carrer de Corts, propie·
nov. Sl.
I
tat del senyor Massana Bru, fiador de consells dc l'edifici de Dependén- ¡ patrocinat. Diu, en primer lloc, que
11
Mendive està malalt, vell, esgotat.
\
de rex-prestdent del Parlament ca- c1es Iru!ltars. va tenir lloc el consell hi ha una lncongruenc..a entre el 1et
Intormaciones, el diari admira· Sl entra a la presó 1 en surt, 110rt1rà
N,
• • \ \.
talà senyor Casanoves.
de Guerra per veure I ta~r la. cau- en ~~ 1 la pena soliicttada pel fiscal.
dor ¡ dejen~or de March, Ja i des- per a monr.
~J u,
El Jutjat ha requent a la dita ofl- sa mstrwda pel comandant jutge se- a. part que l'unica per;;ona que pa.
1
fà per a llevar tmportàucia a aNo h1 fa res. Als pertodlstes repuelna del Reg1stre de la PropteLat l'a- nyor Carles Capdev1la, contra el pat· reconegut Antoni Güell es un xlcot
CAMISERS
notació de l'embargament de les- sé. Anton! Güell Cavallena, de Ba- de setze anys, Interessat en l'asqu.eat fastigós afer del ioc en 1l bl!cans no ens Importa res. Esperem
I prou.
mentll.da !inca, tal com està ordenaat dalona, pel suposat delicte de temp- swnpte 1 que necess1ta set mesos per
qual estan embolicats tants «ca.
• • •
pel JutJat en comphment del ·utJat
«YA ESTA EL EXPEDIENTE»
ballero~J):
t
t
Avu.
i
,
....
wneng•,
fa
un
any,
Aqu•"BATES,
QUANTS,
BUFAN·
rrulltar que entén en la causa <1el tat1va d auxili a la rebelHo mUltar. , a reconeix.:'!, tota vegada que en les
1
1
«•-:tUl . -! puede perpe rar o n en·
(De «El Sol».)
""
"'
Presldl el Trtbunal el tinent coro- seves primeres declaracions no l'ha.....,...
DES, VESTITS I Ml'r .JONS
ctit senyor 1 la seva. fugida.
tar toda, toda, hasta lo ~s cmico, ta nit, tetes les nits, enfront d'un
LLANA
net ¡,enyor Jacob Roldan, l ac~ua de vta reconegut com a tal. Afegeix
lv màs a bon Lnable o lo mas absurdo tme3tral de la meva cambra, hi cre·
PER ABUS D'AUTORITA'l vocal ponent el capità .senyor Mar- també que per tractar-se d'un jugae
casi se¡-ura lr.:ounldad, t~~enos mara un llumenar llunyà. Sota la
Ta.mbe cstl¡¡ue al Jutjat nlimero 1 tlnez Lage, 1 de fiscal el comandant dor de tutbol és molt estrany que
gn::d. . un puñadlco pequeno •.e claror, el ca.p de dos vells, ela pares
on prestà declaració, l'ohcial de car~ senyor Querol.
no el recouegués el senyor Giralt
ochavos. , ro e 10 se perdona en Es- de Sirval, seguiran sonrn1ant entre
rabiners senyor Lluis Romero, en la
Defensa el processat el lletrat se- que, com a tal. el coneuc de !a molt
causa que Instrueix l'esmr:ntat Jutjat nyor Tbio i Rodéll.
paua! una. gran e:;tafa, un gran Lagrimes, amb el seu fUl mort..•
de temps.
per abus d'autoritat.
«aftaU"e», sll!clta. hasta. la adnuraAh, vells, nosaltres som aqull I
J usttJica després corn passà el
...:..~ de :as gentes. «¡Qué t!o! ¡Qué amb nosaltres un poble. Tots a la
RECURS OONT.R
ELS FETS temps el proces:;at el d1a. 6 d'octubre
NOCES
àguila! :Serà lo que se quiera, pero una- com demanava Azat'la - pels
SENTENCIA
A UNA
Segona es desprèn. de les actua- l acaba demanant la lllure absolució
n) cabe uda que C!e Cdtata:ior ' ' ..l.&rtirs de la Republlcal
Dissabte passat, el jove Enric GarHa. estat elevada. a l'Auditor la , cio,~ del J;;t se, el dia 6 d'OCtud~re, del ~Seu patrocinat.
.... cgach6» de muchlsimo talente... !»
• • •
riga FilomenL fill del nostre am1c causa pels fets de Sant cugat vista a ..," nou ...e1 vespre, un &TUP mp;.v sl un cultado de es.:; de los
Catalans. Recordeu Sirval, vosa]. 1 !erm ~uerrà Eudald GalTlga Ro- en Consell de iUerra la darre;a set- dl\ildua es presenta al domicili
LA SENTENCIA
et..rnos descos y necesldadcs in al.;;· .n:; que sou tan forta per a.1 record. derps, contragué matrimoni amb JJ, mana, a ta qual s'acompanya. recurs del senyor Ramon Gassio, r e¡idor
Desprt8 de llara delibera
!echM !>e descul<ta un momrnto, Y Recordeu-lo. Vosaltrea que tentu l'bo- bell& aenyoreta Maria Blasco Gar- d'un dels detensors contra la senten- de l 'Ajuntament de Badalona, el Consell condemna A t
Ge16 e1
1
1
P-Jne
a <!e toleranc!a ante cua!- nor d'hostatjar doJ testimonis de 1• rtga.
ela reca1¡uda.
qual en umo del seu ajudant Fran- sis mesos 1 un dla. d~ ~~es')
~~no:.
1
qu1rr a.sunt1Uo de tres al cuarto. el· &eva. mort: el tinent Pa.ndo, a
L'acte tin¡rué lloc al Jutjat muntLA CAUSA DE VILAFRANCA cesc Vàzquez
del senyor Ramon senténcla que no serà. !erma fins
1110 se .e descubrn el enredo, ¡ya està resa, ¡ el tinent Florit, a Girona.
etpal n\Un. :l. Foren testlmonl.s tls
El jutge, senyor Angel Ma1tmez Gmllt, de la directiva del F. c. Ba- ¡1que l'aprovi el general de la Divisó
1·
«EL A'J UNTO DEL DIA
1IJst<>! oaen como fleras sobre él las l
senyora Manuel Nualart 1 Antoni Peilalver, hn decretat el processament
dalona, foren detm¡-uts i traslladats
- Créame Lsted; tal o·;mo sa han iL.J.1¡SUBO • · Jo'..
,~ 11 u
., . mtenclOnes vo::FREDERIC MffiANA
Balaix.
u ~t ... ..,
i presó sense fiança contra Josep a l'Ajuntament, on romangueren
j
I
Pueato las ooaas, el un o_o uego que nen~M. y le plntan cJ mo el $et .il~
València, octubre del 1935
I Molt.es felicitats a tots.
Ro1g 1 Vtdal. Pere Tudela, Isidre Gts- Hns a le~ onze de la. ntt, a Ja qual '
se lmpone es el !COhemm de ftr».~ lnmoral y abominable del mundo.»
Pijames i confeccions
bert 1 Salvador Hernan. El primer hora foren alliberats per mitjà del
(De eLa. VOZ».)
està det.mgut a la presó 1 ea altres regidor socialiSta senyor Bonet.
t interiors senyora
estan en rebcHia.
Entre els que apressaren el senyor
lndloadlsslms per a presents
Gaaslo, &embla que s'hi trobava t!l
Ahir I LA CAUSA DE SOLSONA processat. que és de professió xofer
Puntes per a llenceria
· a Jutjat numero 3,tln¡ueren i a la ve.....na juaador de futboL '
Uoc Jes proves de plenari en la cau•"
A
LA BEN CONEGUDA CASA
sa pels fets d'octubre a Solsona. DeEs realitzaren 01\"erses dlhgencles
La Naclón, et alarf pornogratlc
clararen
set
testimonis.
·
sense
que
hom
po¡ues
concretar
la
perdó: en1 recyrdàtiem de Ei
rCDponsabUitat del processat, fins
viejo ve,de, '· per Ulli', e:cu rc:ctt/1L\ 0,\ t'S.\ DE L'HO PITA- que el passat mes de maig, un ve1
car: el diari monàrquic- de Del<Tocant Plaça
I.ET
de l'esmentat senyor Oas.>lo, sembt.l
gado 1 Barreto, utà tot eaparverut
llUR I A, 2 Urquma.ona)
Al Jutiat número 2 va tenir lloc que va t'eclaro.r que reconeiXIa. el
aat·a11t 1:. poulble crf1L P03a IJ· l
ahlr la ectura de càrrecs als pro- Gllell com un dels qui, etecttvament,
quest •capotc:t, molt atrotinat, tlll
cessats en m causa número 101 pels 1
feta de L'H05pltalet. ASSIStiren a 111 onnal."en part del ¡rup 1 que l."a. ésque estart amb l'aigua al call:
lectura els dc!ensors que B6n do·z. ser test1mon1 dels te:.S.
Se¡¡:undo. ~ .• e llQUellOS htuub1 s
l dos oficials nomenat.;, d'ofld
En les se,·es declaracions, el promo. ~-· e.ne .....;>an:.ab.es, por debl.!·
OIJ,IGr:.:~cu~:-- n•nl(n u .s c•:ssat diu que aquell dia no va esd ·• por mdolencla o por exce¡l\·a 1
Ahir estigué en el JutJat nwr.. N t...r al domlclll del senyor Gassto 1
s
•-¿Aquest Strau¡s és ac:uell autor bor.dad. de QL: ~ gentes arecw "
3, on prestà declaració, Pmnce:sc p,¡¡- que, a més a mè:l. tenia la seva esrealizaràn
esol
actos,
se
aparten
del poema simfònic • Mort I Trans·
n s, germà del que dies enrera rou posa al lli~ a punt d'infantar.
L'arquitecte cap dels Serveis d 'Orpresenta els dos fons de moda de
,,
'l. la J UiLlCIIl se IIP
fer.t·pcr w1a senHnella a Montju1c.
nament ba m!ormat la Comissl(J de
"i:Uracló?
tecent
creació
a
Londres
j~U. •• -~c16n que mod1!lque t !
- No; p:¡uest u l'autor dt r Mort tL'ACUSACIO Foment sobre que l'estàtua 1 peana
I.•1• CO !1/St:LL OP. GUERRA
1 Diasre¡acló o.n
julclo de ~a 1-1rn o rc-ente.
u~...
I•F:ll
LA C.-\Us.\ n· -.p
Basada tn la. declaraclo del tes~i- d.el monwnen t a1 d.oc t.or .........
,1 I J uTereero. ·Que no se aecunc:le-Y al
<De eLa Publicitat).)
Rl!GUERA Tl~l>RA E.LL~ mom Ramon Sans, s'ha tet l'acusa- lla, encarregats a 1 artista Josep Du!in Q~::c..a1~ por qU3-l ".an .. a
OI:.,&.\
c!ó sense que ht ha¡¡ una altra pro-I nyac, ~stan del tot .ac.oots 1. per
tendente n un <.am.,,o 1. ~· cal de po.
•Demà, a les deu del rnatL al Saló , \"& de la tnter\'encló d'Antoni Guelll tant, l AJuntament sen pot fer càrh •.ca, ••• ....;¡.une porque te hallan in~
d Actes de Dependènclea Mill tars ~ en ei tet en qU"•t'ó
r~:c.
Undrt lloc rl Consell de
'
....., • ·
dltt~ todas las obras simllares Jo:l.
No esperi ell primers freds, AV~ •
n
veure
rallar
la
CDuaniUerra
per
.
El
tistal
qualifica
1
aquest
ret
corn~-------:
*
b!enlo, en cu;.o benctlc , y por CU\a
és el moment de comprar.
·
•
Jle1 <..omnndant JUtge sen lnstrUida un delicte d'aux111 a la rebellio en
, • .:1a'l:l!c p.~,...... v.u 1 &O produ.:e
Acab.m de rebre un enorme astor· .
,
Radtü. contra Mtquei Gal~~!~~~ grau de temptativa. I demana que
&tf' r ·-. ·· ~alO I
.timenJ de robet per abrics.
·
zc mes, vems t<>l.li d Eaparr era sigut Imposada a Antoru OlieU 1a
l crida:
pels 1et.s ocorreguts, l'octubro d~an) pena de q~ tre anr. c!e preso mt!nor. Flora natural&! FRAN ~EiC OLIVE,
Si ho desitja, li recomanarem eu·
·
·
«<.o ocurrido, ¿putde detert'l'1"flr
P3!Sat, a l'esmentnda J)Oblnctó. Acfloricultor, Ara¡ó, 266 (entre p.a~ig
tr"
per
•
la
ccmfec:c:i6.
·
1 • e:t· •s politk.a7 A nuestro julc.o
tuarà de dc!ensor el $e0yor A¡usti
LA DEFENSA de C.ràcia I Rambla de Catí.Junya)
o\lalla I Grene.
1t• ntngu_a manera 1
El Uetrat &enyor Tb10 tll1 llertt un
Tel•fon 122M
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JUSTICIA
MILITAR Antoni Güell Cavalleria, de
Badalona, fou condemnat a
sis mesos, i un dia de
preso menor

SASTRE

Vestits a

.-.·.

\

La qu•• estio' és treure
·rmporta'nc1'a a ((Cer•
tes \\ coses

O \'
tJ .
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Man·¡
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I

Abans que la crisi,
tot!
I

PUJOL A~

El MONUMENT A MARTI
JULl A

I

BLAU NEBLINA

FUM LONDRES

I

DIADA DE TOTS SANTS

la humanitat

4

DIMARTS, ~9

D'OCTUBRE DEL
1931
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ELS ES PO RT S

EL CAMPIONAT D'ESPAN YA DE DECATHLON

El doctor Cels Mariño, de
Galícia, brillant vence dor

EL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL

o

El Barcelona, triomfador a Sant Adrià, segueix, imbatut,
al cap de la classificació

La Volta a Barcelona de
cursa a peu

A SANT ADRIA

RAMONACHO VENCEDOR
INESPERAT

DIUmenge al mati, va disputar-se

EQ UIPS :

Diumenge va celebar-se la Volta
Barceloua: Iburra, Zaba.lo, Areso,
a Barcelona de cursa a peu, orga.- BaJ..manya, Berkessy, Sardina, Vennitzada per la «U. A. Nurmi».
tolrà, Pedrol, Raic, Fernànde:t: MunLa cursa va donar lloc al fet que es noc.
Badalona: Na vés, Borràs, Lladó,
Cristià, Camacho, Schildt, BetanCelaya, Catalunya., 42'56 m.
court, Escrits, Fargues, Serra i TorFraga, Catalunya, 42'51 m.
res.
lguarnn, Guipúscoa, 35'82 m.
Arbitre: Melcoln.
Femàndez, 34'69 m.
COnsegal, Catalunya, 33'39 m.
De Pedrol es conta una anècdota.
PujoL Catalunyb, 28'84 m.
Ona vegada, en un restauran~.o de
Barcelona, es reuniren a sopar diver1.500 metres llisos
sos jugadors i directius del BarceFraga, Catalunya. 4 m. 40 s. 1-5.
lona. Cadascun d'ells havia estollit,
Iguaran, Guipúscoa, 4 m. 43 s.
a la carta, un plat diferent, i el carnConsegal, Catalunya., 4 m. 58 s. 1-5.
Vrer va comparèixer davant la taula
Celaya, Guipúscoa. 4 m. 59 s.
amb vult o deu plats diferents al
Gil, Castella, 5 m. 1 s. 4-5.
damunt d'una gran safata. Va començar a servir Pedrol, i li preguntà:
- Vós, qué voleu?
Pedrol m..irà, astorat, el contingut
de la safata i li respong-J.ê:
e~. Poseu-me una miqueta de cada

Campionat d'Espanya de Decathloll,
que tant d'interès havia despertat,
per !a presencia dels millors especialistes espanyols.
Com era de preveure, el magnific
atleta gallec, Cels Mariño, va adjudicar·se per segona vegada. el titol
de campió.
Ben aviat va palesar-se la seva superioritat en la jornada de diumen·
ge. Encara que en algunes proves no
donés tot el rendiment que d'ell s'es-perava, Mariño sols va. donar el seu
rendiment normal en el llançament
de la javelina i en el salt amb perxa. En 1a resta no va estar massa .ti.
Amb tot, va poder imposar-se clara.m.ent.
Pel segon lloc, la lluita tou renyt·
da, fins a l'extrem que lguaran sols
va poder vèncer Gil, per fraccions
de punt.
Dels catalans, el millor fou Consega!, amb tot 1 que està. lluny de
posseir la millor forma.
En conjunt, dues jornades magnifiques. La segona emmarcada d'una
bona organització. En la primera,
l'organització va deixar molt que de·
sitjar.
Dura."lt les proves de diumenge.
Querau Garcia va efectuar un in· ¡
tent contra el «rècord» de la mitja
.· 3l.
hora de marxa. Per poc no va fra·¡
cassar en el seu propòsit, ja que sols
7
va poder batre'! per un metre de diferència. L'antic rècord era de me-¡ El docto r CEL.S MAR I ÑO, el galleo
tres 6,351'12, i el va deixar en 6,352'16 ca;:lpió d'Espanya, actuc.l «record·
metres.
mam> de l'es ecialitat
RESULTATS DE LA SEGONA
<Foto Sagarra.)

JORNADA

110 metres tanques
Concegal, Catalunya, 17 s. 4-5.
Gil, Calella, 18 s. 2-5.
Iguaran, Guipúsooa, 18 s. 3-5.
Celaya, Guipúscoa, 18 s. 3-5.
Pujol, Cata1W1ya, 18 s. 3-5.
Mariño, Galicia, 19 s. 1-5.
Etter, Catalunya, 20 s. 3-5.
Fraga, Catalunya. 20 s. 7-10.
Fernàndez, Gu:púscoa, 21 s.
Disc
Celaya. 36'85 m.
Mariño, Galícia, 34'06 m.
Gil, Castella, 33'19 m.
Iguaran Guipúscoa, 29'17 m.
Pujol, Catalunya, 28'98 m.
Etter, Catalunya, 27'S9 m.
Concegal, Catalunya, 27'93 m.
Fraga, Catalunya, 27'92 m.
Fernàndez, Guipúscoa, 23'75 m.
Perxa
Fernàndez, Guipúscoa, 3'30 m.
Consegal, Catalunya, 3'20 m.
Mariñ.o, Galícia, 3 m.
Iguara.n, Guipúscoa, 2'90 m.
Pujol, Catalunya, 2'70 m.
Fraga, Catalunya, 2'70 m .
Gil, Castella, 2'60 m.
Celaya, Guipúzcoa.
Etter, Catalunya.
Javelina
Martfto, Galicia, 50'94 m.
Etter, Catalunya, 50'02 m.
Gil, Castella, 45 '99 m.

!

!..:1 , ••.!
U ... ; .. w•~.,,J. úO C\.. 1 .. !\ a
il8U, fou gus.nyada pel ccrrcdcr Ra·
monach o, Ja revelació de Ja
o4

temporada
(Foto Pui¡: Ferran>
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I

do lors reumàt1cs, deef!parelxen amb 11

*·----- 1931. Miquel Consegal (Catalunya.),
(CastellnJ ,

1933. Miquel Consegal (Catalunya'

Ib -··

• ,¡ \...I ret.il ... .... u a h•~:. s panJ ~·" ..,. ...:an wtbJa,
Els bla nc..tuaus
davant Ja porta dels g ironins, heus acJ Ja Instan tània que ha recollit
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FONOGHAFS Ot

PA THE 6A BY
TOTEb M t.NES

RELLOTGE S

.J OlES

CINEMES
MA U U IN ES
OISc.;OS eto.

OBJECTES DE PLATA

Br<IL LAI\I T S

TOT de VERI fABLE OCASIO
COMPRA, VENDA
CANVI

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
l¡>rup H.aruol~J

t el

14'231

B AR C E L ONA

Mobles i decoració Urrutia
Gran facilitat de pagament sense augment d e
cap mena. - Estils clàssics i moderns. - Ta llers p ropis. - Realització de models darrera
temporad a a preu de cost

CARME, 14 - CALL, 13 - 15 (abans magatzem s Joroa)

36, BOOUERIA, 38
caauses

AIJAM l R A GL.AN
tpatenr.ada)
de punt; m.ltges F ERRO
(de garanua>

l'reus bara tissims
CONffiER IA I PASTISSERIA ANTIGA " CASA CANALS''

JOAN PUIG
Fortuny, 16
Compreu e.l panellets a casa. nostra.
Fruites conlita.des ~ Marrons Glacé

lJn~

d1f1
nsa
lm
IE
ò. ò.doprò.r conrra.

el dolor és
Q~INO MAND~I
r.19ran producte de fabricació nacional
1 de reputació univer~l

(I recomanen

l!ofama tk fa Jf!VO elicacio i idRJ fe,
ee!NJrilo/j ou!dü¡u~

T elèfon 22702
no us en penedireu
Acura.t &e.rveJ a domldll

Llegiu cada dia LA HUMA NITAT

1

cat d'interès, amb tot 1 que l'Espa.nyol en els primers moments va lmposar-se. Precisament en aquests moments és quan l'equip bran-blau va
donar mostres paleses d'estar mancat d'eficàcia. No hi ha profunditat
en el seu joc, ni conjunt ni oportunitat. Si sols hagués tingut una da~
vantera oportunista, l'Espanyol hau- ¡
ria pogut marcar quatre gols més.
Però, no fou a.txi, i per altra banda, el Girona, ja ho hem dit, va
nir una tarda molt gris. El públio,
pel que el joc en aque3tes condicions
oferia, no va poder fer altra cosa
que passar l'estona, i posar-se tran· 1j
quil, pensant que potser diumenge
pròxim es d.istreurà. rr.es.
1
El Girona, que començà bastant
Irregular i fallant en conjunt, a me- ~
sura que transcorria l'encontre s'anà afiançant 1 acabà per oposar
una defeilSlva molt ordenada ~ b~
gura. Malgrat la defensa. del Girona
les hostes espanyolistes aconseguiren
marcar llur pnmer gol als dotze minuts de joc. En ocasió d 'un free..quic
contra el Girvna, llençat per SOler
a Bos..-; aquest centrà, 1 una indecisió entre .Francàs 1 Torrede!lot,
permete Green de rematar la pilota a la xarxa. Als trenta-un Ini.nuts,
quan el joc s'amvellà un xic, Edeinuro passà avançat a Prat; aquest
oentrt, 1 Bosc. molt oportU, rematà, ¡
amb la testa., el segon gol de 1'Es-panyol. En els darrers moments d'aquesta primera part, una topada entre Pardo 1 Ferrer provocà una testó
mú.tua, 1 EdelnUro passà a detensa:
Prat, a interior, 1 Par<to, a extrem
dreta. En els rengles del Girona vam '
veure la permuta entre Ciarà i TruJlllo.
Als onze rnlnuts ootlngué el Girona. el seu Unic gol. .Fou a conseqüència d'una passada avançada Je
Ramon a Lluc que aprofità aqut.St
darrer per a internar-se entre els de.
fenses esponyolistes i, fusellar el gol.

I
JUPITER, O• SABADEll, 1
AL POBLE NOU

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles

I

te-¡

~es~:la , RIJ!e~.. .Flors; Centre Pe layo, Pe.
tat, ·· 56 1 n.ttres conegudes farmàcies.
6 PESSETES FLASC O

5,529'735.
1934.
Mariñ.o
Cels
(Gallcia¡
5,148'780 (rècord d'Espanya).
HISTORIAL DEL CAMPIONAT
1935.
Mariño
Cels
1930. Hernàndez Coronada <Caste(Galicia>
5,634'05.
lla), 5,427'780 punts.

PRIMERA CATEGORIA B
Sants-Europa .•• .•• ... ... ... _
Sant Andreu-Hort.a •.• ... ... 2_2
Terrassa-Mart.inenc ... ... ... 2 3

En reumatismes aguts i cron1cs, dolors neuràlgics, molèsties de
lea senyores, migranyes, etc. Prevé i cura refredament s i grip.
Insuperable contra el mareig. Inofensiu, però eficaç

E QUtP S1

4-J

Gral..ollers-Calella... .. . . .. . ..

3-Q

SEGONA CATEGOR IA
PREFERENT

Primer grup

Mollet--Vic ... ... ... ..• ..• .•. _
Tàrrega-Manr esa ... ... .•. ... 2_1
12
Sant Cugat--lluro ... ... ... ... 1-4
Segon grup

¡!

I

~Je0!~~~~ aAt!7b~:au:1:¡~~~~. ~?è~~~

Agosti

PRIMERA CATEGORIA A

Badalona-Bar celona ..• ..• ... _
02
Júpiter-Sabad ell ... ... ... ... 0-l
Espanyol-Guo na ... •.. •.• ... 2-¡

GIRONA 1I

U~a miqueta de cada cosa; atxò passar w>a mala eston•• i adhuc a
es el que és Pedrol en l'eqJ.ip del vèncer-lo per poc que es descures.
I
J
•
1
rlarceloua. Una miqt..eta de da van- el Bad.aJ.ona no va juga. pas tant com
Equips: ESPANYOL: Martorell,
cer. una miqueta- un bOn tros- de per a mantenir a rotllo, com vul- Pardo, Perez, Espada, Soler, Lecuona
mig ala, una altra miqueta de de-- garment es diu, els campions d.d Ca- Prat, Eaeururo, Green, Manolm
1
tensa ... Pedrol és un pedaç per a talunya, però.. amb tot, va ~oder Bosc. GlliONA: .Francas, Farró, Tor
"Ualsevulla forat.
acabar el partit amb un resulta ' h~
deflot Uampa Castillo Tnes Lluc
""'
1 re
•
·
•
Diumenge el Barcelona el va fer nm·abilissim.
Clara,
TrUJlllo, Ramon •i .Ferrer.
servir per a. tapar el forat de Ruic,
D1t tot aixo, es comprendra que el
Arbttre: .Ferrer.
qt .! va substituir Escola, el qual n~ parttt no va respondre al qae m?lts
El Girona va sofnr diumenge un
pogué arren
e. per estar mdts- espera~en. Conegut el «rorfait» dEs- contratemps. 1 diem un contraposat. I els pedaços, tots ho sabem, cola, 1 opin!ó en general era que el temps perquè si hagués jugat oom
per ben posats que siguin, sempre B~rcelona a Sant Adrià rebrta el h v~ia. t'ent en la majona de.Ls
es coneixen.
pnmer disgust. No ocorregué tal cosa. 0 .
.
.
Pedrol diumenge va ésser el pedaç El partit fou vulgar, tirant a dolent. I partits ~ue porta disputats~
n~una
de la linia davantera del Barcelona. El Barcelona 110 va tenir moments vençut 1 Espanyol per una diferenCia
Amb tot i la seva voluntat, amb tot ¡ de felicitat, i el Badalona a 1.1 lluita molt més gran del que els pronósel gran entusiasme i interès que no va posar res més que entusiasme. ttcs podi.en esperar.
L'E3panyol no carbura. encara. no
va posar per a correspondre a la Res més.
ha demostrat res en el que
va de
confiança que els directius havie:J po- ! Arn~ tot, el Barcelona P~ dir avui campionat,
va guanyar el Giro1
51
sat en ell, el pedaç es va notar.
¡que dmmenge es va salvar duna ; b~
ho pas donant lliçon
Era massa fina la tela, la. trama na. El va salvar del desastre eJ seu na, . no va fer·
.u a t
dt!l seu joc era massa delicada, per· prestigi. El Badalona semblan ju- ~ei J~ Va J g r an =.com e1 m~s
perquè un altre pogués encaixar tan gar cohibit.
ex
rona, que va
r una ma a
bo} fins a l'ex:tren de no distingir-se.
L. M.
ta~~aPartlt fou avorrit i estigué rnan.

1\IARQUES ASSOLIDES PEL VEN-¡ reuma, gota t. artritisme 1 tota mena
CEDOR

5,058'245.
1932. Gulllem
(5,736'980.

Resultats
CATALUNYA

I

ESPANYOL 2

destaqués el corredor de l'«A. Cultuttsta», Ramonacho, que va vèncer
un exceHent lot de corredors.
L'orgauit.zació a càrrec de la «U.
A. Nurrm», fou bona.
La cbtssiflcació tou la següent:
Ramonacho, senior, A. Escultista,
25 m. 9 s. 3-5; Borràs, Hèrcules;
Smandía, U. A. Nurmi; Miró, Hèrcules; Carni, Sarrià Eportiu; NavaFemàndez, GUipúscoa, 5 m. 6 s. 2-5. rro, Buendla, Esteban, Sànchez, Santasmasas, Esteller, Varo, Gamis, MarPujol, Catalunya, 5 m. 8 s. 2-5.
tínez, Sala, Bololx, Baró, Gràcia, BaEtter, Catalunya, 5 m. 21 s. 4-5.
dia. Arrufat, Jovani, Marti, Trillo,
Mariño, Galicia, 5 m. 39 s.
Montalvan, Sala i Horlemann.
Puntuació final
Mariño, Galícia, 5,634' 05 punts.
Iguaran, Guipúscoa, 5,433'57.
R
U M A T I (; S
Gil. Castella, 0,433'085.
cansats de medicaments aue no han
Consegal, Catalunya, 5,114'05.
alleujat t'la vostres dolors, ·no perdeu
F1·aga, Catalunya, 4,868,8Z5.
l'espetança de guarir-vos! Ón meravc.
Celaya, Guipúscoa, 4,784'061.
llós medicament calmarà els vostr~
sofriments netejant la sana- de le!i
PuJol, Catalunya, 4,727'37.
metzines que la lmpurl!lquen
Etter, Catalunya, 4,409'92.
Fernàndez, Gulpuscoa, 4,265'570.
t 1 do l ol' d :• ••o uyon ..

EN LES DEU PROVES
Cels Marifio va assolir les següents
marques:
110 metres, 12 e. 4.- - • Llargària, 6'80 m.
Pes, 11'40 m.
Alçària. 1'55 m.
400 metres, 59 s. 1·5.
110 metres tanques, 19 s. 1-5.
D ~sc , 34'00 m.
Perxa, 3m.
Javelina, 50'94 m.
1.500 metres. 5 m. 39 s.
ToU>l, 5,634'05 punts.

ELS CAMPIONATs
DE FUTBOL

BADALONA, O- BARCELONA, 2

Guerau Garcia va batre el rècord d'Espanya de la mitja hora de marxa
a l'Estadi, la segona jornada del

-

Pedrol va ter tot el que va saber que
Al cap de mr..t minuts de joc, una
nu es poc. però a la davantenl del centrada. de Muntloc tou remataaa
Barcelona seus2 Escolà va mancar-U amh el cap per V~11tolrà, -- ta xarxa,
la penetració 1 l'eficàcia que li es però MeJcon anuHà el gol pe!. a:ottcaractenstica. 1 no va esse1 ::~uJaUJent stde».
¡la inclusió de Pedrol la caasa.; va inAl~ setze mtnuts c.e joc, Ventolra
11u:.r-h1, no poc. el canvi d~ Rll1c al centrà 1 Navts sortr per a aga1a1 et
uoc de davanter .;entre.
cul!' qut passà. flu1x pe.r uava.nt de
Hem dtt, 1 repeti\. des d 'aquestes la meta, però se 11 escapa I esrenc,
I col!unnes _ les primeres on ja l'any
Munlloc, oportunissllll, mar~..-a el
passat. va pronosticar--se l'èxit que l'e- pr1mer gol dels venc~ !ors.
quip d'enguany està assolint - que
A ta. segona part, de sortida, Rate,
el Barcelona te un magrutic equ1p. sol davant la porta del Badaloou., fa1però tambe nem dit 1 repet1t que d
Uà un wurament de Ventolr&, poc
Barcelona no ·'havia preocupat de després Navês intercept.- una penll~
posseir un bon lot de suplents. 1 el t sa centrada de Munlloc. El Badalona
partit de diumenge ha de servir·li seguelX atacant en general, però sen- f
..~.'advertimenv.
se encert, nns qae als vmt-i·tres m1·
Al Barcelona, per a podet comen- 1 nuts l'equip visitant va deCldu el
çar la Lliga sense preocupacions. 1i n:atx. Fernundez va cedir a Munlloc; 1
¡an ta-ta ~u. .1 ~s de <..... n ... ~ ..:.c: 11 tn: aquest centra; recollJ Ventolrà, que
1 interiors. De tot el restant està arribà ttns a Naves, el qua! E>:; Uanben assortit, però d'això no. 1 s1 çà sense resultat als seus peus, ceapensa anar tll"ant rent combinaciOns trà precls, i MunU<X. no va t"er res
com la que es va veare obliga a fer 1 més que posar el peu, l va. aconseguir
diu:nenge per a suplir Escai&. li pro- el segon gol.
nostiquem més d'un disgust.
A Sant Adnà el Barcelona vv tr~
A CAN RABIA
ba; un Badalona disp•&:. a ter-li

Gràci.a-G. Tarragona ........ .
Poble Nou-Reus ......... .. . 3-11
Santboià~Ampost& ... ... •.. 1-.1
8-jj

RESTA PENINSULA
GRUP BASC
Baracald~Arenes

.. . ... .. . ... 0·3
uun-ussassun a ... ... ... ... 1-u
Donòstia-Atlétic Bilbao ... ... 0...2
CRU" GA LL EC·AETURIA

S. Avilés-D. Corunya ... ... 3-o

Celta·Oviedo ... ... ... ... ... 1-1
Gijon-P S. Vigo ... ...
2-1

s.

-RUP CEN". f . E
Valladolid~Madlid

... ...

R. Santander-Na cional ...

Atlètic Madrid-Sarag ossa

1·1
4-j)

2·1

GRUP LLEVANT!

Hèrcules-Llev ant ... ... .•. ... 2-1
València-Múrcia ... ... ... ... 6-1
Elx-G. València ... ... ... ... 2-4
GRUP ANDALUS

Betis-Mirandi lla ... ... ...
2-0
Xereç-Sevilla ... ... ... ... ... 2-1
R. Granada·Mala cità. ... ... 2.0

Classificacions
PRIMERA

Barcelona
Badalona
Sabadell
Espanyol
Girona
Júpiter
Espanyol-Giro na
PRIMERA

Granol' s
Sant Andreu
Terrassa
Europa
Calella
Horta
Sants
Martinenc

CATEGORI A

A

9 9 O o 40 8 18
9 3 3 3 12 l4 9
9 3 2 4 12 18 8
9 3 1 5 17 18 7

93151518' 1
9 2 1 6 12 33 5
... ... ... ... 2-1
CATEGORIA

B

961220101 3
95221691 2
960322191 2
9 4 2 3 21 17 10
92341521 1
9 3 I 5 17 22 7
9 1 4 4 14 22 6
9 2 I 6 17 26 5

SEGONA CATEGOR IA
PREFERENT
Primer grup
Manresa
86112591 3
Vic
85122291 1
nu ro
8 5 1 2 24 14 11
Mollet
8 3 1 4 20 21 1
T&rrega
81161128 3
Sant Cu¡at
81>61128 3

Segon grup
Gràcia
Gimnàstic
santbo'\
Reus
Amposta
Poble Nou
Irun

74>11891 0
o ~ 15 7 10
74122314 w
7 3 2 2 17 12 8
7034 622 3
70251024 2
7 5

GRUP BASC
8 ¡; i I 14 5 13

Arenes
Atlét.tc :quba,_.

8 4 ::1 1 12 5 11
8 5 o 3 17 8 lU

Bara.~..-ldo

8413910 9
8 1 1 6 G 14 3

Ossass1 ~ta
Donòstia.

81U'1521 2

GALLEC • ASTURIA
97113881 5
U. S. \ ¡K,J
950l22201 0
corunya
9405925 8
Gijon
9 4 o 5 27 17 8
93152029 '1
Celta. Via-o
9 3 o 6 14 31 6
AVIlés
GRUP

Oviedo

GRUP CENTRE

Júpiter: SolA, Daniel, lbàñc...., Font,
9 5 3 1 21 8 13
Madrid
SOler, Mena, P&e.. U. GaJvany, Gar·
96031511 2
baragossa
cia, PerpmyA 1 Terradeltes.
9 • 1 4 17 21 9
R.. Santand ...r
Sabadell: Florenza, Morral, Blanc
8 4 o 4 17 16 8
Atl. Mad.r1d
Gràcm, Font, .ld.ota., Sospeclr'\, Cal:
9 3 1 5 16 21 7
Naclonal
vet, Gwu, Barcelò I Par.ra.
¡·
8116922 3
Valladolid
Arbitre: Esteve.
Va guany:u <!l Sabadell. Bé, molt
GRUP LLEVANT I
bé, però sl hagués guanyat el Jupl9 6 o J ~J 24 12
Múrcia
ter la sort no hauria comé~ lJaS cap
960323141 2
Hèrcules
i.njustic1a. Estem ~ dir que potser
950433281 0
Uevant.
la injustlcia l'ha comesa en ter gua9 5 o 4 23 17 10
valencia
nyar al Sabadell. Perquè, diguem-ho
93061824 6
G. Valencia
clar, el Sabadell ha guanya.., ao per9207836 4
~,x
que jugués mês, sinó perquè ha tingut el sant de cara.
GRUP ANDALUS
El millor de l'ac~..:acló del Saba·
se vila
961"~4813
deU fou el joc de la deten&l, qu.t va
9 ò 2 2 17 9 12
Xereç
oferir una resistencia infranqnejable .
93~313119
Beus
davant la qual la dava'1te.ra. del Jú92431113 8
a. c. anada
piter s'estabellà la major pati. de les
9 2 3 4 7 14 7
~4irandllla.
vegades; altres, la desgràcia va se9216926 6
Malacità
gar-li els peus.
Potser va dominar més e! Júpiter, J
però el Sabadell va saber aprofitar a.Jab un franc atac del Júpiter acabll
l'única. ocas~ó clara que va tenir per el pnmer remps.
a intentar la rematada a gol
j Es reprèn el pa.rt1t, 1 el SaoadeU
El Primer temps fou de net atac surt a.mb empenta 1 ocasiona W.l-• jadel Júpiter. lniclà. el Jl:.pite= el joc Kada de .Baicelo, un corn~r. qut:
amb molta empent.a, i acorra.là. de se- rat per Parera mottva .ma surtld
guida els contraris davan~ la porta, dt Solà, e1 qual no JJOt blouh ls.
que a la primera Jugada es vele ame- pilota. i aquest.a, esmliDylDt-seli dt> leS
naçada pel primer recó, que no portà mans, entra a .La ¡JOrttf.. 1 dona e.t pnconseqüènctes. HI hague algJ.Dd. re- mer 1 unte gol al Sattaaell.
acció del Sabadell. 1 Barceló provà
Tot 1 aquest gol. el Ju¡Jtter. ea~~
sort sense resultat. Poca estona. des- de desammar-se, conunua jug ;
pres. un bon avanç del Jupiter és re~ amb entust.aSmt, t semprt arno t1
matat per Tarradelles t la pllota paa- de&g d·anul:lar ra~·antalge adQvli~.
sa pel damunt de la parta.
J pe1 tiabadeU, però topt:.U am... 1e:: •
Daniel, que està tallant els intents ctrtada def~ con'-"l\na. que anul
dels de 1& Creu Alta, salva un mo- la eJs seus avanços.
e
ment d.l!icil, motivat per una falsa
I acaba el panat amb el ~~
sortida de Solà.. ru ba al¡un.a lo- a\m gol a cap a fRvnr ("IPl~ P.~
cursió del Saba.de.U. sense resultat., 1 pions.

I

¡
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LA NOSTRA SUBSCRI PCIO

CAMPIONAT DE CATAlUNYA DE CICliSME, FONS

~ Joan Gimeno~

gran triomfador

PER EQUIPS TRIOMFA L' «A.

c.

Re1ac10 de donatius rebulf a tes nostres oficmes
-=tdmlnlstratives (Ronda Universitat, 25, pral.)

MOf~TJUIC»

ptes.
Antoni Mengual ... ... .. .
- - - 1 Andre;,¡ Alarcon ........... .
El diumenge passat, a dos quarts mers llocs, amb els temps que s'In155'356'4.5
E::tuan' Salas ... ... ... .. .
Suma anterior ......
de nou del mat!, previ sorteig, t s dJquen, descomptades les bonillca- REUS:
Ft·ancesca Ferrer .. . ... .. .
donà la sortida als trenta classi11- cions:
F. B .....................
AJrucs del Foment N. R.
cats en l'etapa del dissabte. En pri25'- Indaleci Carmona ....... ..
1. Joan Gimeno, 6, o, 46.
115 vegada> .. . .. . .. . .. .
2'J. B ..................
mer lloc bo Iéu Arando, 1 cada dos
2
A. Alllir~ Sancho, 6. 2, 17.
Frederic SIUrana .. . .. . .. .
r - Jo:.ep Vúalta ........ .
minuts els altres corredors.
3. Mana Canyardo, 6, 2. 34.
Manà. Roca .............. .
2'- Jesus Hernando ... .. .
J osep Vidal .............. .
Pel cim de l'Ordal passà en pri4. Josep Campamà, 6, 3, 30.
l ' - Joan Cano ........... .
h1ani ................... ..
mer lloc Alvarez, que ja havia c.con5. Cebrià Elys, 6, 5, 21.
1'- Llws Guuerrez........ .
Magrlnyà ...... ........... .
seguit els dos primers sortits, Aran6. Marià Gas:on, 6, 5, 55.
1._ Marta ~;;a ............ . ..
AmvrOS.................... .
a o i Botanc.
7. E. 1· 12quer, 6, 6, 21.
1'- Mana Santla¡¡o ........... .
Rt:c.~sens ...... ........... .
A. Ce.scon causà molt bona im8. Camil Herba, 6, 6, 36.
1'- òa1vador 1\learano ........ .
Barb.-rà ..................
Cntòfrl Cano .. . ... . .. .. .
prt:ss!O, que coronà el cim davant
9 Lluis Pujol, 6, 6, 38.
Una aamuadora de Pérez
0'50 V1cenç Laoz .............. .
dels seus dos antece.:;sor::.. Borrell t
10. Erru1ia ruvarez, 6, 6, 47.
Farràs ...... ... ....... .
0';¡0 Al1on: Madrueño ... ... .. .
Alfonseda. Ho !eren ~uccess1vament
Mitja hora ae:;pres d·arnbar l'úl- A la sa1ut de Companys .. .
0'50 Merce Lò~ de Madrueño
.1 1M ENO, brillant guanyaoor aet campumat de catalunya de ron1 earw- r·. Gascon. F. Chiva, Barres, Ra- ttm cvrredor es dona 111 sort 1da per Maria l' errè de Queralt .. .
I Anur Julve ............ . ..
retera, moments després d'aeaba..:a ... cur~a
mos, Arengontz, Fern:r, f úntoelllda, a la darrera eLa pa, la qual podia
2'- Antonll:)alvador......... . ..
<Foto Puig Ferran)
Gonzilez i Bachero, que anava te- tl'J canvuu· el resultat tina! del cam- J osep Llacera. de Sabadell
I\Ill.01ll Abella ........... .
Rostlles num~ls 1 esp1~ues
11!!!!!!!!!!1-.~!!"'!!!!!!!!1-.!!1'!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!""111!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' baixant el temps de OonL.àlez, 1 que pwnat, 1 atXO 1rupnm1 un utteres
dau1·..a~s 1:,¡¡¡ vegaClli.J ...
4'50 A Ja m.:moria de Jaume
raconsegu1 passat Esplugut:s.
nlolt v1u a ta Hutta.
/'!>_
!la
28
1
l'htavu . . . . . . . . . ..
L.A PROPERA CAMPANYA IN·
BASQUETBOL
Seguiaament passa Campama, '
Marxaven en escamJl compact.a H~1~~1lo ~~!r \e1 x~~d~
Daniel Bmvo ... ... ... . ..
TERNACIONAL DEL FUTBOL ES·
abans de Gasulla, que el preced1a a :tns que s escapa üonzalez, però que
0'50 A la memOna de Macià. .. .
pensaments 1:.!8 vegada)
A la salut de Companys.. .
PANYOL
t::lo sortida. A cvntmuacto ho et~- iou as.>ulll tot segutt.
ConJUtl\ uuardla lsetma·
1'- l:Sapt!sta Ventura .... ..
tuaren Pujol 1 Canyatdo.
Oes)Jr~.. tou .l!.l:ts qu1 IntentA IU·
uaiJ ... ... ... .. .........
Oomentlc barrera .. . .. .
Repassaaes les dllerèncles úe ¡¡;¡r, el qual es mostrava molL bata· Sruvador segues I muller
l ' - E.!UIC v8b&lli ... .. • .,,
terups dels sorttts lm::. aquell m~r llauor, però rou atrapa¡, de
.,,tana., ... ... ... ...
.E.auard
üuuerrez ... .. .
lfl
U ment, hom palesava que tlgurava ~n ¡,u10a.
Vtdua Casamltjana, a Ja
1'- l'-ranc.::>~; AJgarra .. . .. .
,
h
b
memona
ae
Macta
......
pnruer 11oc -.ampe.m .., am
.m
LJuuL.aJe¿ torna a fugir, aquesta Penya 11 u 1ucus1 , ae¡ cCata
Ferran Marunez ... ... .. .
avantatge de 14 sc~ons damunt <Ja. v~¡;:llda. ptJro. ~u eump.my1a ae MaJunya» 141 v~adaJ ......
0'50 1 Francesc Pmós ......... . ..
Jo::;ep Perez ... ......... . ..
nylirdo, I d un a Lus mmuLS de !ll na LTa::.cuu. I licous~gUJ un avamat- Mana, tJer la sa•ut de Mar1'- Joau t<ecrer .............. .
rE'sta dels curredurs.
¡~>t ae uent.a-aus se¡¡uus.
ganda Xlgu ... ... . .....
Joan Artes ...............
~'n aquell mument se'l cons1aeraE.ll adunar-!:>e ell:o rult~s que l'esca- Jusepo.~, per la salut de
1'- Jocln tsu"'os .............. .
La Federac10 Espanyola de Futbol
El partit que jugaren aquests dos va prooaole v~n~;e<lur. tms que cur~r PL-<la podta •et CüllVtat t:t::; lloc:; ae 1a , ~mpanys 1 COnsellers.
ManU\!1 ü1rnènez ... ... •..
ha tet pubhc el seguent programa clubs no s'acabà, i d1wner."e es JU- r.3 vunenu IWlO un lellllJS 4Ut ¡a ·J C•u&:;tllcacw ~:;:; llançaren a ta per- <.;. ::s.,l peAr la salut de Made partit& utternactuuals per a la
1'- Mag¡ f'l]oall ............ .. .
"
d
e m
·eg
, _.
1 nue
zana ... ... ... .. .
propet'll wmporada.
garen els 12 mmuts que as..enycllava vnava o
c1. s. ur ve11ctuu1 , •1e ~c:cuc10 l a.¡utus. aruo els quals pr<'- AnLOm lunao ........... .
5'- Manuel Beltran ... ... .. .
A Madrid \111 de gener del 1936), el veredtcte dictat pel ComH.e duec· r.o sotnr cap acc1t.e.1t.
• n•en cont.acte al cap de )Joca. l'S· 1 Agustl Aoos ............ .. .
s·- 1. PtnOs ... .. . ... ... ... ...
AusLna-.l!.:.panya.
ttu de 1a r'ederacio Catalana. l'.;J re·
A la mt~a SILuaau ui ?arc de .11 wna.
t•u.:.::.as ........... .
l 'All .. 1
11as .......... ..
A l:Sarcewna <23 de febrer), Aie- sultat d'aques¡,s dotze mUtut.i tou s1s C!ULauella .:1 publlc eCgUla amo ID· I unrrerament. s'escapa Vebrla Elys, Assumpcto Barrios ....... ..
l ' - Francesc Barril ......... . ..
m ..nya-t.!:>pan~~· ,
l a tres, Iavoraole a ta MIUhesana, 1 ttlès I arnoada dels corredor:. 1 cun- qu.., passa u es vu1Lt:s ciJmpletament' Amalla l!.scoda .. .
r- LIUls Mongwllot .........
r- PUar Jove .. . ... ... . .....
A Praga t26 d abrU), Txecoslovà- ¡ que &umats als que s ob~lnkueren en tron Lava els tt:mps d urnoacta que utstaca;;. fou redult ae!:>prt;S d uml Antom Vemura .. .
1'- .tt-...: Go .ldo ... ... ... .. .
qw:-lft~~~ya(a de maig>. Suïssa-Es- els vint.+VU1t mmuts an.eiwrs. tau e:·eu douaLs ¡,¡e.s orgamtUtdors per tnt:r¡¡lca ca:.ça dt: vampama que Antom .I!.!MXi~ ............
10
1'anya undec1s>.
un resultat total de 21 a u per als rn1Lja d »tt.aveus
¡;receo~a
la
resta.
·
~ssum"c:
vape.na
........
.
P
5'- SANT JAUME DELS DOmanresans.
c-ausa. mult bona unpress10 ri
La llutta '"'11Lmua. arernssa.da. h ·aucesca. Lloncn 1 Alsma.
ME N Y S, UN G R U P
\ctl a ·."
C\l(l
u ..... ..tut
Despres d'aquest partit. i vist el kmps acons~Ult per Jo:;ep Gampa. stou.:;e pva~r tugu ca:.)J del::. prum:rs
Andreu per la salut de
O 't.SQUI:;H.RANS.
seu resultat na ae wrnar a cumen- tL.a. que era mtenor ut de <.;anyardu e;,us:;uu:ats per tal com es vlgllavt:n
Deucas................ ..
8'- Ignas1 vwvernau 1 lamlçar la promoc lO a ta prunera cat.e· • la majur1a de puuhc ¡a el dona va mutul1.rntnt.
Eduara ::sole ............. ..
lla, per la salut dels a4'goria, pel tet. de comptar els tre-s cum a probabte vencedor.
mics 1 compa¡l,Ys ........ .
~olament es retarda 1'. Uasc\)fl, Josep Mlllans .......... ..
l'M11can Calat ......... .. .
lXECOSLOVAQUIA, 2 • ITALIA, 1 clubs amb un partit guanylit cada
En arr1oar ü1menu 1 anunctar·~e c't:~ple:; a11aver tel ventables estor·¡ un. estuclJant badalonl (3...
un.
el seu Lemps. es prodm entre el pu- :;. ·:; per aJud.tr el seu ger ma Mana
5'- Joan Palau ............ . ..
ve~ada¡ ··. ..,. ... ... .. .
M. P. F' ................ ..
1'Praga, 28. - Davant 55 Ouo expec- t Els equtps furen: UniO Manresana. blic una torla 1mpress1o 1 s aplautlt er: un mumem en que es trooavu ~ar~ Allas Alus ........ .
Antonl Batet ... ... .. • •••
taaors es rusput.a e1 matx ae futbOl 7·, Garc1a, 2·, AtmeLila. Sole..... E. Ja g.esta de l'atlètiC cill'reclor de .la "" duicu tat
famllla Rlus del carrer de
"
·
• ·
Josep
Hatet ...............
I 'Ho:~pttal (quota setma1t.alla-Txecos.ovaqwa, pet a. la Co- Garcia, a; Montagut, 7; u. c. Joves- Torrassa.
.
,
l La darrera volta es cobn en ~tn
nall ................... ..
2'- Francesc Giralt... ........ .
pa J.nternac10na1.
Querúl, 2; Qullez. ;,; Girona, 5; tlay.
.F'malment, en arnbar ::)ancho, .-n tunps recvra. 1 es prescnutren wt.s Ferran ~abtlda .......... ..
2'- Pere Mora to . .. .. . .. . .. • •..
El matx resu.ta d'una e~trs.ordma- raguet, uarc!a, 4. .
•
tL"1 temps mfenor a1 de <.;ampan.a 1 JUnts a la meta en t::.prmt v1olem. Jo::;cp Nicolau ... ... .. ... .
2'- l\1elcl0r Pros... .. . ... .. ... .
na oel1esa pel magrutJ¡; JOC emprat
Arbitra. el coHegtat Pons, 1 va te· Canyardo, que el sltUa\·a en :;e¡;on S~ de;:;taca Are111(urttz, segu tt de Ca· Ül)menec Vendrell ........ .
1'- Josep Pros ... ............
per ambdós equtps 1 acaba a.mb ta mr wta tasca tacll. ja que ets dos Loc, el publlc sinteressa vtvatncnt, nJardo. H.erua, Carnpuma.
2'- Josep Maria Sanahuja .. .
Joan forres ............. ..
Josep Gol ................. .
VlCtòrla de Txecoslovaqwa per dos equ1ps JUgaren amb gran correcc10 l espera la terc~;ra etapa que podia
La ciassJncactò de 1etapa fou:
Duc·s germanetes per la lll1'- Josep r .!agostera ... ... .. .
¡ols a un.
aquests dotze mut uts.
fer canv1ar el tesultat del campto-l 1. Arengomz, 1, :!6. 36.
Mb~tat de tots ........ .
1'- Joan Pros ..................
Tots els punts foren marcats a
r.at.
.
2. Canyardo, en Igual temps.
s· .'.'.' .'.'.' .'.'.' .'.'.' ::: ::: :::
Antom Bartra ... ... .. . ••.
2'la segona part.
La. Unió Manresana es traslladà.
La clas~iflcac¡O de l etapa contra
a. Camu H.eroa. I dem.
una catalana ... .. . ... ...
1'- Joan Bartra ...............
El seLe mmut del segon temps, el despres a Cornellà per juar dos par- el rellutge tou la scgüenL:
I 4. Ex-equo: <...ampama, Guneno, J. Perellada (quota setma,.
Pau Beuach ............ .. .
txec H.oratt, extrem dreLa. obn e1 t1ts amb t:l:; pnmer 1 segon equ1p de 1 1. J oan Gimeno. 1. 21, 11.
S:.ncho, Ely:.. Ga"con, rl~uer, Ayol,
na!> ................. .
2'- Josep Henach ............
2'- Bartomeu Gener .. .
t.anl.eJBdOI a tavor del seu eqwp.
la U. S. Cornella.
.
1 2. J. Anct:_es !:3ancno, 1.. 21 .• 42.
Alvar.:..:. Olmo, Bllchero, vebr1a l'er· M.~l. C. (quota setmana.!~
Caslffilr Ferrè... .. .
Als trenta mmuts a,.;ou l'em¡>at ~1
Els parLtts aquests no otere1xen
3. Josep campama, 1. 22. 4~.
rer. H.amos. l:!utanc, FombEIIlda, Pll. r Pu.lol I QUOta setma
3'- Un ldentlllcat amb Lluh1
:mlg centre tt.a.1a .'liW.
marge per a cap coment~n; tureu l 4. Mana Ca~yardo . 1. 22. 5!1.
• bacnt, t..-luva Allon~eaa. tuts amb ~1 ¡ na1> ................... ..
Vallescà ....... ..
Als 36 m~nuts H.urak" assoli 'un duna mcd1ocr1ta màXima, en ots
5 ~ Cebnà .8lys, 1, 2a. 47.
m .... teL'< t~;;mps d Arengurttz.
UN GRUP D'OBRERS 1
t 10 rnudaoie a~ orpr<!sa 1 bate per do s dominaren e 1 s eqmps de
6. Manà Gas,.on. 1. 24. 20.
21. Francwc Gascun, l, :n. a6.
OBRERES OE LA CASA
CARDONA:
xu
ada el ~rter ttalla 1 as- la Unió Muuresana. En el de pn7 Camtl Herba. 1. 2o. 1.
1 L:l. classrncacio d•aquesta etapa l''ARRERO 1 CIA:
Pere Davms .. . .. . ... ... .. .
segona vcg ·tò· del seu equ{p
mers, amo tot, els de Cornellà tm8. Llws Pujol. 1, 25, a.
C:E'mostra que I ongmal Reglament Comuteta Mongwllot... .. .
0'20 Amadeu Bardes ... ... .. .
1
scgpura. 'l'a VIc .ta
.... t ·
gueren moment.s de reacc10 prmc1.
9. Alvarez. 1, 25. l:l.
c~1 Campnnat de Catalunya tema Isabel Abella ........... .
0'20 Fr;~nce!IC Codony ... ... •..
er xcco3lovaq
UIlsa est \.US mguen
1o. Aren}Ontz. 1, 25. 15.
l
H
1!: palment al pnmer temps 'pero. eu
nto¡ tes t a 11es, esportivament par-

I

-lA PROMOCIO A lA PAl•
El PARTIT AlEMANYA • ES· UERA CATEGORIA. • lA UNI·1
PANYA Es DISPUTARA
MANRESANA VENGE lA
A BARCELONA
U. C. JOVES

se-II ,:;..

j.l .....

El fUTBOl INTERNACIONAl I

I

I

I

I

•• •

M:

I

I

~~11\~J~Ie ~r~ ~
,-.. 1 Puc. tà'
ls
Per I .la 1oren e ml 11ors e1 mlg

centre Pltt.O, Mea.zza I la lirua de
bac~ .
,
.
L arbitratge de 1 espanyol Escart1n
fou magnltlc.
SUISSA

VA VENCER
PER 2 A 1

FRANCA

Gmebra, 28 - Eu presencia de
de 40.000 expectadors es JUga
e.hlr a la Larda el matx 111ternac1v·
nat de tutbol entre els eqwps representatius de r·rança 1 Suissa. Omgl
l'enoor;tre l'ar01tre angles Lewm~s·
to~ te.
El matx acaba. amb la vtctòna dels
su1s.,os per do:; guJS a un, 1 cal adverur, a mes, que •UDlc gol trances,
el marca un detensa sw.:; en wt.enta. do::svtar una l!liuta d~salortunao.~a.
El resu.tat, .mcara que JUSt, na
prodmt surpr~sa Ja que es consldera~a q.Je França baVla progressat en
gran manera en tutool a JUtJar )Jer
les SCVCI:i darrer~s actuaCIOnS mternact<>llUlS, IUipressto que no s'ha confirmat de cap manera en aquest parm~

ut.
El domini sul.3 tou bastant clar.
Als •.u~trc 11unut.s de joc, el defensa. belveuc Ba1ier. marca ¡·autogol que hem a.Hudlt antenorment. A·
quest mc1d~t dc;onenta. que.com els
sulSSOS, pero av¡at reacciOnaren 1,
!malmem, als 40 minuts de Joc, A·
t>eg:en 111 a:>50ll l'empat.
Al segon temps. els suJSsos decidiren l'empat al ..eu fa\'or als deu
m!nut..;, per obra c\e Hleggtu.

~~~~~M~d~~~

.11.

O~~l,U~.

¡b·~~U~MM~~ft~~

posseir una actuació de conjunt re12. Francesc GaShOll, 1. 25,
marcable.
13. Plaqu.:r, 1. 25, 46.
No examinarem la tasca dels ju14. Jaume Pagès, 1 26. 9.
~
gadors md1vtdualment. perque ens
15. Vicenç Bat·hero. l, 26. 22.
veunem obligats a. ter-no en termes
16. A. Fontbelhda. 1, 26, 48.
un xtc dm·::;, perque ttns admet.ent
17. F. Chiva, 1, 27. 12.
una just11tcaciò a les incorrecciOns.
18. V Cebrian Ferrer, 1, 27, 14.
no es put comprendre que aquestes
19. Pere Sant, 1. 28, 12.
es cum~tm en Ja quantttat que es
20. Josep Batane. 1, 21! 46
cometeren en un partit amistós
21. Josep Guntàlez 1. 29. 7.
Gale t Uommgo, de la U. s de
22. Pere Alr!flana, 1. 29, 52.
Cornellà., 1 AtmeUla. de la Mauresa,.
23. Ramo;;, 1, :lO. 44.
na, excei.Juen en aquest aspecte.
24.. Gasulla, 1, 31, 30.
El resultat dels partits fou: Se25. Parucello, 1, 32, 2.
gous equtp~: U. E. de Cornellà, 15:
26. Allonseda, 1, a2. 43.
u. Manresana, 32.
27. Barres, 1, 32, 43.
Primers equips: cornellà., 17; Ga28. Pou. 1, 33, 45.
lé, Dommgo, Sunon, 5; Carreres, 6,
29. Arrando, 1, 34. 33.
Santagusttn, 6; Manresana, 28; Ad30. Borrell, 1, 36, 44.
mellla, 1; Sole, 16; VUa, Montagut,
Despres de les dues etapes tl.gu1; Garcia, 10.
raven class1t1cats en els deu pn• • •
En partit amistós, també, jugaren
el c. o. Espanyol i l'A. B. Juruors.
~·
El partit tmgue momenLs torça
int.cressants, 1 oe l'adjudica l'Espa·
nyol per Ull avatat¡e de 8 punts.
C. D. Espanyol, :!2; Brotons, 1;
Gago, 4; López, 8; Coll, 11; .Ballart,
~ ~ A
8; Junlors, 24, P. Vidal, 2; BerbJS.
~.,
~
3; Beuach, 1; Sanahuja, 8; Piera, 2:
.f
... t1
Bonet, Rcdón, 8.
~-

I

f11i'

La Copa Automobilista Barcelona (Gran Premi Penya
Rhin), ha estat inclosa al
calendari internacional amb
data 7 de juny

Penya Rin ha rebut ja notJ.ftcac¡O
I oficial, per mitJa de l'Automòbu
Club d'~pan~a. d haver estat tn·
closa Ja ..eva classtca Copa Auoomobil!sta Barcelona, que port& t.amue
e1 nom de Gran Premi Penya Rm,
Diumenge varen celebrar-se els par- en el ca1endan de manitestaelOilS
tits corresponents al Camp1onat so- rnternactona.s 1ormulat per l'AssemCial del «Barcelona Lawn Terns blea darrerament celebrada a PaClub».
rts. de I'A&oclaCIO Ult<'rllaCIOllill
Els resultats forl'n els següents:
d'Automòbils Cluos Reconeguts.
Carupional!t
La data !txada per a Ja dita maP. Castellà venc a J . Bartroll, 6-4,
mfe..tactó ès la del 'l de juny l Pe6·i.
nya • ·•n ja ha tnlclat les prtmert:s
E . Mater a F . Mas, 6-1, 6-1.
Soler Cabot-Suque a. Blanc, jr.· gestions per tal de procurar-li els
Rier.< , 6-3, 7-5.
majors elements d'èxit pa¡slbles e:1
J . Manuel Blanc-Carles a Maas- tots els aspectes.
Fernando 6-0 6-0.
Quelcom que dóna idea de l'atenP. l\.1, Castellà a Juanlco-Rublo,
ciO que merclx la cursa automobiw. o.
lista de Barcelona és que tot just
Aaulló a Ferrer. 6-0, 6-1.
ftxada Ja data del 7 de juny ba:l
Handi<"aps
t:~<tat ja rebudes a la secretaria oe
M . Castellà a J. Agulló.
Pen\'a Rin manta consultes de marDuelde-:Scnugon a Bas-Font.
Senyoreto. Por-J. M.aria Blanc a queS I corredors destacats en el mon
del volant. tntemaclonal respecte '\
senyora Ferrer-Ferrer.
Jenkins a Lur1a.
les times generala del re¡Jament.
Mns Bagà a Mercader.
premls 1 a!trcs detalls que no han
A. M. Caste-llà a J . Manuel Blanc- de tardar a ~sser precisats.
Torrents.
Senyo1eta Torra&-Alemanys a sell)'oreta Kammarut-Slndreu.
Preguem a les empreses
:Soler Bardem a Bas.
que ens envnn propa·
Par a Lob.
Senyoreta carles-Agulló a
senyoI
ganda que vulgum es·
reta Mnler·Bertr¡md.
l\Urapelx a Blanc. jr.
criure-la
en català
Chas..<:algnc a. Espona.

El CAMPIONAT SOCIAl DEL
«BARCElONA l. T. C.)}

SEMI NOUS

Venem cotxes OPEL 1 &ltres
marques de t1pus pcttt a molt.
bons preus
C

Carrer Valèncsa, 295

r ~ oni6

(_~ ~ .li. O» RU lua

1'1'2'1'-

1'-

1'-

I

2'50
1'1'2'-

5'2'l '1'-

0'50
1'-

1'5'2'1'2'1'1' 2'2'3'-

I

22'1'2'-

2'1'-

0'20

1'2'-

A. F'..................... .

2'- Ll. D ......................
o·óo B S ....................

0'50
1'-

o·~o L. Jordan ................. .
2 - A. Plan as ................. .
O'óO G O .......... ...... ..... .
Oi>O A. C .....................
OóO J . Planas ................. .
0'50 R. G ...... ... ........... .
0':>0 R. Sulaet..... .
1,- R. Crispt .. . .. ........... ..

1'0'50
1'0'25
0'50

1'1'-

I

1'-

1 - J. LI. .....................

1'-

0'50 .R.. Plan ~>S .. • .. • .. • .. • • .. • ..
1'0'1:10 J. u.
............
0'50
O'bO M. Plana s .. . .. . ... ... .. .
1'1'- l\.1. Munt ................. .
1'1'- Per la. salut del Consellers
5'0'50 E Mitjans .............. .
1'0'50 J. Bacardlt .............. .
2'0'50 J. Fontellas .............. .
1'0'50 J. M ..................... .
2'R. Xarpell .............. .
2'1'- J. V..................... .
1'D. Codma ............ .. .
1'J. Muxl ..................
1'5'- R MaCià Pérez ........... .
1'1'- A. Mitjans ...............
2'1'Suma i segueb: ..... . 155,683'40

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

El .LINIMENT DE SLOAN rolamC\1 c:oN6 ingredierur
actna. No s'ha de fregar. Una petita quantita1 6a aufi~enl. No ~ ni laQ.... per això mlll1a eficaç, çÒmode
1 econònuc:.

SLOAN
18. Alexandre Fontbellida., primera, 7, 52, 44.
19. Pere Sant, primera (0. o. E.
tlt> Sants>. I, 53, 33.
20. M. Alfouseda, tercera <C. o.
Mataren!), 8, 6, 34.

• lJ iil ~A. KDO

BOXA
Rocchi campió d'Itàlia del
pes mig
Roma, 28. - Anlt. al Teatre Ause ce:ebra un comoat per
a: camp10uat d'It.b.lla. del pes mtg,
entre Vtcenzo Rocch1, de Roma 1
AlJred Oldoml, de Ln Spezzia.
El mat.x es disputà a lo. dt.stàncla
de dotze repr~ 1 resultà mult.
competit.
Fou declarat vencedor per punt.>
Roecbl, que d'aquesto. forma queda
proc;amat nou campió d'IWia del
pes mig.

t

El CAMPIONAT DE
CATAlUNYA D'HOQUEI

I

La primera jornada de
resultats normals
El~ campions de la J)e.SSada temporada varen estar a punt de perdre
el seu primer encontre, puix que

aconsegwren el darrer punt uns segons nbans que l'àrbtt.re donés el Hual de I encontre. El result.at !ou:
Assocl:>.CJÓ Condal, 2; Polo, 3.
Al camp de I'Intrèptds, aquest, en
un bon 8€iOn t.emps, baté el conjunt
del Sabaaell per quatre punts a zero,
delS quals en marcà tres a la qona

de Llobre¡at. S&ut!el..iucno H. C- per
c1ru: gols a wt.
C1ass11tcacto:
Polo
1 1 o o 3 2 3
Intrèpids
1 1 o o i o 3
Juruor
1 1 o o ~ 1 3
1 o o 1 2 3 1
A . Condal
Sabadell
5a.nUellenc

1

1

o o
o o

1

o

elements del «0. E. I E. G.lt de Gi-~ Saltor, recorregueren les Cases Conrona. Els premis han estat molt un- slstorlals 1 VIsitaren Uurb saloru.
portants.
•
El comboi de seguici era. format
per l'auto de la Premsa., el de la Creu
ELS SOUS DELS MESTRES
Roja 1 molts de particulars.
•
Ocorregueren petits mc1dents sense
Els sous 1 tots els altres emoluTROFEU SANTMARINI
ments que perceben els mestres del
1. A. C. Montjuic <Ce.mpamt, M. cap unport.ància. - J. G.
Mumcip1, corresponents al mes d'~
Oascon. v. Bachero), '-7·13 : :l4
tubre, els seran abonats els dles i
punts.
hores se"úents:
3. O. E. de Sants <Gimeno, PuD1a 30, de dos quart¡, de de-u del
júl, Cebrià Ferrer>, 1-10-15 : ~6
matt a la una de la t.arda, es pagapunts.
ran els protessors les 1.ruc~als dels
LLtTIS MAS
cognoms dels quals esugum compreREUNIO DELS ADJUNTS ses entre les lletres A fins a. la c.,
La gran
l.uclUSlvament.
DELS JOCS FLORALS
Volta Ciclista a Banyoles El diumenge, a les onze del mati, El matetx dta, de cinc a set de la
tarda, tls qut ho estiguin entre les
Banyoles, 28. - Organitzada pel al Saló de Sessions de les Cases Con- lletres O fUlS a la Ll.
Ç>Imnastlc Club Banyoles 1 el periò- sistorials, se celebrà l'anual re ..n16
El dia 31, de dos quarts de deu
olc local «Avantll, ha tingut lloc a a·adjunts dels Jocs Flora.Is ri~ Barla nostra CIUtat 1 per pnmera ve¡a.- celona. Ocupà la presidència el se- de. mati a la una de Ja t.arda, de les
lletres M a la P, i aquesc mateia: dia
draria una gran cursa ciclista. L'ltioeJ
e b
1ou: Banyoles-Guona-Fi uer
nyor oaquun a ot, i assistiren a de Clnc a set de la tarde., els qui h~
Besalú-Banyoles, que comprèni en ~ la. sessió, entre altres, els senyors estigul.n entre les lletres o fills a.
tal un recorregut de 94 quilòmetres Maru Marull, Tiotore, Leandr~ Aml- laLl.
Le. sortida s'lnlcià a dos quarta d~ ¡ó, Serrat, Termens, Casades 1 Ora.El dla. 31, de dOt> quarts de deu del
deu del mati Un públic molt nom- mat¡es, Puig i SalS, Marlao Domèbrós aco!lliadà els corredors a la sor- nec de Canyelles, Rusquelles, Rosicb mati a la una de la tarda, de !es lletu~;· nombre de
Catalàn, No¡ue.ra., Puig 1 Alfonso, tres M a la P, 1 aquest matcL"< d ia
dels quals 7 eren ~"':forelssera de 26, Saltar, Rotg 1 Llop i Serut.Y'14. Oespres de les ctne a les tet de la t.arda d~
'
rasters.
1
altres fo- del despatx de l'ordre del dla. or di- les lletres Q a la Z.
El resultat de la carrera tou aquest· nària es procedi a la deslgnacio dels
1. Josep Solà, de Tordera Unde: mantenedors per als Jocs FloraJ.s del
SUBHASTA DE LLOC S ALS
pendent>.
1936. Foren elegits els senyors seMEHCATS
2) • Josep PuJol. de Piguerea (C. c. guents: Prudenci Bertrana, Joan
P tal
,
P· ·
Llongueras Jose
Rol Ra
t6s
er
que se n assabt..1tio les per.
Primer corredor local classificat· J Pul 1 'Fert'll~r
g
ven • sones a les q;,¡als pugu1 interessar
~~~~o~~~~ars1 <Ghnnàstlc Olub d~ noy, O~l!lem Colo~ ~~:0M~P~~: e:. ta públic que el dia 5 de no\em:
1
El pnmer corredor arribà a la me- l ta Solervicenç. Suplents: Joan L. :~:c~ln:ntiaa 6~ d~ellam~~ 1.
ta, a les 12'30, corresponent
Gua::;ch, Josep carner Llorenç Ri·
•
v u..... la
promig de 31'3 1 quJlometre:. per~ un b.!r ~ Eduard G1rbal ja;,une
subha.sta per a adjudicar le.; parades
Prengueren part en aquesta P~~·
Acabada la reunió els ~djunts vacanLS exiStents als lllercats de
els millors COrredors locals 1 moltS acompanyats del ~
• · Barcelona, amb exc~pcio del de la
~!!!!!!!!!!!!!!!l!_!!!!!!!!!!!!!!~~~;~;;;;~~~~;;er
~!!s;e;ny
;;or Boquerla, tot lent J'advertLOJe ~ que,
per a prendre part a 111 susdita sub•
basta, hauran, els que desitgin ésser
Hc1tadors, de const1tu1r al NegOCiat;
•
de Proveunents, des d'avu , de 10 a
12 del mat! fins mitja bora abans
de l'anunciada ;>er a ta t:elebruc10 de
• • •
la subhasta. el corresponent dlpos1t,
••• T01 Pt;RIL1..1
sense el qual 1 alt.ret conOlCl<lll::. que
I:6Ut Ptr a la ~iene tntlma de I& lloa&, el
et. trooen de ma:úte!t a les direcciOns
dels mercats respectius 1 al tauler
ANT t VEI'it.:ROL
Demaneu I'Ol>USC:e
d'an.mclS llXat als baix~;~ ~ Ja casa
&Tatult cConndeoclab al \'O&tre farm.a~utlc , o w •
ConSIStorial. no podran prendre part
&1\&ll~at~ VUu, VIa La.let&Aa, 50
a la subhasta..
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també el novell equip dc Sant Fellu
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Comurucac1ons: Autobusos !:toCa, sorttda Petayo, AutoOl.UiOS Le&
seps. Maragall, rramvtea Horta I taXIS col:lect.lus dea de la. Plaça
de <.;atalunya
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El UNIMENT DE SLOAN fa desaparèixer igualmens ela dolon
~umlttea, neurllgia i miUculaJI asrimularu Ja circulació de
la sang, reduinlla conge~tió i treieru el dolor gairebé a l'acte.

AVUI, DIAU.RTS, & lei DEU en punt de la nit.
DIJOUS, :l lu DEU en punt de bo nit.
DIVE.'IiDRCS, llill.cb de 'J.:OTS SA..."'iTS, a DOS QUARTS D 'ONZE del MATI
I a Ics QU..\.I.RE DE LA '1.\RD.<\.
DlSSABl:t;, a lc~ QU.\IltE de la TARDA I a les DEU de la NIT,
Dli,;IIIL.'iGE, a DOb QUARTS O'ONZJ:: del MATI I QUATRE de la TARDA.

diJou s
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Ouan 'f'Oitè senti aquesta opreraió i malestar que anuncien un
catarro al pit, tui una culleradeta de UNIMENT DE SLOAN
en .,un gerro d'aigua calenta i aspiri'n el vapor. Deprés, apli·
qw s, sense fregar, LINIMENT DE SLOAN ala ¡ola, al pit i a
l'esquena. L'endemà vostè es trobarl bé.

A Pedralbes, al camp del Junior,
aquest ¡¡qulp, sense emprar-se a tons,

P rò x ima
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SETMANA DE CRANS CURSES DE LLEBRERS AL
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Arengorltz, o un 'tl1tfe corredor,
ftnt-bo, en el seu lloc, Manà Ca~~~·ardo, per mttja de les bonificacians, hauria est.at proclamat carnp1ó, quan per la ~uma real o e
temps lt perLocava d'esser classitlçac en quart lloc, ja que el preced:en, per aquest ordre, Gimeno, A.
Andres, Sancho i Josep Campamà.
La classülcacló oiic•al establena
fou la segúent:
1 Joan GLOleno, protessional CU.
E. de Sants>. '1. 37. 22.
2 Manà Canyardo. professional
CF. C. Barcelona), 7, 38, 10.
3. A. Andres &l.'ftcho, prtmera
lper decidir¡, 7, 38, 53.
4. Jo::;ep Campama., primera (A.
(' MontJUIC), 7, 40, 11.
5. Llws Arengontz, prtmera, 'l,
4t, 26.
6. Cebrià Elys, primera <A. C.
Montjuïc>: 7, 41, 58.
7 Marià Gascon, primera, 7,
42, 31.
8. Carru1 Herba, 7, 42, 42.
9. Bartomeu Flequer, 'I, 42, 57.
10. Lluis Pujol, primera, (U, E.
S2nts), 7, 43, 10.
11. Emilià. A1varez, 7, 43, 23.
12. Joaquim 01mos, tercera <U.
e Barceloneta), 'l, 43, 31.
13. V. Bachero, praCessiona.l (A.
C. Montjuïc> 7, 44, 3.
14. Francesc
Gascon. primera
cA. O. Montjuic>. 7, 44. ~15. V. Ceb!ià. Ferrer prlmera. <U.
E Sants>, 7, 45, 20.
16. Emili Rames, tercera <P. o.
Manresana), 7, 48, 55.
17. Josep Batane, tercera (A. O.
Montjwc), 7, 50, 57.
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0'25 Un esquerrà del 6 . •• ••• ...
0'25 1 Ricard Vtlanova .. • ... •..
0'25 Lluls Leon ............ . ..
0'25 Un ex-presoner ...... ..... .
0'25 I Un , company de cautlveri
0'25 Joan Martl .. . .. . .. . ... . ..
0'251 Marcelli Mascaró ........ .
0'25 Jo:,ep Prades . .. ... ... . ..
0'25 J. riota Ls . .. .. .......... .. .
0'25 R~cn Obiols .. . ... ... . ..
0'25 Am.oru Pons . .. .. • ... .. . . ..
0'25 Joan Agut ...............
0'25 Joaquun Martt ............
0'25 Jo¡,n .l::lullarocs ........... .
0'30 Ramon ,Serena ........... .
o·ao Josep Claret .............. .
0'60 Joaquim Pujol ........ .
o·oo Bertoal ... ... ... ... . ..
0'50 Cepla .................... .
o·:;,o A. Serran o .. . .. . .. . .. . .. .
0'50 Josep tial~ .. . ... ... ... .. .
Uu uh. ~~.;.i Vell ...... .,,
0'50 lJu matr1moru tort.........
0'50 Jmm ::;erra A"ut ...... . ..
O'~U France:;c ::;erra Agut... .. .
0'60 Joan Alt:glt: .............. .
050 Ant.ont Mujol ............
o·ou Üldac <.;octma .. . .. . ... .. .
O'bU LlU IS l:hrreta ...... ........ .
ObU Agustl f orLIeh . .. . . . .. . .. .
o·oo Ramo!' valobart ......
o·:;,u Joan Bastardas... ... •..
oóO Miquel Hali us ..... .
O:>U Jo.-.ep UaVUlS ........ .
OoO M1qucl <.;reus ... ... .. .
o:>0 Joan Tr1stany ... ... .. .
obU MarceHt tt1u ...............
o oU Ramon Oultart........... .
0'.>0 Josep Pey ... ... ... .. .
o·ou Josep rnscos ... .. . .. . .. .
O'bo un ablssullst.a ............
1Un eWop1::;ta .. . . .. .. . .. . .. .
l ' - Jo:;ep N .................. .
1'- Mlquc1 lo'abregas .........
l'- ¡ OelesL! ColleU ...... ......
0'50 Emili Homs ... .. ..........
J. G ......................
Ramon Bastard as . .. •.. .. .
Pau!i Gallndo .. . ... ... .. .
J s ......................
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La gue rra d ' Etio pia a Eur opa i a l'Af rica
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sobre les nego
Els ita·lian s han

•
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La gairebé totalitat d'Estats han acceptat l'embargament
d'armes, però únicament onze la prohibició d'importacions i
exportacions. Ahir a la nit acabava el termini per a la
comun icació

.t\ia· j

d'aigua
penc~rin

1

1

•

la sev a o ens • va als dos fro nts

La resposta frw.nceaa no ne. estat pu.
bllcada encara.; però sembla que es demanen quatre dtes dc t.emps en l'avl.ll
per a l'ap11cacl6, per 1& qual coaa es
poL calcular que comenl(arà el 4 de novembn! com t.l més aviat.
Els Governa c:!e Nova Zelanda I Norue·
¡a !Ixen la data del 15 de novcmlore,
)A'r la qual C068. es creu que el Comtté
de COOrdlnactó acordan\ &pUca.r-les des
d'aquesta data.
Al Secreturtat de la S. de N. es de·
clara que s'ha rebut 1'&dbcs16 de 38 Estats a l'erubart;:(l.IJlent d'armes; la de 20
per a les sancions financeres: la d'U
per a. la probtblctò d'importaclo us d'lt.à·
U&; la d'U per a la proh1blcl6 d'expnr·
taclona, acceptant lea dues propoa1Clons.
Aquest& palsoa 66n: mlglca, Anglaterra,
Estònia, Fr-d.uça, Guat.emala, Libèria, Lu·
xemburg, Nova Zelanda I RUssl&. ~ls ea·
tats dee;tt¡en oferir-se
compcnaa.clona
mUtues per a mttlga.r ela perjudiela que
es derivin de l"apUcació de aancJoOB.

permetran que els italians
fms els volt.1.n u; ~·ugau~n.

Als ( LiUptcs elS ta mt.-¡i.J. ¡t ... ..: ....

~-'

frase Uc .11USS4iuni de que eU no es
cap cu-U;,;ccaonao.or ue ueserls, assenyalaut que tot e1 q¡.¡e eú i tes se~t:!ll
tropes u ... u couqueru. uns ara no sou
res mt¡, que ue,e,·w;.n
pt.ux <:t•Uf .s.qu~s" ¡.; ... ulat u troba en
un t..:uGuy wuu. d.uu.p..e.
Es oiu en aq~ , ~d.·CJ.pilal q ue ets
info1' tnWI que e:r. teuc~ p<.~..~oo::.u " ..e Ol·
versGs gl u }ls Ue , <ha. ES..¿L..-ua ue !'eKerc.l u.aua ha¡u,.,;,'.!O 1.1~ H'a.ve..sar el
nu .d:u !'·aras. que preu les a,¡ues
FRANÇA NECESSITA TRES DIES
det riu Takkaze ... t!l e .. 1-o ...... - .......... ~mil
PER A POSAR ORDRE EN L'A·
tes t.·ópes q~e cuml.,.d ..." eJ h ..:. :Styum
PLICAClO DE SANCIONS
i que ~queslles no o1a·.areo gaue re-Paris, 28. _ El Govern francès ha. 10111 •
sis...eucía..
el tat. quatre dtea mea, a pa.rttr de la data
l!!u a.4.uest avanç, darrera mateiJ. de d'apUcacló de sancions econòmiques
,
les ti ..V>!S aau.:.Jtt~ ill all.!.\·cn eis eu- amb el n d'assegurar les d.atlea necessà·
ginycl'S i obl'ers que, a maba que s a· rl.ea per a. l& redacció promulgació del.a
nava guanyant \.eneny, ... u.&..:o~·-!·~u decreta pela quals es1 posarà en vigor
una c"nelera, per \al que eJ nou llOC per part de França dels acorda 1nterna·
r.¡uedt:a aut.Oma.t.aCOlment c;......... ._..u. amb clonals.
lis ceutrr.:s de pt·ove•ment.
1
El Govern ba, en efecte, d'actuar per
EL QtJE Dl u EN ELS ITA· decret, d'acorel amb lea disposicions de
LIA!'IiS OE LA SEVA Ui-EN- la Ue1 de Rat1tlçacl6 del Tr&ctat. de pau,
SíVA
que expressa.ment estipulen que no serè.
Asmara, 28. - Els periodistes que necessari cap vot de nou atorgament del
es t.roben en aquesta segueil:en to-- Parl&tnent per a complir ela convPnta
punt. amb ai¡unes dificultats per a adaptats en el Pn.cte de la socteta.t de
fer informacit.. Per aq,Jl sl mol.tu no Nacions.
es pot sabe·r 'si l'avanç, efecuat eJ w.s-1
sabte per les trupes oel general 8u~
L'A.PLICAGIO DE SANCIONS A
li, es ex ..ens o rt.UUl,.
ANGLATERRA
1

~~~ :~~rad~~~~m~:~e~ ;;~g~èd~.~~:;~ ~cn:O~cW~; n:::rês~·a;:~~b~~~n~~~ m~tAJ~m:~tc~badec~~::~~~l!Uf1:t
~.;~opq~!tà
si~~~pa:~~ P:~o~~ q~;0~5~ :-!~n~l~:.è ~o!!,c:~~ ::~a~ ~:~:~ ~e~: ~iu: ~~~~rapr~~gttu~~~t.Lb:v:tç b:~
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ACORDS DEL CONSELL DE paren el dissabte passat el Uogarret
LA t:ORUNA
eliopic d'Adi z..;etas.
Addis Aoeba, ~~. - S'ba reunit t1
Les au torita is lWWlnes eliw.:men
Coru.eU de la t:oroua, amo a~tsl.ên· que ta presa d'aqu~-. poblet es un
da d.'algua& <l-Nc~u•~> ç.,.H ... ü6LCS l so-- triomf molt imporLant dels ítahans,
ta ta presiaencta ael l'oot;J:;U:i. uespres
IJN RAS DE LA .t'AMíLlA
4e Uargues aeiloerac¡ou s, es va acor·
DE
SI!:YUM AL COS'IA'i'
uar \.rawelre wstt·ucc1oL.s al Kas se..
DELS lTALIANS
yum en el sentit que otere1xi t.a ma!Wma, U. - i!.s dona molta lmpor•
:~~.una resis~enc.a pu~li.He a les coium- tàncta. a Ja submlssio
tt:~a t·w.:a...nes ttahanet!l, que avauceu cap a
ment pel Dedjaz Atzenaha Abraga.
kalle, capital del 'ligre, 1 ensems coEs tracta d' un cap que pertanyia
mu.u.car·u que no ...d.:nsi la ciutat a la falllli1a de TrelJ.in 'Biet, que du•
fins a un terme 1mposs1ble.
J 1-ant molt de temps, en el p.~.ssat,
.l!;n aquesta. ca.p1t.aJ, hom creu que cap dt: Schire: El pare de Dedja1fou
es
les forces . abissuuu que h1 ba al propparent del Ras Scyum. La denord de i\lakaU.e, son tiUficients per t,e.ncló d'aquest. cap :.sseguia. ~ JLà,..
a poder aturar l'avanç nets 1Latiaus. lla. l'adbes.o d 'aquesta familia QUe èlS
Hom ert u Lambe, amo to&., que de· molt important 1 confirma el u..-. ut!!"
pèn del Ras Ka.sw, lew torces ael qual que existia entre les tropes cowba·
encara. són darrera el rJU '.lakal!i~ knt.s del Ras Seyum.
Si aconsegueix eJ ttas Kassa que les
SEM8LA QUE ELS .E'IlOseves forces pt·eugum contacte amb
PICS
NO
DEFENSAR AN
lr:s del Ras .. Seyum, les probabllit.at s
l\lAKALf;
d'èxit augmenten consiaerabl emcnt.
Addts Abeba, 28. - Es reben n9Li·
E.L PLA DELS .1:!: '1' HJ~.I C.:S · etes de la població civil de Maka.te,
ES. OPOSAR·Sl : A L'AVANÇ 1 qua ban evacua Ja ciutat per OUb't:S
DELS JTALlAMS
trameses des d'Addis Abeba. Hi ba
Addis Abeba.. ~- - Ha. arribat a. 1 el proposit, segons es prueu, de uo
Barrar el g>eneral ettop Nasstbu, el defensar la CtU\.at contra l'a.\'an~¡t oeLS
qual ba fet int.eressants decUUi!.C&UU.S italians.
en relació amb els preparatius que
COM HA VIST UN CAMPA·
tenen realitzats ei.S caps aotsims per
MENT ETIOPIC UN PERJO.
a oposar-se, en la linia Sud, a l'avanç
DlSTA ESTRANGE R
dels italians.
Barrar, 28. - Un periodista ha viEl general Nassibu ha dit : ui\te'n sitat el ca01p etiòpic. Al comença-

DIMARTS, 19 O OCTUBRE DEL

a

r:~~a11b1 :0.~t-d~'Rect;n:e~itd~~~
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Cente11ars ne guerrers etlops junl e.o. o llur cap e¡ general Gugsa. gend re de l'emperador
d'Abissini&, 11
rendeix als Italians El general Gugsa tou nomenat governador de la provlnc:ia del
Tigré pela ltall&nL
Els guerrers de Gugsa acampats als voltants de la fortalesa d 'Adlgrat
<Express-Fo to.)

LES NEGOCIACIONS DE LAVAL

sancions que en milloramen ts lnter·
nacionals pròxtms.

SEMBLA
QUE
ANGLAprohibit fer empréatita o avançar crédtta
ESTAN PREOCUPA TS PER
mot. energ ca 1 pusstb.Wmeu t deli· seu. Heus aci com explica la visita: efectuar-fo
sota la pena de dos anys de pre.
TERRA HA DIT A ITA·
una tmgad4 de ucanuses a Jt.àlla
el
pagament
d'una
multa.
d'a.mbLA
SITUACI O
nitiva. 0:-...vant tk;,, a\luuotJaiJJes ar·
ECONO· ,
66 0
uVoltat d'oficials de l'E&ta.t 1\lajor negres)) al comandame lit oel genel'al dues
0
LlA
QUE
PORTI
LA SEVA
coses a la vegada.. També el Conl'f"U
MICA
maments italia.us oposarem l'iHimi- he 'Vlsit.at el gran campament mili· Diamaudi.
'
Ac¡uest.cs
PROPúSTA
trupl.,,
abanoon- prtva.t en la seva reunió ha. prohibit
AL COMITE
t.at patriotisme i valor dels exèrcita tar de prop de Djijiga. Les tropes ren les po~iclons
Roma, 48. - Als centres polltics
establed..es en Jd. l'exportació d'armes, material de ¡uPn'&.
DELS CINC :¡ NO ACCEPd 'Abissmiall.
maniobrare n amb t.ot el material munbnya
it.t.11ans hi ha. ls 1mpresstó que !b6
TA
L'AJORNAM ENT
DE nt>gociac1on
, L'es~entat cap ehop ~a ategi~ que Posseeixen cano':ls ~rlikon, ~Hra-- Adi Nefas, Sa:waia¡ 1 v.. 1en .ui'•ü•'"" a 1 a.ntmal& de càrrega lll mateix pala 1 ea
s diplomé.tlqu es portaa. D!:<:S qu.d:te quuomet.rt:s castigaran les tnfracctona amb el pagaLES SANCIONS ECONO~ objectm actual dc 1 exercit abtSsini Uadores Hotschhiss 1 mt.endencJ.a en del
lloc de sorhda.
ce~ a cap aquests dies per a la tsc>
ment d~l trl.ple valor de l'objecte exoor·
es oposar-se amb totes les forces a ('amions. Els campament estan perMIQUES
El fet que l'<H•auç J'hagi dut a t.er• t:l.t 0 amb .una multa. de cent lllures
L.1ci6 amical del con111cte italo-ablsla invasió total d'Etlopia mitjançant _fectament ~tcam uha;'-Sn, ealJra\ i ..,guç ,~.me_
Un COnti ugt Dl 1.an rClÍUJt, fa SU· l La. d3.ta. (i•en~~a.da. en VI!;OT de lea ~n·
Londces, 28. - Als .centres poll- smi h~n fracassat.
una conç_eQ.tració de tro~es que ~ .el terreb.y'"'ès aesert.
• . ~..,
.... l ·po~ar que no ~s tractà d un movi· ·, etens ecotl.Òrn!qu'ea serà n~ad& tan Ulat tics f>el;l . jnl'Qru~ats _.es cteclal"a _q.u1t
consideren que Itàlia es trobarà.
fensaran- -valcntment 1 estorçada l'O·
Tot i 'que e-l calor era es.cesiu. les ment geneml smo, mes aviat. d 'un com doctdetxl
et óomttè de coordlruu·ló èurant el ~~:weeli;-end» s'ba trebaUat virtualnient assetjada econòmica.gade n. c<C~l evitar -:- ha. dit - . per tropes demostraren cran. valor GJJÇanl f movimznt
d'ex,plorac1o
prelunau.tr per que es reunir~ el 31 d"oetubre. Es cre~ h JOlt a Downlng Street. Han estat ment
~ts els mltlans que els Italians d&- els exercicis que duraren prop de &is a un avanç
dlntre pocs dies. 1 que això
.a uib tota reg.a.
que les ~tes 68.Dctons entraran en vigor examinades detmgudam ent les pr~ ¡:,odrà
nm un ~as mes entlà d'<~:Questa zona.,, bores.
reportar ei ramonamen t dels
UN
Pt.JhOl>lSJ
.t\ E:SPA· tmmedtatarn ent.
Despres el g.:ene.l'al ettop ba. fet. la
posicions
Es féu un aixecament general del
italianes referents a l 'a· uueviures, aiX1 com dels productes
N rOL AL FRONT l'l'ALIA
següent manifestaci ó: uJa hem. d~· camp, t retornareu ll"S tropes al lloo
dopc1ó d'Wl acord relacionat amb el 1udustrials tals com el combustible
Asmara, 23. -:- Un p~u'"""'sloa espa-m oslrat que ~om capaços de reslSttr de sortida. En aqurst.a vi!¡it.l, anava nyol
ha rec~.ou.tt. 1 transmes 1a. :...~o.oeul
per als ferrocarrils.
SUlSSA NO ACCEPTA LA PRO· c·.mflicte ttalo.-et.iòpic.
ets gasos vcrmosos: e!s ~vi~ns__i les acompanya t d'un periodista .de l'A· inl'ormacio:
Segons sembla, Anglaterra no na.
HmlCIO D'Il\IPORTACIONS ·
1
metrallador es de l exerett tt~ha. El ·1 gèncb Reu ter i hem estat, fms ara,
uEm ~l·obo a. A.mabauger. altura
BernA, 28. _ S'ha reuntt el Consell P'&que manca ~r demostrar - 1 el que 1 els únics periodistes que ban acon· 2.900
metns, uallllla. po:..tc10 conquen· dernl suls, 1 ha acordat declarar rern· ~~ce~~;è,~~iarecusat les suggestions
nosaltres. terum gane:; ~e d~m~trar SC(Uil visitar un campament proper da p;er la
columna ~d &c:tl.er~• U.L{"O.J, 1 bargament d"o.rmes, municions 1 tota
-, es Sl podem restst1r també un a Djljiga.n
on va.tg passar la mt mvatat J.~•:r. ofJ. classe de materta.l -de guerro & Itàlt&
Sembla probable que Anglaterra
1
ata~ ital,ja en ~alS.sa i sl.podem re-•
N.als, que m•a(aJagarc o ~P•t!nWda.- Abl&BJnla, d'aqlrd amb l'adhesió sui.S&a lr..dtcarà, tant a Mussolini com el
P_CU.tr les. ta~ d1cutidcs. u~utats motO"
Lava!, la conveniènci a Que les se- I
ment.. }..1 ,eneraL f'.u·c.o 6iroil es des- al prlce\pt estrl.cte , de neutralitat.
l'&tuules I les forcls dtSCJphnade s en
cendent d 'espanyol~; ba est.at orgaEncara que no ei té 1ntonnn.ció oflcial <es suggestions arribm directamen t !
extrem que els italians ban portat al
L A V E R I T A T
nibador de l'enrcit llt: ll:.~¡u.uJor. El se sap que el eohsku s'ha ocupat tam~ tt.l . comttè dels Cmc, que encara¡
!los t.re pais. Els generals eti';'pics. Uns
sobre el CONFLICT E
terreny per on avancen le:; Lropes es de les sanciona econòmiques; però aem- e:ustetx. .
1 tot el general turc Wahib Pasha,
Roma, 28. - El dissabte a la nit
ITALO·ETI OPIC 1 LA
espadat., gauebè maccessiOae. Ha estat bla que s'ha 'a.eordat en prlnctpl prohtTa~bé h1 ha la creença que es pubhca un decret mitjançant el
que tenim al nostre servei, eskm pleSITUACIO
INTERNA·
conquerit
¡,eose
gran
a·~~~c.u..:l4.
Les•
blr
1'exportac1Ó
de
determinade
s
prtme·
nament con\•ençuts que el generat
perit d e les tropes és nntniUorabl e; rea ma.tèrtea a. Itè.U&· però amb relacl6 a Oow.rung s.tre~t ha refusat les recta· qual es feta. una nova consignaclo
Grazziani ha de fracas~r eu els seus
ClONAL podreu conèixer
estan animadtsSill les.
les tmportactona d'ÍWla.. Sulaaa propo- mac1ons 1ta11.anes demanant un 1 cte 414.000.000 lires per a noves coll.lr
proposils. Tant a Europa com a A·
escoltant cada dia l'lNile presenciat. cwquanta subDllS- sq.rà un acord sobre baaea de compen· a.10rnament de les sanctons econo. truccions navals.
mèrica twea:an una bOc-presa en sabtr
TERESSAN T!SSIM NQsiov• ck petHs caps iuw.;c:u.es, a,.ahli s&c16, segona les quals no s'efectuaran miques tins que no hag.in acabat \ Aquesta. orgamtzacló s'estén a tres
que I~ pouerosa lta.lia rr~cassa en el
TICIAR.I EN CASTELLA
a la. gent:us¡tat amu \i .. o:: e.s ha w-~c-- pagament& a ltè.lta per lmport.a.cJons, sl- E'n un sentit ~ altre les negoc~ pressuposto s navals. Per
al presstlseu ml.( nt ae cou~¡uertr Ja àeb6.1
qae es transmet çs.da nil,
tat el comandame nt italJa. Aquesta nó que. serien abona.d.ea en e~;pèclea, c.ons en curs.
! posr. de 1935 a 1937, un pressupost
i pelita Etio¡Jtal).
a un quart a•on¡e, (ona
conducta. coutra.sta amn les ""'l~lUII.l!. t a.txi s"a.conae¡ulrà que ItàUa no pugui
El senyor Ed,el).. que sortirà de- de 103.000.000 lires, 1 de 1937 a 19a3
P~R ARA NO HA COMENnormal de KC .• 61 o-me
de que toren ob,Jeete ._..., ...,_.w.cu¡, els efectuar compres a. a.ltrea paisos amb ma passat,
ÇAT L'OFENSIV A
dtmecres, cap a Gine- un pressupost de 26.000.00 de h.res
italians
els
pa.¡-a.ments
aula6o6.
Addis Abeba, 28. - Fins ara no
bra, hi portarà !'encàrrec dei seu
tres~ 491), des de les
segons un altre decret publicat
Es wnfirmen les oouccu~r.s.CJoUJt de
s'ban confirmat els pronòstics que
Govern din.sJ.Stu, llCOSt1 el que mateuc temps que l'&ntenor tambe
emissores de Roma. Mt
to¡cea abissinies als voltants de nta•
anuncien per a avui una ofensiva ge-LA CONTESTA DEL GOVERN oostl», en l'execu~ló 1mmediat.a de ha estat creat un comaoda~e
18. 1 Florència.
kallé; els nucliS mes importants són
nt na.
neral italiana. a t.ota els fronts. A·
NORDAMERICA A LA PROPOS· let-t sanm?ns economique s, cosa que, val
a Amba. Alagi 1 domineu l'I cam1 de
independen t per a les Wea del
quest avanç estava relacionat amb 1
TA
DE LA S. DE N.
St'gons
caravana
s
ès
que
prev1sta
mena
en
a
Addis
Ja
Premsa Dodecanês.
Abeba.
l'aniversari de la i\larxa dels Camises
Les darreres uuuc1cs ~.~u:u que
Ginebra, 28. - El ministre a.merl.cè. a
Negres so.bre Roma, que es commeELS
ITALIANS
VOLEN el Ras Scyum es a Amba Ambela, Berna ha comunicat al president de la
mora avui dilluns.
Londres, 28. - Un ptriodista ame- lloc
a Ja gola del massís Tem- eonrerèncta de Sa.nctona Ia couteata.ctó
Del front nord fan saber que a• n cà trasmel des d 'Harra.r Ja segilent bien,situat
prop dd riu UeriJ>
dels Estats UnJ!.a a l& demand.& de 1& ensems,. que entre França 1 Anglaquest matí hi regnava la pau mes mlurmació:
L'ALLIBER At..aO DELS ES- SOdetat de Nadom respecte l'actitud
absoluta.
11Segons noticies que arriben a a.
ULAUS
d'Amèrica sobre les sa.ncJona en el con- terra hi ~ bon acord, 1 born ateBema, 28 - No es coneixen en'.fam be bo Jan saber d(•l front sud, qU<eSta capital. els italians avancen
gt:uc que 1 elabOració d 'una polluca
Roma., U. - Una informaciò Ita.- ructe ltalo~tJplc.
cara les xifres oticials de les elooon diuen que Unlc.J.mPnt s'adverteix cu direcció Da.gaburb, 1 els llocs d'a· liana
rebuda del troni de lou.wuat., asPel que ea re!erel.x a.l desgraciat con- cvmuna franco--brità nica es troba
Roma, 28 . _ Nodrides salves d 'a.r· Clons geners.ls celebrades ahir a
activitat constant eu J'a viaciò lta· nnçada son bombardeJa ts sense piP• 1'-&'Ura que
a Eutiscto. ciuta~ Ue prop OJcte entre lt&Ha 1 Ettopta. -diu el co- rres avançada del qut: se suposa ge-- tiliena ban
liana. De totes maneres, les noticies tat pels avions italians. Ara es diu \1.1100 hab1Lants,
anuncl.at avui al poble a Suïssa; però hom creu que el ca.municat--,
eren
desitJaria
esclaus
ter notar que el ~eralme~t. .Atxi ho afirma, entre u.l· tot Itàlia,
un ~¿ui.u
del front sud, cal ...ccc,.. •.•u-lt:a amb to. que la columna principal del gene· ze per cent.
el
Xlll amversan de la ràcter de !actual Consell Nacional
Govern
dels
Estats
Units
ha. realltzs.t
ta mena de re. serves, puix. que, amb ral Grazziani na entrarà cap a \Vebw
Diu íambé l'intormaciò que en tu es!orooa PQ68lble. tina ara per mttJ& de t.~es penòd1c.s, el «Daily Telegrapmt Marxa dels feixistes sobre Roma. seguirà sense alteracions.
motiu de dificultats d'ordre tècnic, Shebelli. sinó que bo farà des d'Ual· oficines d'aUiberacio
u
~quest
mati.
Aquest .~rlòdlc afe- Amb aquest motlU, l'animació a
a·esc.a ....i esta- con!erènctea. lntentll oficials 1 notes C11De ~87 llocs que es disputaven en
llas de fa U. hores que hi ba comunica Ual cap Jijiga. Els etiops, sense im~ bleJ·teli
italians a ú.t.~u .ba t,m. plomAt1ques, &lxi com decl&J1.clona oti· geiX que aquesta politica. comuna aquesta capital es extraordlruU ia.
relecc1ò, els SOCialistes n 'han obtin·
c1o inbalambric a molt defectuosa amb mutar-se pel bombardeig , no volen gut llocpels
1
cerimònia durant la ciala, per & conservar la pau. Pero com es refer71x tant a ,les sanc1ons com 1 Fàbriques, tallers i comerços han ~ut 5~, els mateixos que tenien en
Gurahai, d'on no es te cap noticia t er cap canvi en la posició de les se-- qual s' ba tuta;
dirigit una al:locucio als in· que les hOIItWtats han començat entre ':1. la qUes~ió de 1 ajut mutu a la tancat llurs portes a. tot ltàJ.ia. mol· 1&ntenor Cambra;
i l'imica comunicació r:ipida que bJ vea torces fins que vegin de cert e.l w,e.nes
els liberal.&. 48,
1
i se'ls ha expUcat. J'abast de Ità.Ua I Et1opta. ela Govern dels Esta~ Medlterrànl& .
t.lss1ms actes han emplenat aquesr.a contra 52 f'D l'antenor; els conscrha a.mb aquesta zona és la T. S. H. canu que volen se~lr eb invasors.
l'ordte d'allibcracio promulgada per Units ha ret pdbllc. per Lmpuls propi,
El
cDally
Telegraph»
acaba
dient
jornada
decretada com de gran tes- vadors, 42, contra 44 en la Cambra
PRESA D'ADI NEFAS
Sembla tambe que els defl'DSOMJ les autoritats il.aUanes. A a~uesLa ce-- 1'acord de mesures de prlneipl, amb el que
els Governs de Paris 1 Londres, ta nacwoat.
Roma, 28. - Segons referències de selan dispos.o.ts a Uwtar a1etrl.S&a· rimònla
anterior; els camperols, 21, contra
fi de no veure'e embolicat en el con!llct;.e,
ba assistit el clericat local.
i
els
seus
font oficiat, Iu tropes italianes ocu· dament per la possessio dels pous
homes
d '~stat, treballen
La rmctació del XIV any de l'Era 28 anteriormen t; el partit de joves
Acaba dient aquesta. versio Que eu però per a contrtbulr, per altra banda.,
en
estreta coHaboració .
!eix..lsta na dona.t lloc a festes i ••~>' camperols, t, contra 2 en l'anterior
le¡ rones, cucara no sot.meses a lla• a calmar ela beHtgeranta. El eecretart
lia, algueix. propagant--se el propo&Jt. d'EIIt.at, Mr. Hull, dóna compte a contlA PARIS HI HA UN CERT 1 tes .de to~ mena, or¡arutzats vel Cambra; els liberals
conservad~rs,
de fer acte de submlssio en se.oyal de nuacló, de lee meaures preaea nns ara
RECEL A CAUSA DE LES partit lewsta.
6, ¡gual que en la Cambra antenor;
satisfacció per les mesures admini&-- pela Est&te Unita. Oeepr6a poaa de re1
NEGO CIACIONS.
La cap1ta1 d'Itàlia sembla Inunda- elsDuttwel tler, 7, contra nin¡¡ú ankaUves que adopte-n els it.alia.ns en lleu que lea mesure. cua.rden relació lm·
da per un mar de banderes amb ei teriOrment.
mediata amb el conflicte, 1 tenen ben
les zones conquerides .
Parts,
28.
Les
negociacion
s en- signe dei Littorio.
Els socialistes, malgrat els grans
EL GliM:.KAL BADOuL.lO en compte Iee condiciona partleula.rs que trb Roma
Londres 1 Parts 1 Lonesf0 rços
U
ts
eón ..rectes a aquest& actitud. Aquesta cires troben algun recel
CAl' A ITALIA
entre els
Aquest
matl
s
'han
aplegat
a
la
.
rea t.za • 00 ban acunee·
l\lassaua (l:.ritrea), 28. - A bord -prossegueix la nota- n l"exprustó in· penòdtcs franceSQS, que obServen plaça Veneua,
davant eJ. Palau d'a~ ~~=~~:S.~~ri~~s que temen t:n
d'el paquebot uCoute \"erde, ba em· depenc1ent 1 destaca.ble de la polfttca del
barcat ca.p a Itàlia el cap de l'Estat Govern del.a Eataa.ts Unlta; 1 e.xpreasant ¡>ossibles dificultats per tal com del ~sL_no:ile-; r~:ldce::ts!e !g~ ! La sorpre~ l'ha donat et nou par·
Major ltalia, mariscal Badog.lio i el l& seva voluntat de no prendre part ,.n costat anglès sembla que hi ha. m- als quaLs et Duce cliri.,.l una y¡· b~-, t.lt ~uttweitter,
que no tenia cap
subsecret.ar l dei miJli.stui de la Guer- la (I'Ul!rr& I de no contribUir a la conti - t.ransigencia ..
aHucueió
..
.. ..... J de diputat en la Cambra anterior.
nuació de la &Uerra. el Govern dels E.
ra, senyor Lessona.
cL'Oeuvre» creu .saber que l'amEs un partit essencialme nt economic
tats Unita a.pUca.rA l'esperit 1 la lletra del
El dictador ltA!ià digué entre al- . I labota per Ja millor dlstribuciO deia
Tractat de Parle 1 d'altres comprom.IIC* b&.ixador d'Anglaterr a ba comunicat
"l
&eu
•
Govern
que
no pCKlria, ara tres coses; .
e.nven la pa\L Ea compromet a contriproductes i ellmmacló dels mterme·
buir moralment, en el possible I prè.c-- COOl ara. prendre en consideraci ó
•Començar~ el XIVè &IlY de l'Era diaris. Porta. el nom del seu tunda.lE'S
propostes
Italianes.
felXlSt.a amb t¡ual vaJor amb qué dar.
t1cament en el ma.rc de la seva polittm
ee;trangera, • la realit.zac16 d'a.quesc n.
hem acabat el Xlllé. L 'any XJ.lle
PRI!'tiERS Sll\lPTOMES DE SAN- Conttoua
A ROMA SON OFICIAL· s'baura caractent.za t com el d'Adua
amb un tntert:a ple de almpa·
CIONS
MENT PESSIMIST ES
venjada.
tia eU e&forçoe aill&te 1 en coopera.c:tó
1,!
Nlpot.. 28. - Han començat a notar- de lea altres naclona
per al ma.nten.t..ment
Roma, 28. - El senyor Mussollnl
ee ela pr1men electe• de lea eandona. de la pau o envera
Les
predlcaclon
s
per
a
l'any
XlV
la
localltzadó
de la bl. telegrallat el minlSt.re Italià a són unànunea. lta.ha oabra gU&r<t~<r
En e!eete, da- oom.P&DJ'ies de navegadó auerra.
1 La seva red.UCC16.
Addla Abeba, ara a D¡lbout~ 1 l'ha el seu lloc amb tot t totes 100 besbrtt&niquea. dues d'bolandeau , una de
~-- ,
ttlicit.at per ela seva actitud valenta tllitar.s».
Japoneaa. 1 una.. altra a.nglo-q:ipda , han
A.C~.U,a.., 28. - Els camper~ &U·
d.ecle11t que e.n el aucoeaatu e~ eeus ni·
LES FABRIQUES D'ARMES 1 orgull05al. En dir un _pericx11sta oJ 1 Resulta interessant consignar qu~ ~~~:S
son amos de Ja re¡16 de
D . AUS'rR JA 'J'BEBU I EN portantveu ut!cl&l del mmlstert tte les ambaJ.xades
:r.ella no facin eacala a Nè.pol&.
1 Leg&Clons tamDé
g ·
r
PE& A UALIA
Relac1ons Exteriors que ca Londres han endomassat aquest any llurs se.~tr=
38 ESTATS APROVEN L'El\IBAR·
t ~~~d~ ~~es~;
Londre&. 28. - El .na.tir Telegrapb• i a Paris hi ha cert .recel sobre les balcons.
GA.MENT D'ARMES, 20 LES dlu
.
1s
dLSCussions ...·eferents a la baralla, tl
L'ANIVERS ARI A L'ERI· ritats xmeses per -:aver protestat e
SA.....-CIONS FlNA..'~' CERES, 11 LA ques que lea flbrtque. d'a.nnu auatrfa· port.antveu
J a1m1.1ata treballen a ple re.nd:imenc
ha declarat: a Roma.
TREA
Japone506 contra 1 empleu de forc:
PB.O.UlBJCIO D'IMPORTACIONS per
Asmar., 28. _ S'ba celeb t
I 11, EXPORTACIONS I IMPO&. fetutalperd'executar xe. comande. d:"arme~~ Lambéo.
regulars a. Ja zona desnulltan" "'d
ItA.Ua,
g ......,...
28.
Er '
•
.
ra
TACJOl\S
a
Els cercles xinesos de peqwn I
.. ~
A
poc
a
poc
va
ltre&
El
papment.
1
aruver.san
1C&U1
de
a'ba
la
e!ectwtt
marxa
de
f
eital
Tientsin segueuen
Glnebra, 28. - Aquesta nit explra ei
fonent-se 1'65PU&nça d 'una pròxima xista 50bre Roma. El vlce-t'ovem a. tud el movlment amb erao tnquletorma
que
~
paquet.
d:'a.ceto011
aua·
term.ln1 donac ala &\a~ membres de la
autononust a de dl·
&Oluruó del conructe !talo--etiòpic. dor Mr. Scabelli ha LOB.Ugurat ofl- t.a reglO.
s . de N. pe:qu6 eonteatln sobre la da.t& irlaquea que esta.Yen abans a poder dels
que eatan dlaposade.s a posar en vl&or Italiana, b&o PtMa.t a poc1er d"Auam&. L'opínfó italiana s'ha posat en - cialment la nova carreter& per a
Toquto, 28 _ L'exèrcit japonès dE'
guàrdia contra el caracter ttliCiós autowóblls a Massaua.
lea a.nciona econòmtque• contra n•·
Kuar mg oa decidit d mterverur a
11&.
ae les Informacton s ngleses SObre
Xma'-Jel Nord contra els dlft¡eDLS
La resposta brttA.n.tca ~ utat pubUt.. negOC18ClOUS diplomatlqu es, Ul·
~
del movlDlen• autonomlso'd.
cada a.vui, 1 e.n ella no es n:r.a data, la sense dolors n1 perill et pertode
. formaCions que - diuen - estan
L'eWcit de Kuana:t.l.DR esUme que
qual cosa vol C11r c.1mmedla.ta.me.nb, Ja
suspès amb
ILflu~ClBdes per la campanya elec,.. suspesa. tomarà. ràpidament amo les sols una. cooperacló
que fl5 declara que el Govern analêa ea·
c.smoecu nu.r
t.WBl
1
per
una
veritable
colla»
gi·
famoses
t1 d.lal)OB&t a. aplicar lea C115po&ld®a; del
japonwa lmpedtra la tn-r..&ó de Itt!
p E R L ES f E M I
nebrina,
però
que
cal
comprovar
que
P
E
R L E S f E M I
CoalJ.W 4t ~.
provln01ea de lúna lel Nord pel>
a Analat.on& bom peo.ea mea en JU
~ e.xucita rol¡:a aiDelcJt.,
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AVUI, A LES DEU, CONSELL DE Mlf'\IST. éS

considera
,
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Oespres ae
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cr1s1 ministerial

evitable
.

sess1o d' hir,· és insosten.ble la situació del govern

.lv ... r-IX! e.:.orwat deguaament
l:rvH.l pronuncia paraules que no t'!. el let d'esser jo el qUI valg a.ssenya- sen
s absolutament fa.lsa. Des1
senten 1 el senyor ABlLl CALD!!.:- llar el canu que s·na !oe¡¡wt per pan Creu que es prec~: que es senu ta&
prés ve l'expedient de la Otrecc"J
vta rebut.
wteressat.s per tal de puder ooraJ
R..ON les re!u:>.l enèrgiCament.. s 1m- de tots elts, no puc cailar ara.
"Straperlo"
El senyor FUENTES PILA: ¿De de Seguretat en el qual hgura la de
1 senyor Escalona que assessora 1
:u en l'inlorme que el joc es dels qw?
En pro~r que ~ consutul~ una en consclèiiCI~. L no neu uc pertO.t
I ta uJa entre ambdos un VIU dlaleg.
negar'ó del permls per al joc, ,1e
umenats «de destresa». Fa tants
L'J se ¡yur LALDERON dtu. s l:::i , Com1~s1ó w vestlg«dora. no tou altre car, no establiu gradac1o eu la peiM.
El senyor BLASCO IBAl'l'EZ: Pre- puny lletra del mmlStre, 1 atxò ,,1
8
el desig que el de compllc els àeSt!,lS 1 alXò voieu que es vau en conscieu
· ·
"" t
U L T I M A H O RA
•
fog 15 del joc 1 es tan aque~ts elo- gunta quin motm ha tingut la Co- que és1 \entat. En el primer,
de roptruó puo~ 1ca, que dem11.nava
!;u.a 11. la ventat.
com
e. en diversos inlormes, que sem- missió per a mcloure'l en la llista abans he dit, la. conformitat esta a
El ~enyor t<.uuttlGUEZ DE VIGU- un actanment. aets tets que e:. Lrktcta c1a. In!>lstetx eu que s·eng.oOl a to~
publicarà en la seva
g~ silló que s'llauna. d'haver a1xecat H1 hav1a dos versions. Una la me- maquwa 1 sense signatura, i en el
H.l: Jo no menteiXO mat. lEnt.re ets ~ 11 aqaest assumpLe. Per a alguns aegudament. Quant al teL que se .b
edició d'avui
~ estutua a. l'wventor. (Ria.lles.J va i l 'a ltra ¡a d un aventurer Lndo- segon, el decret 1 la s1gnatula O;
despost'èthl 11 Wlb, t:SLem u acora. "~
~;~mentat.s àtpul.ats es proouetx un es tracta tan so~ à'w1 x:antage ~ul
En re: d1ent apare1xen auoma- cumentat, 1 es de lamentar que ha- són de puny i lletra del nuni~trc
v1u wc1aent que obuga a u~.erveulr gar.. per a alt.res. d'una matuobra p..rtlt rad1caJ te mr.cre& en qué te
es. una. que 1 wiorme no està sig- gi prevalgut la d aquest sobre la. Amb tot 1 això la Comissió réu set
.:1 prel;IOent el qual mou La campa- poliLlca .. Que responguw d fUXO elS laci J ustiCla, 1 Clt>maua e¡... es taCl
LA PRIMERA
Il t 1 el decret del 14 de juny no meva. H1 ha hagut un altre diputat Vlr aquell document en el qual .a
uet.a 1 al twa.! no de ter us de lai· que, tenwt. des ot: la mews al beu amb la mà posad11 al cor.
:~ d'acord amb la cana del se- que espontamament ha cteclar..tt que Signatura esta a màqwna. 1 el b•.~
.aveu per tal d wposar-se 1 re.stabllr f.~~~ c~ \~uft~~~ioo ~oca~ar:;~~~~
FOTOGRAFIA
CONl-ESTA LA COMISSIO
oporlu per aL; IX!US prupos¡ts de tren•urureJ.
del famós aparel! elècféu gestwnt:. perque s'autontzer. el gon fou l'wstruit a les pròpies ull·
nY~:~ MAt.TINEZ MOYA adver- joc
El senyur H...iW!..::>LAl;) LUL~. d ..
.t:l senyor FUE-NTES PiLA aca•Ja. car el bloc ¡¡ov~::.-OIUlt a oenellcl àe
a $an l:>ebastian I no se l'ha in- <.mes de la Duecc1ó de Seguretat.
. a rorador alguna equ1vocac1ó. clos en la lliSta, !a qual cosa em l tl:l.cmors a.~.s banc.. radicals. I
t<..stS~llll. en la. cu.paowtat ael ..~nyJr la r~::vo 1 ue 1 o a 18 qual serveixen, 1 la Co~10, cvutt:sl.ti II.J beu¡oc Ul'\l(¿
trie "Straperlo" '4Ue
te~ sr. AAA-~~ ll contesta 1 dtu sembla be. AIX1, doncs, per que se Pregunta al pres1dent perquè no
, ..4ot:ro 1 ue1 ~vvt:ruadur llt: ~ els repro::.t<ntktllt.s ot: la qu,.¡ no c.enen co, I d1u que uo put tuguult:lltal com
ba estat causa de tot
el governador t. eneral de .::)ant m tu va wcloure a m1?
el Vll.lul de ve1Ul a !UiOeure s en a· nu ha Iet aqut:~t <IIPULlll.. Alegeu.
.~:lles.
s'ha wogut en compte aque3t docuc¡ueoastlà J teu mes qu..: autun~.Z~U
.t:.1 senyor UONL.ALU H.AMu::; quests biWC&. 1UC1Hl& ap.auouneutsl. que lt:t:. p.;:rsottes qut cvwpJt:n e:¡ diC
l'enrenou polític d'aEl que nag1 prevaliut la verslo l ment 1 Sl el pnmer.
se jOC ..:acm-a amb les dtSPI.SICiout:. d'till aventurer sobre la meva. na La petJc10 teta pel senyor Arranz
Per a ,ut.rc&. c:S tracta seii4Uiillh:mt l<LID.o:o nuu esta~ ~~.:ult.. oc... ,~rote:,
-lue nuota demattat la parauta, t:s
el 0 1a , pelS seus supenors. Res- produlL en la meva anima un pro- de que vag¡ l'ater 8.lS lnbWlaiS cte
dt: III.Ciaruncnt ae h< ventat, I t:n be t.es.t Jo cuc que sc: •es nu ~scoll.ul. I:.J
.....,¡JU:.a ti Ul~rveulr.
quests dies.
ad fe a les parauLes del st:n.)'or Mar- tund dolor.
1:.1 t:.enyor .r<.uu. ALON8U ~u que ~~oi:. moralltat de la pellUca espa- :.~:nyur ~lliSco declara Ull.oiiJll. U. CoI JustlCla per a esorular rot el que
Moya, diu c¡ue n... vol agreuhlu~la eiS ueo.,. 11l! teiWt.tau. ¡.~<:I tll. llilSSlO. J:a dlCLam~ut d cuu es q;.~t pe¡
aoverlof:lX 111. ~~~ucla ae u•pu..a~.t:. ..vCoru na declarat el prop1 senyor hi na de la dtnwlcla, dlu que ¡,e 1
la &t'ta J de Uliliú 1 que s·ate Samper, a1xo es uua vlilanta 1 el seu el seu mes -.eCldit aJut. Alll s e~.:a- 1 Acab11. ahrmant que 1a t;omtt:.s10 Ull. c.uwsw.> 1 O\::llia•llfo :.t! IS prt:~uutl '>1 Collil..,.,10, 1, at:spre.., cont.mua eum•·¡lló gesuo e&tr"uya, de murliltt.a. dubjardi tamm.
nan wcuat uei :!t:U II.CUCà u Sl es ao- nant ..1¡¡u~ ~l.ct:lll..> det Wl.i.aUleu u 1u t<Jsa. atxo ~ta en Ja decJ.uaclo deJ
autor no es quedara t:.~c astlc tua et que: tu na de cert 1 es veura pux:emt 11.wo Wwt unparcllfoUWiL
PROVATURES loJ:o·rts rumors.J D1u c¡ue se 11 na ac: que el que rellexe c.arament
al e
qu~ es.a ootUonne amb ru &:nyor senyor BlaM:v, el quw declara que
uu.ut'-"CU IWlo 1a r~::.solUCIO.
la ve- ¡
El ~enyor Benzo ha ........ aL 4"''- ter JUStlcUI..
1:.1 bt:11yor u<.J•'"~ n.&'ti.U.ti ..Hu Maura .:11 que es u~an de!JUU v1a 1a seva ¡¡e.:.uo ~s unuu. a reconlat.~ar
.l'ARLA H.Ja,..l'llit.~ t'lLA I
, ntat es e, que espectllca ,a susperu¡¡ó
un& nit es teu 1unc10nar 1apareu,
El seuym r u.t.1ll .l.l!.ò t'lLA llltt:r- que t:ll panara. é! que vwgul 1 u u tnmca a la.ctuac1o delS lrtbuulill>, l a $an1pe1· qae a tell" es :Salu •u A ò
........ lX
.,u
lll a llO.,UlU't::S VOlem 4Ue es laCJ uua W·
Al
"'
ve. Acii.Ot:tu a ~twu -mu- ¡e:, Illa
TE LA PARAULA S"LAZAR del jOC. .
davant el mw ••tre, el suts-secretar:
1
teta per recomanac1o d Aure11 Ler... nos- nu
1a qual. ..'"'r
· v~t1gac1o to•"t,
u•~.>v,
~¡uc ~~ '>cJ.I.:I ut ••uu
lS na dlt, t.amOe, que és auormal lllh:St.ac.ul!l) uew '>t:uyurb ò::>lit~ A· t:l
"
roux
~ ...
....,
..¿ot:s• ru lliliote u W014UW.
ALONSO
¡ alt persona.! 1 e.s creuaren a1gunes
,,
Al~""t:lX q
tra part. uo tmdra cap Umlt, cow
Al anal renu.uc¡a a. w~ecvenlr.
El senl>"' ;::,.·u.AZAR ALONSO 111 _ l'examen de 1 aparell. No se 1:11 alXo .ouw 1 .ot..st.o .bauez, 1 at:lulilJO Iii
apo::>t.es.
ua 1a. vOmlSslO té mterès
"'
tampoc cap l'C.SlSLeuc1a pe1 a a<.:omes una esl.UPld~ o sera una man- ::.~uyut l::'l't:S•UciH ~ue cuu,tUcll wes10rços
ter
nu
a
,,
e
p
(Aquestes paraules produeixen un te1 vt:, ennug de gran expectaCió.
per a mant!)Olr els
••r 1 ..,ue, en consequellClll proceLt.kHUUX
StN y OR
EL
ca de curupte 0 de uegu¡¡em:1a, l)l:!ro u.spt::tl.Siiuk que ll.l.¡uc.bt~ ::.~uyors di·
gran e¡;eandol.)
k dew. ~ut: alX" plameJaca, l.IU volta, seus acgwnents, perquf es et Parla.O
Conscient de la meva poslclo, no d'lUXO ao es àeleu!.a. òe u va àlr IJUioll.~.~> e:, ~.ruuàl a lli La.tuol~:~..
.El sr. ~ZOLA cnda molt i vul ocu. tar eJ.S sentwents de la mev u L t-"" · problew~ d'una altra naLurwesa? me.u1. el qu1 na de dCCiàlr coru na
lJ u.l llu 1:. N
r.t ::.~:uyur r.c..n.J!,"' lvuH.J•••uAL: 1
01 navl& un apa.tell al qual t:S elS que uo tenen ~1eut'/
Oti. I)Al-.lti SLAU UNA ~vw per avu1, uo ru na II.Jtre~ pce- de reaccJUnar daVIUlt aquestèo> cotra~ta Je desmentir les pMaw~ cte va anwa. Jo no em p1-esenta aqu1 que
sumt.es ~~.eusats qu~: els que categorl- ses A b
tsAnHI"AIJA
El :;c•1yor 1·u.c.l'l•~ t'lLA: Jo em
Ieteretx el di<.'tam~ emes pe~ tecamb SJ.re de repte.
roractor.
· ca a ms~twt que toren escol·
lnterve e1 .:.euyvr .w:.t<.ttOUX 1 cuu c~truem nomeru el dictamen de la
La Com1ssio actuà. amb dillgèn- mes. No vare~¡¡ terur wcouvt!lHt:nt reteretxu co11rreLan1ent als que teii.s reterelX a.l funcionament de 1aNo VUIC a acLuar de UlllllaU l'I üue- rullilSSlÒ. NUSa.Jtres terum la saus- tlt.~ :n~CU=-AZ 0 LA
parell 1 diu que ten1a. un ptvot qae CiJ. plausible, amb zel exemplar : en veure'!, pero t.a.ulpoc no va temr nen reprt:SentaClU pctrUlll'etlt.arhl.
• radica!, de
r
acclo que emre ells no Ugura cap
EL .l::'ri.=J..LJ.I!J'Ij 1 u~ LA Lnt'<l..l:iHA no. l::'er lll t«:puouca., pet .a PaLnll.
fe¡a caure Ja oom a.i numero que ¡¡o- amb r~ lesa, 1 sen se que a 1xo vUl- pressa per a. conetxe'l, perque uo sap
ComlSSiò. Demana a aquest.. que
m ,,.. coses de es dels :¡ue avw s·a.sseuen amb nosa.J.. la
u
t d ._,,_
ll
-·• •o
res d '<>nuestes coses. ru Sl era. o no
concret¡ en qué es fonamenten les
tr~ al oanc blau.
'
se¡¡ el oanquer. lAquet:.!.èS parawc:S SUI es;;er cap re t re t a la seva actull.mauues.... QUe e no po eCiw.< w- 1 per t rare bOll o,_,
....,
En toL cas. es tract.a u.'un pruble- acusactuns cont.ra. el senyor Gatante.
cat par.ar.
produetxen un altre escanctol 1 se ClÓ, he de dlr que amb rap1desa, '"' ru.eta m s'na fet constar en lloC ore tal cosa.
El senyor lULEi:..LA. CORRAL·
!!.S re•ereJX aJ senyor Uotcuecnea ma de delicadesa, 1 podr1a succelr
El senyor FUENTES PiLA ctema~o ten exctamacwns a dl versos sec- que tema sotme.sos al seu 1econetxe- la seva confornutat, 1 no pod.la ter
•
é
ment documents d'Lmportanc1a. 1 !li constar en lloc perque no est1~ue na novamem la parau¡a per 11. uua que Lract.a ae ter mcu.¡>tlCluns w p<lr- que el ..acrLtct anés més enllà del 0 ,
tors cte la camora.J
ll! que v nen acl a n:.antelU dms
1 altra qilestlo 1 mamtesta que ac1 11. tlt rii.Qica.J. Ja con~la.re - 11.1~"'etx que estrictament asst>uyalaran les
El l::'iU.dW.I!ól'l J. mterve a cops oe necess1tat de practicar una mvest1- contorme.
ctrcumstoànc1es. Una vegada ja re- el termes estriCtament toreo~~. els
L
dl
El succee't n-b l'exr><>A•ent és el la üamora s han 1et anrmac1ons ..ocampan~ta 1 11 costa molt de treba.Jl gacl'ó a. fons. La ComiSSIÓ estudià
-wuw-t: à uns es, quan no 111"'w solt el procés pollt1c que es pugu1 fonaments de l'act. ac1ó. Nosaltrt:s
lS
d
...........
• ......
comemr l escaodo.L
els documents i sentl a les persones que rots saben succeeix a traves d'un ore la personautat e1 seuyor w-aus::s 1a ctepenctencta que obuga èl banc prodUll', i depurades, 0 en el cami hem cregut trobar en leJ actuacions
Fet el Sllell\:1, el senyor ARRANZ a totes .. Jrsones que vo.gueren com- despatx ordwan en un nunlSten del dtent qu~:: era un xan(.ll.giSta 0 o..úl ~..au, l'I parJ.a.rt:m cte wt. ~ mo- d~ l..t. depuracl~, to~es les responsa- wdlcis de culpabilitat, 1 en això es
ronamenta el dictamen
seguea d1ent c¡ue es cert que rapll.· paréíxer davant d 'ella. Sense que t-e volum com es el de la UovernaClo, aventurer 1 dlu que cal rt:~lhr IJ.· meu!..'> ot: aolor o de pti.SSI.O JO no se b1lltats que ex1stetxm...
El senyor ARRAZOLA. Q
El senyor REY MORA: ¿Quan arrell terua aquestes caract.erist1ques ue r~'hagués cridat per la ComiSSió, Jo perj sl consta a l'expedient 1 totr questes mamtestactons pensant qut: .sl :;abrlll. aguantar-me. lots saoen
· ue const•
fer caure la oo1a on mes coovwgues. em va1g presentar ~..avant la dita hom ho sap que varelg dir que men- en aquestes es t.a.nca ~ mtent d >~.· ~ut: JO se wmar un a un e.s atacs, nb..rà aquest moment?
El senyor GIL ROBLES: Aquest • que 110 se m'ha contestat ¡p.r què
1 que el senyor l:>u•auss ma.,.
ComiEsió per a declarar, no en des- tre jo f ' -•n 15t
00 es J ugana. cusa.c1ó
~wgue relaciOns amb un11. ouua part no amo paraules &no que amb rets. moment arribarà molt aviat, perquè s'acusa el senyor Galante.
re
....
os
ES PROHIBEIX EL JOC A càrrec meu, perquè no se m'havta Per 8.lXÒ eu !:expedient del Oovt:m de personatges poUttcs
t<.etusa les wcu.pac10ns &.1 parut és neccssan que parlin els que !ln·
1 el resultat
SAN St:~A~liAN I COMEN· fet cap càrrec, smó per tal d'ajudar c1v11 de Gwpuscoa no es manlfesta d aquesta es que el senyur
PARLA EL SENYOR BOLl•
oLrau:ss radl<.al. Aqu~sL, quan .tu nag~ el tall cara no ho han fet, 1 els que des
CA A 1-UktitENfOR
VAR
la conformitat del mlrustre, smó que obtln~ues una autont.zaclO de JOC. Ju de la JusLICla, dictara ies mesu- de ta temps teruen en el seu poder
a les seves Investigacions.
Seguetx et seuyur 1\cran.o~ atent que
El senyor BOLIV AR Intervé. Diu
Entre les preguntes que se'm feren. solament es fa aHustó al que es re- diC sense necessitat d entrar en un re:¡ necessanes Sl algun delS seus papers acusadors amb el propòsit d'u.
0
el seuyor b~rauus arra.nJ .. conveweu.,.
del dictamen ctels altre testtmom que les retactons da.- nomes meretxen sanc10. Hl na Ulla ~~~a~:~~lÍ\ ~ J~~~~a~ n~esa~;ea~ que potser serà aquesta la prtmera
ment tins per atxa les despeses ;tel nota~ va~robar ca~ que hagues fere1x a la VISta
son un element reautat: Ja d'wla wtrlga polltlca. Ja posar en els seus actes, sinó com a vegada que votarà amb la ComiSSIÓ.
Strauss
senyor
quest
Seguretat.
de
DlrecCJó
la
de
tecrucs
prese'm
no
p;rqu
la,
nece
es
Casmo. ¿Aquestes oores no les ve1er.:n
gunt.à, res p~op dunes notes dubto- No és veritat que 1'oflc1 aHudelXI a a 'acusa.clO 1 ne de ter nutar el ret es demostrara que tu es. Jo qu~: m·ne u.strument d'una maniobra pollt!ca. & refereix a la necessitat que s'aleS autontat.s? -dtu.
ses~U0:S t~~gra.:es ~e dihit ha al~ l'autoritat del mln!stre. Quan el 1n1- que a 1a. 'o1recc10 ge.ue1·at oe Se~a-1 VISt en greus moments temo que Anem a veure els qw són els que clareixln aquestes coses tèrboles, i
SebasFou prulliOlt el JOC a Sant
: el s:tit d'en~ia~~~o tot ~l a~:l 'nistre tlngué noticies que es jugava, retat no es tes una mvest1gac10 de la ara em man11est1 amb algun11. in~ callaren amb l'àmm de parlar quan afegeix que. al seu judici, tot éa d&du.f•ormentor
a
uan 1 s ·autontzà
herenCla. Per aiXò v9.1g acanar. Ja llurs mteressos poiltlcs eis conviu· gut al SIStema capltallsta.
r..nt alguns dies 1 la gem es sorpre- j o hauria a laudit el dictamen ~: ordenà que es suspengues el joc sen- personalit.at de Strauss.
Es reteretx despres al relat; de
Quan la ComiSS10 esuguè a la Ol- parlarem deiS serveiS que ne prestat gu_:. s~~~~- c'!r:;~ ~~~~o~i~
u que per part del MmlStert de ld dictamen n¿ es limita a això: ';i se contemplac1o~ de cap mena, 1
recelo ¡eneral tracta d ubtcn~r au- a la ftepuouc¡¡. 1 a Espanya. Vull que en aquest silenci 1 Slcret sobre Straus. Jo no nego, diu. crue aquest
o~erra e autontzes el tuncloname::At dictamen es retereiX a faltes d'aus- no solament aixe sinó que ho reitera
teritat d'ètica que són indlspeo.sa- en un telegrama recordator1 per tal teced.ents de l'esmentat senyor ' a permanetxer ac1 lms saber sl es pos. el document, estA wclòs el Prestdent senyor slgu. .m estatador; segurad'un aparell d'aquella mena.
bles ~ l'exerc~c¡ de carrecs publlcs que no hi bagues contuss1ó quant al la Dlrecc1ó no b.1 navm cap detall Sl ble el mantenunen& d'un oloc 011- de la . ~epút:Jllca. I Grans protestes. ment tlo és, però . seva conducta
LA CENSURA I EL JOC i aquesta imputació és molt greu. ¡ joc de ruleta o els seus substltu- muum Crec qu.e l'wtorme de la. út· UJStenal que tants serveiS na. pres- especta!nlent, dels senyors Chapa- demostra els extrems a què han am..
bat alguns. Recorda que el senyor
recelo baurta d haver cumençat aml> tat 1 que es l'utuc possible en aques- prietlt., Maura etc.)
Parla despres despt·es del tunct()- quan aquestes ¡mputaclOos es fan tlus.
Salazar Alonso parlava constantment
UNA VEU: 1 del rei..
LA INTERPRETACIJ D'U• una wvesugacló sobre aquella per- ta oca3ló. Esuc ctesltJant saber-ho
nament de 1a censwa cturan~ aqueLlS és necessari donar a!s inculpats 00.:
perseguir els atracadars. 1' ensems,
sonalltat.
NA ORDRE
.
d!es, espectalment c¡uan elS per.odtcs tes 1es garan t tes
t'A .. LA EL SENYOR OROZ· de
Reterwt-se a. les relacions de per a. decidir· \Humors) •
processals·
volgueren parlar de la quest1o del
pr~parava aquest atracament, l
CQ PELS RADICALS
d
lb. ·
g•n~
HI ha un llarg pt:rit.de en la. reso- s
Straus es dec1dla a. cometre fets que
DE
INTERVENCIO
LA
tlau.s s amb ....,co anez IU qu~
r::STAM OS ENTRE CABA•
joc. Es retere1x tot se~Ult a les reParla et sen~or OHOZCO per la queien dintre el Codl Afegeix que
PRIMO DE RIVERA
lució de l'afer, i potser hi ha qu1 in- l'Intermediari fou Aureu Lerroux, 1
LLEROSll
lac10ns entre els senyors bia.sco,
és més simpàtic el càrrec d'atracaEl senyor P.H.!MO DE ttlVERA: mlnorla radlcal.
El Govern s ·avançà a enviar els terpre~ que això és una conrorm1-, aixO fa pensar, amb greu dany per
bamper, Len-oux 1 lS<IlaLar Alonsu,
En relenr-be al discurs del lò6- dor, pulx que aqueJt dóna. Ja cara.
I tambe a tot el qu.: $~r11.uss .lla ot& documents al fiscal 1 això t1ng11é tat. Hi ha també u~a carta de l'ales- al prest1g1 del senyor Lerroux, t!ll ¡loterve. Dlu que deiS fets 1 del d.lc- nyor
Se 1 di
Pnn1o de H.lvera, diu que a
en La seva. lletra al Prestctent ae 1~ !'aprovació pública. Després segons hores sots-secretan de Governació, una poss1o1e conVlvéncta .Utllltiorsl. tamen es des ren una
De l'expedient es de.spren que .tu ualUl~aClO ~el part1tcosa.adi::,a: dEses: ells no els alecta swò al partit, . gue x ent que el règim sovièel qual al seu jud1e1 no
Republlca. <-reu, per tant, que ex.s- alió proposat pel senyor Gil Robles sen~or Be~, que
r._, .:::~: A que es tacm soudans cie la conduc- tlc acabaria amb això en vint-i-qua,.
e: del
wterpretava aques- nav1a una autontzactó de loc amb q ,
swo
telX responsao1utal. 1 que 1a liambra, i el senyor Cano López, s'acordà mwJStre,
senyor ..,.......,..r • ta pr1vada de totS eis seus memb1es. tre hores,
me:l... ei :6S
nures a tot Espanya.
tes ordres.
a la VISta aeis te.s, no pot romandre formar la Com1ss1ó perquè determl(Abandonen el banc blau els seAssenyala les contradlccloJlS entre !onso. Jo crec que ba claudicat m- El partlt radical no s'oposarà. al fet
Al llarg d'un examex. ràpid no ha
creuaaa de braços, 1 diU que esta nés s'hi s'havia d'acusar o no, 1 jo pogut comprovar l'autent1c1tat d 'a- les declaracions de Salazar, Benzo clus en no poder ~ercebre mes, que que es depuri tot.. Alegeu que tots nyors Lerrowt · Chapaprletl... ocupa
comp1mt un deure penes però welu- ara em troba davant dtverses sor- questa afirmació, 1 assegura que mal 1 el govemador de San lSebaStlll.n. El el modest regal d un relotge, però estan d'acord en que la conducLa la Presidència. el senyor Tufión de
d!b,e. Ate"ea que 11 costa una m :ca preses. La pr1mera: ¿I sl després
ha. dit que oingü interpretes les senyor Satazar Alonso davant la Co- les relac.luns d Aurello Lerroux, moral del denunciant no el fa me- Lara.l
de treball creure que algunes pers()- de tot s'acredita que no hl haguc no
El senyor BOLIV AR continua d.tent
missto 00 na refusat el valor per- Blasco 1 altres, durant diversos me- reuedor de crèdit.
seves ordres.
nes... l.i.''orts rumors ~m¡,Hàetxen sen· ru dellcte n1 1ncorrecctó 1 que sols
LlegeiX part cie l'escrit de Strauss que cal liquidar, puix c¡ue en resten
Després passa a o:..po5ar el perqué som.l del seu a.ot.lc sots-secretari sos. amb un msolvent aventurer, ses'ha tractat d'una. burda 1 manejada
tiC el 1J.Da1 ctel paragraf.)
espontània. 1 1 aquest na reconegut l'autentlctt.;.t gons es dlu ara, demostren c¡ue a.- 1 diu que el prwclpt na estat trun- que no es solament aquest l'a!er
calúmnia contra. els homes acusats de la seva. declaració
la Comwu.. :ie la seva carta al governador auto- questes reiaClollS nomes han estat cat, 1 es un cchantage:t, PUIX que d'altres, com, per exemple. ..J dels
de
l'actuació
que
dol
es
COMPROVACIO DE FETS I de falta d'autoritat 1 de falta d'èque stgw lle- poss.lbies en un clJ.ma morat, com el es diu : cSi em doneu el diner, lO ferrO<'IllTUs, el del blat, etc.
SUI'LANTACIO D' UN DO· tlca, què fem? Estem entre cava- no hagi estat tot el concreta e¡ut , 1tzanL el joc. Demana
El senyor LAMAMIE DE CLAIllers i per això no vull refusar cap calia, puix que en uO ind!viduahtu • .,1da part de la declaraclO del senyor que es resp¡ra en el parbt radical, e mcallare1 . Tot atxò ba estat preCUMfNT Ot-ICIAL
la Comissló els fets comet un graVIS· ~azar Alonso amb respecte al ¡o- perque el fet é3 que ja està aesqua- parat a !.'estranger. S'ha pret.es v- RAC, tradlclonall&ta, d~o fa Comissió,
compromis.
de&que
El senyor AHf(.A!IIZ dlu
ll!icat davant l'Opl.Wó, 1 les orgao1t- mar un ventable escàndol contra parla d'un vot partiJ"Jlar, 1 diu que
Ara veurem el que pugul haver-hi sim error. Els diputats no han dés- o¡ernador de San Seba.Stui.n.
pres d 'un examen consctent cielS aoel retlra.
zac•oJlS que aVl.U collaboren amb ell, el partit radicaL
lleLOPEZ
GONZAL_EZ
senyor
El
als cluta·
in!erior
qualitat
de
pas
ser
cuments env1ats pe¡ tlScal 1 aespres de faltes d'austeritat 1 d'ètica ,·e
S'estén en consideracions, sense
alianamb
novamen
anar
podran
no
declaració.
aquesta
geuc
la
de
president
al
pregunto
Jo
dans.
d'naver senm ctec1arac10ns uopv¡- què se m'acusa.
BOLES EXPLICADES
dir es de nou, sobre el cstraperlo:t
En aquesta el senyor Sa.laza.r Alon- ças electorals ol cte cap mena.
Llegeix els punts segon i tercer Comissió Si cal que ens comportem
tants, la uum1sS1o na ~o¡¡ut redactar
1
El senyor MAURA: Dm que s1 t:e
Els rad!cals protesten mdlgnats 1 l'informe de la DireCCió de Seguque
aquest dlc(.ll.men. ALe~ea que rap1- del dictamen 1 després diu que çn com si ens trobéssim davant un srrt- so fa. elogiS del governador dlu
vota per boles, la mlnorta ra constenta en ell gran confiança 1 !Dif.l contra el senyor Prtmo de .H.lvera. retat.
llament s na ex11.mumL, com Ja s11.p aquest últim hi ba una. llista tte buna1 d'honor.
Creu que no és exagerat que S'lO· tar que vota1à el dictamen del prin·
El que m'interessa d'aquest debat va fer res per la seva pròpta inlcu¡,. . Un radical s'adreça a Prtmo de Rila <..;amora, JA resputl.SII.Olllt.at cte ca- pe>rsones d'activitats diverses 1 s'en·
tlva, swo complint ordres seves. <Ru- •' vera 1 11 diu dures paraules aHudint corre en l'error de dlr que anw
--. a cip1 al t.nal.
dascu. 1'ot.es les persuues que s t-.s- glov•.l a totes sense cap distinció. és saber sl els meu s e ompanys em ! mors)
El senyor BARCIA fa indèntlqu€s
cert
Es
ma1.
jugat
s'ha
no
Espanya
pare).
seu
el
seguelJt
PILA
FUENTES
;enyor
El
1
d'honor.
home
un
cons1dereo
contra
01~uwu e.u tll a1ct.aute.u -~lt:¡¡t:ur.- Jo no vaig a reg~rar-me alrat
PARLA MIQUEL MAURA que els diputats en la mooarqu.a manltestac1ons, l diu que votaran t.l
De tot els que es d!u no se'm pot parlant 1 diu que hi ha. un fet ~vtesta provat que nan wtervw¡¡ol. <:!O e. denunciant. però allò que no pot
els teLS. Hl n11. naKU&, a. mes, suplan- fer es recollir dels fets solament +'ls que el_ testimoniatge de la gent s'a- dent: s'ha jugat a San Sebastiàn 1 El senyor MAURA <Miquel). Dtu venien a soHlcltar que es jugués en dictamen integre.
E. senyor BANTALO es suma a
lacto a ·un expeau:lJt cie Ja Uueccto que semblen acusar 1 deixar en can- clarelXl. Mentre act\lln els Trfb'mals alguna autontat hague d'intervemr. que solament parlarà per exposar el els seus districtes.
L'egtllX el telegrama que &gna aquestes paraules.
geaer-..tl ae ::.t¡¡uretat. l:il ha cteucte vi els que puguw afavorir.
de Justícia restaré serè, però em cal ¿Fou el governador pe1 seu compte?. seu vivlssim des1g cr..te aquest~~. disEl senyor LAMAMIE DE OLAIEl senyor PICAVEA: Això no ho cussló acab1 ràpidament. Es mutu se· «Sant1ag01 1 diu que no sap a què
Es p:::-la que l'aparell de joc anà declarar que el que pretén la Comisamo premectlLllClO, co:;a que ha ~ta...
gwr ventilant aquesta qüestió a.c.l. pugu1 referir-se. lns~teix en què t's RAC: Diu que la Comlss16, en el
dubta rungú. (Rtalles>.
SU!tclentmeot comprovaa11.. ~ dic(.ll.- al Minlsten de la Governació, però s1ó és una monstruos1tat.
El senyor FUENTES PILA: Anem •.:opinió Ja ha fallat. 1 ,s, ens negues- tracta d'un «chantage». El partJt seu apartat segon, ha fet una delllen re:,pun al dlct.at de Ja cUOSClea- no es diu que el minlstre de la OoEl qui_ba exerclt un càrrec d~ rea~la cte wts elS memtlles de la (;Om..s- vernació mostrà una oposició lrre- ponsabilitat del Ministeri de la Go- a un altre punt i a una alt.ra època. slm a esgotar el dtcta.met. a favor 0 radical -repeteix- està dlsposat a claraci.ó generaL A l'efecte llegeiX
ductible mentre no comptés amb culpar de res. El que interessa és Aquesta es del senyor Vaquera. Em en contra, l'opintó L .. caovtar1a, per- donar el vot par els supllcatons que dit apartat.
6J.O mvesw"ooora.
Diu que en aprovar-se aquesta conl'autontzaCló del senyor Samper, i •ernacio, manejat fons públics 1 se- refereixo al cas de Formenter.
. què ja s'ha. format el judici sobre puguin soWcita.r-se pels Tribunals
PARLA BLASCO IBAAE Z el senyor Samper pot testllicar que erets se sent ara amb completa tranEl senyor ARRAZOLA: El senyor aquest afer. Cal, per t.lot, votar 1 perquè éa el seu desig que s'esbrinÍ clusió solllcltà. sl s'havia d'lndtvi·
aprovar el que el dictamen prop06&. fins a l'ultim recó, però hf ha una dualltzar. La. Comissió no acusa r
I:l Sr. BLA::.vv ~......... IJ""'llfo a que solament li valg parlar d'aquest quiH.itat. Accepto que la meva g~.>tió vaquera no s'assabentà.
El senyor FUENTES Pn..A: El fet Es necessari això per interès dels in- segona part al dictamen que es re- diputats u a mlnlStres.
contmuac1o. Lie•elX un dlSCurs cte assumpte quan bo vaig fer per a. estigui plena d 'errors 1 que sigw un
El Sr. MARTINEZ MOYA: Què
<UscUtp~. um c¡u~:~ tot.a la t:.eva aclíUa- comunicar-li que havia disposat 1a inepte, però no puc permetre que de no &SSabentar-se Ja és perruciós. culpats, la inquietud dels quals seria fereix a la sanetó moral.
El senyor ALBA: Proposa la. pròr- no els porteu?
ttó po1!t1ca. ha. estat sempre per al prohibició. Després amb evident ~ se'm facin acusacions d 'ordre mora.l. Acl no acostuma a &SSabentar-se aut Inhumà mantenir. S'ha P&rlat de rea.lllajor be de la p.>trta 1 d: la .H.e- lúmn!a es diu que el senyor Blasco
El Sr. LAMAMlE DE CLAIRAC:
Es refereix l'any 1934 quan «El So- oing\.1 de res 1 aquest es el mal. Es lltzar una ananlobra polltica. La. co- roga de la sessió, fins que s'acabi
es mostrà. furiós perquè encara hom clallsta» parlava d'aquestes coses.
PUbllCJ.. (Humors p ~.ruongatsJ.
un cas de sordera polltica I mori\1 sa és massa seriosa perquè s'ht pugui aquest assumpte.
En l'ordre penal no els prejutja 1 en
El senyor OROZCO: Continua ~1 l'ordre ètic arriba a una declaració
prestar; el Parlament ha d d
Ar.JelX que el fet que un xanta- no havia lliurat el dmer al senyor
El senyor GONZALEZ RAMOS de- quan ningú s'&SSabenta.
Es duigetx als bancs cedlstes 1 el . nar Q\le quan els Tr1b~ e~ seu discurs er tal de refusar aques- de caràcter polltic.
mana la .paraula.
l:ista estranger na..:1 posal. el seu Samper.
Ht ha també unes factures sobre r:~ixser~oro~~~ ~N~~ ~ senyor ARRAZOLA ia alguns aclar1-~ guw en la_ qUestió no hf hagi af=~ ta part del dictamen, 1 pregunta què
nom en Wl& caJUmruos.. denWlCla,
Recorda ela articles d'«El Bocialisl'lla. " ...._:tt a wtenenlr. Relereuc les quals no vull argumentar, reia- aquella. ocasió i mani!esta que les ments en defensa del senyor ~aquero. blau nlngu que pugui Significar una s'entén • er ta.lta d'honestttat. As- ta» de setembre del 1934, en el qual
que un lntLm IUULC 11 pre¡à que per tives al present d'uns re:Jotges. A· relt.era. en aquestes.
senyala la gravetat de les sancions es donaven plenes referènCies d'aEl senyor FUENTES PILA. Dema- demora o una Pressió moral
1
è$ser arxru; del cap <!el Govern, se- questes factures estan es~es el decrec en la vostra rectitud -diu, no c¡ue es llegeixi la declarac1ó del seves actuacion. Es precia ;:re~ es que es proposen amb la lnhabllita- quest afer, 1 segons dlu, no es reren
ll.Yor 1 erroux, ll don~s permJS per sembre 1 es refereixen a una compra dJ.ri.gtnt-se a 1a Cambra--. El que es senyor Vaquero.
de- ció perpètua, 1 dlu que això es ta investt¡aclons de cap mena. QUilla
bat acabi avtat.. Que cau:!
els hoUna. vegada llegida el senyor FUEN mes polltfca 1 e
al joc amb l'é>trapr~rle», c¡ue era fet.. !'agost per un comprador des- va a. preguntar a la cambra és Iii
els homes
se'ns considera amb ~Uca 1 jo t.lnc TES Pn..A diu que el fet real és que d'honor votant~
Una cosa mnocentr. A aucò es re- conegut.
en.
Despres es refereix a una carta la tranqul.Hitat. que, en aquest sen- a Formenter es jugà 1 el fet evtdent
dueu: la meva actue . tó: a escoltar
és que no s'assabentà I que va n.a.un anuc. Però ru t.a.n sols vaLg arn- que es diu escnta per un ~enyor dl- tft, es pronunciarà la Cambra.
INTERVE EL CAP DEL GO
Acaba dient que, per a no coacc1o- ver d'tnformar-lo un diputat i qua.n
•
VEAN
bar a 1ta la rt:comar.ació que sem putat al qual s'atribueiX la manlprovicap
prengue
sabe
bo
ell
declst.6
la
presència
seva.
la
amb
nar
00
!estació que sl es suspenia el joc
Cê.'l1a.1av:t.
CON
OEL
PRSIDENT
el
Intervé
dèncla. Un a.ltre cas d'lnsen.sibilita;
Quan valg tenlr la noticla que el e'T. perquè no 11 havien lliurat de- dels diputats, abandona el saló.
SELL: Diu que la P<l&lcló del Gov polltic& 1 mora.l.
~ nom hgurava en una relacto Vl· tenrun&da quantitat.. Aquest dlpu..
ha estat ben clan.. Al Consell d ern
EL PBESIDL'"iT DE LA CO..
e m 1•:ana, teta per un wdocumentat 1 tat ha dit que no és exacta aquesta
Per descomptat jo va.li deananar nistres, WlJI.
MISSIO CO~E TA QUE
tamen de l& ~e.!~ conegut el dl«>'
la.ntag1st.a. estranger em va1g dect- carta.
TOT ESTA PRO\'AT A BAS. que en l'index de noms que !ígur;m
...._w, sba acordAt el
Diu que va a fer un aclariment
Itt a \1.5ltar les persones que em
en el dictamen .s'inclogui el 6e0Yor cessament dels funclonarts
T~IENT
que exerc:.en t.mciOil,s del
II!eretxten major aurontat 1 respecte. sobre l'expedient al qual s'ha aHuTorna a intervenir el President de Vaquero.
egadea. El Consell
-•~•
tll.rnb respecte a la meva wterven- dit en el llarg dl.scurs del senyor la Conuss1ó, senyor ARRANZ, el qual
El senyor RODRlGUEZ DE VI· d e .......
..., ha &cordat,
....,.....~
com a tal
Govern, votar el dl
•6 en 1ater, dire que - sense cap Arranz. Hi ha en efecte dos expe. afirma que tot el que s'ha dit ante- GURI: 1 Rico, te bula?
111!-erès en la conce.ss10 del joc - ¡ dient.s, l'instrult .pel Govern C1vl.l riorment està aprovat a bastament.
El senyor FUENTES PILA: supo- xant en llibertat el.sc~en, dlu. delse rn \'a demanar que mtervingues, ' da Gu1puscoa. 1 el que lnstruf la 01- Dóna lectura a una carta del se- so que es refereiX S. s. al senyor que votin 1~ aanc~~~cordtsper tal
amb
a
:.r la me"a amiStat. amb el senyor : recctó general de Seguretat. Els do- nyor Benzo en la. qua.l a..ssegura que Gumersind Rico, director de la T&- llur consci!hcla.
ministre de la Govertl&Clo estava.
ll tnper, 1 perquè eXIStien dlspar1tats cuments al fet que s'ha vingut re- el
bula
ha
hl
DO
Acl
bé.
Molt
lefòruca.
no solament assabentat., sinó d'acord
l e~n entre els senyors &lm per fll'Wt. és una còpia. fotogràfica. d'un amb les ordres d'autontzació del joc. per a oingu. Rico està en idènllca
~~}_~ItvENCio DE GIL RO.
r Alonso. Uintorme tèc.nlc calc que no esta avalat perquè no (Forts rumors.) L'aut.ontzació del joc s1tuacl6 que el senyor Alexandre
Ilo
Interve el senyor GIL ROBLES·
DP<;sava cap dificultat al 1unc1o- te 01 slgnatura ni segell I en el apa- fou donada pel senyor Benzo, però Lerroux. Res s'ha campro\'t.t SObre
Comença dlent Que de bon grat nÒ
~nt del estraperlo». Jo valg fer rea la conformitat del mlnJstre de guntar al governador ciVil de San aquest perso:ulitat.
intcrvtngút en
haurta
P· VISita al senyor ::;amper 1 des- u. Governació amb data ~S d'ag05t, el ministre de la Governació va preEl senyor RODRIGUEZ DE VI- per constc:1e.rur suncten~u:St deba~
sl
seL~mbre
de
2
dia
el
Sebastiàn
conforAquesta
màqw.na.
a
~es torru novament a entrevistar- escrita
les que aenba de Pronunctar ~~
es juga\-a, 1 ac¡uest va respondre: cSt.
&mb el President.
del Govern. ja qu,., en efecte eJ~
sabeta.
Ja
vós
com
~~..,¡-,
V
diputat..~ de cada IJllllona són uiure5
1:liJest alt'r no afecta per a res
nnc, a més -afeg1- el propi tes~
~
ica cte la Repúbhca. En tot cas,
per a vo r cada c¡uai &.lllb arr&nJa
daprestada
declaració
la
de
timoni
E.RU.:S
P
famoses
les
de
nom
el
és
~ esser una perllon¡acio dels
ment el que el.s ind.l.qut ta &eva OOOS:
Salazar
senyor
pel
ComlSs1o
la
vant
~
seus
pels
tenen
tama
t.a.nt.a.
que
clentlflc
pl'odi¡J
un
són
I
FEM
~ pollt.ics del pa1s. <Fort.s
dlverses les alluAlon.so. <Fort.s rumors.) A contmua.- sultats deflruuus. Venda, .FarnlAc1es.. ciència. P rò estat
REBUTGEU IMITACIONSI!
Illots..>
&ons d!nillctea a la meva persona 1
CONDICIONS MOLT AVANTATJOSES
c.ló el senyor Arr1l.m dóna l~tura cie
Jo em vaig llmlt&r a transmetre
a la meva t.e~U&dó PQl.ltJca, t da\ .~ol'
<11 r.a c1eCl&radó.

(Ve de la primera pàgina) al senyor Samper l'encàrrec que ha- mitat
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Necessiteu canviar
els vostres mobles?
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la humanitat
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Dl MARTS, t9 D'OCTUBRE DEl
111J

culpa en terum no.sa1tres? d'alxo'l
Nosaltres presentàrem un vot part!·
cular, però el pr~Clent ha dJt. que
no pocba t.enlr estat reglamentan.
SçY.lcJtem que dos membres de l'actual gabrnet abandomn els seus Uocs,
perque el canú quedJ mes lliure a ta
Justlcta. AIXò és eJ que demanavem
en el vot particular. U~ l'emteKra a
la presidénCl& el senyor AloaJ. 81 la
Cambra entén que això oon:st1tue1x
un vot de censura, no el mantemm
p~rò preguntem Sl hJ na a1gWl nntr
ja reglamentari per a curcutu-Jo.
U
d
El Sr. Al...HA e¡etx l'artJcle 64 e
la ComtJtUCIÓ.
Després
dlu
que
els
Vots d. oensur
• nan de ..,'"r•••
"'
.... ~ cmquanta firmes 1 segwr-se a1trt!s tra·
mn.s. Per Sl &1XO no tos puc, - ttfegetx-, Igull.l procedlment es segUEUX
ul '
amb qua.Jsev ,a propusta que SlgruflqElul 6vot
UE CLAm 'C
r.
no.w.u.¡;¡
~
diu que el seu cnten n~ OOUlcldJt
amb el d ••tres dlputats.
pero que es
cw
conforma no obstant amtJ tes explil1
d
caclons que se
nan unat.
LA VO TACIO ll EL DICT A·

El senyor RE Y MORA preea els
IIseus
companys de mmoria que depostn llur acutu<l encara que tm~
gum

CONSELLS
que tic.
Madrid. 28. - S'ba sabut que t:l a~JDema
tavul) hl baura Canseu
dtputat ract cal per Valencta senyor nomlStres 1 per cert que m·n . Ot
1
Roig lba.f ez mtervmgue oreument <.:ue hJ ha. mnlts exJledeientan tht
1
rao. Cal que el debat ac& ol
t l! una de les rt:umons 1 sembla q1¡e enllestuem, 1 st h1 na temp 8· [l,
I perque el partit radical SUrti de l'erial senyor Lerroux que nau. tarem de poUtJca, 1 sl no lliu Par.
tredlt en qué l'han coHucat.
r\a d'allunyar-se dels alers pUQhcs ¡,«.. tarem el dtvendrea.
bl.
El senyor SUAR~ DE TANGIL,
1 dlrigu de casa seva estant eJ par.
Despres hao parlat de Jea
j recolzat per at;res dtputats, demana
li'. radtcal. que ha est.at la 1Hust6 clons parlameJ!tanes 1 el t..'8 'eta
que es vagi d una vegada a la- v<>
1/
dt- tota la seva VIda.
Oov.ern ba dit que aquest
~tl
taClÓ de tots els DQms pendents.
DIU EL SENYOR 8ARCI A bllV18. antlctpat, puix QUe en la •tu
I
Madrid. 28. - Preguntat el se- . ceta» de demà apa.rebo:eran le tG.¡.
DEL GE·
nyor Barcia. cap de la mmorll:l petrac ions dels càrrecs que ex!rC:
(Del nostre rdaetvr especial a Madrid, Ala.rd Prat.)
d 'd¿qUierda Republicanu, s1 inter- >:~n es persones que figu.rèn
1
Madrid. 28. - El gent!ral Franco
1
o,.·mdria en el aebat. na mamfestat 01ctamen.
1 que són actea
en ...
ha env1at a la Premsa la seüent
Madrid 29 l tn&ttnada (Per tell!ton) ment, el diputat monlrqUlc acusa 1115 oiries. Ara resulta. que di! tot 8110
en au• nomes
Oamu~t.
· no farta sl hi rus a'·'U · tl' tls del Govern perque eo ~
Í'aldaruu dels" ¡rrupa dtacut.Ï encart.ata en el dictamen. Acu~Sil & AtrnJ- té la culpll el bienni. El senyor Orozco,
""
..,. ''"
.. ll·
Q
carta.
H.v••,, hi llegit el relat
, •rroux. 1 • Ale•ond-.
poc menys nue dlll801 el P11.rtament .!lc'!.b ólt.
la -.ors, d amunt d eta crlta d e1a dl putat.a• 11 .....
ca.rrecs
de con.tlança
... Ac"·"
...-. wnl'"'"'
1 Que 'll\h~ t!
uog
...
<<
I
t
...... l
ò
I
que
.
-u,
-.::
•-t
proclamant
dtver&OB
parers,
damunt
I
d
e·
a
Vaquera. !11 seu Iseurs e6 0 , 100 1 un diaeura oue sembla. que no a'hagt
La matetxa resposta na e e cap l'lx Ja nav en tmgut un can~,, d':'
el senyor ~trauss de 1es seves ca.- moctó eorollo&a amb què aquesta t.ana enèrgic.
"U
cNo e8 tract.a d'una qüestió po-- c1'&eabar mal.
::ie IRenovacJÓII Españolat.
pressmns r.ots els membres del •
.mtnates per Espanya, en el que ta bullien ela paeaadi.MOe 1 aalona del Par~ Utlcu, ni ét una
qüeetJó de republlcanl I
El dt&eura del eeuyur ou Roblea, ausPRO IIIOSITS
OE'LS
RA· vern l que mantenien el QUe ha Go.
rercrencia al cas del· senyor Ense- lament, el repic dels timbres ha acon- monarquies; és una qüe•tló davant. lli _ett&.
nombroeoe comentaria als P:i.68adl&Dl CALS
acordat.
Ylen
ña.t, de que na via aconseguit aquest ae¡uit tmpoe&r•ae. f'Ora, al ca.rrer, l'alllt.a- qua.! han de reaccionar I
per aoe. L& posiCió de la. maJoria oo pnt
Madrid, ~8. - f!:ntre elS diputats
• • •
el permls del senyor Hidalao, del S!'- cló era lmm.n... Ela voltanta del C<>n· Igual tota ela espanyoUI reaccionen
deconLa
,...,.
éuer
n>éo
d
...
lmda,
No
troba en•nuc r•dlc•Js ha tractat als pass•dlss.>S 1 Madrid, 28. - Acaba'l<l ls '"""
neral Franco 1 de les abtoritats rtlt- ¡rés ests\'CD presos materiatmen1. per lea dlattncló de t.endénctes ot part.lts.• L'ea· ¡ sobre qut descarregar
8
la aeva
Ot: Ja Lambra
rte la reunió que ah:r el sen:ror Alba
al seu d "''
lltars de Palma, per tal que s'aut"- !oreea d'Ordre publlc. Maulteatac:ons dls- poctadó cre1x, lnt.ervenen altres oradora. tA deaconcertaWl d.J.vant.
l'actitud
dd 1e•
pat · on re!J· al dtputat - •
,._
1 rltZéS l'on7 amtzactO del joc a Forsoltes.
Crtts
slgntrlcatlus.
~
En all!uoes zo.
PPr fi parla el senyor Lerroux. Eu ureu. esquerres . .El M:nyor ou Roo~.ea. anunci~ (eJebraren 1 dE' la mtervenctó que nyor
·•• Arrpzola.
...
~""""leal ...
mentor, 1 Yencara que despres quedn nes de 1& ciutat, sobretot al centre, S'aixeca com apesar!lt, per l'eoutJoa afer que a'ba ne \·otar el dtctàmeu 11mb bmc~ n1 tingue el senyor Jalon, que va
La conversa durà un mu•·
d'·Svlrtuat per la conlesst'o "Ue " arupe de ciutadana proferien ertta I crm- en el qual ba d'intervenir. La seva de· blanques 1 negres. ReoutJa
~- .. d'bor
ta vot.acJo
tambe que alguns atnlCS I comel senyur Arrazola en SOrtir tn&n a
"'
.
.
"'
.,. ttweu cançons aHustvea & l'IL8Sumpte clamctó més Important. b la que en el 1 nominal. Es qtte b anttreghunecuma Oli
1
panys
de
mlnorta
H
havten
dema.f està. els mformador; Que la
quelles autur;<ats portades .pe[ seu Straua.
1.
aeu dla 1 amb lo lllbertat que dooo oar- per a aquest a6Sumpte. Ea treuen el• r.at que a base de tes notes que U entrevista
amb el P:esident
zel no van tmpedrr, malgrat comp.
Ela grups que voltaven el con•"•· lar des de fora del banc blau deiiOOtmA 1,... de los bol" 1
votaclo
comeu,
...
nuncta
en
la
reunió
del
matl
d
'ahir,
Cambn.
solament
obela
a
un
ton
M EN
tar amb l'autoritzaCió de Jes autos. !oreu alluoyat.a. Lea cuea que des de lea davant de tot Espanya, la maruobra ":-- 1Oesfllada int.ermtoabie
dels dlput.at.t. .1!:1
t
El senyor ALBA: Va a procedtr·se ritats ctvils.
Ul •ió
J , d'impress10ns amb el !enyor ~~
vuit del mati t"~cu.ven novament. de llt!.ca de què és obJecte. NI un aplii.U· primer nom posàt a. votació
be el del tJl e~ una recup ac
per ta r.e pe què forma part de la PQnè .
.a votar el dictamen 1 els seus aparL'esmentàt senyor Enseñat, home rormar--ee davant les portea que oou- dlment nJ un rwnor d'apro.,.aetó. Et mo· senyor Salazar Alouso. La.
sen.
nou""
.
repartir-Jo
emre les orgamtzac10ns nomenada ¡:.el oart.lt ra.chr.a¡ ncta
tats
11
.,.
dueixen a tes tribunes foren d>~;soltea meut éa de gran dramatisme.
blllta.t personal 1 pNit.ICtL ha torta oeiJ (1€¡ partit radical.
aquest ass..unpte.
'
· &Obn
la notels
t.ndustria
de MaUorti'aproven
els apa~"..a ts prtmer 1 ~ destacat
ca, verentdedels
· En això Intervé el aeuyord Maura..
Victòria
1 For~ per tu gomes del! d'assalt..
han
parada
pel
refreud
de
uo
vots
cuutra
Ategl
que
ta tesis del seu discurs
1
L
-¿QJma
sob-..,, e·
gou sense votació.
I rmpressió
d teniu
o
à"
.
Amb aquesta pressió a 1 exterior. I •mb Passat prop de due5 hore• e t.ena o. ei 137. Per tres veta lea boles bluuquea
1
hav
a
estat
!'artrmaCló
que
el
par- que pu~u passar em .
El senyor ALBA: Em permeto re- menlOr, s havJa quelXat dlterents ve- una prcsló molt. mes puJada a l'lnt.eJiur tnbunes atapeldes, ela
·
paasadl!:.zs,¡)l &~· negres no b:m tingut empat.. Entre ela tlt 1radical e.s un cos que esta da·
A
l'ànima
de
cordAr 8 !a Cambra J'article 87 Cfd gades de la sttuaç10 del turisme a del congré• comença la aeaató.
tots
està que ea PtG.
peita, els salons plens de gent, els e&<:OD5 que votaren en aquesta. OCRaló rtgwcl· rr:unt Ja taula d ·operadoos i que cal,
0
dulra
ta
,.
erts
•.
Pau a Va visitar al mtnlst.re de la
El aenyor Gregori Arranz, a 1& Clipçll.· comblata df' dlputat.s. El ecuyor d:l.url\ ven ela senyora Sl¡!rld Blasco, el seuy.,r
RegJament que determma que Quan •
.
h
-Però .• al?
.
·
· .
tera. del banc de la. Comlsalo.
cptoa que s ha de votar el dJCtllllten.¡ Rocba, ~a nper 1 l!:Jol vaqu~ro. La \J~Ua. sense pensar-o. h 1 gatre,
ca 1 que . otn
-Ara no tu ha CilSi parc1al8 Pel
es tracti de d1puta.ts es VOtl per oo-1 Guerra amb ucasio que jo era eq.. el aeu dlc;curs cc.m a. pretldeut oonleuçn. Cal
eacurMr l'csr.cctnclc que
Cambra.
no
1
ha
desempar
t.
•Yu
anun.::
a.va
h
tregu1
tot
el
que
CODtlnKUJ
ce
que
ta
al partit raè:Hca¡
les.
mandant milita~ de aa.lear$ i em t!l., discurs Cl;lr 1 cont.u.udent.. To Jurhllc ofereix. Ei Parlament tt J& dades 8u11 · que es tractava de11 114lvar-lo
1
no es sap 11 sor:tua solament. et ...
Primer es votarà aJlò que es
trobava a Madrid t:xercmt una co- trreprotxa.blt~. No menysprea. data ut tt.l· c1~nte per a donar la seva opinió sobre obU¡¡aut que al mati havia tal VtK~il dolimt.
acord.at
aesI
.i!.StiC
dicposat
a
què
es
ra.ci
aixt,
lljl(.¿'
Lerroux.
Alxò, de cap manera
fereix al senyor &lazar Alunsu. <Al· UU5510 a les ordres del nnnu;Lre. I gument de cap mena. ~~ at:u cap nevat l'a.ssum1-1t.e. ~~ l'realdent.
del ContteU e'a· tltulr·IO del aeu ~.;àrreç de. Prellden 1 de
Sl &IXJ nu e::; ta em donare Je obstant hav.l a defensat el senyor Sa.
guus dilJUtats u1tenl.t!u parJar).
h<J.YenL-.U1t! truoat ell et seu ctespatx re681llta d.!lmunt un t.ronc entuud1H en pressa a. recollir la proposl<::ló de Miquel la
1
oe
wra
Muutclpa.J.
t:Hglrld
BJu.aco,
tiu·
blUXa
del
parttt.
11
lazar
.
Alonso.
perquè nav1a Cf'ellut
t:umenc;a la votacto.
com iiJlldtlnt el .va saiuaar 1 parla IJO ''f8Lit roec. La seva. veu de vei'tl.de,. Maura. (ol u~ ea voti el dictamen. &I Uo guc pit.jor Iortúua. HA)
uevres 1 ·ro bl~nL ex.muustrt: senyor Ol ego Hidal- obtemr uns vots a BadaJoz, on li
eu couv~rsaclO genel'al de Ja 0.,reu sembla. que lnatnuu . &IB en &lkulll:l mu- vern l'apout amu ela &ttus vote. El J!U·· quee.
El t.l'acte que 11e u na donat fit>ID· g.• "U• tan¡•L'escrutuu es reautza ennug d 'lli1 ·
era na dlt que . ea senyor H.ldaJ.go couaemn¡ t'ac
· -·
ments proel&lna. El dlscur& és un x1c ll)'or Lerroux,
ucott.ar t1.4Ue1iwa p,¡,rau- bla exu~erat 1 inJust. sobrt:t.ot cum~rat
•· ""
..,... 01
'
gran slienc1
(.;eda nu te Clip element.
SltUAcJO qu.e tl'llVt!S.saven Í'hut.et l''ot- llari el volum de ta matêr1u., l'ooll¡;a. Ica del senyorenpresld~nt.
del
Cuust:U
t.e amb d que se
hli
fet
de
gracia
w.
::,a.
J~,banb
ae
set.d.li~-dlieb
ourt:s .tmdnli LltUd dei Pre&dent del Conarea,
El
A.L.HA treu les Doles mentor, lamental'lli-se de l'excés 0:1! Argumentu. eu feu dela I.J.utli& n lli llu una. reacció
11
sobtada
en
111 banc bhu..
lafoQr
Alon!JO.
Ala
puss¡¡,dis&os
es
COUlt!n·
ocas10
ae
dollltl
una
tluUl
d
mtere.s
digue
que la seva doctnna era l ò-1
1 les mostra ai senyor rabuada q..te zel de les autortt.ats millOOrs, dunes. prou àmb la sen1. iUIUI}claclc pu1.1.ue però deapréa
toruA altra vegada a la ta a dtticll altuacló d'aquest, l'hon•·ru· a~ period lbtt:S soiJrc ta StlVa actaud surda.
prununcl& en veu alta eJ color ne m~lgrat de posseu una _aut.untza- corrin pe! tot. l'amblt profunds rumorb seva Immobilitat
. .El St!ll)'or Oil &>ble& llUitat d.el qual nu. aulvat ~ tre• v.. t.s, t-n aquests momt:ut.s.
la bota. El secretari les anota a. ia CtÒ format d.el tnlDlsten de la Ol)- Hom l'e~:~colta amo emoolc exvet:taut.. !:u tntervé.
6
1
eucatll de peraoue& c¡ue !i¡uren1 ttn el d,,.
• ••
AVUI ELS MINIS l RES CE·
lllsta.
vernac10 1 o.e Ja. Uueccto ~e.neral de acabar. el ecnyor Blasoo {blg!rldo) HeQué dtu el seuyor ou Koble•1 1.)@•~ cwneut t\cusatorl ooJect.e del procés de
M2dr1d. 28. - A Ultima hora arnL ESHA~AN CONSE LL
"·ombrosos diputats esperen al peu Segure.ta.t d 'un joc que es d.ela uctt. ~t~1X u11es QWI.rt.lllea
entre batouceu~a. prt>s de palesar la &eva aqutesoéuc1a • tea referència.
ad
bare¡¡ a1 liougrés rumors c¡ut: bav1etl
"
110 pod18
t:ie~bla un e~Jar eu un D'l.(lalent
11
paru.ulee del &eu President, Uan~a. l'espe·
·
pectactó creiX quan s'observa .Que 13.
M n..t, 28. - Acaoaaa la sesstó, SI.Jl\llt al1$UileS ma.lulesta.ctons 1
est..au r·!o. A la mllH!tes~ rat. Uespre. ve &.lazar Alo.uDU. que apuo;-.. cie que wt. aquest Msumpte titra.uu, ¡¡
A parth d'aquest. ~.o.omant la C.!lmbra. el preSICl.ent deJ Consell ha convtr5
VotaCIO &'iguala en alguns momems. CIO, sense entrar en 1'B$Sumpte, se nuncta amb el ~u peculiar aire decla· u.nt1. maquinació vergonyus:).
.
a dlvt:rses v1es cénLnquea de
1 temotv ~~at:'!'e~~:td!~cl~~pe~:;ell.c~l:::~c~:x :,Qt ttmb ~I :,pertuclist.es 1 aqut:1'its !1 Madm1.
tnunèdl.atament el mlntstrt
En acabar l'escru~im es prodUt:lXen 11 va Ull' que aq1iest.a qtlestlO era de matort" una explicació qué a ningú. no
dels crevoluclonll.rlos» contra el ~Blo-:~. Ci.omlnar~loe .. Els radicals criden que Ml t\ an pre.;untat SJ anma a VISitar eJ de
ta OOvernacJó donà ordres ter·
forts comentarts.
les autoritats ctvtls.
que ditl$ de con.,~nç, ni nis aeua proj)ls correllgionl\~ Qo_: ea racl Justlc1a. t que e'aclaretxl t.ot.. les pelen No volen que és \'Ot.ln eta P¡rsldent
<oluan es ta el silenci el senyor J eat.at de . ~uerra le:~, Jaautorit.s.LS
de
¡
Republlca
mm1;1.nt.s
aquesta
~·que
tossm repnrrudea. tn
mt- ris. Crida. L'bunor. el pat.rlmo.nt moral, pe. u que continui, el Bloc, la eev& ta~.
•
9
ALBA d¡u "Ue va .. d onar ""-p~"' li tares solament s'ocupaven del que l 'b onradesa Que em J u...
t.errogp.t pels periodistes, digue el ae..
"lqu ln 1 resp1tm~ ""ò pro~·
~ el --·nyor Oli Roble&. Per l• noma deia altres !neu 1pa.
l.è. ts. per. no "'.·nh nh.. N
uod
,_
"'
¡uent:
'"'
............ """
1
t
d 1 d
deb:t ta meva lnnocencJa ! NI un aphtu- seva put, ell f!S proposa. a.<::larir Jee Ulo.- , repre&eutact 6 Plirlaml:u r1a. Grau oatol- o. r eu estai tranqulm - na
del resultat de la. votaCió.
I a er.:tava alrec ament e Qr re, se· dlmcut.
subratlla el tJnal del a\eu QIS· tlvaclona polltlquee que l'esca.ndJtl68 ...ter bull. Al bnnc blau ja no bl bll. rw-tte respost,
Govern ho té tot prevln¡ul
perque avui no veure t -E.l
.¡ gu¡nt la testa a.tnb Jes a.utont.at.s ei- cnrs. Entnlg d'una lmpn:&Bionant rreu~}r porta e.u al a part da ¡·aclarlmGnt
jo puc assegurar que no pa&$&rJ
que
<lels
Ollni¡;~Ues
ru.dJcaiS.
~onca
e.l
ecuyor
nm¡:u,
I
;t
UJh!UD
de
Vt..lbaltres
VIU
VOTEN A fAVOR DE SA· ' vils.
absolutament res.
.el aeJlyor Salaz.ar Alonso, baixa del seu tac!n ela Tribunals. No obstaut upeHsr mlulat.rè. de la Oovernacto. aus.ent~~o
eLe pt:'Js voltams de casa meu. pot v&
LA lAR ALONSO 140 tJIPfJ· I AIXl és. que el senyor Ensei\at hol e•có 1 aurt del .:0a1ó En aquest momeot e. la catxa.
del&
trops. el o Bloc• llr senyors Rocha I Lerrou~, no se 1 corun· ru amtJ tnl
comprovar Ja cettesa
TAT~ t EN COtH' KA Jal
rebe de l¡:t. meva persona res que t'au. a'a.txeca el senyor &·ranz. el quul ue- r~cctona. Un& gra.na
aplauc.Uments Umtda. qut~ ~ra Ja. atect:e a la diiiClPilna del p~au.
:.ió Madrid, 28. - En començar la
El senyor MADAlGlAUA: H~n prt:S , torttz~s al Joc. · pu1x que
em cor· gelx 1& cart.a del que tou aou-secrt!t..u 1 més ecmblen premi• dele seus corroo,lt-Jlt!rrouxle.w. Est.& Pi~u~ent. al ~•t•L ae-1
votacto, rou comenta.d1sstm pels pu.
p art en 1a votac¡o 27'7 dlP\Jtats. Han respoma nt tema petqué no
rlonar·lo, , de Gotcm~tclo, ,senyor Benzo., aut.a.rl1. · ¡loua.ria a lk clectaló de callar t
sadJssos que els senyors Lerroux 1
, s vot.ac una t~.e<i· 1
00 proa- . senyor Chap11pnet.a.
w;
1J
de 1 ¡,¡trapèrlo d acord anib seguir el d.lacurs per a. no oomprometre'l! ¡ ben a 111. fi. La sessió a nlxeca a UQ. qU\il't.
Rocha abandonessin el blanc blau 1
VOLat a.rnb DOla ne¡:ra l:i7 I ànlb Dpl.a I eni e:s arteu,s nl¡n.sta.n_t.s enb ®I e .e stlguê r:.u t.m:tru':etons
•
;~buCles d; l ministre de massa amb ult.enore paraules, és J'Untca : de dotze. Tant 51 és la dnnera de h.'1!
se '.n 'anessm
blanca., 140.
sa uaa.n e
.
.. al. saló de
t.I11Stre o t~ lgUe cap la Oovernactó, que a1fJ&nore• ho era l'm- reacció que eà r&idlltra.
. Sessions.
¡actuals aorta. com st. ao ho ée, és, &eua
I
El senyor PRJ.MO DÉ RlVERAt mcr\a tie promesa .Solament troba CUlpat que acaba de ter us de Iq. paLe~
c:~qu.~rres
no diuen ni una parauto.. dubt.e de les que s anomenen nt&LOnViaca el «straperlo».
l'obligada COrt.eSlA d'aquell que des- r&Ula.. La. reapott.& ée tan concloent 1 NI \1J!.8. Com,. s'obcis unn. enêrgle& con~ I quce. El pre&ldGDl 1 ~111
ministres at..~.n..
El senyor A.L.BA: Resta expuls~ aJ "_CO}\el;<t!llt, els terbols Interessos que aenzma que en tota ta cambra e& pro, 11lgna
d~ ~IE>acl. R~s tenen a. veure amb donen el despab. La¡;lt.aclO ba 1:)41xa.t
•
•
.
senyor 8alaz.ar ~tòhso.
~. ss.'ocu.l.taven,_ no tema aJesnores motiu duclx un: Oh i oh! ~xpecta.cló. Però el 56· l'a!Sliump~? Ree. Ha arribat a 1& Cambra un •Je.
Comença ara la votacto relativa al per a tancar-h les seves pórtes».
I nyor Sala.t.."t Alunso, Ja. ée fora, dient. •ensê lo. méc; mlntma tnterv~nctó. per
HI hil CO!J!if!U dc mtnlstru a !es deu
.
d 1
S d 81
· ·
anar-se·n, que no volta cooocton11.r les vte11 tll~ alt.ea 1 reprc~ntat.lvea.
del mat.t. Ela mat.eiX'O& ministres llllUUcas e senyor U ri
.
a.sco.
"'"'
· ·• • ..
ntngü amb ta IMlV& prel!èncta. El aeny<>r nota del ~nyor Chapaprleta, df!aprés La
eJ cla.ren aquehta. nit qu" en a.4ueuu re~ V Ma~r'd· 28· - Un redacto~
de «La ~
..
oENoE PROTESTA 'ES VO• l"Uent.t:a Pila, de la COmla$16, assenyala la propi &enyor on Roblee. propou Ja ior- unió d• m1n1&trca es pla.n t.eJo.ra
¡~~,
c:na1
uu
:>ha
t;!ntrevtstat
aJ PaltH:e Hul.el,
.h'l senyor Lerroux nom.ês ha dit
VOTEN A FAVOR DE BLAS·
TEN EN GLOC TO'tS ELS C()nver.tèncta que el tu2;1t.lu tornt a.1 seu ml\cló de ln Coml~~tó pvla.me.ntlirla. Dea- tot.a.l del Govern. Aquestes sou
itll!
coud~
l\!adrld
.
amb
el
senyor
CO IBANEZ 70 OI~UTAlS
ALTRE~ NOMS I SURTEN escó per a respondre davant Ics ptoves pr~s l'l!a 6rgans perlodlstiC#ò de ¡8, ceda lseqUeucies de1 debat. í!Ubre el hun66 u.1er S't~SS.l, tlgUJa molt de relleu Jnn9t11m uan h& entrat al salo de mimstru
en latcr ~ a lguns dlputat.s t perux:U..st.ea:
l 190 DIPUTATS EN CON·
1.4 BOLE~ BLANQ UES 1 concretes 1 ttrm\·1aots que la coml&~>ló 11ón ela que més a.lre ll!lQ donat a t as- Stra.usa. Eru temem,
però. que ence.rv. no ol) t!~d
-salut, senyors.
TRA
1.66 DE NEGRES
po&8eelx. No ocorre, peró, al:u. segut<Ja- sumpte, àdhuc amb ed.tclona extre.on11- s'ban pro4u.l t tot.es.
s
ec
1
arac10ns
comenct!n
expJt.
.Acaba 1a vot.act.o rete_rent a.l senyor
El sr. CHAPAPRIETA: Fa obser· ... ___
_
-- - - - ·-·~-- - _ _ ____ _
_ _
cant la manen\ com va conçtxer
--· -- - Strauss.
S1frid Blasc<>lbànez. dona el seguent var que també s'ha de votar el t-ext
,
.
-Les relacions -diu- roren as- .,
resultat: Han vot.tt.t. 2tiú diputats. Ho P,e.J. g.~çJtame.n.
·
.o.ll.
~1 r.esuJtat de la. votació .és el se· neJ,l. que .s amagà. al departament de'
TOT DEt'~N ~ELS P~,R· sumptes tStJOruus Un illa em. va par· ¡
hau tet amb boies otanques 70 dl:¡ · El '&r ALBA ~·1I r.t ~WCT~~ia sug.. gütmt; •. Ran mLervingut en ta vota.· úult1lrà. Despres arribdren
elS
a}..
T~'rs
POLITIC~
.... ~~UUE lar d 'un cert h1vent que Vüha donu.r
putats 1 a.miJ boles negres, Ull). ·
nsfò. de Ja :ro ~:J: i
Jllin
f cio 180 diput.ats. Boies tJlanques. 14. tres ... Elstales, V'allè&1 etc.
EL SI:NYO~ fOt.~ENTS, •a coneLXer a tes àutortlat.s óSpanyul~s.
. El seny(Jr ooor-t!GtJEZ U.t.: VlSU- ,Pf ta't d 'h 8 bill~ Re e~ ·
uts
notes negre& 166
DE
LA
C.
E. D. ...
I Un d1a em va dem::t.nar que el reJ.a...
RI· Intervé per a mamtestar que s'ba per
t~ tres urnes.
Queds. aprovad~ aquesta part del
EL SENYOR
D URA,.
1
Mjouts despres arrtbli. a 1.i. Qe.. clones i el valf; presentar a algun ...
de· vot.ar també a.tnb Dolt!S per a1s l Ann es fa , pero en reemprend~e la d.ict.amen.
VENTOSA, CO M SEMPRE, nera.Htat el cunsell~t · ~e6Lur senyur amic...
. 1
inclosos en el alc~men, ¡Jer a. otenr sessió propos~ 5 que es v~~n duna
S 'aprova. Ja. redacció de t'apattat
NO SAP RES
l 'orréuts Ualma.u. Els uuormu.d orl5 u 1. ~~~~~~~~es~tt~r~l ~as~t U ~ré·
Madrid, 28. - El comte de. ~
majc.c.·s ¡aranti~s
als que
tenen vegada tots e noms, pe~ ln1tlan· quart sense votació.
A dos quarts de cinc arrJbà a rcr~n Ja mat.e¡xa pregunta que als potser'/
e
rape ob, nones, en un Interval, ha dit. ,
1
seient a Ja Cambra. Ja que s 'ha d(). l ca.t!t bOles:
.
_
També s'aprova. l'apartat élnqué 13. Uen~rallL~t eJ cuuse11er gestor dt altres conseuers. pt'r. LaJ d.e saber ::.1 1
El senyor Ua&a em dlu que
I -At:<ò es un cant a ~ dlssol.te!
nat el cas d 'haver estat exdos un
Com que ningu no protesta. es sense /otactò
üuttu ra . senvor Ouran 1 Ventosa anavtl a 1a presa dé poss~SSJ.o uel se-segons Strauss l'«titraperlu»51 ·era
un pas més cap a Wl
vern
nom en podria. quedar exclo.s un o:t.l· procedeix ~ la votació per bole.s 1Q.
s ·aLXeca la.· aesstó 8 lea once 1 cinc EJs period.i8tes H preguntare.1 sl t¡yor Atonso.
. -es?-una juguma' 1 not'enstva, des· ¡ querra.
• • •
tre, tota vegada qiJe no s'ha votat resta de~a noms que apareixen com
muts de Ja nit
o,.ema ver BSSit.Lir a Ja presa de
No se res de ! ' ; - dl¡ué també ba.rjo. Un s1mple ~oc de soc1et~t. tteMadnd
_ El senyor Miquel
integre el dictamen.
m
'
1 cruppl~c.oat6,
ses:nò del nou President. de ta Oeue- el senyor 1'orreut.s-. Ht! t:~Stat cou- cordo les_ ~ves paraules Lext!lals: 1 Maura ~'n 28
aCabar el &:u discurs e!
El senyor PUIG es lamenta que ta
ralltat· t goVernador gènera! de
vocat 1 vinc a la reuniu.
¡ •.On joc d truautS». Éi senyoJ ~trauss senyor' Arranz, mawtcstfl que tot era
Cambra hagi tacat un coguom, un I
talun~.
-¿Qwna pos1cto adoptareu da- S<iprl el que diu. .El .Sf'n~or Strauss g utll J8 que el plet ha est.at sentfo
1
cognom iHustre: Creu Que ban d 'm· lp
a. aquesta
casa - contervemr els Tnbunals 1 1 creu que
dun•ss•o del oenyur P1c Pun? I
l'opmto pública.
__
testà Vinc
- pergué
es a casa meva ... I vant
- 1aCrec
contesta el St!tJyor cló als posSibles benelicis de J'«Stra.. f
&Qllests alliberaran el senyor Bla.scoHe de celebrar una reunió 1 per Torrents-que cessarem tots, ja que perla».
J
Ibflfiez per la qual cosa Ja Cambra
aJxò bt! VlnilUt.
• varem ésser desu,nats pel .s~uyur t'l~.<
El senyor Gassa ha parlat -per
haura de rer un des¡reuge al senyor
Els informadors 11 eomunfcarcn el Pon.
pnmera vegada- amb un accent
Blasco.
,
·
que alguns consellers hav1eu dlt. que
-¿1 si el Govern de la República energic.
EL PRESIDENT: Es va a vOtar el
.
.
tn d1m•t1r eJ ~nyo 1 Ptch 1 Pon. eus as rntihça Ia . confiança1
-Vaig presentar el senyor Stnt.uss
cas del senyor Valdivia.
d1m1tmen automàLl~ment
-Ai"'ò es un altr ... punt sobre el aoc les mmevesd' a m•s tatsd
. li Ja .ou Vdi'J
SOBRE LA VO T AC I .) QUE
'" aquesta 1
a anaven
va1g iêlber
0n
El senyor Duran, en sentir
qual ne de mostrar·llle reservat. .1.OL ·Queupartes f>sevese11.gestwns
pt;!r
ES AEFE RL. I X ALS NO Dl·
suggest.~ó. exclama:
Ciepeo aelS &CUrds que pren¡um eLS ~ bun camt l!.'n arribar el pernus per a
Ut, Ui, 1.111 Jo DO &é res de t.ot p&rtlt.S &!S quals pertanyem.
JuKar a San Sebastuin, jo em W'oba·
PUT ATS.
ó ha dit
H
alJ<ò.
'¡'ot segu1t el senyor Torrents passà va a Alemanya dedicat a les Jaooro
1114••••. 28.- El ,..yor BaDtai&IXO
El senyor LO.t'EZ V
mani.
1 !ugf corrent.¡ escales amunt. al deSptit.X, on tu QavlJI. totS
00
l&t!S· I pròpies de la n:teva
és a dlr
ta
Wl
la
11_
tors de ta GtfUt!rtiht.at. a excepcto deJ
numeres de CU'<: per a I pròl::to¡ qeu. pua&. da relleu, el resUlta;
nyen a r i que no tenen mitjans
EL
DOC TCHt
H UG UE T ~uyot Rovll'alt.a. que es troba aLl!Y P orés
!
lo
· de ta. votacló que un bJ ba. una vert
per a defensar-sa davam ella. tDl0
tiA EU UUé TO TS ELS GES· boa. 1 del senyor De Prat que, l.'OIU SL;;,u:?
·no v reu
rtl8l' a veure t.able maniobra polltica és ent.ra elt
versos radicals recolzen a l'orador.)
Ol sessionL amb caràcter d'ir)terintt.a~
TOnf:i E!:iTAN Dtr4il i'\ S, hem dit abans. era al despatx de la
Dubta·
rrups del bloc. Bl debat. Ja e6 piant.eJ&rt•
El CAP DEL GOVERN: La Carn.
dels cè.rrecs que venia ostentant el
Pt:hO...
t'residència conlerenclant amb el se-Bé ... é$ a dir, st. Una vegada 1 Indubtablement., amo nla.Jor
bra té sobirania per a poder fer~ho
&enyor Pich.
A tres quarL.S de ~inc de la tar . nyor AJonso,
Es ji.Jgavu aleshores a Palma Straus~ I ta preseut.a.otó del Govern ~ d'avu.l.
tot.
PON
A tal etecte, a les t.re.s de la da arr1b.l al Palau da La
va. passar per Barcelona, camt de lea cow.eqü6nclea d: 1& 8U6
El senyor LOPEZ 'IA&t:l..A rec11
DES
tifica. 1 dm que el senyor ValdiVJa
PR
ES
DE
PR
ENO
E
l'lila Daurada, daurada fins Per
Madrid, ~8. - Hom sap que en el tard& dea deJ meu d.espat.x de la ut ~t d Cull:it!JJ~r ~est<Jr de &ui·
YObSE.SSIO EL NOU PRRE· les
qUesLlons de Joc. Jo est.l\Ya mun-:
Madrid 28. - El diputat ae~
és funcionari de l'Administració 1 ConseUet celebrat pel Oovern aquest Prestdencia, partare amb Mactrtd.
tat, aoc1.ur üu~uet.
SIOENT
GOVLkf.4ADUH tant aleshores els comoata Fredye Rey .&.\llura, aespreo:, de la wt.er~'!:'
que en el Consell d 'aquest
'\U ja ruati, han esLat dln:Htlt.s dels car-Amb quto mlmstre couteJ~m:laInterrogat
peu;
penocbstes
diKUe:
1
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Miller
ÚliOnéa,
dla va v~mr Uel Cili) d~. uovern, sortt ~Is .-;;-.;_
ha estat sancionada la seva condu~ta. recs pubhcs que exercten, tots els reu? _ u fou preguntat.- ¿Qut us ¡ - Jv uv s~ rt:S ut
1 Strauss On
r~. \IU!C ¡¡el'GkNERA L FE.U UECL~HA· 1, a veurem
a lOhmpia. Em dtssos dt: la Os.mt:ua exc t.adisStm. ~·
MoE¡\
senyors que tlguren en Ja llista
aonara
1
1 que ae estat coüvoca.t pel seu.yor
Cl tlNS ALS PER100tSTf8 dtgué aiX : qlie se n'anava Ho
termt-s..; ».1
pronunciat. ":
d'oprobi.
ml.nai d 'Inculpats en 1 a.fer btrauss,
-He de parlar amb el ministre c.-e uuran I V¡;:u~
I
Desprea
d
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ver
se
reuntt
amb
els
«Quan
marxeu?»
«En
el
VDJ.Xell
d
'asell)'Ot
Chapaprtet.a
al ~res, dl&
El senyor HIDALOO: Els radicats que dona dwabte fa comtss1ó dela Justu.cia 1 el de Governació.
Els mformadora 11 expllcaren coti.SeJ.~ers gestors, el seuyür E.duard. questa nit». No vàrem parlar -qut!: en to solemne:
l
I r
1
m P'
·
•
eata
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mateix
pen
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t:l
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r
estem
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1
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e
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-E1molt
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• . dunitlt pel uOovern de Jn Repuoi:ca
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eque -...
com ja se sap, un dels noma d.'a· dreu pos,sesstó?
._ -es... 1 ¡ue
rebe e1s per¡ lStes. #.16
-Vàreu r:;urV"'.C!ar
"'Ue
Strauss '8iurt"'~ ga.rà
cares
les
Uagnmes
..,.._,.
"'
d
IU
dr
són sobiranes per a tot. Ho eren
_Es segur Però fins que no con.. 1 li pre¡:untaren quw¡¡¡, PQ6lCló ad~
les Constituents, però no aquestes. quella lliSta, es el d e1 senyor J oan
•
a PaJma per a explotar el seu joo verttt on
I
-En ViitUt d 'una ordre dtll ~ d'l!1
ta n t . s ' l l. Oeopres ~ exan
tracta e.entre ela dlpU'
Hi ha una Constitució i a ella ens Pich l Pon. el qua!, per tant.. cessa.. terenci! amb Madrid, no puc a van.. tana eJJ. davant d atxò.
da
vern
de
Madnd
ne
e.::.t.at
dt::N¡oa.t.
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Un b0mt1ure fred:
tats radicals de la vot.aCJO recaJBUu.t
hem d 'emmoLllar.
des d avui, ~n les- !uncions a alcalde ça.r res.
El ~or i:iu¡uet. cont.esta:
per
8J.
carrec
ae
üvv~ru~dor
a¡twd-Home!
t,s
clar...
contra S1¡:fnd Blasco, 1 el 4Jpu¡alo
El senyor MAURA, (Honor1ol: No da Barceloru:&., President de Ja Qe.
- El nomeua.ment de president .
- Vwc una mu..a
Després ne¡à cat.egòrteament que 1 vaJenCJtl, senyor pwg, en.l.rà
pa.
eren diputats els militars del 10 d'a. r::bralitat 1 governador general, que de l'AUd1encia, qui ua el \' & atorgar? 1 naturalment., eJ sol deo:)(lrteut.at, pera ra, de CattJu.n,r&. Acabo ckl ~tt·
tet
d
ba
ver
estat.
l.Wr-Oh!
aqw
a
la
üeneruJ.ilat.
tit
Sttauss
SJi'W
un
xantaa:l.sta.
Es un de sess.tons, on pton unctpela une~ultJt
gost i ··osaltre.s recolzaren el que venia exercmt.
-El nomenament em rou fet pel dLDUtlt. eJ aenyor Picn. si.¡nU1ca que
'
le
.
bome
de
gruo
fortuna.
raUles
de
condemnació
llur ca.s es portés act.
r
1
una; ut iJJJ& . 000 re!lCla te.tuoruce.¡
DIVERSOS RADICALS·. 'lxò no
-E& cert que Strauss es rela.cion1 de la votaCió.
EL 8EN V0h PIC l PON conseller de Justtcia d e la o ene.- toto e1.5 conse¡¡era .ceatora t&mbe •
.
~
amo d. E.eU}or Pic 1 Pon, 1 a.que.st.. amb diverses rv>"""'nalltat.s
"'
d'11'"'"'Uerra
Els
dtputnts
radicals
délen
taJn
raUtat,
senyor
De
Prat,
o
méa
és el mateix.
ben
tem
en
tdenuca
S1tuac1o.
Ara be, a¡;atan 1 o.u,¡es
SUSS'li,.,HT PEL PR EWI ·
~~""""
d a MVla d eu:a t a•·•d(llli
supenors
rebu<ies.
de
CaLaJunya?
El senyor rl.IDALGO: Allò es trac..¡
1
que
la
ve
Uil-0'
Di:.Nl' DE 1.'A~ U I ENC&A
dit. pel Oovem gestor de la oene-. - afe¡t el doctor Hu¡ueç - al m na. deJXa.t ~t:&OJUUtlt ctel ca.rrt:e
-No, senyor! Desmenuu-bo rot un- a un dels seua correll¡10na.r1S. 1 00
teva d'una altra cosa dlferenta. La
A ffilgctl& comen\ - a dlr-a~ pel raUtat, perO va esser a proposta. del UI pr~ntar~ e! president. ae l'Au- o.e Uuv¿,·oauor
aeueral.
damentl
strau.ss
tan sols vete alau- ¡
• • •
rt
classe de l'as.sumpt.e actual ens un
. .
.
d;encl& a po6SeSSJOnar-se del& e&r·
-¿l el de .Pról:.lclwt de la Oene- 11es personalu.ats d'Esquerra un <lla,
pideix que la Cambra. jutjl aquest Palau de JusttCl& que en esser Govern de Ma.dnd.
Madrid 28. - Durant rúlttma P1
recs que ucupa el senyw- Pica, ea ret- ralu..at?
amb
motiu
de
les
presentacions
de de la sesstó, els sen~ors r.errouJ,.;•
assumpte quan es tracta delunenacg dlmttit dels seus ca.rreca de &~
EL SENYOR PIC CONFIA· cetada a. nosalt.res J.a conhança que
-.Natur&lmeot.. Aquest c&rr
rtror en vtsltar Max Scbmellna i H.ocha romangueren al ctespa.t. - 1
assumpte.
vernador a:eneral 1 de Pres¡dent úe
MA QUE HA EST AT O l M I· g¡..udlem vez part. del Govern de Mil~
ec
es
Anny
Qndra
t'ecttt
ct
de
la
GeneraEn tot cas han d'intervenir els 1" Generalitat, el senyor PicO 1 Pon.
1
TIT
dri.1. aleshores se.ra e.l moment d'a. Ulhereut a l'a!t.re ptt la Lle& a.el dos Ut.at ... Però. ja us dlc:
rou en un grup • mtru.st.res parlant sols.
Tribunals de Justfcla. La Constttu- ser1a encarregat dels mateÍXos eJ
banl que
El senyor Pic 1 Pon. parlant amb doptar una poslcio concret.&: De a1.r de jleoer.
de molt.es persones, 1 tan
ció prohibeix que a n1ngU no se1 president de l'Audiència. senyor
1 un 1 Pocs minuts aesprés 1 a urrouJ
50 15
-Ami;) ca.n\Cter 1nteri7
moment....
¡
acabes
la
sessió,
el
senyor
kA
&li'.m&
pericxhstes,
dl¡ué que
jutgi sense escoltar-lo primer.
eu que
no s1
acceptem
o noqueacceptem
t'Auard Alonso.
havia. p ea cap resolució
però
m.ar
en eJS ilocs
abanàona el congrês· .e:n saoer·u••
OCU):)em. conta- .iie pres ~o ~&noraot amb
_..
El CAP DEL GOVERN: Lamenta.
Hores D:lés tard, I& noticl;' tJ.n~~ des de ~&àrid havia eataÏ. dimitit.
Tot. &eguit el doctor tiu¡:uet pe.s- qwu l.&N.Cter.
el senyor C?apaprteta sort~u:- dt1
que s allargui el debat, donca amo con.hnnació. Tractarem d entrevJS- I Oon!lnnA que la persona. que OCU· &à. a reunir-se amb
eJa lell.)'ors
- ¿!:J. Uovtrn de M.a.d.m1 na rel te. pre¡ar-n06 que continuem al front dament de 1 hemocJcle, en
això res no guanya el presttgJ del tar-nos nmb el senyor AJonso. pana ell ~rrecs de &Overnador ge- Jover Nonell i Duran
i Vento5a..
rat la oonuano,:a a1.a couseUenrt
dels departaments, t.ant els consellers se~yor úu-.rou.s.
Parlament. Respecte al Govern h.J. No era Ja al aeu despatx de l'Au- neral i de Prestdent de la Generalitat
-Per t.al d'evtt&r tr&t.orus qua es tècnica com els polltlcs ens hi bem
decretat Ja la cessantia de tota els dièncta.
el
'd t d J'A dién 1
I
EL 8 EH y
0 R EDUARD prodUI.nell en eJ. cas d 'aoanctoua.r e.1a ofert 1 11 hem ma.nUestat que poç
funcionans complicats en aquest a..
A l'Hotel Palace, on s'hostatJa. l'in· St:.n a w pr~l :f~
u
e a&, H· ¡
ALONd o ARRIBA
fer, però desitjaria
A LA ""
~e- conseúers
0
que no s'allar- terrogàrem.
1& UeJea:aaó delS resJ>t!:C· comptar amb la nos:t.ra méa lletal col·
¡ nyor
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L>e
.o.
da
borac
gara inútilment el debat 1 a·anesstn
- Efectlvament - cont.el'tà - se
Quant a I alcaldia, dJgu6 que con·
NEFcA LITAT
l.lus
partamenL:J.
e acor t que la
16, a part que estem dJ.spoa les votacions preclsea.
ru'han 1et indicacions perquè em pas- ttnuaria exercmt.-la el qll.e ja en&. al·
A lea CJ.nc de la tarda.. acompanyat St.~\.leJ.XUl al nont de lea seves Con- sat.s a prestar-li el nostre decidit concalde acetdent.&I. senyor Jaumu de del conseuer gestor de Jwst.tcia, se- seuenes.
curs.
Bofantll
nyor De Prat. del cap del4 Moosoo
-Però ¿no éo el Govern el que els
S Pessetes setmana. SAS'I RER IA
d '.Esqua.d.ra senyor Ltz.eano de 1a Ro. ba reiterat 1& confiança?
I S 'ACABA LA CERIMO·
SABOYA. Canne. 44, en treaol
EL COTXE OFICIAL Df lA sa, del cap de cerimo¡,IBJ senyor Rl·
- Lo. conllança els lb.e reltera·
NIA ...
PRESIOENCIA ES TRAS• be 1 del secretari general de .a Ge- da Jo.
(da\'ant J'Hospttal>
Des pr~ d ·at.xò els gestora marxa,..
PASSAT
nerahtat senyor CUnUl a rriba &I
Flnalment, dlitlé que demà. a
la ' ren per un coetat. e1s perlOd.iat.e.l per
Dea d e 1& Oenerallta~ es d onaren Palau de la Genera.Utat e1 pre&ident una. rebrà. la P remsa..
~LtN U HKAiiiA AUuUA I
l'altre 1 s'acaba la cerimònia, que
URUNIUA te& orares d.el cas per c.aJ que el de l'Aucttenci& Territonat. senyor
no t.mgué r es de tal ni de brtllant..
IOU A RIM~Nl
--fi'TUlAL
llfiLIS C04.•e úllclBJ del President Coa reti· Eduard Alonso, per tal de ¡>oasessioEL SENYO F. DE PRAT EN
•
e HL. LLAGUES Oi Lil CAMU ra t d el senyor Pltb I Pon. 1 que a nar-ae deis carrec& de t'resident de
NOM DELS GESTORs Dl·
PIC I PON TRAMET A L'A•
I& tarda esUKUes &I Palau de I& la Generalitat I ¡overtll..dor general !
QUE QUE TOTS CONTI•
~UNTAMENT
LA DJMIS•
Generahtat.
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a
lea
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C&talunya.,
I llers 'Z H entriiO I 0 '11 t I
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N
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LLEIAL
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8 10 DELS S ~ US CAHRECS
ares del nou President mten 1 i<> dre del Govern. amb e&rac\er mten.
.
~
Ahir, dilluns, el 8enyor Joa.n Pic 1
ve-rnador ¡ enera t de C&talWl.Ya .
E1 senyor AJonso. &eKWt. deo:a seus
AL NOU PRESIDENT
Pon t.ra.mete a l'Ajuntament tes dl·
&eompanyaut.s. i sellSt: voler 1er n:u¡,.
En nom dels gestors, el del depo.rta.ELS GESTORS FAN CA, A Olfe:itactons de cap mena als per¡u.. ment de Justtcta, senyor de Prat di· m1SSiOllS d.els seua ca.rreca de oonse-Uer 1 atcalde gesto(, de nomenament
LA Cli:NEHALITAT
~lStes, sadreça al deapatx de la a uè als per uxtlstes:
¡ overnauu.
Ela ¡ estors del U<wern ana ven a cu- Prestdencta. on es reUlll &mb
Hem celebrat una reunió tota
Ot moment..
Diputació, 18 (prop P~ d'Espanya ) - Te1Uon 8lllb8 - BARCELONA dlnr. aJ. Palau. El pruner a a.rrtbat tou les penon~ mes amunt esment.a.cies els consellers. 1 en rat-llicar-nOB el qJ.aht.at d a lcaldecontinua en la aeva
accldeotal el ¡eetor
el rte Oovernac!ò, senyor J over 1 Ne>mes tard amb tot els ¡ estors.
senyor Alonso la seva conllança 1 de
ta C. E. D. A. senyor J aumar.
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UNA DIADA «ANIMAL»

L ' oRDRE
p uB L I e

UN TELEGRAMA
A COMPANYS

ARCA DE NOE va .
Ha est.at tramès el següent telecelebrar diumenge la I grama:
• lla, el senyor (;arles Pi ::iunyer alLluis Companys. Penal.
UNIVERSITAT
Els dies 11, 13 I 15 el senyor Vi- tres membres del Dlrecton d'Esquer- •
Fes t a Major
.
<Sr ~on Sta M na· Grup de cruI cenç Riera, amb el tema de <Tres ra Republicana de Uatalun~a !aran seva
Puerto e
. a .
LS
Crida a uns alumnes. - Pel secre- hores ae Gramàtica catalana». do- \U111 vtsita al üeuLrt Ca tala Repu- .
tad&ns, . sa~uden en aquests momen
LES VISITES DEL c. E. DE
ESQUERRA REPUBLICANA I'
Avui, dimarts, a les deu de la vet1

I

1

1

1m Culam Oliver 1 Eduard Saba-

•

in·¡

~ambe

do~~~à ~ 105

~ep ~emr:::-

Jnauguracló d'uns cursets al Ce n- Per a dema dimecres, a un quan de
're Català Republicà d'Esquerra del · VUit. de la tarda, el senyor Emth Codistr1ote novè. - Ol'gamtzat per ta lom 1 sec.arra Oonara una conte·

rencta soore el tema rFunc1o de t'engmyer mdustnat» a l'AssoctaclO
d'Enginyers lndust.rta.ls. de Barcelona.
«Missió social de la literatura».
Per 1:1. dlJous, a tes vuit de la vetlla,
e1 doctor Ambrosi Carnón, 60bre la
~Sló soctal de la literal.l..ra». a
l'Ateneu Enciclopèdu: Papula!'. orga.mt.zat per la secció d'Estudis Umversitaris.

•
Amb l'ftnie producte veritablement et'lcaç
A N 1. 1

v

de resultats &egun, el

t

o L

E N 8 R

Demaneu l'opuscle gratult ccontldenclab al voetre tarmac6utlc, o
Establiments Vilar, Vla Laietana, 50
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1

f ANCA

I

NA>~

al l

m..50

2:;.;>

JUStiCia

I

~ue

I
I

cÒmunlcar-1~.

I

.
1

sa- :

1

u~ag~~;à~ ~ ~~~t~r!o~:
a esser

palanq~eta

C~~~~~lc..;.\erecucte

cons~rà

~hacant.

I

gudrotnaahpetr ra

I

nerviosi.ime 1 s'mtensitica la Uutxe8
Ciat, part~cular~ei~L
!es ac~Ioru; (.J(r
lomat. Rtt,
1 Atgues.
dlaaccb lOl'ls hferrota.rdies 1
pot
que
aixa. a es aL e '
enter taut a les a.ccJous Nora com
1
lmpreSS W a les a.cctons
..
11
Les acc ons C ade, que es ~LJtze
L'ambient enrant que es resprra en 1sense cotitzar-se. degut a la drl,er•)'·
la poilttca mter10r ta que, en gent!rat, · ela
mar¡e amb la par1tat de
la borsa es trobi en aqul!sts mume.ms, ' tambe han baixat uns dotze ~:.tez-s.
no solament _cohibida, smó que tambe amb tendencla de pcrare terreny.
Borsl del mati
38 •55, 38 .8o, 38'60; Alai ruxò ho Veiem tant
rotllos '!e
Nord:343820.70, 34
25
comptat com als de fl de mes. Es cant ·
•
.
34 '05· Andalus·
liasomlos que els valors de comptat, 17'5o· ·Ford· '251 252- Petrolets· ó'Bo'
que represt:nten una part m1¡..ortanr. I S'7b: AslazÍd· 66'00 66·50· sucrès 34.'
de
del palS, bagw d esser I ExpÍosius· tis·so 125'25 Í25'65 12h·50:
vict.Imes de quaLre po~l.tt!l; desa¡;ren- ttif: 63'so: 63' 15 • '63'35; Aigües; 185'50:
185 •25 ; Montserrat: 24 •15 ; Chade:
sms, els quals, amb I excusa del
crúica.r-se per la patna, en fan uu 430 426
«modus Vlvendi».
'I
'
·
B
d I
Com ncm d.lt, ac;¡uèsta fluixedat ha
orsa e a araa
cumenç:!t.lr pels deutes cte l'EsLat, ets
Nord: 38'60, 38'40, 38'80; Alacant:
quals perderen terreny. Totes les 34'10, 34'00, 34'20; ExplosiUs: 125'50;
emtss1ons
except.e
l'amorLitzable, Ford: 252, Argent: 15'0~; Petrolet.i,
amissió 1927, lhure d'Impostos, que 5'70, 5'60; Mon~errat: 24 25; A1gues:
ha pujat a la. mu1íma diferencia, o 185'50, 186'25; Colonial: 32'75, 32 35;
sigui cJnc centims, Lambé en per- Gas E.: 110'60, 112; Sucres: 34'b0.
cteren.
Després han seguit amb l'esmentaBorsa
oficra/
da tendéncta les obllgocions Mum. 34 , .
. 412
c1pals, les quals (e1russ,6 del 190t) al l A;lacant.
~O,79~hade.
: part4
4 112 per lOU> baixaren en un 1/4 per t.at, '?ha~e
~· paritat .. C:ha.9 4 D ..
361
100 I les emlsswns HH:i, 1916, 1917, ae .E ... 7 0, p~rl~t,
filipines.
•
125 25
1918, 1919 1 1920 no ban tingut oscll- 1 pantat, ExplosiUS.
·
lac10ns nnponants.
.
1
Tambe nan se¡¿uit la tendencia Gels
t'niiiVI~
j 11 \'
dies anteriors les obh¡~ac10ns terraUl.>ífll
1,)
t
'i ~ t Ut .J
Vlànes, ja que aquestes obligac10ns
a 6 ,10
~ 6 ·:.~o
fa tres o quatre sesswns bt:gtuacs
t;~'!!'~
tlt':JS
tH 45
que perden terreny 1 si bê en la seSSió .
Uouua
7-a:>
7'a7
d'ahir Ja tendèncta de baixa no s'rnUrea
6W 10
tsU'UU
tensihcà hem de notar que varen
Mara~
..... ~~!b .....~:» 60
perdre dt!e<encres ra ma¡ona de ,.,
tiwssoo
1
obhgaclOns cotitzades en aquest sec:1~~~
4 -g 7
4 ogg
tor. El grup que ha ctemostrat sosr.scu .a
aorw
Jd 00
teniment ~n les obhgaeions d'Atgua,
Cot Praaa
au 60
ilfBO
Gas i El~fiCitat 1 industnes diver-,
Cor l(ueques
1'86
1 :~
''"¡ QI)I'Ueauea
l'Sl
...,
ses.
, , ,
;);;, daoesea
1'61
1'63
Als rotllos de lt de mes continua •1

LA BORSA

1 COGNOU
111

I

I
I

a

HA l'ltANQUIL-Ll-

~~me~~,;·d:\actal~a

I ..

..J prevenU els tluil.:os bta.nes i Jes malalties venèries?

~egJ.

*

La

lo.S'!~da;

lli
«Funció de 11engi nyer
Industrial ,¡,

Secció de Cult.tlra 1 Esport del Centre Cat.a.la Republicà d 'Esquerra del
districte nové, Avinguda Gaudi. 79,
el cllssabte, dia 2 de novembre, a tes
deu de Ja vetlla, tmdra lloc un acte
importa.ntlsstm com a mauguracto
dei curs 1935-36, 1 el dia 4 de novembre el senyor Francesc Canya.
des donarà la primera de les ues
lliçons que exposara sobre cEl procês htstòrtc de les idees socials», 1
que contmuaran els dies 6 i 8.

~-

5el!:~ent tiuusei~.il~~ll~ectlu.

CONFERt."CIES

CURSETS

OM

MATEIX N I

les lllt res, en _te una ct'mcontustble,¡ Uers esperant veure'ls entre nOSdl·
Ahir al augdia, el cap de_ Pollc18., gue sospitts. :t.scorcol1at, 11 v
NOU VM<
tres 'en data oen propera per a reM- • en rebre els periodistes, els drgue que trobada al damunt una
1 lltE POLl li(; I es lo mclinacró a la barrlla La bar
_
r1Ja de bona mena, s enLen. Aquesta
.
lDl republlca _
Un hJ. ha t.ranquilhtat absoluta en tola I altres utensilis aprop1at.s per
r<>
8à dia
DIUmenge P~t. es constnui un ha evulucJOuat com totts les cose;'), l.nu&aciO aet reg
1
ó que per tant no terua cap bat.ort.
d
nou centre a un1o h.eputltlcana
e.
I
!')on conduít al Jutjat e gu r .
1 el segle pasSat -segle. ael cuav 1 "rup ae ta t:iarcelonetaJ.
mocral~ca t ederal a Uul-olauc. 1.)es. lan» . cBa1dufaJ 1 el cNtu Guerre1-.¡ Amb vmlrt-una stguatures.
no Cl& per
en tocar-U el torn, el jutge el cnprts de
els e•catuts, rou no: , - .:a arnbar al seu punt dolç. Mes
ELS SUPOSATS AUTORS DE 1dà pel seu nom; contesta el guardia
menat ei
cttp a nosaltres, el gran cPtlUSJ 11
,
L'ATRACAMENT A uLA Ml· I extgt al processat que calles hns que
Pre&denL, Kamon EsL-u
o, suLs- «Sant Ttago Rossmyob, emplenaren
..i IJ'egunlessm.
preSident, Ratael 'ierren; secman, els vells carrers de Barcelona d'arres
LS
dls srcló del
-Gom VO>cU que calll, 51 el jutge
ti:. Bénejam.-; sots-secretari, i"<. Mate- ' de Montmartre o del Barri LlaU. 1 ¡
Han esl.St posa a detfD ut.s pels m'oraena panar'! -repllC:à.
m&la; compLador, Josep
car- «Arca de Noé>, nascuda sota l'adv<>:
.
nado
r Ju t¡ot
Fra.n- , -El preguntat pel jutge sóc jo, crixer, J. Vendrell; vocals: J. !utusaus, cacró del nostre darrer gran barrr- 1 Una ¡oveneto mata un
pe agents
po Al
H d 'a Ramon dà el pollera mdignat
P.DAltatiiil, Lrere:::a Lopez, R. Calsma i!aU'e, perveta ent.re nosaltres el bon amagar que haru: ;;~~~ ;:a.I~lb; ~~~· ~<>g~isuml~n; au%~sl de l'ntra~
- No, que sóc jo. .
1 omençc lZano.
bumor d~Js avis adapt.ats dms el , A po,·la l.thJCaua,
t
1 casa ae
-Que nul
Aquesta eDLl~Bt. te el seu estatl!:e PQSSlble
les eJÓgénc¡es del temps ua¡ d~ Juca~ per LaJ de taHar la cau- cament I "SSSbSlllQ 8 a
-<c,t
I
Social al can·er ae l.otonat, 21, Cnll,
. I sa seguJua conLra . unt' Juvt:~Jeta acu- menJars «La Milla» .. o~, ~om es~~T Finsueq~~- mtervtngue el jutge 1 va
.blanc tHo.lpltaletJ, I t'otereix a toLA t'E~ 'lA sada del dellct.e d 'mfantlt:ldi.
cordar~ rou assassma amo,
•
clartr qu~ el guB.rdla
el pres es
t~s
les entitats alines 1 conellgiOnaEl 27 d'octubre, els simpatu.:s ((~lll'='t:gons el scuoumla:-e'r'as~o~~:.~ lapefr:. v~oq~estsn~~itnguts passareu prune- deien els mateixos noms1 1 cognoms.
nes.
ls d d
pot s 1 molt.s lLr s c~osa.oa que,
...
• · ·
¡·
CENTRE OBhR'l ma
e ues
e »
a e
· r
er aeslllurat una crtaLu- ramem a dlsJX)S1Cló de autontal
«anunals» a·adopClo, acumpltren ta Ul&.gat n~v
nulJtar I per na ver-se m.htbtt a favor
se. ns tramet, tper ta la seva pubh- seva solemmtat de ntual. SeriOSOS LaO la mat a.t!1S mtormes et Jun1.t va de la iunsdicció ordinaris passen
Stmpatit:c:anlS i cdoml' corresplonialsa ladirLranscLSenddélllCia t:rJ
de' C.:UipaOllltat, a CÜSpo5JCIO del Jutjat numero 5, Qllt
e acte
e s socdesfilaren
1
tgenordeudu,~e Ol· "~'.t::.;Iant
•
és. et que ha td'Instruir
les dillgen·
que Acctó Catalana Repubhcana d el blic
o:steamer»
1 t. ..... ,uauc. ae 15 .--_t:.~ llull:!$
.
f t
L"'ooh:!t, na\·ent es ..o.t a¡,.;.e:.:aaa la. se- ment -es un dli'- per davant. les ;')...,..;,aJ.s ~.,.ue u Ie, en c.raclar d nm ... ~ar Cle& per a.ques
e•
1
va _c .ausura, na comellçat ue nou tes ~abtes deu. seus homómms etecuus. el que LS te p!:!.r uua vc..l!ou! 11a.
IT
sevês tasques al s~u t!St.ntge SOCJal, Dos urbans de gran gala precealren
.~.· ou CVJh.l<!.l.......... ua li 1 b-11)', d ~esos
SETMANARI RECOLL
caner ce \..oerdt:nya, :t-53, enw·e Arago el segwCl, seguits per una bandta. de I .. 1 wes ae . pu:.!o; pero bcera plt)pvPer ta poUetll na esta.t recollit et
1 VaJem:ta.
l mUstca 1 per l'infadJgable Ctervo, pre· sau..~. Pt:.r al LuOUJt.
setmanan comwusta eL Horu I uu
(;QNFERENCIA
DE
VI- s1dent de l'«Arca» 1 el smtpAtlc se\..Cut lh!SSt~.-::o de multa pet 00 "'
~U¡..l..h:~menL del mal.elx setmanari, per
t:~N'Ç hhit! AUES
cretari o:Pollast.ret»
darret·a dels be.: un'- lndlv,dus tfur:U:.:o ..... Lu.UL.l· publicar un assumpte Ja publicació 1 EXPOSICIO DE L'ART DEL VESTm,
COnllmw.ut.. 1~ &.;.te u~ conferen- quals s'aglomeraven' tots t!is Llop¡; ........ - ... - VC.:,J}l;.~.tt:n et Ut~.hquet.. J~u àel qual no esta aut.ontzeicta.
DEL MOBLE 1 DE LES ARTS
Clf'S OJ"6<LtllillZRUCS t)Cl '-"::tlt.re t<.e!Jll· l:Sous, U alls. etc. etc .. que UoàtetXet;
"'~>ti t cuh... eo), oJU.:ot::lJ utu. ... Jo:~. ' "~:~~:
Aquesta edlCIO reculUC1a; 01:1 pab&lt
DECORATIVES
1
bllca cwt t"'Uiltt: .. , va.,~,¡~.;.a, -to<i, oanr.o.s, les Uistes de Noe i els ucauarlb», ..., ... ... uuu.c J..,J,UIS ~ ~X¡J,J.)lt. . l tul.t!r~ al Jutjat de guàrcua I s ba prest:n- (Palau nftmno i Exposici6 de Montjuie)
d.;J.n.l
dunecres, tua :su del cor- 1. «llllASCio.s». «tortugues», «llagoate&• .. --~ • ..: t r_b~ w"'• t\CUsals 4~:· t:l v uaa- tat t'oportuna denum.'l&.
rent a tes oeu de ~ 'teUJa es a~~ que han adoptat un arumt~.l a ma- V;;u.u uus u ..... ~.uuo) a u..n.~;l:ll..lu '
nar~ 1a segona la ,_ .tl lliurà a car- nera de toLem.
I u.... ,, ... » \OH u.al. que::.v1u q~e L.t:ult:U, uo
ATRAUMtt:N 'l
Iee cteJ cwte penoll.. , a, V1cen~.= bt:r·
A L.A outt.t:l.-10
h!tt:u ~..as 1 eiS msUlLareu.
d
En passar pel carrer et e Vatenc1a,
.
La
p~na
Uilt}t..~òaaa
tou
de
cem
pesna es, M>tu e1 te ma ·~ «La tiet mana
Compllnt un deure de grkitH.ua,
~. ~ muu.a 0 10 rues a:arr~st. 1 prop de J't:st.ac1o de .SanLS, Unstotui t:starl oberta l'Exposició de les deu deJ
ue 'h.l uures».
l '«Arcltle&» agrupacto ana a U'liJUL&r st: ...... ~
d
s0 caoorJa LOpez, u sont al pas Wl desmati a Jes vult de la nit
Ten...m eu compte ta Cl'1SJ .del trebll!J un nor_¡enatg~:: de Slmpatta al du·ecLvr c~m que ,ault::l.l met Le~~ e pre
conegut, d'uns ;il> anys, ben vesLlt,
que pateix et mon t la mdubt.aole del Par.; Municipal 1 l.kJHecctO zoo- pttv'eli..,IVa, to,en a 1oe s.
comp.;:tenCla del CO¡\fer..:ncmut, sens . lògJca, senyor S egarra, el qual va
el quat, amenaçant-lo amb una p1St.ola 1 ubligè. de lliurar-.il ets drne.rs qut:
o.ubt.e tera aqutsta una de les con- I acceptar benevolameoL J'ad11es1ó 1
p.;rLava que eren propietat d'un •JD·
terenc!tS mes lULeteSSellt.s 1 mes belt armsLat dels «tocayos>> dels seus lJUPHS.
TARDA, A 4ES 4'30:
cie
seu, per compte de! qual na.v1a
rebuaes per tots 1• en partiCUlar,
PrOUW1Ctaren sengles d1scur&.)S els
CU J ÑA F.ftAÑC~SA
cobrat l'esmentaaa. quantttat.
pels obrers.
benyors C1ervo 1 Pollastret 1 se~u1aa
El lladregot es teu escapo! M!nse al Saló de uemost.ractons dc 1& revista.
CURSETS SOBR) t~HISTO- ment tingué lloc un ~rtameH d anit'h.UV EU EL NUU
cMenage», pel proCessar J. R.ondtssoni,
detxar d 'amenaçar el robat.
de l'Institut de Cultura per a. la Dona.
RIA DE LM RHULUUllll\'" mals pintorescos. dels quals s enuu- Pa de "IU'ten <<PERFECTE>>
Eno na estat tramesa la seguent gueren la palma un mrco or-color 1
u
HA LllORT L'OFWIAL DE
A LES CINO:
nota:
I una granota de tesorma sampenana . .t.J MLti AUH.AUABLE UE XO'n:;
PRESONS FERIT PER lJN Grandioses t suggestives exhibicions de
«La Secció d'EHudts Económtcs,
t-..Ll:; .r !Nb A.HA CON .EU UTS
Al'E'll''
" f AT
1& Moda Nacional, Tardor-Hivern 1~3:;.
PollLlCS 1 SOCials de l'Ateneu Enct·
PRO(;ESSO
ClVlCO · ANIOtMANt:.l.J MOSTRES - Al Jutjat numero 11 s'ba reout la
clopedic «Sempre Avant» ha or~a-¡
i\lAL
PJ\ 1 t'"KOLiUI.i rE.s DE uLUTEN eertiflcacló de la mort de rofictal de A la. gran sala. de fc&tes: Superbes desnitzat l'interessant curset de Ja cèi1&Nov.e.mcnt nom recorregué les gàbtrs.
G L U T 1 N E 1A
presons Joan Rodriguez Fresno, el fll&dea de Maniquins VIvents. Davant
tOna de les .Revoluctom:», lnlegraaes A l'elefanta JUlla se la va saludar
.
qual va monr a l'Hospital Clinic.
l'extraordlnart &uceés de lea dues socper la revolució anglesa, trancesu, emb una certa fredor A1x0 es ctet:ul
Lh.l«
;;
L~A
El cadàver ha estat traslladat a
alemanya, russa, italiana i espanyo- ~~ fet que l'any paSsat, en ocasió
r nU ~
J1
Ja presó, on ha estat installat a la tldea parcials que ..,ort.a. re&l1tzadc6 1 a
petlciO de nombrós pUbUc de aenyorea
la.
d'ésser
amb un toiSó de
QU
COStA 28
DIPOSITS capella ardent. i el cadàver serà tras- 1 senyoretes: Exbibleló de la. COL.\,BC1 Aquest curset
d'unes 20 cartó l espart, va cometre la mde- .JO A
JMTELEF-OÑ
¡ uadat a Villanueva de Perates.
CIO
COMPLETA de la ca.sa. d'a.lt.a. ~Lum
lhçons 1 amran a carrec de J. M. lil'adesa de menjar-se'L
1
'
vinci& de Madrid, on té la familia.
LE PRINTEMPS
Frances, Llllls Capdevtla, F. Campa- 11 Ciervo sosté un diàleg emociOnant
1 L'enterrament tindrà lloc avui, a les Prtmera sortida. de la ca&n. E. FUREST
l nya, H. Arland1s, E. C. Carbó 1 J. amb e1 cervol mascle de la coHect:ló rucia un discurs ae1 senyor Ballent- . onze del mati.
amb ex.blbtelona de Jerseis 1 aueters de
Maur1, respectivament. La pnmera 1 pass'em a complimentar les g1ra1es. lla 1 a conLmuac1ó es estrenat. J c:<r
gran rrmta.sla.
lliçó es donarà avui, dimarts, 20 de Aquestes, desmenjades com sempre. rejat llumne de !'«Arca de Noe»,
ELS lNDESITJABLF.S Segono exhibició de I• moda ""'""va
octubre, a les VUlt de la vetlla: per afecten no veure'ns Però t.ot d'una degut al tòtem «Sargantana» l al 1 Han estat expulsats, per mdesit-1
àrre d pre&tlgtóa modista. Arnaus.
inscnpcions a la secretaria de l'A· la músiCa ataca urÍ paskdoble 1 les senyor «Esperbé».
jables, els estrangers seguents:
a. e
e e
1
teneu, tots els dies de set a nou àe allargades bèsties sorpreses. comenEl doctor Baldomer Gimeno, HeJoana Felicidad Garmer, VIctorià Exhlbteló de Ma.ntona de Manila. 1 Qui·
la nit, Sants, 50 1 Riego, 2. pr1met.>> cen de caragolar' el coll 1 Cer coses gclX un eng1nyós dtscurs,
CiuaJ cardoso Reman, Adolf Ferrl.eri, Jamonos de la caaa Vela. Porta.
A. ROVIRA 1 VIRGILI, sorprenents. Diríeu.
ballen, que c1el
fa una festosa aHus10 .a de- cint Casttllo, Victorià Amadeo Oio- I Oeaba.bUlés llencerta. d'Art a. cll.rrec de
CONFEJ:tENCIANT
¡han conegut la muSlca. No endt>ba- Lc rmma.ts «ocells que SOu canssuns met Espmelll. Aquest darrer ja hav1a les importants
Edel, castellet
1La urmes
Rebem la seguem nota :
des la mÚSica de moda es alncana a ls catalans 1 que cal desitjar que estat expulsat el mes de Juny del
Golondrina
1
«Actuació Valenctanlsta d'Esquer- com les girafes.
¡ no estigum ga1re temps a la gàbia». 1933. Crebanta l'ordre d'expulsió fa
ra ha ultimat el programa de conte- ¡ La processó es dissol. al compàs de '.uencada. per una emoc1ó sincera, la pocs dies, per la qual cosa fou deUn- 1 superba ex.hlbtcló de pella de La Stberia
renc1es 1 actes culturals que ha cte tcRocfo)), m~tca de Circumstànctcs, bar.nla. trepidant, hom ovac1ona gut.
,
•
desenrotllar durant el curs 1935-36. per tal com es perfectament arumat. aq uests mots.
.
AUTE DE PROCESSAMt:NT
IntermediS
Per tal fi compta amb un nombre 1
Seguetx el concurs vocal 1 instruEl Jutjat nUmero 11, al qual ba
1
molt cresCut de ,personalitats de
BANQUET
AL menta l, de caire zoulò¡:1c, 1 resultaren correspost ta instrucció de les diU·
pels famosos artistes
Catalunya I d.el Pais valencià. que,
RES,l'AURANT DE L'ESTA- J premta.ts l'ase I altres perfectament gèneies amb motiu de la detenció H E L L A E T
EDDI E
oportunament, aniran donant-se a ia
CIO IDE FRANÇA
I escarmLs Un representant de la Pr~ dels tres Individus per la publicació
pubhc1tat 1 que amran alternant--se i
Amb puntualitat envejable, tots els Lectora .d'Arumals l Plantes, s'adhe- del periòdlc clandestí «La Voz Con- eminents dansarins, consJdcrats com ta
donaran d'aquesta manera una ex- ammals, grans i petits, s'arrengleren I rCix a J ac!-C -<:om no?- i SOn con- federalJ. Eduard Cervero Andreu, parella més elegant del WlNTERGARTEN
pressió sincera de comprensió i apr~ a les «menjadores», prèviament or· decorats _diversos ~is. El _President Víctor Rey Casadeban 1 Josep Folc
de Berlin.
xtmacló entre els dos pobles d'idioma ranjades, enmig d'una cridòria ade- senyor C1ervo, llegeiX ~ brillant dl~ TrUlas, ha dictat contra ells decret
comú.
Iquada. Hi assistiren moltes ¡ molt curs, en el qual enalte¡x la memòna de processament t presó sense fiança, CONCERT TE DANSANT
El curs s'inauv:urarà amb una con- delicios~& «anima les)).
) de Rossinyol -:-per al_ qual . demana pel procediment d'urgència.
/
rerencia que pronunciarà. el conegut ' Els badalls que fan algunes feres un mtnut de ~len~i- 1, segwdament.
Amenltzarl l'espectacle 1a formidable
historiador i d.ipu:.at dc Catalunya, convidades ens fa. estar amb l'ai
el tenor Ennc Nm, cantà diverses
Antoni Rovira i VLrgtll, sobre el te- cor. Sortosament, ens diuen que el romances, entre ell~s. la de «La Doma «Espent OemocrAtlc a la Cata~ senyor Tigre no ba arrtbat a la .fo'es- l.omsa)), molt apropiada per tal cum
lunya antiga» en l'estatge de l'«Ac-- ta per ocupacions inajornables. Cer· es de, les . canço~s més animals que
tuació Valenciamsta d'Esquerra», car- quem recés prop de ~a «Tortuga» 1 ma1_s ha gm escr1t.
rer d 'Aldana, 5, entresol (edirtct del I el «Canari», a~als. inofensius.
l'arlstocràcla de les orquestres de moda
I?1ver!-Qs soms con:ten divertides
Teatre Olimpia), el dia. 31 del cor-I Hom menja mtrèptdamem Ja carn anecdo~s. 1 ~t seguit comença un
Es reserven taulea per al TE, a
r ent mes, a les deu i mitja de la dels 5e115 semblants de mB.r ¡ terra, ball arumadissim, on tes ~relles «antCasa Lllbre. Telèfon 20632
nit.
amb alguns vegetals, per a desp1s- mals» tXhJ~~en insospitades aptiResten invitats els socis 1 altres a- tar. I ,.ar~ibà. l'bora del concurs ra- tuds coreograuques.
CON"LUSIO
mants de la cultura en general.•
diat d lmltactons animalistJques. L'i'-'
PREUS
Un centenar de ciutadans, tots ells
Ptes.
--- -----honorables 1 exceHent.s persones, han
E!ITOMAU 1 INT¡,;¡,'T!Nt!
UIABElts - ALBUMINUreerxtt • ruvertir-se, divertir-nos. senEntrada
Sal6
Creadons
3'se fer mal a ningü; en els temps
RIA · INFANVIA
ElC.
Butaques numerades .. .
BOQUERIA, 8
ARO LES,
que vivim. cal que lloem 1 no bla&EDtrad&
t
butaca
...
..
.
3'50
2
men pa,; aquest miracle. Però hem de
CARRER LLURIA, 62
Tiquet per a.1 Te .......... ..
5'50
Camises des de TRES pessetes... Calçotets a DUES
tenir present que. en certa manera,
(entre COu.st:U C1e ;en l 1 AragO)
b
RAL
els actes de diumenge refect1ren un
Senet extraordina.rt 4e tramvies
pe•setes. • or ates a
del• aspecces mes atraients de la
~A L . - .. oN ta
TOT A PREUS RUINOSOS
Barcelona Vella.
A la. GRAN SALA DE FESTES funcionarà
MANSO, 12 !davant del Mercat)
Wl perfecte sistema de caleta.cç16.

lleg~r-se

~el ~

~onaran

mu~lca

I

baixos.

.

Els dres 18, 20 I 22 Jaume Mlfavltlles versara soore e Noves onentacians econòmico-socialsJ lplans de
Relacion s lnteHeotuals amb Por- treball) 1
tugal. - El Corrute de relactons
Eis d~ 20- 27 1 29 J
M F
.
tcllectuals no. !et pubhc una sene ·1e ces
lli
conferencies a base d'història., art i
d 1 H Lò
ratura de Portu al
ques e a e 1S na
m JU.
Ute
dl
g ·
1
Tots aquests cursets t111dran lluc
es . u que es
au- de vuit a nou de la vetlla, 1 caldrà
drcrons de
I POSSiblement u- Inscriure's-hi primerament.
na exposrcló dart.

w

QUE
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El

DIUEN.

é
deun
JOISep Garcia Suarez va sser
•

EL CAP UE POLICIA DIU

I

I

ES

*

t.anat de la Facultat de Medicina es narà unes lliçons de la nostra lleu- bllca a .a!&¡ uer ra del dlstncte nove aJ
BP.rcelona, entre moltes altr.e s tra- de retvmdtcat:to dels nostres v.erlt.a.P
rega. la. presèncta dels alumnes An- gua vernacla
seu estatge de I'Avtnguda Gaudi, lt$, dlcions, nerotqu~ tes mes, trag1ques 1 oies governants. a vos 1 altres Goru.e-

se Martio
ter
·

una mica de vodevil

EL DETINGUT I El GUARDIA
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EL
CINEMA
lífl!1 ' ' J•l ;J

de Be_noala
PATRIOTISME I FORMATGE

lttll!CJ produti.l: una llarga ffrte

EXIT

FITXES

CLAMOR OS

HENRY

Inena rrable de

WILCOXON

LES ESTRENES

AVIAT

DES DE HOLLYWOOD

«El DUC UE FERRO»
A l'URQUI~AONA

ESTRENA

de rtqutstta, entre eua et formatge
Gorqon;;:ola, et qual, en opinio àe¡
3
entesos, e$ exceftent. En t emps
normtll. cal creure que ela ttatian•
deuen t·ture orgultows del seu Ger.
gonzola. Ptró. &uara, h.a estat
0
punt d'esdevenir subversiu. Veure¡¡

DEU MINUTS

com.

AMB JEAN HARLOW

hl hlm gegant
de 1935-36

D'ençà qu~ ha començat per 4~
subaits de Mussollnt ta 1eva aven.
tura a/ncana. homes, dones 1 In.
¡ants estan, nit 1 diCI, pendents ae
l'altaveu. 1 oon punt oei.cen Auo
allo, e1 disposen a e11oottar re ta~
epú:s ae cu,uoatB 1 ae tu:ton eb .
trobaven que tntr~ eta doa mot~
que aervet.:cen dtJ toc d'atencto
1
t'el!peracta notteta guerrer a, hom
solta tnteroatar, amo una veu àt
ruga,, 1/IUit pt:nUilS~I!.U , «J:.t CJor
gonzola es el millor rormat¡¡e71 .
¡~ut11 crim aJuntar ct:aque•1a
manera el sagrat 1 et pro¡àt ... lt~
una questia de d1g111tatt ... ¡Un sa
crileg11 ... Aquests ooncepter 1vn at
«ll Regi me 1< as<:&sta», que ea putm.
ca a c:remona. 1 ca¡ (:reur• OUt
responen a ta dO(; trina o¡ u.-uu ouan
a ta intromiSSto det formatge en
els terrenus sacrossants det patno.
ttsme.
Ja no e.s tracta d'escatir la trans.
ctnu.t:ILtat lll<tU UtVI~UI IU (1.1/LI> (Jlle
Eugeni d'Ors va aestriar els ho.
mes: Aquetts que creuen que e1
tormatge es un attme11t i aqueus
que esttmen que es un postri:. Pos.
tre o Clltment, et fOrmatge, per mes
Gorgonzola que es digui. es sll()r1•
leg, quan, pe1 sortir cte trascanto.
pot convertzr un badall cte glorta
en un badall de gana.

50 estrelles
8.000 artistes
Ahir a'eagotaren les
localitats. Apreueuvos a prendre la vostra per al dimecres,
dij ous i divendres.

J. M.• FRANCtS

ES UN FILM PARAMOUNT

p

AL CI NEMA MISTRAL

-

Aquest cinema.. Inaugura a\'Ui el
primer programa de la sèrie dels
«Programas reumdos». Es a dir, que,
en una. mateixa sessió, el public
drà veure pel.l!cules de ctiferents calles productores: Paramount, Metro
Goldwyn Mayer, Ufilms, Cifesa, etc.
En el programa d'avui destaquer 1
pel seu alt valor dues producciom,
de les quals no cal donar detalls per.
què són a bastament conegudes.
Henry Wllcoxon en a:Las Cruzadu»
Es tracta de «F1esta en Palac1o» 1
Cltumbo al Cairo».
d'! permèt.re-ll mantenir ànima i cos
Lès altres són: «Ahi viene el novio11, units.
Interpretada per Nell Hami!ton,
De la. Ca.5& negociant en grans on
Jack Haley 1 Pamela Ellis. «El bar- Cúlut.:nça de recader i en la que! ana
budo de la montailaJJ, dtbwxos Betty.
«A dormir Eoe ha dlcho», una. ale¡re ascenè.:nt fins arribar a viatjant, •·a
passar d& dependent d'una sastrena.
comedieta mus1cal en colors.
Ac;uest canvi li facilitava. amb l'ocasia de posar-se a l'aguait de to~ o.:la
tocs de l'elegancla masculina, la tle
fer-se, Bell$e majors despeses, amb
un guarda-roba, dues de les coses quo
oblideu
eren de la major Importància per n
d 'admirar a l
qtu, com Wtlcoxon, seguia pensant en
dedicar-se al teatre.
Encara que les aevea aptitud& per
a l'art dramatic es reduïen a les que
poguessin representar l'afició i el ta·
La vida i l' amor units
1er.t naturals. a.Imat aquest ultlm per
l'as:ndua observació dels models i .a
ala grana acords dels
curosa lectura dels articles de criclbsics
tica teatreJ que trobava en la prems • diària, l'actor en formació determina. tentar fortuna, per 1& qual cosa
cercant en una gwa de telèfons els
numeros de diverses agències teatrals, començà a cridar-les una per

po-l

!

___________*___________

No us

~Jna.

No arribaria al cinquè nom de iR
llista quan l'agent al qual li ofena
elr. seus serveis 11 dona va una. cita;
.:J la qual, per haver completat amb
:a seva ¡.....:èneia la favolabl4J.Ssuna
impressió que' va C&Ul!ar a l'altre
amb la seva veu en parlar-li per telèfon, va sortir Wilcoxon amb un
con t. acte.
La llista dels triomfs assolits per
1actor des que puja a escena per
prunera vegada,eobre esser extens!SEls cnrs de dos astres
::.1ma, aesu. ..... aa d.' .càs u cap mteli!S
per al lector: amb dir que, en
q ue s'estimaven fins
'-'11 espai de sis anys, es preo 1
men ysprear llurs pròeentà en cent-cmquanta obres dt·
pies vides...
\'erses, tant a Londres com a pro-I
Reserveu les vostres localitats VüaC!es. ja e:;;ta a1t tot. Al :.l .. ueoall
·¡¡
-. teatre s'ha d'ar;¡gtr el que portq11a
a ASl ORlA. 1 aqut a
a tenne en els estudia de diverses
l elèfon 7 4. 662
Cl'mpanyíes cinematogrà11ques ci'An·
Un film Ràdio ••• naturalment! glaterra.

I

D'EXIT APOTEOSIC

Tot Barcelona en parla i, naturahnent,
tot Barcelona vol veure
WAI/111 llOS !I1ST IIATIOIIAL , • ., ,. ••
JAl# IS

n._ ... ..;, • ~•_ ...,.e
La mé. grac iosa comèdia
fúm d'acció
m o d erna
CONTRA EL lMPERIO DEL C.RIMEN
es pro]eda a les 5'20, a les 8' 15 1 a Je¡ 11

Senyores!
Senyoretes!
El film per vowtrea
tan esperat
~UPE R A

TO TS EL S EXI T S
DE L CI NEM A ESI'ANYOL

V eraió e spanyola

}.llir, a la nit, &e celebri. a l'HC>GRAN EXIT
tel RiU l'anunciat oanquet homenat.·
al
ge que els
cmemato¡¡rauc¡ 1
11 dedicaven aelement.s
Mr. S. s. Hor~n. amo
mOtiU del seu nomenamen' d'ottcial
de I Orde de !a RepubhCI. pel Uo\ern
espanyol. El sopar, al qual USISU· •
ren mes de dos-cents comensals tou I '--------------'
una. demost.raeló de les slmpatl!S amb
què compta Mr. Horen dins de la m·
dustrm del cmema. Es reberen. a
mes. centenars de telerrames • lJe.
tres d 'adhes1ó d empresans d'arreu
a i!:->panya. J.>esprcs d'algun.s seu) or.,
que !eren us d.e Ja paraula en r¡,presentacio de diStintes orgamtzac1ons
1 c~nema.to¡ra!lques per a tellcttar l'hC>- I
rnenaLjat, aquest, vt;,lb'tment emC>Vegeu
els dos g ra ndiosos films
Cionat, remerc1a tota els q;.u nan
ttctpat. a la br!llantesa d 'aquell llC~e.
tot. l~nt cutlStar que Ja ói.,tmcto d.e
que se l 'lla I(LL ObJect.:t pu part ctel
l'I AN PETROVlCH CAMILA HORN
vo~ero U:.plllll' Ol IlO I!S dèt:Ud. > li IS
s~us m t:celXem~nts, ,mo ¡.mnc&paJ.
1
1
f :¿
ment a 1~ covper<iciO C1t! t.O~ :.E. em·
pica~ que U ban per~ de realltLlGERO · MARY DEL CARMEN - l'IU~EZ
zar una La6ca que ha de ae¡uu en 1
El trio de la srrnpalia
endavant.. amb major ener¡i&.
CO.SSt'Ll'tl..' t.,\ Rt,:,l,\ OLI. h >OGR \~lA .\ L \ CARl'El.LEJU
Mr. Horen rou molt. aplt~udlt
'--~--------------------:----:-----.-:

l
L•

___________*___________

El BANQUET-HOMENATGE Al
DIRECTOR DE LA HISPANO
FOX FilM

C A PITOL
s~1mana

"-li"tMA CAl ALUNYA
Quarta setmana

par- I

avui

Fie~tat.
'fr¿

I

.B

en

Pa ~aei o

._j . . _

LA ESTRELLA,

s. A.

DE SEGUR OS

C'.\ PIT,\L: 7.61111.1)()0 P:ILS. SlBSt:RIT 1 OJ'..;jh~UUKS.\1

ASSEGURANCES D E FOC
ACCIDENTS • TRANSPORTS
VIDA • ROBATORI, etc.

Rambla de Catalunya, 80 - Telèfon 77054

la humanitat

pi MART8, !19 D'OCTUB RE D EL 1935

Auto-Escola
fun dada l, any 1912

Soler i Torra G.ns

MERCAT D'OCASIONS

BANQUERS

COMPRA/VENDA/CANVI

No W1 lleu

AD VE RTIMENT•

delS que a.nunc1en gangues. els
documents 1 requLsits valen mès
que el preu que ells anuncien,

ca-

compres per a
1 diUeD tot
çar Incautes

11

Rambla dels Estudis,

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

t:Uil.~VS! HAl'W o:SB'l'M..a.liA.L ltlU'tuL .tM!WJ!l.UJtUt 1 aill..l:JA.O
~aee çaaa DIMECRES "- la Olt cap ., Vatenul..&. A.1.aea.nt. a.t&lqa
aevwa Vtao. VWa.prc.ta, eoruova. M\IB61, SAntander t Bl.lb&O
Aiternant-i;e tel 81C&l.u ae:

011

OA!XEI:I

RAD106,

MOBLI!:l. f'lANOt!.

Oil

J1 I J3, i Bonsuccés, l I 3

rbarra yC.·. S. en C.

OABAUI. MAQUlNJ!;I:I D'QII.;HJUI!.I. I Dll CQ-

BJ.H.. MALETEI:!. Ol.l:!OOI>. -

COMPLET,
EN SENYAMENl
CERTIFICATS 1
POLISSES
Pte&.
c onuuocló .. . •• • 40'
t 'SO a
1nstanola ••• •••

l'arr'aaUUL t,;euta 1 HuelVa caQa d.uee IMltw..ali.Oi
Sant C&rlea • FerrO! cada duee aeUnanee

r oTS ELS

o ret.s •.. ••• ...
cert. Penals ...

•

•

Plans •••

10'-

•

•

Mèdlo •••

13'-

a

TOT D' O CASI O

Preu líquid a què negociem
els cupons venciment

•

1'-

10'-

•
enginyer ••• ••• 18'7'50 •
polissa 111ol •• •
NO MANCA RES
T O T

Liquid.

etuses sobre goneralltata del

C&nvl

mular, per a titola de t.• ¡

Deu teli d e I'Est;tt. ( Vcn.t. U nc..Yenlbre)
Amortitzable 5 % E/1927. (21'40 7o deaote.,

t.• especial

c:;A.NV lS DE 2.• a 1.• CLA&:iE

"EL AS"· Corts, 412

·=

.

7.143
7.068

........

,

103.-

98.8.1.96.-

'1.125•
8.225•
8 .225•
6.293
6.293

.

4.78

Hospital, 42-T. 13651

1

Clle&

que iMl.Wet.ra ~t.¡:~n. • mercade.rlCMi
ct.rreaa e6 "ep uo.a la vetJ.la deJ Cia Qe liW"Uaa .aJ. t1n&I&Oo o U4l
e1e1 MOU a.a BaJ.eara.. .l'eletoo ur~7f

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

E; Sf' EO lALlS TII

VLA L.A.LJI:'.l.ANA 'I

PELL - URINARIES
DEFECTES SEXUALS

Teleton , 18236

RAMBL-À DE CANALETES, 11, 1.er

a

1 I de 4 I

VIES URINARI ES

CLINICA GALLEGO

PROST ATA
VENE RI
SANG
PELL
Carrer Hou ae la Rambla, 18
Dt reotOt l Ot . R iu Porta
OIATERMI A
IMPOTENCIA
MATRIU
Consulta 11 a 1. 4':10 1 11. f , 10 a 1

I

RADIO-RADIO.RADIO

CASA l'VIARI O

- - - - - - R EPRESENTA-N'I"

TOTES LES MARQUES

A l'In)'

VALORS DE L'ESTAT
Per cada tltol de 600 ptee. nomlJJa.ta o tra.ccto .••
Mln1Ulum per cada Rea¡ua.rd .. . ••. .. . . .. ... ...

Barcelona

.Perfumeria. camises

~

FARRE PIJUAN
MEr U 1!.

de 12

ADMETtM DIPOSilS DE VALORS EN CUSlODIA
Orttl dl IUitOdle

~1

BUENOS AIRES j()l'Ura el CUa
5 de novembre del 1935, 1& magu.ttlca motonau
l

~.N~O.NAJ.'.A..tW::J ,

CUROSAMENT x..ES AMORTITZACIONS

TES CORRENTS • CAlXA O'ESTALVJ.B · FAClLlTEM OR PER A
PAGAMENTS A DUANES

Casa Puig
preu

ba!x

A Ja preseotacio d'aquest anun·
ci es tara. un 10 % de descompte

8J

NACIONAL.

Barcelona -

COMPRA J. VENDA UE VAUJR.b
NEUOOlAClO UB CUPONS 1 n.l.'OLS AMORTIT"'l.ATS • AGR!:OACJO
DE NOUS FULLS DE OUPONS ~ ESTAMPILLATGES 1 PERMUTES.
CANVI UB MON~DES 1 SlTLLEI't:l • CARTES U& URE1JJ'1 1 Ol.i.<o
SOBRE .ESPANYA J ESTRANO.ER • ORUR.&H DE J:SOW:SA • ~Ull&
CR1PC10NS A EMPRE::)'l'll"t:) • PKF.S'l'ECS SOBRE VALORS • COMP·

CASA SUBIROS

Gèneres de punt a

Diputació, 139 - T. 36364

Principals operacions

I CLIN ICA

.fOIQUim coata, 45

c"ASIEIG

t u.es ca.a.a

MUNftYIDEO

«CABO SAN ANTONIO»

CASA SOLE

AVUl, OOBJ!:l<.TS A 'I l'TES.
ARROS O CANELONS MITJA
1 f'OLLAJ;TRE
LLAGOSTA

5.62

t)OrUQet~

IAHTOK,

Uap "

Accessoris per .t autos a mtllors
preus que níngU, • VIsiteu

etc.

Caaa recomanable oel llU o•••
lre50 1 menjara d'enci.rreo
Urao terra.ssa o estJu prop1a pe¡
a b&llqUe\8 1 testes

Accions
5.61
106.Catalan& Gaa 8 % sê.rle F. prert;. cupó 41,.. ... 14.88'1
6.81
102..Asland 7 %, cupó 21 ........................ 17.368
Ela canvia asaenyalats amb l'aat.utsc són. el& do.rrer publlcats.
REVIB~M

liA Ut;~

Bar Petit Miramar

$'98
5.26
11 .03

94.50
99.73.-

~Lb.!t:i ,

litrooa. 10. praL tde 5 a 8)

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

5.5'78
6.364
6.321

~

AUTOMO BIL IS TE S

Ad v ocat
UJ. VU!i.Vlt:i.

t"LA'l 'A
ti&i' Al. tUtA.tiJ.J..
per mot.u-W'twaatla.otlce oorraWJ NP&UJ'W

~Vill.l. ~UJ

Alfre d Sanahu¡al

3.94

rn~

~

"..:

....
....

103'50

6.286

reJé1on 13686

mont

99.70

Obli¡-acions
AigÜes de Barcelona 6 % aèrte C. ... ... __ _
:Enllumenat .Pobla.ctona 5 % aérle H. _ .... _
Aslan.d. 6 cro E/1930 ... ... ... ... •..... -· - Bons C&tll.lana. de Gaa i Electricitat 4 % ••• •••
Bona La Espatla Industrial 6 % ... .. .......
Euecgta. Elêctrlca de Catalunya s %, 2/1913 •
Ferroca.rrUa de Catalunya 6 % ................
FerrocarrU de San1à 8 % ... ......... ........ .
Hullera Espa.nyola 6 % B/1924 . .. ••• - · ... •••
Puerto de Sevllla 5 % l>értea D, E. 1 P .... . ...
General de Tramvtea 4 % ................... ..
Tram viu Barcelona Eixampla 1 Oriocta 4 %
Tramvies de Barcelona 6 % E/ 1925 ... ..... .
'rram\'1ell de Barcelona. 6 % .B/1930 ...... _ ...

Sonldee aw.ozen.w ela 41Joue cap a S&te

Rendl~

per cupó cUa 15
QL.tubre
Pi;ea,

motor DIESEL, per professor

d!atYIU as.N'1'Wt.: ~.UW!Jl.,U~A , ti8'1.ll; 1 MAKd&U..A
l Mat'le.UJ
detVeJ. Qu..llllt.e0&1 cap i UE~OYA
._. ce.rreae ea C'eP aJ. l'1DaJ.aQo cle La Companyla MoU Citi S.balJ

BARCEL ONA

felèfon 30422

COI;C.N.EN'I EN'l 'WS tiAttVELONA I .I:UWACJ

cada duee setma.oo&
t:k>l'tld• eLl DIYENDRC:; a 18. alt. cap a l'ILrraauna, d&DS O&rlea,
Vlnan,ç. Valenel&. Cullera. &Ja.caot, Cart.ageln,, A¡uiiaa. Almerla. W.•
Wla. M.ot.rU M&ia¡a.. Ceuta. Càd..la. 6ev1.i.J.M, Huelva. Vtau. Mari.D. 'f'i.
uagarwa., Ferrol. Ooru.oN•. Avlles.. Muael . Sazuander. ~Ubau l Pasales
En tee: UO.leM raptO 1 oorren.t a a.o.met c&rreaa per a làn¡er, L&rr&ll
Casablanca amb t.ra.D!bOrda.ment a MAI.aaa t c.a.mb6 oer a l'Illa Crlat&.nl' t A.Jamo.ote amo tra08bordameot a Huelva.

CORTS CATALANES, 414

l.er de novembre 1935

Total: 100 ptes.

~VEl

ELS ALTRES VALORS
Per cada titol de 50U ptea. nom1na.1a o tracctO •• •

collfeccions

Minl.olum per C&d.a ReaQuard ... ... ... ... ... ...

Fulles d 'afaitar TAWSMAN
les mWora t més barates

El bon comerciant té el
deure d'anunciar als diaris
que pel seu tiratge li ofereixen garantia de difusió
del seu article, sense pre·
ocupar-se de la seva ideo·
lo gla.

3 pea.seçes
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UN TREN

Ela noua partila republicana

L 'ENTERRAME NT DE LEII DE8PU~LE8 DEL MA~AilUANYAT F011( SOTA ELS CELS TRISTOS
0

Brote.ren com a bolets partits republicans, fins 1 tot allà on no hJ havia. ni el menor rastre de tradició
democràtica. Just és reconelxer, però, que moltes persones, sl bé arra&sega.des per la passió del moment,
foren sinceres I conseqüents flns al
· sacrHlcl en els seus nous ldeals. Pe-.

GRISOS DE L'EXILI...
(Foto Mollet-Bruxelles.)
P.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!'!!! rò la majoria. no es posaren sots. les

noves banderes més que en perspec-

1934, A 27 D'OCTUBRE

tiva d 'influències i. llocs, o com a
peona dels vells cacics que d'una manera. lndirecta tra··t.aven d'ocupat les
posicions perdudes. Pocs dies després
de proclamada 1& RepUbllca, la meva
sorpresa fou gran quan, en pUjar les
escales del Govern ClvU. a la recerca
d'Un neaocla.t admlntstratlu . vetg sortir del despatx del governador Wl8
individus de la vall d'Aller que el dia
anterior a lea eleccions em van in·
terrompre un mlt!ng electoraL al crit
de «Visca el Rel!» roren. 1 segueixen
éssent. republlcau delS d'lnlluéncia
llocs, per a ells mateiXos t per a tots
Del nostre estimat coHe&a UL Tl- L'endemà, diumenge, mentre Lu- rent-ee pusa.r per periodiSta. 1, en ' iels
Rus familiars
MA HOAA, reprodulm elsegUent ln·¡cia 1 una comJS$16 de diputats de la ¡trobar-te davant d'un oficJal rus de
·
teressantlssim arUolet
Ceda. recorrien Oviedo per tal de la Legtó, s'hi abraonà per a
El
artit reformista
v aren occir· lo, fa un any.
comprovar la ferotgia proletària; n&r·Jo. L'oficial repe.Y.i l'agressió 1 va
El
lt rer~
ln uiét
-¡VIU!tvaae de espaldas/ ¡Vu¿lV486 mentre Clara Campoamor era destl- disparar sobre el descone¡u~
el qua.l l'actl:del seu cap~ue ham~
de e&palacut...
/
va caure mort. Escorcollat no va éJ... l'impO&Stble per a salvar e! rei con·
Vuit tret.s. On, 815, un. I el cr:lt
ser...J.i trobada cap document.aeló.
tra. el pensament republicà de molta
d*una dona per abSOlta ... Va. roman~
• • •
dels eeua aflllate 1JI'inc!palm.ent el de
dre c&l&Ut àamunt lea ~es brutes
Gijón, sempre s~ia la rresaió peraGdel pati. entre Jes runes 1 det.rltus de
El dim&rts varen eaber que .el d•· nal de Me1quiaaes Alv.uez. adopt.t
claveguera. Les botl:S XJpollejaren en
eonegu' - _ un tal LuU Zaval, se. una actltud recel01a 1 equivoca, qlie
la seva sang, vermella com la Unta
gona el senyor Lerroux - era. S1r· havl& d'éseer causa <1e molt .. mals
amb que eacnv1a Ja cròn.iea de la
val, redactor parlamentart d'un dJa,... Aquest partlt. un cop procla,n_;ada ~
~era ut.ur.
ri de Madrid, at.enei.sta, eecr1ptor, 41- RepUbllca, no tenia raó d.'u.i.atir
Mort de gos, de mUla., però d.'herector cl'Wl& ¡ran Agència ¡>enodú- havia de sumar--te ala altres partits0
l'Oi. I.J llençaren un tauló corcat da.tica, e.x-eec.reWU'i cl'un m1n1stre repu.. repubUe&na en una actttud de coHa.
munt el v1are delS ""-' oberts, <lAbUc&.
bOnlcló cord.I&L però el seu cap 1 ela
munt la temp.~a crtveli&d& 1 el cor
A la ntt, va obr1r-se la porta. de la reformistes d'Ovtedo, la màxima e..s!arclt amb p.om.s d.e enm.
Redacció. Va entrar un Yellet, que pirad6 dels quals era no perdre e1
1 alll varen deu:ar~lo, VIU encara;
damanaf& per m1. Valg sortir-U a control d'algun& Ajunta.menta l de
&mb l'esp&iDle glaçat de la mort, ar·
l'encontre e.1 vestibul. L'&nelà va de~ la Oi¡rJ.tacló Provtntlal, que molts
r-Keiali a l'hombra d'aquelia lat.rtna
cobrtr·se, amb una mà tremolosa 1 anys abans de la dictai.ura de Prt.
r epWilva...
jemagà:
mo de Rivera ost.mtaven, eS colloce.una nora abans.. el senyor m1nJ.s...
-sóc el pare de Lluis de Sirval... ren en una actitud hostil davant el
tre de la Guerr&, sen)lor D1ego ffi.
Va plorar en sllenCl, damunt la moviment republl<"à, i partlcularmen ;
da.lgo - aquell notan lerroUXlSI.& que
meva e6patlla. Jo VBl& dona.r·ll Una respecte als socialistes, el sentit colva aoa.r a RU.:i..•na 1 f& obtenir un
"'
pa.mu!&.
llaboracionlst a d~' quals tlavlen d acprole& ae Barbusse per al seu estu·
ceptar d'acord amb lea seves normes
¡ud reportat¡¡e bavta vwtat la
LLUIS DE SIRVAL
Una nit I una altra, entre balon.. democràtiques. El partit socla11Sta,
preso on a.na va a morir un pen~
tes, per les galenes 1 passad.Ls.sos de natu..ml!hent. pUJA. com l'escuma: l
dl>l.&. El =><• va ter grana elo- tulda de la Direcció General de Be- 1a COm&ndànCla Militar de
V&lencla comunistes, a!ndlcallstes, ~ en geneIPi del personal cercetart. ~è o sen· neftcénCia. per voler orgarut.za.r un entrava al gabLDet de censura.
EÍ
ua orgullòs 1 pod1a prendre el tren socors per a le.J criatures òrrenea da~ llapa tolg del comandant DerqU1 ral. tot el moviment sindica: cresqué
de tal manera qu s'hautla dlt que no
cap a .1...00n. la seva dt::.:)tuada per mmw.res asLur¡awo; ment.re els brau.s Q.el.s seUs aJudant.:&-aquell Uap11 que
¿~~ava un a.sturtà sense formar part
ov1eao, d~ ora1..t\. lWlD AUpub 1 C1d. del Terç Uu1en les PlSto!u 1 .t •;e> oome.:, haVIa t.aLXat. tres raU.es dels s.ind~t. ~ pali tic 0 de
qualsevol
piadOSOS oompèW.YS de Govern, va ca.buta.r1 pels calés, el cadaver de 611'· aru.c.les de Slrvai - e.:;bornlva unp.~
consUI.W1 una prova de ~J.~cac¡O fai va anar de la tatrma &.1 cemen· cablement. tot. &llò que es refena &1
c1V11. .Encara mes, eJ. general Lopez bri.
El deocontenta ment
1ca.ma.racta ~u. tot. flns ets
Qcbo& 11 navta contessa1 que
1 els per!Odlc& donaven la noUdL telegrames de oondol, flnJ les Dreua
de
la República
grat que 11 bO deman<lo tota Espa.-l Senzillament: un lndn1du bavla peLes primeres espurnes de desconnya, ell
no oena dlctaclor...
neln.t a la OOm&Ddiulcla General, 1
(}'US& a la pl¡. S.)
t.e.ota.meut P"'l que

Presó d'Oviedo¡ al pati, a U n
qua rt de cinc de la tard a

assa&sl-1
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Constituents llançà a l'actlvllat tot.o d• disciplina r. 1et lnatnlcclOO& de nanta d'aquest Pacte treballaran de
aquests partits. Melquíades Alvarez, 1& U. o. T.
comO. acord fins a aconseguir el
persistint. en la seva obstlnac1ó, es
triomf de 1& Revolució SOcial a Esdecldelx a presentar candidatur-. InLa
N. T •• Gijón panya establint un úglm d'tgUaiUI
dependent majoritària contra. la de
Gijón compta el 1931 amb
16 .500 econòmica, ~11~1ca 1 s~al tonamen·
la conjunció republlcano-sociallsta.. obrera or¡a.nit.zats de la. C. N.
T., ~t sobre prmctpis socl&listes federa-Darrera seu ea coHoquen les classes amb Ull& població aproximadam ent listes.
ó d'a.conae rvadores, les quals en les elec- de 20.000 obrers. Peti~ grups (depenSe¡ona. Per a. la cons~f!,_ un
etans següents havien de nOdrir els dents, maqUinistes navals, etc.), es- qò.les~ 11 ea constitul.rà a
0 de
rengles de la. Ceda. Aix.u creà. un tan afliiata. a la u. O. T. La Fed~ Corrutè EXecuuu en . represen~~ea
0 a.
ambient ò.esagradabl... de llult.a que ració Anarqul.!ta Ibèrica compta amb totes tes organitzacions a~ d'acord
no s'haW1a produït si el tribu . se.- un grup lnlportant, però sense tor- aquest Pacte, el qual actuar del roa-guint les indle&ClOns que 1J. féu Aza.. ça. suticient. per a f:Onirolar d'una amb un altre de nac1onal 1
1\a, s 'hagués incorpdrat al repubU- man~a e!lcaç la c. N. T., que actua t~lx caràcter, per al! electes de l'accantsme governamenta l. Les Joven· amb L.ldt:pend.encia.
c16 ¡eneral a tot &panya.
IbtuLS Socialistes acorden &&.botejar e1
Aqò.lesta sòlida massa obrere no vol
Tercera. Com a conseqúèn~ &&
mitllig de presentació que s'anava a terur onente.ció polit.ica fixa. Per al- ¡tea. d~ les condicions prtme~s que
celeb.rar al teatre Campoamor. El que xO éS sempre presa. dels manel¡&~ re- gona d a~uest Pacte. que~ e;:actonal
solament seria un de tanta mitings · fOliDl.Ste~. 0 d'i.nfluencies repubUca- la constJ.tucló del Comlté cas que
amb btonca - als quals tan acostu- ces. El suposat apoliticU.me dels és premlssa lndtspensable (en
DOJ"
mat estava MelqUiades Alvarez a AB-- Obrers per un costat 1 el caclqutsme els esdeveniment s es desenrot~nd.
rt
tUt1ea - de poc va ana.. que no s 'a,.. electorer per l'all.re poo
els d.
1malment) per a podu emp
1qualsevol acció relacionada amb
cabés en tmgèdla, 1 tingué conseu'
'
el.
esl'obpo tl~ de GiJón a mans de
I
qUénctts insospitades. un dels tn- tlns
cchlgreros• 1 tavernera de b&rrl ea,. Jectlu d ' aquest p acte. , que tracta
t
nacloterrupr.ors del Mlting fou agredit: a da partit. a'estorça a tenir el major pretén la rea.lltzaciò d un re
de
cops de puny pels melquladlstes. 1 nO!llbre P<l8Sible d'!ndlvldll4 cl'aque IB nal. El Comlté NaclonaJ que ~~
sagnà pel nas.
en el .seu st.
s '¡ constituir·.se serà l'únic qae au
En sorti.r al carrer a braços d'alAl si de la c. H. T. hi ha. qul exa- zadament podrè. ordena.. al q\J.! ~
¡uns ami~, la multitud Imponent mino amb tnquletucl aquest estat llaS- dl a Ovledo els movl!Dents
que vr)ltava el Campoamor escoltant ttmós de la consc.èncla popular re- prendre, en relaçi6 amb el ¡enen!
1
ela dls'lursos pels aua veus que els or· sol ~>('~Rar f1 al cas de la. consciènci..a.
de tot Espanya.
~
ganttz.adors de l'acte tingueren ta lm· popular, però 00 embarcam. els r . Qu&rta. ~ con.stit.uir&D ali~foo Ja
prudència de coY.ucar a l'eXterior, es obrers en aquest
aquell
partJ.t
P<>tur1es
com1tes
a cada Joca ~
va enardir a !& vista de la sang 1 es likc burgès. ainó 0preparant el front constitució dels quals haurà d dasllanÇà a l'assalt del teatre. La força Wllc obrer (Aliança Obrera ha d'a.- inte¡-rada per delegacions de ca ts
pública acudi tard, 1 la vtda de Mel.
cuna de les orga.nttzaclUDS stgnaD
qaiades Alvarez pertllà. Hi hagué càr- n~menar-se a 00 tngar molt), en d'ac¡uest
Pacte 1 d'aquelles •lt.rd
re¡ues, Ierlta, l com a co~U~nc•. 'l
Aq•u::t"~taJ~f~:: ~!nfinl- que, adherint.-s'hl.., siguin a~ al
de tot., el nou pe.rt1t liberal demòcra..- 1
·
ez. Comttè Executiu.
ta acordà retirar-se de la lluita elec- Jove d'edat però vell e.J les lluites t Cinquena.
A partir de la data en
total La quimera del cap contra ell aindlcals. Martinez havia. propu&nat qui aquest. pacte si ;,¡j signat cesss·
republicana ea converU en odJ. A la ~u,ntó de lea dues centrals aindi· ran totes les cam:Oyes de prop&;
campanya electoral segUent. es preo- I
· la C. N. T . 1 la 0 : G. T .. en e-anda que po¡uessw
o mar
sentà al mateiX teatre, per tal d'a.- el Oon¡ré.s da 1& Comèdia del lil9. metre le¡ relacions diílcultar
en~e tes ps.rt.s
nUJJciar de nou l'accidentalita t de les En flairar ell venta revoluclonana allad.
lxò sïgniUQUl
formes de govern 1 el """.,; d'Estat del ~~~c..orren tnte~~ica 1.& seva propa.- aban~a!= d~u~ :bOr de cnuct
10 d'agost. pròxim.. Trtomra a. le$ • - en pro '*~~ a unificact6 Obre- serena 1 raonada de les diverses dOO'
elecclorts. derrotant els republlcana 1 ~ en la qual 61 ratifica,. pel fracàs t.tines preconlt.z-.a.des pels sectors Ciu"¡
soc.t.allstes, a.n:'lb el suport de tota e movunent. 11e1 matg del ¡g33 de¡.. integren l'aliança r evoluciona.rt&.
l'Astwies reacclanàrta que el va ccm- encadenat per la O. N. T. A propc:l6ta podran consen·ar a tal Il. Ja sew ~
balre en els primers a.nys de la seva del'x.la Rea"lonal del Centre ee dl&cu- dependència coll~tlva.
aclòlació polltlca.
te en un plo de Ja c. N. T .la proBtaen
El COmi~ Executiu elobO'
posta socia1.1.ata (lnainuada ) per a rar~
la d.'aeció que, m.it.Janc,1lnt.
La responsabili tat de un acostament. I Asturles, tenmt en l' r
P
lonorl d 1 proletono•
compte la bOna di.spos.ic16 dels socia· es orç revo1uc
e revotuct~> en
Me1quíades Alvare.z
listes 1 Que a. Cataluny& ja estan tor- aue¡uri el trt~ de Ja
i con5~·
I.& responsabtllta t de Melqu1ades madea les allancea entre les or¡anit- els seus dner~os aspecte5
del conre.
Alvlrez per l'ocorreaut a AstUries es aacJ.ODS mlnot11:Arie~, es pronunciA ra.- dant.-1a, segons les 11ormes
enorme. I de poc que no pa.¡Ueu ca· \'otablement per l'Alla.uça Uebru del i 111 prevtamem. establert. 1 addJciO"
res les conseqúències amic. &eW1 tals 1934>•
n1f:l:tpr!:~'(Pa~~U::elS seti~
com l'ex~m.truat.re Pedregal, que vOl·
El3 comunistes combaten l'Allança del Oonut.é Execuw.u. el comPJLDlttl
gué mantenir sempre una. actitud ne- Obrera amb, energia. Algun ana.rqu~ dels quals és obli.gator1 pet a ~
t.ILnent republu:ana i no s'adaptà a ta també. L òrgan anlialiancl.!ta ve 8 les organlt.t.aclon.s ttPrest:nt..ll,¿p-¡;....,
es.;er cE.1 Noroeste:t. Dlan.ame.nt s'hi A
1,actuac1 ó anurepub~oa
-A
c1'oDhga.da Lll'¡;
.
p<.~bllquen un 0 dos a.rLlcles vlrulent.s
quests acords :,un
wrt 0 dt
~Amb mottu de 1 acte del Campoa.· ! titllant de lacaiS del felxLSme els ela. tant. en penolle pre~e t.t1ocD"
mor els liberal-demòcrates feren una ' all.a.JlC1Sle$.. Darrera el periòdic ht ba 1& revoluc10, com despres resolJCIOOS
grl\n am~ya cor.tra él Wv¡¡tgts. el paru' quê té Lnterès: a. no deLXar re.r. Se aobreenten que ·~u .~
5
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