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¡L TEMPS _ ~ Ca talunYA tl cel apareix nebulós per aalreb4 tot
el pals llev at pel pla de Tarrasona, conca de Barber,, pla de Lleida,ú co~·
ca dt 'T rtmP. el Pallars 1 ta vall de Ribet. on apareix amb pocs n vo ';
Els ven ts són forts del tector H. pel Baix Ebre. pla de Tarruona, \
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Preu: 16 cènlims
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al t Empordà 1 vall de Núria. Durant les 24 hores s'han

nais:~

pl uges ~~ poca impo 1 tàncla pel Plreneu. • Temperatures extr_emes:
xim.Jl, 25 sraus a Perelada : mlnima, 1 grau al Port de la Bonai&UI.
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n set ores es reso una cr1s1

Els senyors ·Lerroux i Rocha són substituits per uns
altres senyors Barda¡í i Usabiaga, també radicals
EL NOU GOVERN ES PRESENT A AVUI A LA CAMBRA
Els senyors Lúcla 1 Salmon, per no
tJOder disposar dels seus cotxes oftc!als, que havien anat al parc, s'han
dirigit a peu a llurs departament&
rt;specttus. i en to de broma han dit
8Js pericxUstes:
-Com que estem en crisi Ja no
te-nim nl cotxe.
Els senyors Martinez de Velasco I
De Pablo Blanco han sortit Junts.
Aquest darrer ha. dit als periodistes:
-M'he quedat a dalt esperant el
senyor Martfnez de Velasco, que s'ha.
qt~edat sense cotxe, per portar-lo al
seu domicili amb el meu.
Hom 11 ha preguntat si el senyor
Chapaprleta aniria al Palau de seguida.
-No - ha respost. - No hi anirà
Cins als migdia.
-serà llarga la crisi? - I! ban
preguntat.
-No; serà breu.

GUIO DEL MOMENT

La crisi del
~~straperlo 11

VI SCA LA REPUBLICA!

El «Mercantil Valenciana», publica torpeza y el fracaso estrepitosa, la
seva edició d'ahir el article se-- con~radición abierta. de promesas
En set hcres es produi t es resol~
tuent, de Lluis Companys:
y de hechos y la mani!iesta pequeñez gué oficialment la. crisi ministerial
IEn el momento en que trazo estas de nuestros adversartos.
plantejada ahir mati amb motiu
Iíneas no tengo màs impresión del
Las derechas espafíolas a. la hora àel debat parlamentari sobre l'afer
acto de Madrid que el relato emocicr presente no tlenen màs que miedo. Strauss. Baixes Lerroux, i Rocha. del
nado que me llega por cartas que he sus comentarlos los dicta el miedo, ministeri, els dos primats radicals
recibido de algunes amlgos. El lunes el pànica. Deberian eomprender lo han. estat substituït! per dues seg~
reclbimos unos telegramas; hoy al~ que hay de eficiente y de alentndor nes figures, també rad:ícals: Barda.ji
guna.s cartas· de estimades compañe~ en la circunstancia de que fuerzas i Usabiaga.
ros que se han apresurado a trans~ extremistas formen con esperanza Y Externament això és tot. · Dues dC.
mitirnos la referencia vivida de la respeto en las tnmensas multltudes missions, dos substituts, t 1a està. Ja
jornad:l. grandiosa que ha puesto en que atienen, conUan Y alientan a un està? A veure.
pie a la ciudadaiÚa española.
hombre de la rectitud temperamental,
Els motius de la. forçada dimissió
c ... Un pueblo y un gobernante» - de la. firmeza del excepcional talen~
me escriben-. «Un acta de afinna- to del gran demòcrata y republica- dels sen¡¡ors Lerroux t Rocha, el prtelón y de entusiasmo»; «¡qué nuevo no que es don Manuel Azaña.. Pero mer cap del partit radical, hem. d'a..
es toda esta!» ... «Aqui està el pue~ no, al contrario. Su tàctica cerril, nar a trobar-los en l'afer Strauss i en
bla. ¡Jamàs la democracia lzquier- carente de responsabllldad, no vtene el tràmit aegutt per la denúncia fordista hlzo un alarde tan culto y so- alimentada mà.s que por el mledo y mulada per l'home de negocis ho.berano de su magnifica. voluntad»... el odio. Mtentras los hombres de lz- landès a S. E. el Pre!ident de la
ctodo cuanto os diga seria pàlldo pa.. quierda. hacen atarde de mantener, República, el qual hi donà curs a
ra expresar la te 1 el civismo que vi- por la fuerza de su talento y perscr través del seu president del Consell,
braba en esta gran multitud de re- nal prestigio, en el àml1lto legal las senyor Ch«paprieta.
publlcanos de corazóm... cJefe y lnqUietudes y los anheles de \U\8 zo..
El tràmit d'aquesta denúncia cuZ..
amigo prisionero: ¡pronto, muy pron- na de opinión defraudada. y perse. minà, a través d'incidències d'escànto!. .. »
guida, ellos parecen empets.ados en Ml, en la sessió parlamentària extraComprenderéis la emoclón con que obstaculizar el canúno de la legall- ordinària de dilluns. Al final de fan,..
hemos acogido las notlclas. ¡El pue. dad para que se desencadene la gue. guntó.s debat no toren ao:ament el.s
blo1 El pueblo, que euando encuentra rra. civll. Recuerdan los pecados que nomg d'uns homes el que quedava
qu1en sabe lntcrpretarlo con una ac- ban cometldo. Saben hasta dónd~ al- políticament condemnat i liquidat.
titud digna y una direcctón limpta, canzan sus culpas. Y Uenen nuedo. Tambe era un partit, el radicaL Dtdespojada de discreteos desfallecl- Como son incapaces de desprenderse oorosament no podia ésser prou la
dos, marca, cou su asiStencia, el de sus tmpulsos vengatorios, balbu- stmple substttu.ctó de do.s norrts en la
imperativa de su voluntad. El pue.. ceo de la justtcio. en Jas soc1edades llista del ministert que acaba de forbla, que con su presencia dice: «Aqui primitiva& juzgan neciamente que mar-se com a solu.ctó d'urgència. Era
estoy yo. ¿Qué valen las combinaci<> los dei?Jà.s estàn poseidos del mlsmo un partit el que calia sttbstitutr.
nes hàbUes, n1 la vteja polltiquerfa ¡ sentimiento.
.
¿Que l'apartament del partit radtde camarllla.? Aqut estoy yo. ¡Condu~
El acto del dom;ngo es una dem~ cal significava la impossibilitat de
ctdme a la victoriat Aqu1 estoy con· cracla en marcha, llmpla por fuera 1nantentr el Bloo governamental?
tra toda pellgro de que el pasado re- Y por dentro. Pera, ah, eso st: Con Evidentment. Aqut hí ha el punt
torne. Aqu1 estamos todos unldos pa~ una nueva voluntad...
neuràlgic de la qüestió Un Govern
ra que salvéis la Uuslón de la RepúMandan &hora qulenes habtanl V<> htJ és per la combinaciÓ de dos
blica Aqu1 estoy para tr bacia ade. tado uno a uno contra todos os ar.
.
,_,
1 t · H 1
d 1 t
ttculos fundamentales de la constitu- tors 1mportanttsstms, un pol1tic i ~
an ta h~~: ;u~i:;~~ental se ba i ción. Y lo bacen, desde que empe- tre moral. En el cas actual, polítt.
apresurado a dec.lr que los asistentes ¡ zaron a mandar, con estado de ex~ c=n~ lés ca ~tr.
la cm:Ji gu.n1 acto representau un conglomera· cepclón permanente. Ha habldo Iu- r
_ e es or - a pogu 1ord· 1e separntistas Y de anarqulzan- cha, reprlmlda en al¡unas partes con mar--se el ministeri. Perd, t'ho. prest.
El grupo confusionario que ai- \ crueldad impune. Trlun!nron. pero clndít del façtor moral. - que ~t
c:.uuó el Poder encubriendo sus fines: estàn vencidos.
val a prestigl, a autoritat i a sene~
los monàrquicos vergonzantes, los
La República vuelve a nacer. Y tat-t afl:f ha_ nascut aquest Govern/
agrarics caciques y latl!undistas vuelve t~- nacer, repito, con una nue-- I Encara, a ultima hora, cretem polos lndepe.ndlentes ( ?) y los republl~ va voluntad, ¿no es cierto, amigos der assegurar que nt els parlamentacanes que ban estad~ a punto de mios? Para asegurarla, para hacerla. ris radicals estan d'acord amb e!&
perder la República entregàndola ya invencible. Para la reparaclón Y noms amb els qual.r Chapaprieta ha
o. qutenes la odian. 1.nientaràn en va,.. la tranSformación que todos pensa,-. substituït LeTTOUl: í Rocha. 1 si això
no oponerse a la avalancha republi- mos. Y para responder a todas las és atxí, com s'afirma, amb quines gacana que se congrega en torno de postbllidades humanas en un ince- 1 ranties pot presentar-se a la cambra
Aza11a, a quien no se le oculta la san te afàn de Justicia Y de supera- 11.1: equip mtni3terial d'aquest tipus?
enorm ~ responsabllidad que pesa so- ción, Y en el conclerto de pueblos Y 1 ts amb pena i amb angúnia que
bre sus hombros. Desde que com~- hombres que sc stentan respetados Y constatem com es fuga, un dta t un
tfa con nosotros lo. prlsión del cCiu· libres...
Re úbU 1
altre dia. amb els element! vitals del
dad de CàdiZ» basta la hora presen¡VIva la
P
ca.
règtm. La matérla è!s períllo.sfssima
te b~n cambiado mucho las cosas, Y
LUIS COMPANYS
per a jugar-hi amb aqueda e.!pan.
h a Sldo màs que nada el certero instosa facilitat. E.s donen voltes 1 voltes
tinto y la sensibilidad del pueblo lo Presldlo Puerto Santa Marfa, 22 oc- entorn a·u~· cercle viciós cen~
que ha hecho el milagro. Y la propia
tubre 1935.1
trat per ei:to! de tem.or i d'éoot.sme.
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l'hora d'inlcfar una nova etapa
que pacifiqui f renovi, i Ze.s torces de
dreta 110 dei.un pas tranc.
No, no era aquesta la aoludó que
el poble uperava. Aque.!ta haurd estat la crist que U convenia a algU ia. veurem /in& a quan - peró no la
que·necessitava la República per tnt~
ciar els seus primers passos cap a
una normalitat .!egura t una tran.sjormació urgent. Le.! Corts actuals
s6n una. pertorbació profunda. i greu
en la vida del r~gim. Nf respqr.~n
a la voluntat del pafs ni canalitzen
per vfes de soluctó cap dels proble~
mes plantejats. La seva obra és nuUa
o contraproduent. El.s governs que
forma. na.és dèbtls f gastats a cada
1tOV4 crisi. La situació general mé.s
inestables.

EL
SENYOR
RAHOLA
CONFIRMA QUE TOT ANI•
RA DE PRESSA
Madr!d, 29. - El ministre de M,..
r!na. ha estat tres vegades a la Pre.
sidèncla a entrevistar-se amb el se-r.yor Chapaprieta. La primera vega,..
da ha. dit que anava a. despatxar alguns afers del seu departament que
qt:edaren pendents. En sortir les al·
tl"es vegades, ha dit:
-Res, senyors. No sé res. La cril1
s'està. tramitant.
-Hi entrarà un altre regionalista.?
- 11 han preguntat.
-No ho sé.
-El senyor Ventosa, ¿anirà a Estnt?
-sembla que no.
-Continuareu a Marina?
El senyor Rahola ba dubtat un
Vhta P~ de la C&mbta dura.ut I& eelebraci6 del debat aoltre l'escandalót assumpte del Joc
moment, I ba respost:
(Ex.prees~Foto.)
-Podria. ésser.
Finalment el ministre dimissionari
ha dit que la tramitació de la crisi
serà
breu.
EL PLANTEJAMENT DE
LA
CRISI
HA
ESTAT
(Passa a la pàgina 71
ACORDAT PER UNANIMI·
TAT :: ES PREVEU, PERO , QUE LA SOLUCIO SERA RAPIDA.
Madrid, 29. - El ministre d'Estat
ha parlat amb els periodistes 1 els
ba dit:
Bilbao, 29. - L'escriptor senyor
-L'acord de plantejar la crisi total ba estat pres per unanimitat pel Anton!o Espina ha estat posat en
Madrid, 29. - Tal com anWlch\
CAP A PRESENTAR LA Govern.
llibertat després d'haver acomplert
a1üt passada el cap del Govern, els
011\HSSIO
-Ara comença el nostre calvari l'arrestament que u rou imposat pe)
ministres s'han reunit avui en Conun periodista,
29. - A dos quarts d'una - ha respost
sell a la Presidència, a un quart haMadrid,
crec, però, que sigui llarg -- Tribunal d'Urgència per un escrll.
sortit del despatx oficial de la ha-No
d'onze.
respost
el
senyor
Lerroux.
considerat inJuriós per a Hitler.
El cap del Govern. senyor Cba- Plesidència el cap del Oovem di.misskJna.rt.
Amb
els
periodistes
ha
sos.
paprleta, ha. estat el primer d 'arri- tingut aquest diàleg:
oar-hi, 1 s'ha. estrenyat de veu~
-Valg a veure el cap de l'Estat
re el gran nombre de periodistes
que h1 han acudit. Un informador 1l pet presentar-U la dimissió del Govern.
ha. preguntat:
-Llista? - U ba preguntat un p&-serà. breu el Consell?
-No ho sé - ha respost. - Vos- r!odlsta.
-No, no porto llista.
altres ja sabeu que els Consells de
Madrid, 29. - A les 6'30 de la Iarda ol senyor Chapaprieta la•
nllnistres tenen per costum d'acabar
-A ixi, doncs, un rea just?
cllllà
la següent llista als periodisteS!
c. doe quarts de dues de la. tarda.
-':!-'&mpoc.
Vaig
a
plantejar
a s. E.
Poca estona després han anat arqüestió de conflançe I ell deciPRESIDENCIA
I FINANCES: Chapaprlela, Independent,
ribant els altres ministres. El ml· lo.
rustre de la Guerra ha estat el dar· dirà el que sigui.
ESTAT:
Martlnez
de Velasco, agrari.
-Despatxareu amb el senyor AJ..
rer.
--Serà breu el Consell? - U ba e&là 3amora?
GUERRA: Gil Rebles, C. E. D A.
preguntat un ln!ormador.
--J'a us dic que valg al Palau a
INDUSTRIA I TREBALLI S&lmon, C. E. D. A,
-Ab! No bo sé. Això no depèn ptesenta.r la dimlssió 1 que porto els
de ml.
afers pendents de signatura, per st
O. P. I COMUNICACIONS ! Lucia, C. E. D. A,
La reunió, amb tot, com creien els ve el cas.
INSTRUCCI01 BardaJI, radical
periodistes, ha estat molt breu. El
Immediatament el senyor Chapaprimer que ba sortit ba estat el se- prieta s'ha d.irtgit al
AGRICULTURA, INO. I COMERÇ 1 Uaablaga, radical.
Palau
Nacional
nyor Gil Robles, al qual han pre. &t'gUit d'Uno. llarga caravana de pe~
GOVERNACIO 1 Oe P&blo Blanco, radical
gtJntat els penod!stes:
r1oclistes. El cap del Govern
paga
-¿Com és que ba acabat l.an aviat sst directament a la cambrahaprest
MARINA1 Rahola, Lliga.
..
el Consell?
dr.nclal, on ba romàs Uns després de
--Coses que passen - ha respost. la
una
de
la
tarda.
- La cr1si total ha estat plantejad<>.
El senyat: Lúcia us en donarà la refE:rència.
Efectivament, el ministre de Co.
municactons ha. dit als informadors:
-8'ba. plantejat la. crisi total. El
senyor Chapa.prieta anirà al Palau a
donar compte de la situació al cap
de l'Estat.

Després d'un brevíssim Consell
de Ministres es planteja la
dimissió total

ANTONI ESPINA EN LLIBERTAT

EL NOU GOVEkN

-

ELS MINISTRES CDNFIR•
MEN LA CRISI
No es jugui amb aquestes OO$es/
Madrid 29. - Com estava. anun~
ciat, avu~ s'ha celebrat el Consell de
nun.i.stres, el qual havia desvetlla~ expectació extraordinària P"-' la poosibilltat, m11lor dit: per la seguretat
c:ue s'anava a plantejar la. crisi total. Alxl ba est.at, en efecte. Els ministres. acabada la reunió, ban maLa Premsa anti-republleana ens nlfestat que s'havia plantejat la cri.sl
surt ara amb un intent. de campa~ total. i el senyor Lerroux ba ratttln.ya. a base de fotografies d'ocasió 1 cat aquestes paraules.
falsedats periocUsUques. a veure s1
El president del Consell. després de
1convenç
el seu públic que els homes la. reunió ministerial, ha !et algunes
de les esquerres catalanes tingueren gestions 1 ha cooversa.t amb al~
contactes amb el senyor Strauss.
ministres, entre ells els de Marina l
~. què hi ca rem 1 Totes les per- Governació.
sones decents veuran que les fotos
Al senyor De Pablo Blanco sc 11
exhibides no són res mé3 que preses ba pn;gu.utat 51 continuarien els ra.
en visites de caràcter pr<.tocola.ri els cUcals al Poder 1 el mlnlstre de la
centres oficials. Les altres persones, oovemacló ha contestat que alxò era
no ens interessen. Ens podem per~ de la competència. del senyor Aiemetre el luxe de menysprear-les.
jandro Lerroux.
El cap del Govern ba I'O!llàs al seu
1 Quedi ben ciar, I per una sola vegada, que ni el President Com¡x:.nys despa.tx de la Presidència. fins a dos
Dl cap de:s seus consellers tingue- quarts d'una, 1 ha rebv.t al¡unes vt~
ren en cap OC8SIÓ n1 relactó n1 con~ SJtt.s 1 ha celebrat conferències tele-tacte amb l'aventurer St.rauss llevat 1 fèniques. A aquella hora ba dit als
!han MMch I Ca.ho bOleio d&scutetxen sobte l'&l~r Strauu.. f wu.o ralla de les alludldes viitt.a otictàls amb ~rioclistea que ana_va a veure el Pre·
motiu del matx de boxa entre Uz- sldent de la Republlca per tal Je
-unaucla ala - d l - 1 de la Cambra, en la ....,. ulraonllnàrla del cudum ¡ Schmelling, del qual era el p•esentar-U la dimissió lola! del Godllluna
promotor a Barcelona.
vern.

u A VEGADA
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numero

ha estat

8aluar Alonso, exoulpat Ptr J vots, comenta als passadl$sos ae l co ngres ~~
aobre l'a fer Strauu
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DEl,

TEATR .E·S

TEATR E

GRAN TEATREDEL LICEU
,....._ _ _Telèfon 2$072_.,....,.__.

Temporada d'hivern
Gran Comcanyla d Opera
QUeu& ObOIL l"lllXJ1JaUJeUt, A.IS 580)'0t'!l at>ouats uotiCb ell seran reeervadne .uura tocaut.uta !ins el
dia lU.

- Avut
--------tardo., a les 4'30. Butaca

m6s cua. 3 otea.. El sainet en
uu nc~;e C1'Am1caht1s í Ohva: mu·

Eeus 11ri un fragment del primer M. dels A.
acte de ltRoser florit», do Josep M .."
de Sagurra, que avui esh·ena al Teatre Novetats la comp:w)ia Nícolau.- Co1z.sol

alCI\ <!et mestre fontana:

PANTALONt:.RA

per E. Allua. T. Folgar, P. Navarro R. Blanoa I la parella de
baU Stmone i. Cardona.
Nl~. a I • 10' 6: LA GENER4LA.
pt>r Pilar Navarro, 4ntorll Gatón I
Rodolf Blanca:

LA PANTALUNERA
per Tlno Folgar. Emllia Aliua,
Blar>c:a 1 Barajl$.

TEATRE 8ARe El OIJn A
I

--------

vuro

l'orrado:

1

~IElt:.

:~ UJERES

' Ntt, a tes 10 15; Ja comédla de
~ .IOIIIP Ma. Peman I

JUUET A Y ROMEO
Un aran èxit

Çom?anña de comed1es valen·
cianH ai"¡;1aa per P~E ALUA
AYUl. tar<.ia. a les 5. Entrl!.da t

butaca 1 pte :

EL SOLO DE FLAUTA

Ratolins de casa rica
a tes 10'15. Butaques

11.

2

EL SOLO DE FLAUTA
i 111 ¡¡-randl~ obra

ELS ES fUDIANTS
• A les persones nervioses, no recomanem aquesta obra ¡No C)O·
r.a~atir de tan riure.

_____ _

._..dran

IEA IHt PUUURAMA
Çompaawia
dramàtica
M!IBIA
F. LAORON OE GUEVABA

---

1:: Avui tarda. a

1:es 5'15:

LA MILLONA

Nit, o. tes 10 lb. L"obra delB gerQulntero :

mllllB

LA

.,

~OM IQUILLA
Grandiós èxit

GRAN PRICE
Telèlon 83818
VODEVIL CATALA
V1uta Uon · .Jimtnez Salu
AVUl waa, 11. les 6 . Butaques
1 ra. çla$$1 1 pta.
Gran èxit.:
L' HOl t;L DE Ui TRES COPETS
Mt. a tes 1U'15:

L'hotel dels tres copets
pc¡r Vtsita López • .Jim6nez Sales

Teatre VICTORIA
AVlJl. tarda, 4'30.
La butaca
c:ara. 1'50. Les altres bu~
quee 1 tocall..ai..S, 0110. Entrada
&eneral, 0'50: LOS GIJAPO:. • LA
ALt.Ut(IA LIEL. UATAL.LON I EL
Tf.toeUIUO MUSICAL. J:o;¡ 'f. a iee 10
¡ t'"l.iO.~ QUE LAS OAS! • El ¡nm

mu

èxl~:

El ABANICO JAPONES
Trloml do t-ota ta Companyia Doma. tarela. Oolossal vermu~
popuil\f. caaa nit:

ABAI~It;U

JAPONES

EXCELSJQR

~==========~~~~~~~

TEATRE APOL.LO
AVUI. tarda. a les 5"15. El vran
èx.lt; EL HOMBRE INVISJBLE.NIT. 10'16:

Gran Companyia d'Art Dramitlo
procedent del Teatre aLa Latlnu,
de Madrid • Ouector; ManrHWe
Gil.
l.ra. actriu: Ennquata G
lllescaa • lcc actor: .Joan Cume•
llas

Debut, demà. diJous, 31 octubre
t 1\bres • 14 açtes
DON .IUAN TENORIO
El. t~UEVO TEH6RIO

Nombru..a

cornparsena. LW:OSII
Ol'IIM!Dt&ClO. Decorat. vestuari I
atres oxprotessos

OLYMPIA

t7UU

Dun~ra

ç~,npany1a

av,u ,

ttared1a • A5Quermo
rua. a ICS o·au 1 a

~Oil

lO& ·0"15.

PELIRROJA

LA

obra ea la QU&l Irene Lópe.t Heredia interpretA
magtst.ralment
w. dOble periiOnat&o. Emoció •
lntru:a • lnterea
DIVCDdrea. n Iu& :i ao. Butaques
a 3 lltel.: SUENO OE PRIMAVE·
RA A Jet I 1 10'15:

-TEATRE

LA PELIHROJA

NOVETAJS

U.Al RE: CA JALA

ComNnrtl NICOLAU

MARTOAI

Avw. ti.Unocrcs. ntt. a un Quart
d'Otl%oO ESTRE.~A de la comédta
en tn• actcl& 1 en ven1 de .Jo¡ep
Muia lle Sap.rra:

ROSER FLORIT
[)oo)rat

nou de Fontanals tuart exprOlèa

Ves.

TEATRE COMIC
.-

PALAU DE LA REVISTA

A7W. Larau. ó"l5: EL HOM
&li.. JNVISIULE. NlT. a les lO'l.S;

DON JUAN TErJORIO
<Sonor 1935)

MARYLAND

EXlT SOROLLOS del
a~e

c.o

METROPOL
Llúria. tt5. Telllton 81222

Sessl6 continua. Tarda, 3'80, 5'30

CAP 1 TO LI

l 7'16•

Avui, ses.~·o contmua de 4 a
EL
IMPERIO
DEL CRhvtEN. per James Cagney;
LA fltiJ.IER TRIUNFA, per Joan
blondel I.
EX CEL 8 I O RI
AVIli. sesslo contmua de 8'46
a 12MJO: VAMPIRESAS 1931, 1)4'r
D!Cit Poweu 1 Glòr1a òçuarç; ADO·
RABLE, per Janel Oaynor 1 Ret..
f'/ Oarat; A LAS DOCE EN PUN•
TO, per lUChard lllútemas.
C 0 M T -LI
Avul. sessto contlnua de 8'46 a
12'30 ASEGURE A SU MU.JER,
en espanyol. po:r Raout Ruuuen t
Conch!ta MonC..:oegro; EL PA,.
~UwTRO DE CADA DIA, un film
de ~ \ltdor; SUPERSTICION,
per Jaclt Holt.
W AL k Y R tAt
AVUl. &e81110 CODtUl\11. úe 8 "4ò
a l:d ao: ASEGURE A SU MUJER,
en espanyo¡, ¡x,r k:!.nout ttuuuen 1
COncntta Monumegm; SUPERS fi
ClON, r>er Jncit tiolt; BABOONA
turu documen'Al, en e&l>&llJ01.

E.IERCICIOS ESCOLARi!!J
IDlDUIX.OS)
NOTICIARIO f-RANCii!
ACTUALITES
tNSTANTANEAS DE HOLLYWOOD
Darrer !lla d e la SUPt;r-produ.:cio clnematogràtlca:
PREUS EXCEPCIONALS; Butaoa.
t 'SO. A les 7'16. 1'25 11tes.
NIL a tes 10. ESTRENA DEL
GRAN FILM Que presenta el Polo
Jocke:v Cluo'

ALTA ESCUELA
Rudolf forster • An.sela Sallolcet
Butaca. 3'30

TIVOLI
Avut. A les • l a Ics 10:
A BAlLAR r.1UCH.WHASI
tcomedla arrevtsuwaJ
l el rum do soroll6a èxit:

La sombra de la duda
per Ricard Çort6z

LA NOVIA ALEGRE
per Carole Lombard

PREU UHICt 160 PTES.

~L

A~ ;¡a

prescn'" P81

AHI VIENt:. tL NOVIO
Heil Hamllton • .Jack HaleY • Pa·
tr1 çJa Ema
REVISTA COMICO IIIUSICAL EH
COLOR
(çbmioa M G. M.>

FIES fA EN PALACIO

CAPITAN WINSl ON
amb les BOVes POQUES 1 BELLES
l!o."EOADOR&tJ d'Rollnrood, a la

PISTA ACUATICA

ACTUALIDADES

TEATRE
NOU
GRAN COMPANYIA LIRICA

CINEMA PARIS

HORA 1 t.UTJA de

~.

lu

ABISSINI
NOTICIARI ESPANYOL. PATHE
.JOURNAL, .lAPONES 1 REVISTA
FF.M I ~A. tot e" e.JCciuslva,
Dl •
BUIXOS, ESPORTIVE-S:

AvUl, dimecree, t.arcta. 11; lC!! ~110.
f'orm1C1able mntluée de lllOcla: LA

Una meravella docurneotal t>n
col.Jr, u¡,lla:.da en eauan~ot I

La weravell05a ml151oa de Strauss

Gasolina en el desierto

VAlSES DEL NEVA

VIE.JECITA:

La oet mano¡o de ro')as
~r Pau t1trtoss. Glbria Alcar;u.
Anblnl t.11r8'1.. - ~LT. a Iee lO.
Func16 populnr. Butaca, 2 "tM.

RUSTICO

Avta; estrena de LA CANCIOH
DEL DESIERTO, del m~ Pa·
dilla

Dh·enaree 1 dlUmen@:o. IIU\t.lnlll
lO'a.J. - Despatx dt tocalitatt pet
a IM 58Kions ftumorades dt d1
vendres 1 f!iumence. lardn, a

PONta

CINEMES
FEM I NA
Avo.ll. c:ron é%1t:

NIDO DE AGUILAS
gtant.UOfill procuccto. tnterprecada
pet" Wallace ~Y Robert You"MaurNn O'SuiiiYin 1 Rewune

Ruutll PCI:IICUin MRTRO liUW
AlA\ EP..

Divendret vinent. ESTRENA dt
la mtrJP:
¿¿z. 3

11-4 • •

SAVOY
Grà~a.

DILLUNS Vl.N&NT : .Jtan Mu·
ra• Bri~t:itte Helm en EL &ECRE·
TO DE UNA VIDA. El mm Pt\·
HAMüUl>il. VIA.JE OE PLACER
LAfhJMA DEL ,JAPOH (Documsn·
taU i CARAMELAt.DIA (dibuixot
en ,;OIIIf"t>

11 • Tel. 76138

5eGlO COilUnua c1o 3 l.arC1a a 1 nit

Butaoe.. 1 pta.:
NOTICIAAIOo LUCE - FRANCE
ACTUALITES i fOX MOYI ONE
f.lt:.traoiUln&rlAgu~mmac1ó de a

.lTALO - ADl.Sl.NIA
DIBUIXO&
A peUclo del .PUOUc. 2nn.. At.mn·
oa de la WSTOIUA DEL CONf!LJ.Gl'E lTALO-ETIOPE
Exchwu 5af'OJ

EN EL LE.IANO MANDALAY
AL!'OM.wt.A 14AO!CA J-OX

un doa:.metlta.t ant.nto
•SIM80LOS ETERN08•
Les catt.'<lralS a'&-panyu
LA SAGRADA FAMILIA
lDrern:m. un aoc mental imle
que produc!x una protunc1A
eiDOdó

Català, el diari

CINEMA CATAlUNYA
fogar del Cinema

H:~clonal

AVUL continun 4 tarda a 1~'30
nit. Exit mat J¡ual.o.t da la auperproduccl6

NOt:U.EZA BATURRA

en

Buster Kumn. -Entrada. 1

Pus.'- de

pet tercet tle la &lmpAtla
Llsero - Maria Citi Cumen • Núl\11

COtbUIXO.I

I

LOS DE ARAüON

o.

ocr

A.vut. tllrda a tea 4 • .Nlt. a tes
10: CAMPEONES DEl. TRAMPO-

LIN (Oooumental) 1 PARAMOUHT
NEW~ Num. 8 (Revista): t.OS NI·
NUS EN EL ZAPATO (OtbUill on
oolor de Max fteísçhw». 1

L AS

CR U Z A O A S

L"Obra ¡raodiosa de Cecil B. de
Mille. - &a un pro¡nuna PARA·

MOUNT.
NO'rA: Degut al

llata .metratec
d'aQtJe&Ç P~TIUDI, llom plega ia
puntuat n.sslstèncta. - Es tle&l>at..
xen localitats numet114es per a les
aesstona especials del c111omdree 1
c11umenge propen..

Avui. tllrda., a IPS 4 Nit, a tes
10. Oran èxlt da Gustaw Froehctl
t•n la ¡ran prvcluocló U.FA;
BARCAROLA
amb Lida Baarova

DI.JOUS VINEt<T
GRAN EODEVENJMENl.·
L\1PORTANT6 DEBUTS

P OM PEI A
TEATRE MUSIC. HAL1.
EL Ml1U>R CARTELL·
amb .La tormtdabte •

DEMON'S JAZZ
Oran ~t de

BLANQUI fA PEREIRA
vedette moderna

Trio ZIGANI SPASSOWI
C«!lossal atracció coreo&ralica
Espectucle nou als nostres
escenarta

HOLLYWO OD
BAR DANCINQ
CABAitii:T A HUit ll&ïAATIC
A' ut, eortlc1es de teatres

DEMON'S JAZZ
Cotlll~r ~bpreS:~~ò ~:ft:Qills

Trio ZIGANI SPASSOWI
ATHACCIO MUNOIAL
Reserveu la taula

ESPECTACLES PER

A AVUI

lmper1o ArGentina 1 MIIIUtl
1 Llcero • Hore;;; de prujeCdO ; 4
6"2., 8'l!ó I lL - NOTA : Oarrera
volta <tel programa a les 10.
Es clesQatxen localitats per a ta
BCSSló nwnera~ta de dlnmd.ros, tards o les 6.
pe¡

I

LlegiU, cada dia,
ta nostra secció de

TEATRE

CINEMA

PUBLI • CINEMA
Sessto conLinua 8elent UNA PESSETA: NOTICIARIS DOCUMEN•
TAUl VIAfGEI eta.

VAR I ETA TS
FrontO Principal Palace
Avul, d.lm.eet'08, tru'dal LUCIO ELOL.A U contra JOLIO - URRES-

TARAZO. Nlt: AROARATE • GU-

Tu;itR&Z contra JUARIS'n 1 •
CELAYA l.

La Buena Sombra
GmJol. li (Piaoa del Teatre)
T e I • t o n
Avw.. tarda l nlt,
rlee exhlbtclnDII M

17431
e~

JAUME PLANAS
1

11. &eva

ORQ UESTR A
amb un eug¡:esuu procrama. de

1

UROUINAONA
Gr.AN EMPRESA

SACAR~A

AVUl, tS.rcltl, a te.> 4. N!t, n lt'S lO
LA t.1AONIPlOA PRODOCCIO

t.rumú aea IP"Ul a~wr Georns
• Arlb

EL DUQUE UE HIERRC
Propera estrena:
POR UNOS 0•01 HECROS
do Dotcwes del Rie

de la

PATHE PALACE:

-------

AV01. sessl6 continua 4 to.rd.\

a 12'30

utt;

CUANDO UN HOMBRE ES UN
HOMBRE
<Coorse O'Brten 4 t 8'20!
LOS MISTERIOS DE PARIS
(L:ooca d Eu.;ene Sue fi'J.O 1 0"301
VAMPIRESAS 1t3i
( Dtck Powell. 6"40 1 U)

TEATRES
Novetats. -

bar~:el r na.

Nit:

Nit: KRoser t1orttt
·.1:araa: «.1::>1ete uJÚJetes•

-

«~Ulleta

SlOIOll •

1 Romeot.

•

'.I. ~~.rua: u;1 non11>ro tnYI.
.Nit: n>on Juan 'l'enortot tao.

Còn11o. -

nor¡.
Ewantol. - raraa: cE1 solo de uau.
t11>1, «Ratolins de casa ricat. Ntt: &El
solo t1o llauta» I cEls estudtant~n
Nou. - '.l'ar.:ta: «La vleJoctta&, ~ dei
manejo ae 1'06as». Nit: «Los clavelest
«Lli. .I.JOl01'06aJt, •Los de Aragont.
Poliorama - ·l'nroa: . d.a. mWOIUlt
Nit: &La comiqulllall,
'
Romea. puunvJ&.I,
Gran Price. - 'l'arcla 1 nlt; cL'bo~

*'""'

aet, tres copets• .
Olympia - A~W no n1 ha fWlCI6.
'ltctorta.' - 'l'arda; cLos lr\18~». «La
Rlegna del batauon•. ~I tenorlo
muslcah. Na: c.W. abaotco Japon6$t.

CINEMES
Tane~~t Uns d1Jous, pe¡

Amèrica. -

U!lOrwes. h

Arenes. a~t tU<J

COol>!e 15CCUCStro», cEl llf
CftruP<J~; &11X.'OSit i l'l'res lao-

ceroe oeug~ l@Sij.
Aotuautau. - VlDuJ.xos,
Not1c1arl8,
UltOrUIUCIUDS, Cl!:.l SOltCro 1llOCODLet.
Arn11u. - al''l~tf• ou I)IUacio». u:t ¡)Do
Ul:rtlòU ti&u"U14Ullt I U<.WUOO 1\1 (.)&!rot,

u:u 1:1 tu¡ar úet crlment,

AstortL -

IIVOIII.WOCB l"Utusl.

aL uraoauu, «Husla revus\-a 11*40», cM colllbat Max Baet.

Avlll&u(b.. -

JUtl Lolll&l.

Barcelona.. - ~<.;u.anao un twmore es
un numbret t c(oluteu ..natO a1 or.
vt·osu)l~».

Boheme. -

cuuerra ue va1.88111 1 &Se
u~tta uu vro~.ecwn.
Bosc. - r.ttusta t<el'lStu 111401. cA laB
1:.1 en pu.ut.o•
8ot1em1a. - aúampeoncs ollmpicn~t,
•~u eo:v 1111laun ~ea.
Broaoway - u testa en paiJ.clot,
~<KWllbO
al Cairo». e& poceroso
lSdlUUUll,

Cèntnc. -

«!:)lmtoma del cor:IZ()ot,
&Un CIIPlt.an de CQ&\0051.
Cuubll. - ct:on~ra 111 1wverio del er!·
men•. •La WUltll trtuntu .
Cetalunya - aNOOteGII ~.~an~crat.
tiii)ISIUill, - ~~~ CfiUaOUSll..
t.omtaJ. - «Ase¡¡ure a su muJen. cit
pan nuestro ao cada dit» i &6uPer3tictont.
D1ana. - cuna muJer para dosi, &&ot~unecCl.Outt

~111.

.

&Lu biJIUI ao ta portenu.
cl"OC1o co.raY.On» 1 cUuml>O at cauo-,

Eli.Uollb>Of.

-

Fan~o

-

a 'VIlUll)l.tusa8

Ula6», &AdO.

rabl.o61t 1 I.A la~J 1:.1 eu puntoJ.

6EM~RE EL

EDEN

W1' N

RUMtsO AL CAIRO

TAROA, 41$0. NIT. 9'4.5:
•
PROGRAMA MD
ATRACTIU
UNA VE•~ECIA Cr.LESTIAL
e Ooc ument.a.ll
Piorre Brasseur ea la c11vortlda
cowedta :
SABADO DOriiiNGO Y LUHES
DIA DE FIESTA

tereesant UúonnAClò cl.el COD!llcte

D1vo barlton : P. H E R T 0 G 8

LOS CLAvELES
LA DOLORcr.>A

lvan Petrovich • Camlla Horn

fil 146U Avda Pta An&el I1•H

NOTA Ea despatu a Oolnptadurla amb Lnl8 dles d'anttctpacto 1
a.1.11 Cezm• do LocaUtate,

LocaU ta\8 rcgt!JII.CICII :

VOSTRE PROGRAMA
Mul ral Calabna ·T 3230·t

PROGRAMES REUNITS
Paramount • M. G. M. • Utilma •
Ci leA
PARAMOUNT l.;tWS • DIBUIXOS
USetty)

LA HUMANITAT

IVIm!O 88PaD~I

COLISEUM

FANTASIO

.:.t. wu-. • "" '-'•uc.m,..

ANUNCIEU A

La dama de las camelias

rant.àstlc

Tarda. 11. les 4. Nit. a lea 10:
SU MAYOR EXITO
(sotamen~ tarda).
per Martha
Ec&erth;

12"30.. CONTRA

UNA NOCHE DE AMOR

e 1 Re

AVUt, DIMECRES.:. NO HI HA
FUNCiu
per repiU'IlClO de la m.nquinàrta
do ta
PlS'IA AQUAT1Ct1.
DJ:MA. DIJOUS. :¡ ¡rans runctons
Matlnéc. a les *'30. Nit. a les 10
14 &Tana atnoc:Jons. 14. GRAN·
DlOS &JUT de

--~~~~=================

EMPRESA CAPIIOI

MERAVELLO$ PROGRAMA DE

Pompof- Tedy i

TEATRE ROMEA
ftlelon .
---setmana
- d'actuació
- -de-la

CASANOVAS JAZZ

I

,

a s Per

•

D ·u a t mnttu...da 1 do 6
ESPECTACLE A L'AMERICA~ li
INSUPERABLE CAHTELl A

ROSER 11,LORIT

I

EL

TELONS CURTS

TEATRE NOVETATS: COI\tiPANYIA NICOLAU. MARTORI

GRAR TEATRE ESPANYOt

Nit
ptes.

J. SOLER PERIS

El dllluna passat s'estrenà en aAra arriba l'alegria!. ..
quest
teatre el sainet en un acte t1M. df!S A. Què tus aqm, emplocada,
tu!at «El solo de nauta», original de
1 com un estaquirot...
Penses amb a1gw1 xicot,
Josep Soler Perls, l'afortunat autor
o una. llàg¡in1a nturada
d'«Els estudiants».
que no pot
El públic va. riure de bona. gana
sort1r d'una revolada...
Fa un& tarda 1 brilla. un
les gracioses sltuac!ons de l'obra, les
(cel!
quals estan traçades amb destresa 1
Sl aneMis a la de\'esa
desimboltura. A1xi mateix, la major
veur1es que porta un vel
com una prmcesa I
part dels personatges estan ben obDei...xa la nyonya 1 el fel
servats..
1 13. peresa!
«El solo de flauta• assoll un bon
Consol
08lla 51 poll L'has Sffi·
(tit?
èxit, al qual de manera molt esRoser
Marta dels Angel.s, \'!na
pecial contribuí l'actuació de Pepe
vina, ocell desvergonyit...
Alba esmerçant original gràcia. i naM. del$ A. Si tu ets bona medicina
pel mal de piti
tural comicitat. La resta dels intèrOn temm la mantellina?...
prets secundaren amb encert la r&Roser
Seu una mica, mosquit I
eixlda. actuació de l'esmentat pri.m~r
i s¡gues més fina ..
actor l director.
Salud!l primer!
M. dels A.
Ja està.
El pó.blic, molt nombrós, tributà,
I ara quo!?
llargs aplaudiments a l'autor 1 inConBol
Ara repo.sa.
tèrprets al final de la. representació.
M. dels A. Ui reposar I Mala cosa.
A mJ. m ·agrad.'l. ballar!
No \'ols venir? Fa. un sol
(clar
que no gosa
ru cremar,
és un sol que fn. tomar
OBRA NOVA D'UN VELL
de color de rosa I
AMIC
Avui, dimecres, nit a les 1O' 1 S, estrena de la comèdia er.
Roser
Què has vist algun alxetres actes i en vers de JOSEP M.• DE SAGARRA
Fa temJ)I qua Agustí CoUado no
(rtt ¡
a la cantonada,
· dóna les seves obres a estrenar a
que t'ha rre,at l'arrecada
cap oompan¡rla professfcmal. Ara maamb un sospir de negwt,
que vas tan esboJarrada?
l teix el notable elenc amateur de la
DECORAT NOU DE FONTANALS.
VESTUARI
EXPROFES
111. deU A. IW~. ni ah.:erlt. ni ensopit,
Societat Irl8 de 111 ataró el dta vintn1 minyó que badat
f-quatre del proprñnent noveml1re, li
Nu m'agraden aquests Jocs!
les primeres captiven. les segones mc· estrenarc~ la seva dm""rera comèdia.Rose,
L'heu sentit, s1 ets una
raveUen per l'exaetítud i docUesa am..'l darrera per ara-Aurora Boreal
(nena!
La Comissió organitzadora del festival celebrat &Uara
111. deli A. Ja sóo avellana plena
què executen Uur treball. Aquest és
¿Per q~ aquesta comMta, de la
al teatre Olympia ens prega la publicació de la nota se·
pels badocs 1
un número digne d'admirar, perq:¡e qual en tentm e.:a;cellenta retertndes.
güent:
però jo, ni molts, nt pocs,
existeixen molt pocs circs a Europ \ no l'estrena ww compantfla protesels gtro l'esquena
Ingresso~
9.568'50 pessetea
que posseeixin cPlsta Aqu!Uica», I a sional1 En primer lloc perquè gaire·
i dic: m.ira'm 1 no'm tocat
3.529'70
,
Despeses •••
Vola venir a. fer saragata
Espanya. no n 'hi ha cap altre. P->- b4 no hi ha. companf,lfes protes.
1 a rture't dels pre3Wlúts,
qu~s vegades es pot pre;entar ocastl)
Beneficis
6.038'80
wnall. 1 en segon Uoo perquè, com
aqui se't. pelen els dits,
de presenciar l'espectacla que fa al és natural, el paper de l4 protagonis1 el coiX! et mata. ..
Tots els carrers són florits
Capità W!.ntsor. Aquesta és la raó ta h.a de ter..J.o l4 primera actriu...
Girona sembla de plata!
sensacional que presenta el Ca~. per la qua.t. per be çue són adlnl.N· t en l'obra figura una tngtnua qttc
PELS ESCENARIS
Roser
V es- hi d ona I
W!.ntsor en el qual fan les habllltats bles tots els números que 1ntegre.1 té mil fmport4ncf4 que la ma.tetxa
Con80l
Es que em fa por.
OLI MPlA d'acròbata t de natació les belles ne- el programa, sera la gran atracctó protagontsta.
L'altre dia a l'Esperança
va escandalltur al rector
Al circ Olimp!a. ocupa de cvedettet dadores de Hollywood 1 les foq-.1es a qud farà destilar tot Barcelona pe¡
enriolant-sc!
del programa l'espectacUlar númer..l la pista aquàtica.
l'elegant 1 espaiós Circ Ollmpla.
(Passa a lA pàginA I)
Es veritablement prodigiós l 'ele·
gant treball que executen.
EXCEl.SIOR (CABARET • BAR • DANCING)
Dia 31 d'()('tnbre. a tes 10 nit, u
sessl.6 cran &ala,
Els diversos I compllcnts salta d'al·
L'I/AUGURACIO, MllSlc-IUU lllteniAc:ional. Non mo.
m mk liUmptuos d'EspallJa. Reobertura, demà, dJJons, dia 31 d'octubre, a let onze
tura
que
les
belles
nedadores
exec!.l·
da.llt.at. 3 bores 6e;uldes d 'espectacle, amb C&SA.NOVES J.\7.7;
d~t aa Dit (completament reformat)
ten són repetits amb exactitud p~t
15 ATRACCIONS EN PISTA
DEU DEBUTS NOUS A BARCELONA, DEU
les toques.
% Orquestres, % CASANOVES l OLIVA. JAZZ
Totes tes nits, Alectes restes a la sorttcb d'espeetades
EXCELSIOR: Deml, dJJous, 31 d'octubre, a les deu dt la nit, en se..tó cran cala
A l'exquisidesa de les belles senyo. Deml, diJous,
a les ozu.o de la Dit: Reobertura. .EXCELSIOR BA& DA.XCJNG
retes, fa notable contrast la comicitat am què les foques les lmiten. Sl

Roser

LA DUOUESA
DEL TABARIN

-Mul, tarda. a les 6'16 l nit,
a 108 10'16, el darrer éx1t de Na•

Eur~olankel Al senyorl
Si és de confiança,
1 é.~ un rector tan bufó!
Vajn, anem; no callaries!
P erò, Dlli'a bé el que fas
1 no te'n burlis al nas
del senyor Matlas
que diu que li pagaràs....
Pere
Quines b o n e s compaCny¡es ...
M. dels A. Ens en anem I
Pere
I bon vent.
M. àeu A. A passejar per les voltes
'
i a riure amb els poca-sol·
(tes
que et diuen un compU(ment
com unes absoltes!
Pere
Verge santa, quina gent!
M. dels A. Adéu Roser...
Roser
Esbojarrada!
I seny!. ..
Pere
I quin goig que fan!
M. dels A. Si. mirt, tot el que es veu
és baratet, però agrada...
Pere
No t'be preguntat el preu...
dic que fa goig...
Con...~
D escarada 1
PeTe
Totes fessin el seu pe3
1 fossin bones com ella!
Consol I que no s'està d8 res...
Pere
I encara no tens promès?
M. dels A. UI, això... quan sigui ve- Una e$<:ena de cFuenteovejuua. durant ta representació de l'obra en el curs
de l'homenatge popular a Lope de Vega.
(lla ...
(Express-Foto.)
Servidora de vo3tès1

1\'lartori..

Darrera representació en dl:l feiner Clo:

Comoanrta
_,JAl • ARliGAS · COU.ADO

lZAolil:a'¿&

teatre Espanyol
LA MORT DE LOPE DE VEGA
Avui s'estrena al Novetats, EL TRICENTENARI DEA HAMBU
RG
«El SOLO DE FLAUTA», SAl·
«Roser florit», de Sagarra
NET EN UN ACTE DE

Companyia de sarsuela I opereta

LA

QUITO ERDOZA contra A; Ca¡.
~AVAI.lRETE LI Nit
«CUE.
Partit a pata.
10'16:
MUNO conten ZARRAOA - lmA.
QUITO GALLARTA .:_ Dot ·u CI!{.

Cllrtells.

Palace

Principal

Avut dlme<:tes ta da

Pllrtl~ a ctstella. · FioÉl,a les 4:

La

balla moderna
QOpUlar

V ERA
1 la

artiSta

O RLO WA

tn1mf~

p:.."eJ.la

LEONOR and GURRI
lllllb lel 16"1"8&

t1ao8ea

Cada dta. t&re1a t

o.n:

JAUME PLANAS

ctsarC'IlfOUlJt.
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Les oposicions

També té raó

La Vanguardia, per mitjó del seu
corresponsal a Madrid, remarca:

«La falta de mtervenclón de las

oposiciones es el hecbo extraordina.rio que mteresa comentar también.
En contraste con la actitud de los
monarquicos, que no han dejado de
aprovech81' para su politica lo que
han pod1do de este asunto, las izquierdas han actuada -boy de me~
ros espectadores. Se diria que la cuestión no les interesa o que esperan
que sin su intervención el proceso
d~ desintegración politica a que estamos asisttendo se produzca lo misma.»

Fóra millor
José Canet, des d'El Diluvio, ens
diu:

«Lo peor tlubtera sida el silencio,

nf.L RAOICAL POC FIL~A~MONIC

-Què vols que et di&L111 .No estlo
per orguesl
- NI tocant mUsica de Strauss'J))
(OP «La Publicitat».)

naturalmente. Pera ¿no les parece
a ustedes que mejor hubiera Sida que

, estas cosas no sucediesen? Para evitarlo, hay que evitar que triunfe de·
terminada politica y en todo caso
msndarln al lazareto depurador.»

Temem que pass

•l

Ja hi són tots?

Bé, vaja, que avui no U & quei:ta..
reu Fin& El Slglo Futuro trobem
que té raó.

«Que un jefe de Gobierno, que un
numstro de Gobemación, que W l dlrector de Seguridad admitan a plà.tica y abran las puertas de sus des-pachcs a gentes de la condlc1ón moral de Strauss, basta para resldeñciarlos y apartaries de intervenir
en la administración pública.»

Responsabilitat
Unes paraule&, aqueste& à~l Sol,
ben eloqüents, ben significatives, t
amb les quals estem absolutament
d'acord:

cPero ese extrafio ignorar, atri·
bWble al cúmulo de preocupaciones
y tareas con que un departamento
ministerial reclama y absorbe toda
la atención de quien lo regenta, no
excluye, como pretende la Ceda, la
responsabihdad polftica conjunta y
solidaria. Por màs que, cargando la.
mano aparatosamente sobre los hechos y sus presuntos autores, se quie~
ra desv1ar la atención pública del
l aspecto polltico del asunto. éste ba
de sal:.t en todo caso a la superficie, y hasta es fatal -Y convenien-

Temem que passi el que diu el te-, que se deduzcan todas las concorre&ponsal a Madrid de Oiario secuencias de lo ocurrido. Su hàbil
de Barcelona:
maniobra serà inútil a la. cecta, y

tora el asunto de las basuras'll>
(De «El Liberal».)

mer El Liberal.

La lluita contra 1 al ur
a ls Estats Units

I

vent de Washington sobre les nores

fOfÇOS I

I

«El dictamen de la Comisión, repetimos, no contiene nada nuevo.
Té un cert interès l'ordenança preEntre los encartados, sólo el nombre sidenctal que dicta els reglaments
de don Miguel Galante ha sonada d'aplicació dels salarts, i de la durapor primera vez en los castos ofdos cló i condicions de treball, en totes
dc los que se dedicaran a propalar les obres que es portin a terme ~n
los rumores.
virtut de la llei del 1935, que conceRumores, por lo vista, de buen ori- deix crêdits per a l'assistència exgen. puesto que han coincidido con cepdonal als parats. (Emergency
el dictamen en la acusaclón con- Relief Approptatton Act.) . Per a escreta.
. .
tlmular els muniCipis a participar
La cconvlcCión moral.t de la COmi- . en el programa de grans treballs, dostón acusado~. fundada en decla- ¡ tat amb un crèdit de 4.000 millons
rac10nes recibtdas y en cpresunclo- de dòlars, el president RooSevelt ha
nes que. ~clonalmente cabe estable- sancionat una elevació de les subvencen, comctde el?- absoluta con la voz cions federals concedides a. les obres
del pueblo, con~trmada, una vez rnàs, públiques, augmentant-les del 30 al
como voz de Dtos.
43 per 100 del total dels crèd1ts conHay, en efecto, «conductas Y mo- cedits, i, a. mês, la reducció de l'indos de actu~ en el desempefio de terès dels emprèstits per a obres, Uel
functones publicas, que no se aco- 4 al 3 per 100.
modan a unas normas de auster!Els sal8l'ls fixats per la reglamendad . y ética que en la ges~lón Y dl- tació osciHen entre 19 dòlars per als
recctón de los asuntos publlcos se obrers no especialitzats de certes resuponen como postulades lndeclina- gions del sud dels Estats Units, 1
bles».
94 dòlars mensuals per als treballa¿Pero estàn todos lo que son?
dors inteH.ectuals del nord. Per esta¿Son todos los que estàn? ¡En la I blir la classüicació de salaris, es disdenuncia hay màs •
tribueixen els obrers en quatre grt.ps;
no especialitzats, semiespecialitz.ats,

com a espectadors

,

blacló, corresponent els més baixos
als pobles de menys de 5.000 habitants i regions rurals, i els més al~
a les ciutats de més de 100.000 habltants.
.
.
Les mensualitats que hem mdicat
més amunt corresponen a un jornal
mig inferior als jornals normals, però, en canvi, presenten l'ava;nta~e
sobre aquests que la mensualitat es
fixa i no experimenta cap alteració
encara que s'hagués d'interrompre el
treball uns cUes a la setmana per causes alienes a la voluntat de l'obrer,
pluges, manca de materia1s, etc.
Quan es tracti de treballs que depenguln de l'administració d'obres publiques, tals com construcció de grans
carreteres, edificis públics o supressió de passos a nivell, s'apllcaran els
mateixos jornals de la localitat on
s'efectuin les obres.
En tots els treballs que rebin la
subvenció acordada per la Llei, s'e-xigtrà que un 90 per 100 dels obrers
emprats siguin demanats a les O!icines oficials dels fous d'atur, les
quals destinaran els obrers inscrits
a les mateixes, i no s'admetrà. cap de-

especialitzats. i treballadors mteHec- rogació d'aquesta disposició sense
tuals 1 tecmcs. A mes, el ten1tort una autorització expressa per a. cada

de treball conté disposicions especials que autontzen, per exemple,
l'Indla 1 el J apó a mantenir la set..

mana. de 60 bores. En rea.lltat en
ambdós paÏ$18 la setmana de treball
ha estat redulda a 64 bores.
segons resulta. d'una declaració de

c.nekobo ,delegat obrer del Japó,
l'organització Industrial de l'esmen·

tat Jais ha arribat a un r.al grau

de Perfeccionament. que actualment
jR no hi ha cap raó que justifiqui
un tal tracte de favor , 1 cal per
t.ànl., !er ¡,¡ü.e aJ Ja)JÓ s'apliqui la
mateiXa legislació del treball que als

països occidentals.
En vista de l'exposat, referent a
les excepcions dels convenis, el con..
seU ha acordat constituir del seu sf
mateix una comissió permanent, que
Undrà la missió especial d 'estudia:

els reports sobre els esmentats con·
vents, 1 s'encarregarà, sl bJ ha lloo,
de pro~ar la revisió de certs con..
venis 1 de les excepcions que preveuen, moltes de les quals avui J&
no són justificades.
Dissabte al vespre, va acabar a-questa reunió d el Consell de l'O.l .T.

i es va acordar que la reunió prt>
xlma tingui lloc el dia 20 de rebrer
~el 1936. també a Ginebra..

NOTICIARI
ASSOCIACIO DE TRE BA•
DE BANCA
BORSA
L~ADORS

«No Jalta quien espera. que el com- baldfo el sacrificlo que ha hecho de
dels Estats Units s'ha cL.vidit en qua- cas del servei d'organització de les
A l'estatge soc1al de l'Associació de
bate, en lu¡:ar de revestir las propor- sus sentim.i»ntos y de sus palabras.»
Heraldo de Madrid justi/ica ai:rl tre regions: regió SUd, regió inter- obres.
Treballadors de Banca 1 Borsa., Ver·
clones de un duelo a. muerte, quede
l'actitud de les esquerres:
mitja entre el Sud i el Centre, regió
Es prohibeix terminantment donar gara, 12, pral., tindrà lloc a emà, dlconvert.ldo en simple escaramuza,
«Y se comprende que las lzquier- centre i regió Nord. Els salaris va- treball als menors de setze anys 1 a. Jvus. a. les vult del vespre. una CODa
Uegando lncluso a suponer que el
das no bayan tenido que hacer otra rten segons la importància de la po- més d'un membre de cada familia.
terència. a càrrec de la ciutadana
radicalismo continuarà representada
cosa que asistir al espectàculo; se
Angela Graupera que parlarà sObre
en el Gobierno por otros bombres,
t
• •
les !acilitaba perfectamente ultimael tema c~ures socials de la donu.
con ausencia y beneplè.cito del je!e
es t't
1 S a
ernUOlS
do. Lo mismo que ahora no les f"S
DELEGACIO DE TREBALL
y caudillo.» ·
I
5 PESSETES SETMANA
indispensable que se produzca. la ertDE LA GENERALITAT DE
sis. Acaso les convenga todo lo conCATALUNYA
cAsAuovA, 1, ur u ount Ronda) trario: que se acabe de gastar y desPer haver arribat a coneixement
acreditar el bloque, no por obra de
d'aquesta. Delegació que al terme de
la
oposición,
sino
de
sus
propias
y
PI at de Llobregat h t ha. uns an~
No ens retertm al vent d'aban&
numerosas culpas.
menats «caps de colla» que vénen
d'ahir-, es a dir: no s'hi rejeretx
No.
Las
opostciones
repbulicanas
contractant bracers per als treballs
el corresponsal a Madrid de La
de1 camp a raó de vult pessetes dià·
Veu de Catalunya - sinó al cop Flors naturals : FRAN CESC OL IVE, no han tenido nada qué ver con todo
de
treball
a
la
lndústria
quimica.;
El
divendres
i
dissabte
de
la
set;..
sotert pels lerrou:cistes, que d'ara floricultor, Aragó. 2.66 (entre passeig este bochornoso asunto. Lo haya dl· mana. passada va tenir lloc n Gine- l'aprenentatge 1 l'ensenyament tèc- nes, preu inferior a l'assenyalat
pels Jurats Mixtos d'aquesta zona,
endavant fins la música de StraU3s de Gràcia I Rambla de Catalunya) ebo o no el sefior Azafia, no nece- bra la 13 reunió del Consell de l'O- nic; t els treballs públics.
sitan armas tan innobles para venhom prevé nis infractor s que es proels J«rà pena.
El
COnsell
d'administració
de
l'O.
ficina.
Internacional
del
Treball,
soTelèfon
1:2.256
cer .»
severitat en cas
«Després del senyor Arranz, el seta la presidència del doctor Riddell, I. T ., ha precisat que la qüestió de et-dirà amb tota
de les bases de trenyor Sigfrid Blasco ha llegit unes
representant del Canadà.. Aquesta l'aplicació de la setmana de 40 ho- cl'1'1compliment
quartilles que no han convençut ninr eunió tenia per objecte ocupar-se res a. la indústria tèxtil constituiria ball.
SINDICAT DE LA U. G. T.
gú, i el senyor Salazar Alonso s'ha
de l'ordre del dia corresponent a la. un sol punt de l'ordre del dia, és
DE LES INDUSTRIES FA·
defensat, a través d'un discurs d'una
sess1ó del Ple de la COnferència In- a dir que la projectada reducció de
BRIL, TEXTIL I ANEXES
hora. Ens dol haver de dir que el
ternacional del Treball que es reuni- la. setmana. de treball faria referènEls militants del Sindicat Fabril 1
senyor Salazar no ha pas estat a
rà l'any 1937. Els acords presos r.& cia al conjunt de totes les indústries Tfxtil, afecte a la U. O . T ., encar..
l'alçada de les circumstàncies l que
nen un gran mterès per a la coor- tèxtils.
regats d nomenar els COmttès de
més aviat el seu discurs ha. estat de
Un altre dels acords presos ha es- fabrica, són pregats, encara que no
dinació internacional de les activiRelació de donatius rebutf a les nostres oficines
U' contraproduent. Hauria pogut fer
tats inherents a la vida. del treball. tat nomenar una ponència d'experts b(• hagin ret, que tinguin a bé ~
un discurs de tipus modest, diatètic
Entre les qüestions susceptibles de per a l'Estudi del problema de l'ali- sru de les sis a les vuit del vespre,
1dministratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
1 senzill. Ha preferit seguir el cami
figurar en l'esmentada ordre del dia mente.ció dels treballadors.
ets dies feiners, pel nostre estatge
de la retòrica t de l'ampuHositat; el
1'- cal esmentar les següents: ReducPtes.
Macià ........... .
La part tal vegada més interes- social, carrer Meridiana.. 128, pral. '
seu fracàs ha estat evident.
Isidro Maine ... •..
1.- ció de la durada de treball a les sant ha estat l'estudi del report reDurant el present curs s'han muLa seSS1ó ha continuat amb algun
s uma anterior ... ... 155,683'40 Marti Arenas ..... .
1.- indú&trles gràfiques: reglamentació ferent a les excepcions previstes en rat els subsidis de malaltta 1 ma ter- ~
petit incident fJns que ha tntervln- Agusti Gratacós (4... veg.).
Josep
Segura
....
..
1.10'd'alguns tipus especials de contrao- els convents internacionals del tre- nltat a quatre companys adscrits a
gut el senyor Fuentes Pila, monàr- 0 t 1
1.- tes de treball; reducció de la. durada ·ball, S'ha posat de relleu que el con- la mutualitat.
1'- Jaume Moral ........... .
quic, el qual ha fet un discurs de
a a unya ................. .
A
la
memòria
de
Macià
..•
1.1'. Catalunya ...... .......... ..
f ranc a t ac, d e gran va1en tl a, destl- Per les llibertats ........ .
1.2'- Ramon Vallespi .. .
nat a demostrar que, a més de les J F R Caldes de MontJosep Flores . .. ... . ..
1.persones complicades en aquest afer,
buY ·•
0.50
5'- Joan Alarcón ........ .
hi h avia per la qüestió del joc, els Els di~Üii ..ob~e~S i" v'i'ñ t:i:
Un company ........ .
0.50
senyor~ Vaquero 1 ~anent.
0.50
un més (40 vegada) .. .
30'- Rafael Andreu .. . . .•
Segwdament ha mtervtngut el se- 1 Carmeta comorera ... .. .
0.50
2'- Manuel Gascón ...... . ..
nyor Lerroux. Cada un dels parà- I v d 1 ·
0.50
Francesc Villegas . .. .. .
1'grafs del discurs del cap radical té . er u atre · · · · · · · · · · · · · · ·
0.50
2'- Josep Sànchez ........ .
coherència.; el que és impossible de \
dê.. l~.. POc~ .. ~b~· · <34
0.50
Llu ls Julià . .. •....... .
en català i castella, sistema. Mar·
lligar són els paràgrafs ells amb ells.
~egada)
El Xl.è Congrés Espanyol fia
3'ti 1 que el professor senyor J. Ayuso,
El senyor Lerroux fta don~t proves un ordinari effi~rdà'nèS:
2'- DlNANT A LA FLOR DE
dona
a. l'esmentat Ateneu els dillUDS 1
d' Esperanto tindrà lloc a la
en aquest debat d un desmflament Nitheroy
...... ..... . .. .
2'MAIG:
dimecres 1 divendres, de 8 a 9 del '
total i. d'una preocupació enorme. Josepa A~~lló Llorenç .. .
3'- Joan Ascó . .. . ..
0.30
DE L'ATE~lPTAT CONTRA nostra ciutat durant el pro· vespre.
En realitat, ha dit que es reservava La. seva companya ... ... .. .
0 ·25
9'- Jaume Serra ...
DOS GUARDIES DE LA
el futur, o sigui, quan ja no formi La nena Carmeta, del car~
Carme Recasens
0 25
per mes de maig
·
PRESO
Escola municipal çomplementàrla
part del Govern, per, a respondre.
rer Vallespir, núm. 12
1'- Isidre Gómez . . .
g-~g Ahir. al mati tingué lloc l'enterra- Hnvent-se iniciat els t reballs per d'oficis «Abat Oliva)). - A l'Escola
L'efecte que ha prodmt el discurs del Gabriel Rota Terradas
1'- Conxita Bové .. .
municipal
O
·
complementària d'oficis
ment
de
l'oficial
de
presons
Joan
tal de celebrar en aquesta ciutat dusenyor Lerroux ha estat glacial.
El nen Emili Busquets ...
0'25 Maria. Oòmez... ... ... .,.
o·50
50 Rodriguez i Fresnor que mori la nit rant els dies 31 de maig al 7 de juny «Abat Oliva» (districte Villè) , situaLa ~mmensa majoria dels observa- Els de cada setmana . . . . . ,
6'10 Rosa Gòmez ...•....•
dors creu que aqu~st.a crisi ,sortirà. La filla d'un calderer ......
1'- Ramon Fa.rret ........ .
0 ·50 del diumenge, a causa de les ferides proper l'XIè Congrés Espanyol d'Es- da al carrer de! Marquès de Santa
del Consell de numstres d aqu~st Teixidores a la salut de
Teresa Bové .. . . .. .. ,
0·50 I rebudes en l'atemptat de què fou vic- peranto, el qual és com a con- Anna, 4 (prop de la plaça. de Jose0·50 tima al carrer d'Aragó.
tlnuacló dels celebrats en anys an- pets>, segueix oberta la. matricula
matf. Es impossible de preveure qUJ?
COmpanYs i Consellers.
7'50 Rosa Ferret .. . . .. . ..
1·- 1 Sorti In comitiva. fúnebre de la teriors a València,
Madrid, Sevilla, corresponent al curs de 1935-36 per
serà el pròxim Govern. Hem d1t, F
2'- Eusebi Bové .. . . .. . ..
111
uests últims dies, que es fan trerancesc a ........... · ...
2'- Francesc Bové ........ .
0:5 0 ' ~f~ efe~~àt~e~n L~e~l:rr:~~td 1f:U Ovledo, Santander, etc., 1 com sigm a les assignatures referents als ofi·
aq
tot
tal d liml Enric Sala . . . . . . . .. . . . . ..
que en aquests congressos, encara eis del metall, de la construcció 1 de
balls de
a mena per
e
- un contramestre 1 el seu
presidit pels consellers d'Economia 1 que són de caràcter nacional, con- l'art.
tar la crisi a dues o tres carteres,
.
t
1'- UN GRUP D'ESQUER·
Les hores de classe són de 7 a Q
1 substiutir llurs tltulars. Creiem,
Treball,
en
representació
aJ_Udan ......... ... .. · .. .
del
Presicorren esperantistes de diferents na5'RANS DEL CARRER
'
t
t
d
ü s- Ennc Cuyo .. . ........... .
dent de la Generalitat, el President cionalitats, utilizant-se per tal mo- del vespre.
però que, en l esta ac ua1 e 1a q e
2'CREU DELS MOLERS
Un tarragonf d,esquerra ...
Als alumnes que més sobresurtin,
accidental de l'Audiència, el cap su- tiu en les sessions de treball l'idiotió, les coses, malauradament, es com- Carles Jeremies .... ..
1'50 (P. S.) (15 vegada);
2....... perior de policia, el director de la ma auxiliar internacional Esperan- l'Ajuntament els concedeix a fi de
pllcaran.>>
Apoloni Tomàs... .. .
Enriqueta ........... .
Presó Model i el tinent fiscal de l'Au- to, !'«<nstitut Zamenhob ha orga- curs, premis de 50 a 250 pessetes en
2'- Antonleta ... .. . ... . ..
A. S. C ..... . ...... .
0·50 diència senyor Diaz Sala. H1 havia nitzat cursos gratult.s del dit idioma, rnetà.IUc i en material de treball o
1'- Qtúmeta ............. ..
0 ·50 a més rep1·esentacions
Vicenç Alsina ... .. .
de les altres elemental i superior, de dilluns a d'estudi.
5'- Victòria. .............. .
0 50
J . v:&. ........... .
En finalitzar els tres anys d'estudijous, de 8 a. 9 del vespre, a. fi de
·
autoritats
1'Cisqueta .. , .. . . .. . ..
Josep .Royo ............. ..
0-50
El
cadàver
fou
acompanyat
fins preparar i perfeccionar els que de· dis, poden soHlcitar beca per a cur·.
Lola
......
...........
.
0·50 l'Estació de França i serà traslladat sitgin prendre activa participació en sar peritatges 1 ensenyaments supeUn g r u p de republicans
Pilar ... ............. ..
d'esquerra, de Teyà (a0.50 a. Vtllanueva de Pera-les, on rebrà se- les tasques de l'esmentat Congrés. riors,. o bé el perfeccionament de }E$
19'Marta
...
.............
Heus acl un fragment de l'edi..
portació setmanal) . . . . ..
0·50 pultura..
A la secretaria de la dita entitat. tècniques de l'ofici.
Vicenta. .... ......... ..
k>rial que La Publicitat dedica a Joana i Paquita Mateu, de
També poden gaudir els alum·
0.50
Hi havia gran nombre de corones carrer Sitges, 3, pral., es facilitaran
Femanda ...... ,,, .. .
l'innoble ajer del joc:
Teyà, a la salut de Com0.50 i ln concurrència fou nombrosissi.ma. tots els informes l detalls que se nes d'aquesta Escola de Colònies d'&2'- Ramona ............. ..
«Tant se val que tres vots preserpanys 1 consellers . .. .. .
prenents
durant l'estiu.
0.50
- El metge forense féu llturament soHlcitin.
2'- Pllareta .............. .
0 ·50 del certificat d'autòpsia, segons el
vin una honorabilitat com que la con- Nen Berenguer ... ....... ..
UNIVERSITAT
2'- Antònia ... ... ... .. .. ..
0·50 qual el cadàver presentava una fedemnin; la. condemna definitiva ha Montserrat .Rovira ........ .
NOTICIARI
••- Tereseta ... ... ... ... .. .
ressonat ra dies en la consciència dels Quatre de la fusta ..... .
O.SO rida de bata al bust que li fregava cesc Planell llegirà. una memòria.
2'- Mercè ......... ........... .
ciutadans, 1 per raons d'estratègia Ma rius Llopart... . . . . . . . ..
Ateneu Obrer de Barçelona. - El
Estudis bascos a la UniVersitat. 0.50 la Unia mamellar 1 li sortia prop
1'- eimó ... ... .............. .
política o d'oportunisme que siguin Un pare de vuit fills ......
Al Seminari de lo. nostra Facultat diumenge, dia. 17 de novembre, a les
0.50 de la cicatriu umbilical.
3'- Maria Rosa .............. .
invocades per justificar certs con- Per Catalunya. . .. . .. .. . .. .
0.50
La mort fou motivada per hemor- de Filosofia s'acaben d'organitzar cinc de la tarda, tindrà lloc al SalO
tractes o certes toleràncies, ja són Perquè el meu nebot ha.
uns cursets d 'Estudis bascos a càr- d 'Actes de l'Ateneu Obrer de Barràgia interna.
2'- UN GRUP D'AMICS DE
arribat de l'Africa ......
jutjades per endavant1 i ni totes les
rec del catedràtic doctor Apraiz 1 celona, Moncada., 12, pral., la testa
CADA SETMANA:
habilitats nl les argucles del món A la memòria dels meus
UN OBRE!t 1\1ENTltE TRE- amb Ja coHaboració d'altres profes- del repartiment de premis als alum2'- Pola .................... .
1.nes que els obtingueren en el passat
difunts .... .... .. ...... ..
atenuaran la profunda decepció que
BALLARA ES MORT PER sors.
Silveira ................. .
curs de 1934·35.
1.han produït en molts esperits. COn- Les germanetes M a r i a 1
UN AUTOJ\lOBlL
Miquel .................... .
1.Mali Angela Morral Jotra això seran en va totes les dl verAl carrer de Salmeron un autoCONFERENCIES
2'- Maduren .. ............... .
Acadèmia de Ciències I Arts. 1.- mòbil Q.ue menava Bortil Uggla atrosé .............. . ........ .
sions que seran intentades per des1'- Sangenis ................. .
!.- pellà l'obrer Marià Bàguenas que I Açadèmla i Laboratori de Ciències, Demà, a dos quarts de set de la tarpistar l'opinió; ni l'espectre del 6 Ramon Vilalta ........... .
da,
tindrà lloc la. sessió pública ina.u~
2'Flinch
..
.
...
...
..
.
...
.
..
!.- tt·eballava en l'empedrat. Rebé tan Aquesta Corp_oracló celebrarà sessió
d'octubre ni les àries patriòtiques no Carme Florença. ........... .
l ' - Salvador M............... .
1.- greus ferides, que mori al cap de
enfosquiran la llum que han pro- Canne Solanés .. . ... .. . .. .
clentiftca. avu1 a les set de la vetlla, gural de l'Acadèmia de Ciències 1
1'- L . Borràs ... ... ... .. .
1.jectat els darrers rets. ¿COm serà Una. catòlica ............. ..
El conductor de l'automòbil fou e~ la que seran presentades les se· Arts.
A l'acte l'acadèmic senyor Fra.n·
l ' - Artau J . ........... .
1.- detingut i ingressat a la presó.
possible de sostenir que l'actual Par- Vicenta Roca. .......... ..
güents comumcacions:
.
l ' - x x ............... .
Doctors A. Gritols 1 W. Hll'SCh:
1.lament representa. la volutat gene- Carles Otego .. . .. . . .. ... . ..
1'- L . F . .. ............ .
•
• "'
,
cSobre la desaparició del fenomen
ral del pafs si dels que hi van wm. Rossend Roca .......... ..
1.1
1
t 1'
1
{
'
- }- .¡
de zona negativa en el sèrum anti~
2'- Salud .. ........... ..
1.meitat s'avergonyeix de l'altra? La Cluses .................... .
4
Massana ............ ..... .
t'''
. ..;,;¡'
•
melitensis. per mitjà cie ia Inactiva1.República necessita. aprofitar la sa- Antoni Ro e a Vergés, de
"( 1
..
cló.t.
Vicenç J ................. ..
14 anys. un jornal de la
ludable reacció moral que ha pro1.A
la
Rpnda
de
Sant
Pere
fou
d.,.
Doctors A. lzard i u. Cu!ft: «Les
2'50 A I.òpez . .. .. . . .. .. . . .. .. .
1.seva primera setmanada
duït aquest afer, 1 per a això no hi
2'- A. E . .................... .
1.- tingut An!-Onl Vidal i Campo per soluctons de iode coHoidal».
ha altre comi sinó vitalitzar el Par- Antoni Torres ... .. . . . .. .
Doctor Narcis Serrallach í Mauri:
Calatayud ............ . ..
1.- uns guàrdies, els quals el presenta·
lament amb una. consulta popular i Pere Dalmau 1 familia.
6'- Tejero .................. . ..
(setmana 40 t 41) .. .
1.- r~n al jutj_at de guàrcUa acusant-lo cEls grans errors biològics que indonar el govern que escaigui a la
formen el diagnòstic i el t ractament
l ' - Olanas ................. .
1.- d haver-se msolentat e.mb ells.
voluntat popular manifestada amb Pere Gratacós .... .. ..... .
El jutge. després, d'escoltar acusat actual de la blenorràgia». (Presen2'- Roig .................... .
1.tota l'espontaneHat que les llets con- C. F ....... ....... . . ... . . .
1
~cusadors,
passà
I
afer
al
j~tjat.
m,utació
de la primera sessió cientfflca
l ' - Queralt ................ ..
Joaquim Raull (33 vegada)
1.sentin.»
ru;ipal, , .'\ { .. r\·\ l \
(\~r monogràfica amb treballs pràctics
Borràs s .................. .
Baptista. Soler (quota set.
1....
•
.1'
~
• " ~
de laboratori.)
1'- Palatino ................. .
manal) ....... . . ....... ..
1.JUTGES QUE CESS EN
2'- F'eo .... .. ........... .
Republicà d'esquerra. . . . •, .
1.- r r · r
'"
,
.
..
A..J.''
.
'
_..
..-.
Emili Granter Barrera al «Cams. Trladó Prats .. . . . . .. ... .
1.2'- \Gabriel .............. .
Han
cessat
en els seus càrrecs de
, ~
b.
• ...
\.._ '
.pa lans ClubJJ.-Avui dimecr es, a les jutges eventuals
2' - Andrés ... ........... .
J. Montserrat .......... ..
_ _:_1.- ,.., _,....
el comandant S&
\. ,.
~ ! 4 - ~ ....
8,
al
local
del
«Campalans
Club»,
Rosa. Fugarolas, de Mont.
Capdevila t el tinent senyor Pa... ~
(
. ..
i.~
Passeig del Triomf, 87, Emili Grauier ryor
Suma l segueb: .... ..
155,922'55 "'""" :..,¡ i
seny, a la memòria de
lacto, els quals s'ban possessionat C:E:
El Mati, escandalit.,.t, diu:
Barrera donarà una conferència so-- llurs
respectius càrrecs als regiments
ta. el tema cCOm se fa un diam.
«El que hem de dir, però és que
10 d'Infanteria l 10 de Cavalleria,
El.
CLASSIC
PROCEDl·
L'acte serà públtc i començarà re;spectl
una vegada. esbombat l'escàndol i
vam eut.
~lENT DE LES l\USSES
puntualment.
perjudicat el pats, no es pot co:n:
Encara segueix rendint el clàssic
sentir que sigui ara que s'hl tiri
procediment de les misses. Ahlr, An~
CURSETS
SENTENCIES APROVADES
terra. per sobre.
gel Pomells va creure que amb 50
Diem això, perquè ja corren veus
·~ \
El general de la DiviSió ha aprot
pessetes
que
portava
i
el
rellolge,
Curs d& Taquigrafia. - A l'Ateneu \oat les sentènciEs recaigudes en Conque o. darrera bora. tots els ~ncar
j com a garantia, uns desconeguts que Polytechnlcum lAlt de Sant Pere, &ell de guerra en les causes nUmero
tats o bé tindran prou padrins o
trobà
al
Passeig
de
Colom
li
llium27 pral.) , continua. oberta la inscrip. 5M1 contra Grau Garcia Lòpez t mlbé prou traç.a o bé fnosa.l tres no esnen una. gran quantitat de diners cio1 per al curs tècnic de Taquigra- mero 131 contra. Pere Puig Subirana.
tem en la consciència de ningú), reper
a
fer
dir
mis...~.
però
quan
s'hasultarà que se'ls imputa. una falsegueren allunyat i va voler comptar
dat, i tot quedarà com abans. i l'únic
el boti es trobà amb anuncis i papers
LA CAUSA OE VILANOVA
infame serè. Daniel Straus.s (per bé
ULL AliB ELS CO~IPANliS
de diarL
I GELTRU
que no ens fa cap llàstima) .•
DE
DISPESA
La seva. candidesa arribà a l'e.'t•
Acabades
les proves de plenari d'a.
Lluïs
Vasallo
denuncià
a
la
poll·
trem de demanar al comissari de
policia, una vegada ha ver denun- eta que Wl individu que vivia a la. q11esta causa, ha passat a l'auditor
ciat l'ocorregut, que 11 dones diners mateixa dispesa que ells s'havia ret pel a estudi del vocal ponent, la. qual
per a traslla.dar-se a Manresa car tonedís amb uns quants bitllets de ca usa. serà vista 1 fallada en un pro?
Ja veteu '' som imparcf.als: a...
per Consell de guerra
havln. donat als timadors lot ef que 1.000 1 500 francs que eren seus.
questa vegada d.cmem la raó a La
L"afe: és quelcom tenebrós, per ln
portava al damunt.
Nactón. el àtari monàrquic d~ Del- I
qual causa la. policia. practicà esbrigado Barreto. 1 és que La. Nación
DEMANDA DE LLIBE RTAT
naments per a \'eure la procedència
dlv:
dels bitllets i la. mena d'amistat que
El defensor de Josep Roig Vidal,
.Sl las derechas que estàn en el
EL OLLORS Pt\t'\ELLETS I DOLÇOS
hi ha via entre els ;prot.agonistes de que està processat en la. causa pels
conocieron tntegramente el
A L ' A!oo"'lGA
1Gobterno
l'ocorregut.
fets de Vilafranca, ha presentat un
12 de octubre todo lo que ocurrla,
Confiteria Massana
ELS IND ES ITJABLES e~ crit soHicitant la llibertat provisio¿JXlr qué hmzan ahora terribles voen
ckt.all
de la lnlrre~ ñt ;i"p0dct6 de roses dê Pedfalbes, ortuutzad.a pel
Ha
estat
expulsat.
per
Indesitjable,
nal del seu patrocinat. petició que ha
ces di! protesta? El mtsmo 12 de ocFIVELLER, 14
Guden Club
el sUbdlt alemany Jull Luinero t passat a l'auditor per a la se\'3. t~
tubre, por la noche, b.ab1a que tomar
Wenderblet.
solució
actltudes enérglcas y resueltau

I
I

«EL PROB L~ MA DE LA LIMPIEZA
- ¿Cómo lleva la Comisfón ges~

Ja hi són tots? No se n'escaparà
algun? H eus aci el que ens ja te-

1

SA ST RE

V

.,

La reum o del Consell de I'Ofi-

Una tarda pèssima

ema Internacional del Treball

DIADA DE TOTS SANTS

La nos1ra subscripció

«DIAS DE BORRASCA
-Lo que es esta vez no nos
capamos de la tormenta.n

es~

(De «Las Noticias».)
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uSALUDO

Slem pre vlejo y slempre nuevo.11
<De «El Diluvio».)

PUBLIC

:'sc

I • LA CULTURA •

*

I

1'-1

El millor jutge,
el poble

uASEO
La República sallendo del baño»
(De cEl Sol»J

poc. ¡

«PARLAMENTARIA
El eufórlco sale de la com lslón»

(De

cPoli~lca».)

I

l

JUSTICIA

MILITAR
*

No s'hi pot tirar
terra per sobre

<ALLEGRO VIVACE

-¡uouro y a la cabezal!l»
t De cEl Siglo Futura~.)
SENYORA: Aprofiti 1<5 gran'
rebaixes que per refonna i &fll'

pllació dels seus Ioca ls ta la
ben coneguda casa

:: P U J O l A R ::

• • , 2 {"""Urqulnaona
". la Plaça)
LI UfiO
PUNTES . ....... .. ... ... . ..

10 %
IlO %
BRODATS . .. ............ 25 %
GRANS
DESC O MPTES
EN
TOTS ELS .~ R TI CL ESI

t CANESUSn .. ..... ...

..

I

Té raó

I

¡¡¡¡:;;;:¡t¡

I

El diari de la n .i t·l ULTI.nA · DOBA

la hmnanltat

--•

ELS ESPORT S•

Les Arts
*

i~L~~NPcE~R~

BASQUETBOL

FESTIVAL DE NATACIO A BERLi fJ

Lo¡ ofAF~:
RA oE BARCELoNA
Les entitats artistiqnes de Barcelona, Associació de cartellistes, eer~~ti~~:;.e~f ~~~su~is cg;g¿ra'Ytves, Fundació Massana, Institut Català de les Arts del Llibre i PubilClub, que, junt amb la f'üa de Barcelona, han d'emetre els verecUctes
del Concurs de Cartells obert per a
premiar el que haurà de servir per a
designar la propera manifestació,
ban designat ja les persones que
constituiran el Jurat.
1 El termini d'admissió de les obres
acaba el proper cUa 31 del corrent
mes_, a les set de la tarda, i, en consequèncta, mteressa. a. tots els que
pe~ln prendre-hi part, de1Xar acat.Hdes 1 presentades les seves obres amb
urgència per tal d'evitar les aglomeracions de darrera hora 1 facilitar
ense.t;ns el, treball del Jurat , que es
re~à, d esser poSSible, la prllllera
qwnzena del mes entrant, essent des1g dels. organitzadors de la Fira que
la noticta de la seva celebració arnbt
aquest any als ambient.s interessaLs
e.mb l'antelació ~eguda. .i de manera
q~e permeti als md!JStrt!lls 1 cornerC!~ts prendre les d.ispos1cions necessanes per a la seva millor asSlStencta
al certamen, que tindrà lloc del 30
de maig al 14 à~ juny del proper an)'.
L'EXPOSlCIO DE LA SALA
BARCINO .
~ obres de verttable valor artisti~ que actualment exposa Sala
Barctno a les seves galenes, obres
de Clarà, Marés, Colom, Porcar, Victor Moya, Olivet Legares, Puigdengoles, Barnada.s, ;Amat i altres, han
lr!ogut un gran mt~res que es manifes~ ~b ~ continuada afluènc1a
de .P!Jblic a l expoS1ctó. Aquesta exPOS1ctó restarà oberta. fins el dia 1
de novembre.
_
.
Una de les .PròXlllles exposic10.ns a
la. Sala. Barcmo serà la del pmtor
Rlgobert Soler, ~rtls~a que ja frue1x
entre nosaltres d un JUStificat renom.

¡

Regles de joc (1)

OIMECRES, SO D'OCTUBRE DEL

:s

~

•

LA MUSICA

•

Els pobles incomun¡..
cats de Catalunya

ta 'ó I
Una carta iñieressantis .
Casal del Metge: Festival Wagner. Presen c1 de a can· de l'ex con 11
snna
p I d B 11 A t o
.
.
se er d'Obres Pu·
tatriu Rosa Aymeric. : : a au e e es r s : rques- bhques de la Generalita •
tra Municipal d'Instruments de Vent. :: Palau de la Mú·
senyor Pere M~str t
sica Catalana: Segon Concert de l'Orquestra Pau Casals L'a1ticle del nostre aQlj es

1 Cortina, intitUlat «Els e, 1•. Atn&
<CONTINUACIO)
Una cosa cUgna de destacar fou Ja pretà la «Tercera Simfonia» (Heroi- m~cats de Catalunyu llObles incG.11
Artlcle 10. L 'anotador anota els
presentació de la cantatriu Rosa Ay- ¡ eaJ. de Beethoven, i obtingué aquesta parelXer a les darreries d. que va a.
pt.:nts i les faltes comeses; ha de cUsmerich deixeble predilecta del nos- nova audició efectes imponents que en les columnes del nostr: ~t~
tinglr-les entre faltes personals 1 faltre dlstlng¡t company el mestre An- imposaren la. intervenció incontin- estat lleg¡t i comentat amb ~ h4
tes tècruques 1 adverteix i.mmedintatoni Marques. Ara que els cantants guda del públic, especialment després entre la gent de les Poblaci llltttis
m ent l'àrbitre quan a un jugador ll
catalans van tan escassos 1 molt es- de la «marxa fúnebre» i del grandiós tade~. La fibra d'aquest inteons a!eç.
u estat aplicades quatre faites per'Peclalment els bous, en sentir la se- «Scherzo».
o mes f]ue per la pròpia res. tant
nais.
nyoreta Rosa Aymerich hom sent La. csuite» per a l'«Amor brulxot», dels termes del problema i{POliiCió
El full d'anotador ha d'ésrer rofitambé la intima satisfacció de poder de :Manuel de F alla, atragué la gran tueix la forma de plantej
C<lnst{.
~lal , a. menys que l'àrbitre decideixi
comptar ja gairebè del tot amb una atenció de l'auditori, el qual es féu resolució. Diversos testim~la seva
illtrament.
nova gran artista del cant que pro- seu una vegada més el mestre La- diversoo indrets, han arrtba • i Cie
Nota. Els senyals de xiulet o de
met rues de glòria a la llrica cata- motte de Grign<>n. en possessió ab- nosaltres a firmant-ho, els qt ~~~ a
campaiUL de l'anotador no aturen el
Jana. Rosa. Aymerich posseeix totes soluta de l'obra, la comprensió de la P<>Sar-nos de manifest llur u_, en
joc. L'anotador ha de fixar~ de no
aquelles bones qualitats exigibles a qual retransmet a l'Oient amb aque- al concurs que pres.ta LA ~~~t
· f~ senyals fins que la pilota és morun gran artista vocaL Una veu àm· lla mateixa poderosa autoritat que TAT a aquestes questions ¡¡-,1L'anotador incUca les faltes perplia i ben treballada, agradable de sosté damunt l'orquestra. Aquest ma- importància per als pobles e V1ta¡
eonals per P. 1, P. 2, P. 3, etc., I les
timbre en la corda mitjana, ensems teix absolut domini es pogué consta- impellit a no del.xar de petJà ~ ha
t'altes tècniques per T. 1, T . 2, T. 3,
que en la seva extensió al reg15tre tar en el cscherzo» simfònic «L'apre- camins que puguin contribUir a ela
etcètera.
greu, potent i espontani 1 al registre nent de bruixot», de PaUl Dukas, que bar amb la vergonya de tenir aca.
Article 11. El cronometrador pren
agut, lliure d'esforç, sense l'a~ac es- clogué el programa amb una de les dels nostres pobles en estat de lllolt.a
el temps al començament del partit,
tndent i amb la més absoluta natu- ovacions més contundents registrades pleta incomUnicació.
COtn.
..afegE>Ix el temps de les suspensions
ralltat. Aquestes concUcions, acampa- a Belles Arts en aquests cada dia més
Comprenem molt bé que can.. ·~·
c1e joc ordenades per l'àrbitre.
nyades d'una gran comprensió i mu- importants i ja imprescindibles con- d'aquestes veus arribin a n~~
lncUca amb el senyal convingut
sicalltat, h an estat aprofitades mera- certs.
com un crit d'angoixa i que rec!Rm~
(gong, xiulet, etc.) el fi de cada migvellosament pel mestre Marquès el
• • •
fervorosament l'aSSiStència Ciut~
temps. Al començament dels mi~
qual ha fet de Rosa Aymerich \ma Tancarem la present consignant el na. Nosaltres, des del nostre di-....
temps o si el joc es reprèn després
€ xe e 11 en t cantatriu wagneriana magnific acolliment dispensat al nos- hem vingut corresponent a aque~
'd'Una suspensió, el cronometrador
Aquest fet hem pogut constatar-lo
tre eminent pianista Benvingut So- ànsies de jUBtiCla i continuarem """
compta el temps a partir del moment
el programa desenvolupat en aquesta cias en la seva actuació al segon con- r esponent-hi amb tota 1a nostra eor.
que l'àri:>itre llença la pilota i fa el
,·etilada
en
el
qual
la
senyoreta
Aycert
de l'Orquestra Pau Casals. El luntat. I de la mateixa manera VG.
·&ell,}·al amb el xiulet_
mench ens ofert «Somni d'Eisa» 1 «Concert» en mi bemol, de Mozart, nosaltres, t han correspost els ~~e
Si al final del partit el senyal del
«duo» de «Lohengrin»· «Mort d'lsOi· és una pàgina divina que fou molt mes del nostre partit qu
'""
cronometrador no funciona, ha d"enCia»; «Salve d'Amor»,' de cTannhau- ben cUta per l'orquestra, en justa cort
1
'
an han tin
trar al terreny de joc per a advertir
ser»; «Mort de Brunilda», del ccan... respondència a la tasca magnl.fica ~u ta. ~ tjves mans la r~bl
l'àrbitre. Si durant aquest temps es
vespre dels Déus», i «Entrada de B~: del nostre pianista.. L'candan~ re- lta de
overn de Catalunya J~
marc.'\ un basquet, l'àrbitre cousult.a.
rJlda»
i duo del primer acte de «La sultà una meravellosa filigrana, on
~'r~ a:iYé1t ~~v~ ~~lna,
· el cronometrador 1 l'anotador; Si
Wal.kyria». Coliaboraren en els duos Benvingut Socias fou entusiàstica- 1 la voluntat conjunta del Canseu~
e.quests estan d'acord que el temps
de «Lohengri.n» i «La Walkyriu» els ment aclamat, com en ac-abar el «con- la Generalitat i del Parlament e~
havia transcorregut abans que la pitenors Draper 1 Baell respectivament cert».
talà per a estendre ràpida'Uent ...
Ilota hagués estat llençada, l'àrbitre
1"'
els quals interpretaren també era¿
Baltasar Samper es fèu càrrec de vies de comUnicació a tots ls
'decideix que el basquet no es compti:
conto» de «Lohengrin» el primer 1 cUr!gir l'orquestra en interpretar de la nostra terra, anti qu! lapo~~
p erò si els dos no estan d'acord, el
el «Cant de la forja» de «Sigfrid» el aquesta les seves obres «Ritual de ració del traspàs de serveis d'aqueu
' basquet· compta, a menys que l'àrsenyor Baell. Ambdos artistes pale- Pagesia» : «Danses mallorquines». En departament hagués tingut plena Vir
bitre decideixi altrament.
saren també una bona. preparació 1 aquestes obres h1 coHaborà també, tualitat. Les paraules del nostJe
Nota. El cronometrad..>r ha ue tetenir condicions per al conreu de l'o- molt encertadament, el pianista Ri- mlc han trobat ben aviat el sentit
' n1r el rellotge damunt la taula de
bra del gran colós de Bayreuth. El card Vives. Baltasar Samper, que de la més plena de les confirmacions
manem que l'anotador el pugtú veure.
1
mestre Antoni Marquès acompanya acondui l'orquestra, perfectisslma- en un testimoni de la màxima excep.
'
Article 12. Per a exercir e1 seu Adolf Klefer, el nadador d'esquena més ràpid del món féu ot recorreg¡,t
al piano, molt encertadament, els ment ajustada., fou objecte de justos ció: Pere Mestres, l'estimat company
mandat 1 assenyalar llurs decisions.
de 400 metres d'esquena en 5 minuts, 32 segons I mig
esmentats artistes i fou molt aplaudit aplaucUments, ben merescuts en la 1 amic, Conseller d'Obres Públiques
els ohclals nau d utilitzar un x:iulrt.
felicitat junt amb la seva delXe- seva doblE' tasca d'autor i de dlrec- del darrer Govern constitucional <1e
<Express - Foto.)
, Nota. Es necessari que els senya..s
ble. La concurrència, molt selecta, tor d'orquestra.
la Generalitat, el qual en la seva car
de cronometrador 1 d'anotador siguin
LES VISITES DEL SE~ YOR aplaudf insistentment 1 tots els in- El mestre Pau Casals dlrigi el «Con- ta que transcrivim a continuació ~
d'una totalitat diferent de les de l'àr,
JAUlUAR
I tèrprets de la vetllada, 1 sorti més cert de Brandeburg» núm. 4, en sol s" de rell~u la forma seriosa com el
~-. bltre.
sa& previstos als articles 3 1 5 d'a- per a Neusel, pel fet que, de resulL alcalde mter', senyor Jaumar de que satisfeta de la sessió inaugural de major, de J_ S. Bach, 1 la «Simfonia Govern de les esquerres catal
quest capítol
Capítol IV
tar vencedor, tindrà una probabilitat ~o~arull, ha rebut aquest migdia la curs de l'Agrupació Artist!ca del Ca- núm. 7», de Schubert, que no aconanes
vtstta del .Rd. Ramon Aromi, de la sal del Metge.
1 cUm
anava a envestir de dret aquest
Article a. Cada equip pot tenir dos per enfrontar-se amb Joe Louis.
ELS JUGADORS I ELS SU•
Congregació
de
la
Sagrada
Familia.
segui
molt
d'interès
per
es
enproblema
per
a
solucionar-lo
en
un
suplents. Els suplents, aban d'entrar
PLENTS
DOS GRUPS ESCOLARS
• • •
sions massa dilatades no compensa- curt espat de temps.
Article 1. Cada equip es composa al terreny Cie joc, han de presentar-se Braddock no tem a Louis 1
NOUS, TAMBE O&u.~a 0 ...
El segon concert sinúònic de la des per la tllllnca d'emotivitat I soHeus acf el contingut de la carta
, c1e cinc jugadors, un d'ells és el ca- a l'anotador, al qual donara el nom,
.... nostra famosa Orquestra Municipal lldesa amb tot I la seva instrumenta-- que ens ha estat factlitada pel seu
Nova York, 29. - GoUld, manager
LES ESQUERRES
d'Instruments de Vent, sostingué ció espectacUlar.
pità. El joc no pot començar si un cognom i número. L'anotador avisarà
destinatari:
Camil OLIVERAS
d
' dels equips no éS complet. Si al cap la suspensió del joc quan la pilota si- del campió del món de totes les ca- El vinent cUumenge tindrà efecte aquell gros entussiasmc que es r~! 1·la inauguració d e d os grups escolars fica cada cUumenge, fent una vegada
'"e Cartagena,
1 de quinze minuts, l'equip incomplet gui morta, per a efectuar-se el canvi. tegories, ha declarat que Braddock
sr.«Penal
F. Amau
1 Cortina. _29-IX-1935
MalgraL
El
suplent
es
presenta
a
l'àrbitre
• no es completa, és l'altre equip que
no podrà posar en joc el seu titol més.
,
més
Insuficient
la
gran
sala
de
Belles
A
L'ACADEMIA
MARSHALL
Benvolgut
1
estimat a.m.!c:
·
no
pot
ésser
canviat
abans
d'haver
llUaDYa per «forfait».
contra Max Schemling, smó contra I G A dos quarts d onze del mati, el Arts 1 obtenint, mestre 1 executantas,
Demà, diJous, a les 7 de la tarda,
En contestar la vostra preada lleJoe LoUis.
Article 2. El capità és el represen- j ugat.
Lerup Duran
nou i extraorcUnari èxit.
la distingida senyora Teresa Cabar- tra us be de felicitar novament
Nota. En el cas que no h1 hagi Gould ba declarat que Si l'ex-cam- 1 s Corts. 1 Bas, de la barriada de unSota
1 tant del seu equip. Dirigeix 1 controla
la direcció de 1eminent mes- rús donarà a l'Acadèmia Marshall
1
b t ta fusió
¡
Després serà inaugurat el Grup tre Joan Lamote de Grignon, la .,..,...n un conferència sobre «J, poesia i hl arn
e
per 'article que sor.
( el Joc. Abans de començar el partit, una persona autoritzada per a orde- pió muncUal vol enfrontar-se amb
de la Casa del Ma.rl, situat
ió
1st1
o •w
ó
,_
t1
a llum pública el cUa 26 del mes
donarà a l'anotador el nom, cognom nar els canVis de jugadors, és el Braddock ha de Vèncer abans a Joe Escolar
al moll de la Barcelo t
l' t
corporac art ca mUnicipal inter- seva expressi ora...
que som, a. LA HUMANITAT, lntl·
' 1 numero de cada jugador. Si un ju- capità qUl exerceix aquesta funció, LoUls.
del Passeig Nacional. ne a, a ex rem
tula.t «Els pobles incomunicats de
gador canvia de número dura nt el Article 4. Els jugadors que deiXin
UN DESAPRENSIU QUE ES
Catalunya».
partit, el cap1tà avisarà l'anotador el joc per 1es1ó o expulstó per l'àrbi- Els preparatius d'una gran
FA. PASSAR PER INSPEC
Encetàreu tm tema que era la me.
.1. l'àrbitre. Només el capità pot ài- tre (falta desqualificant o quatre fal:
tes
personaJSJ,
són
defimtivament
TOR
•
(
)
va principal preocupació en els mo.
rtgir-se a l'àrbitre per tal de demacursa
eliminats
del
parttt.
Els
jugadors
que
El
president
de
la
Comissió de Proments que regentava. el Departament
nar-li explicacions en cas de necessiveïmentas, posa en coneixement dels
.
d'Obres Públiques i, malgrat els pocs
tat, sempre que ho faci amb forma han estat substituïts lliurement, atediversos
industrials
d'aquest
ram
que
nent-se
a
l'article
3
d'aquest
capitol,
cUes
que en vaig tenir la direcció
respectuosa i en una suspensió norha estat denunciat al Jutjat de guàr~
e. ·~'1t l'interès que te11ia per la so:
lllal de joc. Cap jugador no pot diri· no poden rependre el joc, exceptuant
cUa un fals zelador, que, fent-se past. g1r-se a l'àrbitre exceptuant els ca- el cas de substituir un jugador lesiolució d'aquest paorós problema, que
sar unes vegades per agent i altres
nat o expulsat per falta desqualifitenia ja estructurat. 1 aprovat en
per inspector, sorprerua la bona re
cant o quatre taltes personals. En
princip1 pel eonsell, un decret que.
d'alguns
industrials.
aquest cas les faltes personals que
de conformitat amb l'inforQlC dels e.
li haguessm estat aplicades anteriorpseudo-1nspector reunetx
. Ies
lements atèclllcs
la Generalitat,
L'A. C. Montjurc anuncia la dispu.' Aquest
..
s'anava
1à sevaderesolució
total en
ment li senen conmptades en aques- ta del seu campionat social per al ~uents senyes personals: petit, bru,
el terme de cinc anys, tenint en
ta segona intervenció i es totalitza- dia 3 de novembre vtnent. amb el prrm, cabell negre ondulat, 1 parla
compte
1es
observacions,
per
demés
rien amb les que li fossin aplicades. circuit ja clàssic dels l :3 quilòmetr~s. castellà amb accent mexicà. Alguvaluos.
qu'! vós teu en el refent
En cap cas un jugador podrà entrar o sla: Avinguda del 14 d'Abrll. Es- nes vegades porta ulleres.
article.
més de dues vegades en joc durant plugues, Cornellà, Gav:' CastelldeUna vegada més es fa avinent que
lts tanta la coillcidimcia del meP
un mateix partit.
fels, Vilafranca, Ordal, Molins 1ia els zeladors de Provcimcnts porten
~
Article 5. Tots els jugadors han Rei, Sant Feliu, Sant ,-ust 1 Pedral- U?a placa i un carnet, degudament
crtu!n amb l'c. ?QSlCló que !eu del
prC'Jlema q1;c sl t i'l·~··~~ actualme:lt
, 1 EXI'OSIOIO DE L'ART DEL VESTia, de portar, al dors, Uns números de bes. L'arribada serà davant la Rest- &gnat 1 segellat per l'AlcalcUa.
DEL MOBLE 1 OE LES ARTS
20 centimctrcs d'alçada, fets amb ciència de Senvoretes Es~udiants
LA COM.ISSIO DE CULTU·
··
l'arxiu en el meu poder, en faria
Han concedit premis a aquesta
OECORATTVES
RA NO TE PRESSA QUE
unes tires de 2 ccntrmetres d amplauna reterèncla, perquè veléssiu com
ELS NENS VAGIN A EStJ¡
trencava eLs motllos anacròn..iC8 que
( Palau ndmcro 1 Exposició de l\lontjuic) da 1 cosits a llur «malllot)). Aquests cursa: Cicles Sestal, Campanyà C~·
COLA
numeros han de portar-los tambè al brià-Murall, France-Espagn~:. Ibèria
vós esmenteu, sobre les aportacions
Revertcr, Ricard, Janer. Magdalena'
~a Comissió Municipal de Cultura
dels AjuntamE'nts i també com eren
f~e~~L1o cent.imetres: ampla 1 cen- Pascual,
•'
Martlnez, Marte tubulars avlS8. els pares dels Infants que han
tingudes en consideractó, les poss!Dos jugadors del mateix equip no Ardita, Bergnouna.n, Englebert ver . d'anar al Grup Escolar «Collaso 1 Gll»
bllttats econòmiques de realltzacl6
Estarà oberta. l'Exposició de les deu del poden tenir el mateix numero.
mut Aquila-Rosa, Mart!ni Rossi .es que no s'aglomerin a Ics oflcmes de
amb l'explotació de les seves rlque.
··
mati a tes vult ~e 1a nit
Nota.. Per a. tacllitar la tasca dels cases Farró, MWldlal, Jean, VII!Írr<L- matricUles del Palau de Belles Arts,
ses naturals
jutges, els equips no hauran d'em- sa, Bar Mallorca, Baudll1 Bayés perquè és impossible despatxar alhot:s lloaole et vostre esforç de fer fiprar els números 1 i 2, o qualsevol Montpeó Reverter, Rassoné, Emili ra els ¡,200 que hi tenen cabuda. Conxar l'opinió en problemes concrets i
•
• altra combinació que pogués induir Ràfols, Josep Busqué, ereira, Godó, secutivament seran cridades per
de ventable interès per la nostra 0&VEGEU el PABELLO 1 CARRER DE LA els jutges a error.
Cabrol, Manau, Caballé Puigdollers, grups les persones interessades, 1 cal,
NOTICIARI
talunya. En tota posició, i en tot
Guinart, Nogueras t Fundas Prac- per a poder anar més de pressa.. que
PERMUMERIA; els magnlftcs 1 sumptuotemps, éS bo demoñrar Ja prepara1108 STANDS dedicats al MOBLE, al ves•
tlk.
el públic tingui paciència.
EL NOU PR ESIDENT DE Ch
·ls nurue~ à c...,querra, tan bar·
Capítol V.è
Cs.l esperar que prendran part a
LES FESTES DELS JARDIt lbul del CERTAMEN; les instaHac!on.s
L' AUDIENCIA TERRITO· roerament bescantats pels elements
ELS TERMES DEL J OC la disputa del titol la majoria dels
118 la INDUSTRIA TEXTlL CATALANA;
NERS
RIAl.
interessats de dreta. Sortosament ara
Article 1. un basquet és marcat corredors pertanyents a la popalc'\r
la SECCIO DELS INVENTS MODERNS, 1
Amb un èxit extraordinari, tingué
Ahir prengué possessió del càrrec peru se ns començ-a a fer w1a min·
la de la revlsta cMENAGE•, amb les se- quan la pUota entra per la part Ml- entitat, els quals, degut al seu nom. efecte, els dies 26 i 27 d'aquest mes,
de president de l'AucUència territo- sr. j ~.. a
1'es admirables exhibicions l demostra.- penar de l'anella en e1 basquet, resta bre i qualitat, han de donar una a l'estatge dels «Amics dels jardms»
TRIBUNAL DE CASSACIO rial el magistrat senyor Pomares, a Una vegada més coi.ncicUm 1 al
a dins o el travessa. Un basquet mar- gran importància a l:l cursa.
ciòn.s populars de cutna.
<Garden Club», l'anunciada expos1C1ó
causa d'haver estat designat Gover-~ vo3tra amable record de les nostres
cat
en el curs del joc val dos punts;
de roses de tardor, organitzada pels
Ahir al mati es veié davant el Tri- nador general de Catalunya el se- conver¡¡es parlamentàries, tinc avui
Avu!, a la vl8ta del públic: ELABORACIO
un
basquet
per mitjà d un
«Amics de les rosesll. Durant els dos buna! de Cassació de Catalunya la nyor Alonso, el qual l'exercia en pro- la satisfacció d 'afegir-hi la nostra
PE PASTES per al TE, amb obsequis per cop franc valmarcat
un punt.
die.s que tingué oberta l'exposició, fou j vista per inhibitòria entre els Jut- pietat.
ala visitants.
coincidència sobre aquest nou t~a
(CONTINUARA)
L'eficàcia de l'anunct té VlS1tada
per un nombrós public que
.
tan mteressant com la mateixa ques1
•••
13
TARDA, A LES CmO
edmirà. les cUverses varietats de roses jats de Rubi el num.
de BarceAUTE DE PROCESSAMENT 1tió municipal que l'altre dia us esEls
articles
publicats
el
dia
24
conrelació
directa
amb
la
di·
presentades.
El
diumenge,
a les dot-I lona, en judici promogut per HenniPre~ntacJó de lA moda. nacional,
I PRESO
roentava.
tenlen una OllUssió. L'article 1 del
TARDOR • HIVERN 1933
ze del mati, el conegut roserl~ta se- ni I cezalaya contra Joan Teisserre.
Pel Jutjat num. 11 s'ha dictat auAgtmL at.; vu~tres dt>sígs, tots el3
fusió del dian
capltol IL El seu text és:
nyor Campmbi 1 Nadat explica, amb
te de processament i presó contra 1 mc,¡s companys cm preguen que us
Article
1.
Els
taulers
on
són
fixas
paraUla
fàcil 1 comprenstva, la lliçó
-Amb destinació a la Biblioteca, Leandre Bernal Iturbe Eusebi Jar- saludi amb tot afecte i jo faig com
PRIMER TE DE MODA els basquets, tenen les d1mensions sesobre el cUltiu en general del roser, el president del '!ribunal de Cassa'
li
I
podre trac
PASTUOSA EXHIBICIO per MANIQUINS güents: 1'80 m. honzontalment i 1'20
essent molt aplaucUt en acabar Ja se- ció, sen~or Santiago Gubem, rebé que Valero 1 Isidre Prat i Llagostera e s, esperant e dia que
m
·
va cUssertació.
VIVENTS de la MODA FEMENmA, MAS- m. verticalment. Els taUlers són de
les publicacions del Col:legi d'Advo- acusats de repartiment de fulls clan- tar tan intRressants temes, retor·
CULINA 1 INFANTIL, a càrrec d8 les fusta reststent. de 3 centlmetres de Tómbola a profit de I'Hospi·
Els «Amics del jardins,,, davant el cats de Barcelon:a. 1 els ~e l'Acadè- destins i tinença 1l.Ucita d'arma de nats ja a la. nostra vida civil.
8e¡üents prlm!'riSblmea firmes d'Alta gruix, de sup~ftcie lltsa. La part anfavo.r que el públic els dispensa as- I mia de Legislactó .1 Junspmdèncla foc, fets ocorreguts al carrer d'AmS1gnat: Pere Mestres».
_
tal del Sagrat Cor
de Catalunya. ofenment fet
posta, 1 de la instrucció dels quaJs
Costura:
Ens plau poder mo:;trar als n~
terior ha d'éss~r pmtada de blanc.
sistmt
en
gran
nombre
a
les
exhi·
.
•.
e
per
a
se
n'mhibí
l'autoritat
juricUco-mWtres
lt'cwrs
i
al
pob!e
de
Catalun~a.
Tan aviat com lla començat 12. bicions que se celebren en llur es- 1esmentat Tr~unal per les respec.- tar.
amb la. publicació del text d'aquesta
Moda femenina i masculina (1- Vegi's LA HUMANITAT dels venda de tiquets hi ha hagut un-'\ te.tge,
té en proje~.:te, per als propers~ tives corporactOns.
Cilrtn, Wla nova mostra 1 ben f~·
forta demiUladissa. la qual cosa U\ dies 1, 2 1 3 de novembre,
Ped1o Rodri¡uez, ~o·errer Artlgas, PaqUita dies 23 1 24 d'octubre.
cxhJTambé han estat lliurades pel seu
SUMARI PROCEDENT DE faent, de l'eEperit constructiu de:S
creure en un bon êxit per a la !mall- b1ció de diverses varietats una
Mauri de Murillo, Jllas>;cs de Asunción
de raims, autor amb el mateix fi, el jutge de
LA JURI SD ICCIO MILl· homes del nostre Govern de la Getat benèfica que ens proposem.
Bastlñ.l, lltotist (1\laria de !llatarò), Fe·
de la coneguda Casa Case-I primera instància senyor Pau BaiTAR
nerahtat. Ací on bem ViSt com un
BOXA
I...a. coneguda casa J. Mesd, Ronda allascàrrec
mine, .1. Farrè, Edmond Frouchtm.ann,
1 esp~ra que amb aquest motiu cells, 4os estudis sobre Dret soviètic
L'autoritat militar 'ha inhibit
partit que es diu catalanista no ba
de Sant Antoni, 58 exposarà els ob- es veura
Cario¡¡ &terscburger, ,\Jlredo ShU!a, Cano,
Vtsltadfsl:!ma.
Op:lrtunnment
denonunats
respectivament Codi de f . d la j · di 1
din·
a tmgu~ altra feina que despresUgisr
jectes per a la Tòmbula que tinrtrn es posarà en coneixement del publlc lla. Família soviètica
Victòria de Thil
Castellet, PaquJta Ouràn, l\laria E•lera
i
L'Herència
a
avor
.
e
uns
cc
or
ana
del
els
home• que llav.en governat catsels detalls dc la ruta exhiblctó.
La Unió Soviètica
~ suman per robatori a mà armada en
~
de Gal!'ra, lllodas Badia, J. 1\larl! :U:artl
Paris, 12. - Davant una enorme lloc el dia primer de novembre.
·
la
persona
de
Josep
Vergé,
fet
ocorlunya
durant la vigència de l'Est&·
afluència dc publlc ha tingut lloc al !..~!!!-!!!.._!"'!'
_!!!.!!!-~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!-':!..!!'!..!'!.!'!.!!!!!..~~"""'!'~"'!""----.. ~~!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ rcgut el mes d'agost proppassat al tu t. 1 que 11an volgut oonunuar des·
Palau dels Esports la reaparició del
Moda ·mf antillf nen ·I nena campió
carrer de Barbarà.
prestigiant-los en els tRmps de per~
mundlal del pes núg. Marcel
Per aquest assumpte estan proces- sccuc1ó, sense sab<:r veure o sen.>
."..
casa Rodó, Cas:t Zila
ThU, e lc¡ u~! era enfront.nt a respesats Const.anti Gamundi l Ramon voler veure que eu el fons no 11~
ACTUARA EN AQUE::;TA MAGNA DES- rança omertcana de la categona Al.
Dlonisio Amat.
!et altra cosa que fer el joc de¡"
FILADA EL FORMIDABLE
Dlli monli
El sumari ha correspost al Jutjat enenuC3 de Cat.a.ltmya, ens és un go.g
Els combats preluUiDars es desennúm. 16.
poder presentar testimonis d'aqueb't9
rotllaren l'nm!¡¡ de la incU!erència
natt~ralt>.sa, oom el que els ofereix d~
geueral. No obstant. esporuvament
d~ reixes endins el nostre en~.
parlan., foren els mes interessants.
~·arlstocrAc:la dt' les orquestres de moda
En un d'ells. s'enfrontaren el pes
anuc, Pere Mestres, 1 que reEi u•
ten Ja. garantia. per a un del•"' q
mig !rances Carme! Candel 1 el tc:mut
&s nserven taUles a
s'atan~n ràpidantenL.
8abat.in'l. Aquest S{'mbla que es troOABA
LLIBRE
bll en baix,\ forma 1 el francès el
Hem rebut la queixa d'algunes d~
Corbi. 605. Teléton 13217
vencè netnmcnt. per punts.
nca de les que han d'acudir al DIS!:1 recinte d"Ex.hlblcton.s es+..t. provelt de
El dat rer maxt de la reunió lla
pensari de Lluita Antivenèria de la Assenyalament de causa. per
CAU!PACCIO C~"TRAL
posat front a front. n deu represes,
Generalitat, del carrer de Ratlric, en
el grec Chrlstoforldls i el francès
la crema d'un tramv1a
Faes. El primer vencè per gran marel sentit que de part d'una ínferHa estat assenyalada pe.r al d!a
PREUS
més petit sofriment es reflecteix
ge de punta I posà, una vegada més, I
mera, l'imlca que presta servei en b de no\-embre, al Tribunal d'&a~
PteL
de relleu la seva extraordinària.
en el rostre. El dolor hi marca
aquell lloc, són continuament victl- en, la \ista d'un acausa T~"" Jc>
classe.
.
processats Joon Vendrell .u--;•¡ !1.
Elatnd& t ltutaca ••• •••
•·El combat entre ThU i AL Dlames de menyspreu 1 manifestacions &.-op vendrell Iranzo, VIcenç .....,.p •
els seus senyals, i desfigura Ja
Butaques......... ......... ··- 3'mond, acabà amb una neta victòde poca conslderacló.
Pere Mart.1nez. Pere Sàncllf'Z 1
Te ........................... 10'ria del campió del món. que castigà
cara més jovenívola i fa que sembli
Aquesta
funcionària
ba.
de
tenir
tn
mel Cocera, els quals, en ~en6 relbltrad.a 1 'l'e ............... .,, 13"30
severament el 1anqui. Tb1l va pesar
compte
que
malgrat.
que
aquelles
cinc processats més declara la carr&
més
vella.
Afortunadament,
per
a
73'
810
qunoe
J
Al
Dlamond
74'350
NOTA IMPORTANT:
•
bt:llla, el dta 9 de gener. a
quUos.
011~
Pobres
dones
no
paguin
absoluta·
trra de Mataró 1 prop del lloc~~oll
lliurar-nos de tots els dolors, de
Pet "JA dll)jl s I a de non.mbre, grandloFou presentat al públic el famós
ment
res
pels
serveis
qÚe
se'ls
gut
per
'"
Carretera Negra.
11
1 .........ctonala m..Un6ea a càrrec de atleta Ladoumegue, que fou objecte
cap, de queixals, neuràlgies, etc.,
donen, ella percep un sou de Ja G~ I t>t. mà cremaren un tramvia
d'una gtan ovació.
·ta
J!J,l&
de
GALES ARTISTIQUES
Badalona.
,
¡ans,
)
B
nera 1 t pel seu treball i que, per
hi ha la CAFIASPIRINA. Amb ó 2 ,
El flscal en Ics seves conc,u.s
A
EUGENE DE PARIS
tant, no té cap dret a tractar ningú, dt·mana ~r als processats Joan ~
Neusef - Carnera
BAèER
tauletes n'hi ha prou per a acabar,
s1gui quina sigui la seva cond!c!ó so- dren, VIcenç LlplZ, PeredM~~ ant~
'On rwravellóe eapeetac~el El dia 7 de
Nova York, 29. - Neusel és sotmès
R
ctal, sense ela mlraments dei cas
Pere Sànchez. la pena e esó. 1 pet
en
pocs moments, amb la sofrennovembre, a La llit:
a un sever entrenament amb vistes
·
quatre mesos 1 un dia de pr
cJeU
al seu pròxilll combat amb el gegant
Contrastant
amb
el
procedir
de
aJs
altres dos Vendrell I coccra.
ça
i per a retornar-nos el benestar
FESTA DE LA COUTURE Carnera, que ea celebrarl el dia 1
!'cmtentada
senyora,
les
nostres
coanys
1
un
dta
de
presó.
est4Il
~
dc novembre al Mad.íson Square
i optimisme
t eegon.a exblbldó d8
munlcant.s ens feren elogis dels metTots aquests processats 11,8JltS pel
Gardcn.
.
•
.
ccmdemnats a penes tinP<:
tJSG \LES ,\RTTSTlQUE~ • EUGE:>."l:•
•iJ;t·l
t~3:Ft·Sf*,;;
El combat té una ¡:ran importlncia
ge:¡ que act uen a ) esmcn.at. D~SPen- nlliteL-: Tribur..al d"Urgènc!S per
S&ri.
I\(', cOD!ès fets semblant~
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LES LLETRES
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IJ~; ~~~~pas:~. c:~rn~ i::~:¡;;~
re
e~ ~=ai;'\~~~ ~~ ~;:¡¡sl ~~a~;. ~1iir .\~=-~Tria
li fem \Dl8. darrera p~egunta que, t1 del meu

CONVERSES BREUS

DE LA CASA
(<LA CAIGUDA
US HER»
POE

1JOSEP MARIA DE
SAGARRA ENS PARLA ENTRE AlTRES
COSES DE lA SEVA DARRERA OBRA DE TEATRE
ROSER FlORIT )}
((

Trad de

~-

Ve~tayols,

~Uposet,

converteL~

I

recordar~¡

~

La'espec.,..ta~cl-e

i~e ~ut~a

l'!:,

dcmDcsrui~.résqduee rceotmr~~pecrést!cvaa,~di-

113'05:

I

A les nits, m'asseia vora al seu
IU• I cantant-I! cançons del meu paJS
s'adormia. dolçament. La miraya. dormlda 1 els deslgs venien amb més
força I
feien sagnants. PcrO no
la podia tocar perquè ella devenia
ombra...
SOrtia fora al jardi 1 xiulava un
alre de moda tlns que els mals pensaments tossin lora 1 quan els mals
pensrur.ents eren !ora anava vora al
seu llit I U besava el front... 1 els
gnUs reten un ric-ric més suau t
canari de la gàbia blava amagava
el cap sota l'ala tent-me l'ullet ...

e.•

I

é dJScos.

I

un moment dmtrc la selva? Tornar
1J'30: Secctó CU1ematogràflca. carde segwda. Un moment tan 50is.
tellera de cinemes per a aVUI, <lla SO
I s'aiXecA de la butaca 1 fent ¡f d'octubre 1935.-Cont!nUACió del pro.
salt es ficà dintre de la pantalla e gram.a de discos.
plata... Em donà una mirada molt¡ 13'55: Critica d'estrenes de cinetrista l molt bella de primer pis I mes, per J CUcsta Ridaura. (Even•
desapa...egué darrera. una roca men- tuaJ).
.
tre el públic entuSlasmat aplaudia
u·-· eLa Para\llBJ). Emlssió de les
el talent del company director.
dues
la tarda. tnformac16 general
No va tornar.
ê
¡ local cButlleti Ofldal de la OeneJa no l'he vista. m s.
J
raUtat' d d Catalunya. Sumari del núEl negre del meu carrer a no en· mero publicat aVUl.-Actualltats t.ea.
senya aquelles dents ta~ blanq':les trals muSicals.
perquè no veu les cames d ella collint
. 1 : «El fet (lel din», per Joan
14 30
flors al meu jardJ...
Alavedr&.
_ Continuació de les Actualit.ats.
14'55: Borsa d e1 Treball , de tE A
J 1».
Sessió Rad!obenètlca. - Discosw-:
escollits.
15'15: «La Paraula». l!!m1ssló d'lln
quart de quatre de la tarda. Dlre&A G ASSOL
tament des de Madrid. Informació
de Madrid 1 general.

de

ell

I

I

Acaba de publicar-se
e I 11 ib re de

.
'O~ s =rt:~:;:~,:¡;~!t:U~~o;
LA MORT DEL
V ENT UR

pesseles.
e
La Direcció d'aquesta «Nucva BI-

blioteca F'ilosófica» porta. a cap Wla

labor ·Verament meritòrta i

la Bessló Radiobenéflca.

J OSEP MARIA DE SA GARR A

cinc o vult m11 veroos. Res d'a.lxO.
Simplement un repè.s. Algunes correccjons a la nova ed.lctO.
-També es deia que bavieu. ma-.
nitestat mtencions de dedicar-vos a
la novella intensament ...
-Bi, 8l tingués temps, valg dir.
I és exactament abò; no puc ferho per manca de temps.
-¿Quin és el vostre primer 1!1bre
que scrtin\ 1 - preguntem.
-Pel mes de desembre sortirà el
meu nou llibre de poemes que be
escrit durant aquest esuu, 1 que porta per Utol «Ancores 1 estrelleS». El
Unc llançat al premi Folguera.
Aqui posem punt a aquestes preguntes I passem a parlar-li de la
lieva darrera obra de teatre, que estA.
a punt d'est.renar..se.
-Podeu dir-nos alguna. cosa refe-rent a la nova obra «Roser florit»?
-Encara que la classifico com a
cpoema», com les meves produccions
anteriors, aquesta no correspon tant
a aquest titot Es més aviat una co-mèdJ.a ... una. comèdia d.rnmàtica. He
donat més relleu a la intriga que en
moltes altres obres que tenien un
caràcter més de retaule. H1 ha moments dramàtics 1 moments còmics...
Es més teatral! L'acció la. situo a
Girona. en una famllia burgesa. co~
podeu veure, doncs, és una. comédta
d'època. L'elecció dels vestits I de
les coses complementàries als decorats han estat let.s amb molta cura.
Vestits bons, decOI'tlC.lons que nomes
cal dir que són d'En FontanalS ..
lJna presentació com no estem ac06
twnats a veure en el nostre teatre.
T.
-¿Es veritat que heu procurat
que sobresurti molt el paper de
Mercè Nicolau?
-No, res a això que s'havia. fet
Detall
suposar. Naturalment que algú ha
ARt'", 6 d'ésser el protagonlsta, però precisa-

I

H a sor tit
VENTURA GASSOL

LA
MORT DE L'ÓS
'(POUU

1 :-:'ris

fu1~

~arem

teca Filosòfica. l\ladrid. 14

·PAPERS PINfATS

UNlO ILAJ}IO, S. A.

-Ml~avuis ~nar

a.e~ ~·~ncía.

L I m po ssI b' e a m o r

digne
d'elogi. Van publicats. amb aquests
dos volums signats pel bisbe de Matines setanta· vuit volums, que ja.
stgnÚiquen una cosa considerable de
debò. En ~uests volums, amb un
criteri intelllgent, deliberadament
eclèctic, fi~ura una admirable diver·
Bitat d'autors, des de Plató a Scb<>penhauer, des d'Spinozza. al cardenal Mercier.
El cardenal Mercler és un teòleg
dc primer ordre 1 un filòsof molt es.
t:1nlable. Si ens situem en el seu pla
-1 cal dir que el crltic sempre ha. de
tsaber sltuar~les Idees. els teore·
mes que exposa en la seva «Lògica»
tenen una gran força persuassòria.
Per al cardenal Mercier - i en això
coincideix, naturalment, amb altres
pensadors, - l'home es la crlatura
exposada ru «mal fislc, al m.etalisic
i al moral».
La. seva teologia. esdevé, per obra
\ gràcia del seu sentiment profundament cristià, teleologia I aixl com
Schopenhauer condemna la humana
criatura de la. selva. Potser nosaltres ens quedarlem amb Ja «LògicaJt
d'Aristòtil en lloc de la del cardenal Mercier. Val a dlr, però, que la
lectura de la d'aquest l'hem feta.
amb respecte I atenció: dues vlrtuts
que mai no desperten els llibres banals. En els escriptors de vàlua, la
vida 1 l'obra van estretament umdes, 1 aquesta és la del cardenal
Mercter; recordeu la seva actitud
durant la guerra del 1914-18 I compareu-la amb la que avui ha ado~
tat el Papa en el conructe 1talo-E'tiòplc.
El Papa no hi surt pas guanyant.

*

Emissió Ràdio Barcelona

PROGRAJ\1A PER A A VlJJ,
la meva butxaca. Jo
treia 1 des- al J¡u~ la ~eliera' del dlarl I n'es·
DIAIECKES
prés la besava I els seus llavis tenien
lli ra . el mateix on la valg conél·
un regust dc xocolata...
ca un. à
Dintre el taXi m'a· 7'15: Primera edició de «La P~>
Dintre la butxaca de l'amertcana •::~av~ 1 ~~
1 estava tota tr~ rauia», dlai'I radiat de RADIO .BARCE.LONA
sentia una cosa estranya que es ~ ~aloc"' No sabia perquè.
8'20: Segona edició de «La Parau..
movia com si cerqués per on
A l'entrada del cinema valg donar
In». Dian radiat de RADIO BARCE·
De sobte em valg
r v t el bon que aquell dia m'tlaVlCU donat LONA.
EdtClÓ dedicada 11 les comarque portava alli 1 tranq amen
l'oficina de l'Estat on treballava.
vetxen per anar a guAnyar milera.- me1 vwg treure. de la butxaca 1 se-¡ 8Er· un ... ,.,......,¡ a un major rendiment. ques. catalanes.
9'-: senyals borarls de la Cateblement cent o cent cinquanta
gült d'ella el
tirar ddlntred el
ja. havm conmençat.
setes. He combatut els Jocs Florals foc. Fé" una gran flamera a 1 esllícula retrospecth·a ens mos- dral.
quan se1s
en un niune- aparegué, després de llençar un gran Una peun casament de trenta anys
11'-: senyals horaris de la Catc·
ro de festa major. Respecte a la gemec que ens féu estremll' 1d del· t:~':a La nota vestida. tota de buanc dral - Servei Meteorològlc dc la Geconservació, sóc completament p..1.rt1- xant una. pudor de rob6 crema a.
e b · a flor de taronger damunt neralitat de Catalunya,
dari d'això. Jo trobo que el que fa
-Què farem ara el meu amor? - a¡npit~ ell amb una peça llarga l
!\UGDIA
bonlc de l'Acadèmia francesa, per Lt deia a ella-. ~uê f~?
~ra com una funda dc paraigUa¡ l2'-: senyals borariiJ de la enteexemple, és que tingui tres-cents
Un bes llar¡ 1 càlid ac
la meva un capell:\ feia uns estranys senyals dra.!. _ Seccló Femenina.. _ Musica
My.s. Si a Catalunya volem f onamen· pregunta..
• • •
cabalisttcs ntnb tes mans i posant la. Sclectn en dlscos.
1
ta•·
d'alguna
manera
cu tur&,
po·
unl'lmmarcesalble
orgue que toqu..es coses que tenim,una
nomes
cal que
O'nlesb.ores en avant viyiem els mirada
en bl_anc 1de
12'30: ep lat de¡ dlaa, del Rest;a ules destrocem. Els Jocs Plorals tenen. dos en aquella casa, ella !"' eswmava e• va. una musicant reia estrepitosa- rant Tívoli. - Continuació del prosetant• anys, 1 això Ja. comença a -n'estava segur-. 1 jo I adorava.,
Beetthoavqeunel.lLaes rlgedleulcs l •--¡---'" grama de d.lscos.
~
N
tl d'
d
troba a wlrant...se es men
u • ~ ~ 12'40: cCocktRli del dia», de Pere
fer una mica de goig. o es e aDe vega es 1a
v
1 1
rimonies per poder aconseguir la Chlcote. - ContinuactO del progracord amb la posició de certs poetes revistes de cinema amb e s u s em~ ~e
ue s'estima Tanma.teix abans, ma de dJ.scos.
que s'abstenen de concórrer-lli per- badalits però aviat li fugia. J a no laona qt es complicava molt la Vidal
12'50: «Comentari teatral», per va•
què sembla una cosa an.tlquada. Es es recordava de; ~t.
J~ltres també rèiem. Ella m·~s- lentl Moragns Roger. - OOntiouacló
més, crec que cal consonar-li aquest
tei
sensació es- trcnyl fortlliDent el braç I em va del programa de diScos.
tr:;S.
Jollbe
l'abrnçavla
!all
SOBRETAU ......
' •
t. ta
t amb amor
sa va e
_
......,
Aqui posen1 punt final & la nostm
!l',
::¡;nuUs, la nuca • quan el de-8 vert!da, en començaren una altra en
,_. Senyals horaris. _ Lectura
1 de la •eva I& qual sortia una selva I uns en- Idel13pnÏgrama.
conversa I mentre ena n'acomiadem,
e5 feia més Viu fugia
1
Josep Maria,de 6a.garra resta ja.
i Se'n tornava una sensació çador 1 dones mig nueS i Crits de
cliock.tall d'avui», del Re!pa.rat per 1 altra persona que 1 es- cóm de paper 1 ombra, la mateixa ft,ra. La meva compan3-11. s'ho mi- taurant Brassertc Ttvoli.
pera.
que havia sentit en agafar violen~ rtva amb uns uls m~lt esbatanats 1 13'10: Cotitzacions del Bolsi del
tameu:; 1 amant gelós 1 treure'l del tot el cas 11 tremola\ a. .
lt mau. - Programa de discos variats.
J. PALAU-FABRE
llenç d~ plata...
Amb una. veu molt pnma. i mo
13'20: Informació Teatral 1 CarteM'bl conformava, però el desig es dolça em d!g-"ései:
Em d Ixes anar llera. - Continuació del programa de
teia més viu.
-Enyoro la. va.
e

~c~u~lot;ld~~U.:~~ ~~=~~

r::::an~

oomen~ amb gana. 00 despertar la noia molt blanca ~'!s
reconeiXen- vivia al seu COSJ~t ~ 11 A~~:rameu

el vmocador de seda '!l'e portava a

-¿Crcteu - li diem - que cal
mantenir I renovar els J ocs Florals?
o conserv.u-los tal com estan? ¿O
fer-los desaparèixer?...
-Sóc Mestre en <Jai Saber - ens
respon sagarra - i be combatut els
Jocs Florals. Però jo he combatut
els Jocs Florals de poble, que ser-

D'EDüAlt
::
·
CARLES R l BA : : Echc.
<Quaderns Literaris».
Dins la coHecc1o «Quaderns LiteraEl poeta Josep Maria. de Sagarra ment aquesta teatralitat que, com us
riS» que ja portaven reeditades dA cru, rep aruablf>ment a la sala d'es- he remarcat. tenia l'obra, fa que l'acmaScara de la mort roja» 1 cEls as- pera de l'Ateneu. Li demanem unes tivitat dels petsonatges estigui molt
sassinats del . carrer de Morgue», paraules sobre les seves activitats. repartida. tRoser florib és simpleacab& ae sortir «U1. cwguda d.e la. pnnc!palment sobre la se\""' darrera ment una obra. amable. No s'hi plancasa osnen. Amt> aquesta darrera obra
de teatre, a punt d'estrena, teja. cap problema de l'altre món, és
0
U
In
d
" "Ser !lor!t
un dels tants tetncs del p ro blema seobra queda
corpora a a aq e.,~...... . ......
.......,
».
llecclo una ¡w.rt molt oo!lSldera-1 Voldrlem poder donar una noti- xual, que es troben en la Uteratura
fie· de les «HiStòries extraordinàrieu cia vel1dica sobre les veus que cor- de tots els temps 1 de totes les èpc:;
'Ed
A ...., ., traducció catala- ri<'Il d'una nova refund!cló del poc- ques, resolt amb situacions drll!nàtld dg:rles qua.tS és deguda al gran'
«El comte Arnau.», 1 és això la. ques, humor ... Una comèdia runable
na
Carles Riba
pruuera cosa que u preguntem.
com us he dit, feta amb la intenció
po:;'!,orctem aquesta obra, encara
Sagarra ens respon:
. de fer piiSSar Wla estonn agrada. . ~... cUetó perquè per la seva. im-com quo la pnmera edició Jn ble...
quet~~ a es la iÚlprescindlble
la està esgolada de temps (dos o tres
-1 la companyia?...
por posseir
co:leixença
tot aquell
que vulno se),
voldrincertes
fer-necoses
una que
se- molt
-Aquest
WlY la companyia
estA.
se~a
una a mitjana
cultura
li· anys,
&Ç~na, però
correglnt
més arr~olllda.
Hi h& elements
gwàrl
Les «Històries extmordlna- son supêrflues, baladreres. Coses que' nous molt estimables, com la Pcpeter
Poe són un dels monuments a ml no m'agraden prou. No, com ta Pornés, Pere
etc. Tots
més lmPQrtantS de la pas- s'ha.Vla
fer de CUD I dE' nou tenen posades en 1 Obra grans espesada centuna. hl seu caràcter tan
ranc~-~.. Am. nauraJ.ment, tot de.J>è:n
personallssmt. 1 inèdit ~ llavors en
del P_úblic, com sempr~. La comèdiJ\
la bona. literatura., va temr una gran
estaca .ben presentada, ara veurem
influencia durant anys seguits en
s1 el pubUc respon o no respon...
cscnptors de tots els països. Va terur delxebl~s més o menys bons. per6 cap no va poder Igualar-lo, ni
Els contes de LA HUMANITAT
de bOn tros. Com totes les grans InfluènCies, 'i& prodwr un ample cer.
cle d'imitadors i va ésser la causa
d'una gran quantitat de litemt=
J•
•
truculent.
Per la suggestió que produeJ.Xen, es
veu que no poden estar escrites sin~
en estats d'una extraordinària. 1uc1desa, als quals potser no ba arribat
per JORDI JOU
cap mes eSCl·iptor.
H.emarquem amb insistència ln
t.raducct6 deguda a cartes Riba. Po81, tf, m'agradava molt! Era. blan- rava els seua ull5 tan grossos 1 a.quedrlem dir-la perfecta. neu:em, peru,
ca 1 amb uns ulls grossos 1 acarona-. lla pell tan _fina 1 cont-ava amb Ja.
la. tasca de comentar-la perquè pendürs com jo els somniava cada illt. punta dels dits les dents molt blan·
sem ocupar-nos-en un altre dia amb
Gràcil 1 lleugera es movia davant ques...
els
ulls enAra
els puJav~
més arbitraris
més deteniment.
dels meus
moviments.
damwlt
Ara el públic plora\'a a llàgrima
J. P.-P
Lo
à
viva 1 damunt les galtes de les noies
d'una arbre.
roca, m=
enll somrient
s'cnfllava 1dalt
uns estranys tatuatges del
d'un
I sempre
«LOGICA>>
en.. s'bl
carmifeien
1 el rimmel.
senyant aquelles dents tan btanques
LI aca.rooava l'espatlla nua I l'es.Del CARDENAL alERCIER.
cp~r:niela. catxet d'aspirina. que ara. em putlla. er.\ de carn com les altres esDM volums. •<Nueva Biblio-

~

Ja

·=av~~~a~:

donada la situació important que
ressa saber amb exactitud.

LLEGINT ...

RAD I O

t I
L'home negre que vivia a la casa
tiUlll>é hi ba unnsopar 1 recollint-bo tot en un braça
del costat ensenyava les dents més
' tomar corrent a. casa.
ajant un pas de dansa
altra persona que també espera, ens vlll.l!..~·ts dlllnunt el verd tendra I blanques 1 Boo
ass nltl molt baixet per
disposem a anar-nos-en però abans
~e...
rdl
....a ..em el n o&- an del&: a
'
e
En v~ure que

coaaoc urrc} f

DIBUIXOS DE PERE PltiJNA

¡;

( P oema c o reogràfic)

DffiUIXOS DE PERE PRUNA
Un volum de bella presentació
Ed ició c o rren t, pren :
..
d e luxe, preu:

6.-

12.~

pesset013

"

Administració i venda :

LLIBRERIA CATALONIA

TARDA
16'-: Programa de diScos.
18'-: Programa del Radloolcnt..
DlScos a petició de senycin! subscr1p.
tors de RADIO BARCELONA.
18'30: Suplement de eLa ParaulaJ,
dedicat a la Seccló Infantil, de RA·
OIO BARCELONA. Rondalles, contes, con."'lls útils, etc. - Contlnu~>cló del programa del Radiooient.
1 lll'l5: «Apeles Mestres, Poeta>.
Conferència per Manuel Martnel:lo.
19'30: eLa Paraula». Emissió de dos
qWirts d• vult de la tarda. Inormaclfó general
19'45: Cotitzacions.

1-!:;=========================:::::!I
·3, Ronda de Sant Pere, 3

'-

ECOS
Llegim. a. la vidriera d;¡n lan~ptsta.·

«CU!aqas!O de v!dresJ)
Agrarm l4 boxa intenció. Però caZ..
dria que una br tgada espedal de
l'Institut .. danés u" tomb pels carrers.

• • •

Una colla d~amtócrates anareJ¡ a
La
G ll _
1

Les

uf ertes a caçar seng _ars.

resultança va ésser e&pltndlda.. En

mataren set o vu}t.
un ctels pagesa, que va jer-los de
guia, va tornar a casa entu.rLa.smat
amb la cacera.
-Ja eho t1nc dit! •e a <1o11a
pe
po

cridcl a la

NIT
20'-:cLa Paraula». Noticiari espor.
ltlu.
Nottclarl
d'Aeronàutica,
càrreo
d'Alfred
Domènec
Navarro, apllot
...
Cada obra esta resumida bo i eon·¡viad.or.
servant tntegrament la seva ace to o
20'10: Sessió dedicada al mestre
argument 1 dei.ant els passatges es- Enric Fernàndez Arbês, a càrrec del
sencials en el seu text origmaJ.
1Trio de Ràc:Uo Barcelona. - ParauEs a dir: que en aquesta obra no- les de salutació. pel mestre Fernàntable troba el lector, tal com dez Arbês
detalla la cintroducciODJ>, totes les
20'45: Noticiari des de la Redacgrans produccions dels escriptors de lc\ó c;Je eLa ~ubllcitat».
.
tots els temps 1 paisos L'única dife- 20 55: Cotitzacions de merca.denes,
.
·
valors i cotons.
rencia. entre la. ~lblloteca qu.e les 1 21'-: Senyals horaris de la Cat;e..
contenia. en la sc_va f?rma ongmal dr&l. - Srevet Meteorològic de la Ge1doncs,
aquesta
en els publicacio,
detalls que conststcuc.,
interessen neralitat
, . de catalunya.
exclusivament als ~al~tes dc ciiJfÑA Orquestra de RADIO BARl'arqueologia o de la llng!UShca, Pt::r·
2130: Radioteatre de «E A J 1.1.
qu ~ allò que e~ essenc1alment 1 o-. La comèdia en tres actes de J. Nabra. la seva a.cctó, ambient estil, és varro Costabella. que porta per titol:
manttngut i conservat lntegrament cEls amors de Judit», pe1 quadre esen els acurats extractes que formen cènic de l'Estació, sota la direcció
el text.
d'AdrW Gual
Aquesta. obra avantatja. notable· 22'05· «La 'Paraulu ~'-.~ó de¡ment.
biblioteca
de tex· deu 1 'cinc del
tos ongma~ en la r1qu1ssll1U\ Ulus- des de Madrid. Sess:IO de Cort& _
tra.ció que 1 acompanya 1 que romm Continuació del Radioteatre
un àJbum. complet de les creac~ns 24'-: eLa Paraula». Emissió de les
més belles de 1a Pintura 1 de I es- dotze de la. nit. Darreres tnfonna-

I

I

o hi /ui
.
d te h 1
v
' a rc.t n
(DibUix 'Ar e e.
com els senyors/
~~~a
qualse~ol
vespre.~nmez'it
Em mo•oia en el meu sc.ïent negui- paUles que havla amanyagat 1 els
• • •
tós 1 impacient. La veina de la me- li& vis eren humits com els altres uaMark Tw4tn~ era un home carre.
va butaca, una noia bnma, em migat de modo3. Un àta~ anant pel car·
rava estranyada 1 alarmada; no sé vis...
• • •
rer, un transeUnt el va empèn¡¡er
pas que és el que pensaria PE:rò ai
Es varen ~cendro els llwns de la brutatment. Tot, dos es giraren. L'a. cultura.
clons.
1
que aviat va1g veure que no b1 era. sala
el públtc dempeus aplaudia la tropellador encara va tenir esma
FI DE L'EMISSIO
Ella no el voli No, no el \'ol, Ben meva gesta
la gt:ntu
. <ldwtat•
•·
PUBLICACIONS REBUDES
borne petit de
¡ prim
er!- de dir:
clarament es veu. Ara tuia: perse- soferta on d'alhberaoo
... '
g~.:ida. per l'amant gelós que l'empai- dava. 'enfilat damunt \ma butaca
l l'h.unwrt.sta, guaiUmt-lo Jl.%amerit
Ha sortit el fascicle de .la «Revista
Emissió Ràdio Badalona
ta a través del bosc ou ella ha anat que ja era hora que al~~tt.Ul cor 8CD~ es limita a jeT:
J uridicfl, de catalunya» que corresPrograma per a a.-ç-ut. dimecres
a acaronar Jes seves nuditats per l'ai sible s'apiadés dels martiris que rm.-Ah/
Vóo
sou
idiota?
...
Ja
em
pon
als
mesos
de
Jullol-ag<J6t-6etem12'-:
Obertw'!>, senyals borans.
gua del riu escan,yolU.. Ba.viem arri· \oli' de safnr aquella
1 emblaN
noia.
reoonè'b:er-vo.s
Jo
tóc bre del 1935 , amb el següent suma- música veriada en discos.
bat al punt àlgid de la pelllcuia. La
-Jo fa tres s e t - que vinc Mar~ TwaJ1t.
12'30 : Sardanes.
ri: «Dels fills posats en condició•, per
noia mirava esverada a tots cantons, cada.
per a Yeure qW rea• • •
Antoni Mana Borrell 1 Soler, mem12'45: Música lleugera.
perdut l'alè 1 amb el pit gon!lnt Utzavadia.el aqui
fet -a!egl-. Ara el ret
bre de la Comlssló Jurld!ca Assessora
13'-: Música variada.
tt angoixa. L'o.mant despitat. corria Ja s'es acomplert.
VlSca l'alliberaEl psiquiatr a Emili Mfra pregu11td
erR1l ~
-d t d
H'30: FI de l'Emissió.
acceleradament i posant l'orella aten dori
1a Oen
1 ex prem en e
a un boig reclM:
de
ta
19'-·
Obertura senyala hmaris
ta. escoltava el més lleu remor de
Un visca eixordador se aenU per
-Aquesta casa ~s una Clink:a~ ¿~ l'Acadèmia de Juri.sprudencia 1 Le- música· variada en dt.soos.
'
fulles o coses. L'aparell sonor por- tota la sala. Jo em sentia contóo. rltat?
giSII\ció de Barcelona: «El dret de 119'30: El dJsoo del radiooient.
tava ben clarament als espectadors Tenia a.lll al meu costat la bella
llnna emlltéutiCJ, per Rlllnon Mana
20'-· Cotitzacions
el pantelg fatigós de la bella que perseguida agafada d'una mà 1 asse- -Si. lf!nyor - , ..pong.S el boig. Roca i Sastre, Ju~e de primera lnS20'05; Música variada.
fugia d'ell.
guts damunt una roca. Al nostre cos-Peró, de què? Malalt, de l'uló- tància, notari, regu;trador de la pro21 ._, NotJdes lOCIÚII 1 Senet M~
No podia més. Ella. nt'agradava tat un forat. negre 1 ProlWld, que mac? dels :PUlmons?, de...
pietat, membre de la COrnissló Juri- tereològic
molt! com cap dona mai no m'haVia
qui sap on anava, em el lloc que
-De malalts del cap. Aln.en¡s, jo ~~i~ama~n!od~~~!,:
21;1s; ·Selecc16 de «Loo ClavelesJ,
agnuk~. Més que la galta fina que
-a/inn4 el boig.
talunya davant el dret fam!llar», per re2nlt •58à
.. nch~ltats, pel rapacda Ploportava ets diumenges al ctncma 1 bavia ocupat el dissortat amant.
Somrient la valg agafar per la clnC<>mentant l'anècdol4, <!ela Ull a- • ••••nd
BuJ rt 1 R!alp
d
t
1
que U deia tota mena de mentides.
petit salt ens và- mlc -~·tre·
-...... re_
a
. • a voca
22'15: Noticies de Premsa des de
que eUa es creia; més que la mec&o- tura 1 11en ferdaun unt
el
u d b
dels coHeg¡s de Barcelona 1 Terrassa; Madrid
co ocru·
nògrafa. que a l'hivern em feia com- rem
m
pa
e U·
-HeU3 acf• un boln
22'30: Jazz.
taques.
" del tot 'nue hf «Les consuetudines ctvitatia Dertuprar ~'tanyes calentes _perquè les
El públic se~18 va tirar a dlllnunt toca I és 81n<:er. Quants n'lú ha oaeJ> (llibre segon), per Jaume Cots
23'-: FI de l'Emlss!ó.
hi posés d'una a \ma dint.re la boca i
uJà ··•
· que aquut 1
l Gorcba,Jur
cap
l'Oficina
·
ens P
av~.~rc llurs espatll es 1 en- que ho es14 " mes
no 1to d"Esl.udis
id.icslletrat
de la de
GeneraUtaL;
1 després em besava... Més que to-mig de crits de, visca!, ens portà confessen per... poliUeat
f.La personalitat
l'obra
d'un
gran
tes!
a fora el carrer nmb gran entus1as-.¡
1
• • •
Em vaig aixeca:- d'w1a revolada. 1 me. All1 ~ palleta creient que era
Fa uns dies 4 la Facultat de Me. Jurisconsult italià, Victorià Sc.íntojJ\t,
corrent pel passadis de la sala em gent
amotinada donA una càrrega. 1
_,:."
,
per Joan Prats, membre de l'Acadè\":llg predpitar dlntre tl llenç de fug1nt 1a aent ens vàrem trobar dtcina jeien ç..u6men.t~ •· corn 1a oom.- mia. de Dret de Cervera; concurs per
plata.
ella. 1 jo, BOls ai IDJg del Pft,SSelg d0: prendreu, pel tetembre nomis s'e.;ro... a la reforma del Dret civil català¡ I
Ja b\ cm l Ell I\ dc prl:mer em va nMt...nos les ma.ns.
minen el3 J)rimer.s de classe... oo- La setmana d'Història del Dret; Cr1Dl.1I8.f estra.D)·ada 1 en una llengua
• • •
mençant peLs ú.lttm.s.
tica dc Jlibres; Llibres rebuts; Index
que no conelxl.B es veu que cm deia
La vrug portar a casa.
Un alumn, trague les tre• bol<te• legiolatlu de la Oeneralitst; lndex
què hi feia allL E! ¡Nblic de primer
VIvia en nn. -··
t·t 1 bl
le¡¡lslatlu de la República.
antuvi va quedar l!OT¡ll'és però des- d'aquelles q;;;;"..; ~~tr~ ros:,:'~ de ocstu11• I ll<gl ,Acl<lJKITat:
1 Aquest numero él! de mél! de cent
CAMISERS
prés es V& posar o. aplaudir folla- davant i una mica de Jardl al dar- La 11, la 19 I la 52...
Pll3lnes I forma part del volum 41,
ment. Amb Signes U mig dir que la rera amb més roses..
Et téu un. 3ilenci que pot&er durA any 41 de la publicadO d'aquesta reBATES,
GUANTS, BU FAN·
venia a salvar del seu ~or.
Jo esta\'& sol. Peia ann que estava. un minut~ mentre l'atabalat alumne vista, que editen el OO!legt d'Adv~
DES, VESTITS I M ITJO NS
Aixl era: ara ell venia amb la ml- aol. El meu pare bavla mort un sis /~java tl provrama.
cats de Barcelona I l'Acadêmla de
LLA NA
rada llampegant. 1 llençava. escuma d''!C'ubre llun¡à que la ¡ent del meu
-Vinga, home/ _ lnlñlà e¡ pr<>- Jurisprudència 1 LegislaCió de Caper la boca, rabiava d'amor. El PI~ palS &'llaVi& alça~
per & OCODS<gwr /<Uor.- e»>nen«u per la VU. DO~ talunya.
bllc cridava t m'encoratjava:
coses que ara Ja ens eren naturals
-Hem rebut el n<unero 184 de 111
-Matal, matall
I QUe Jo IiO n'havia contgudes d'al- 91UtL
Important revtsta oomercw.l I tècnica
El tenia a.lll al davant meu I ~ bes. La. meva mare havia mort de
-ALIE~ ri us és igual, començar~ d'autoowbllisme 1 aviació «. :\utomG.
fema» llorrlblemcnt 1 amb ela ulls disgust el <lla quo \'llli fumar la pl!T rf - féu l'alumne pcl.r,
l' V1l ComerClOJ, la qual, a més d aJ.
emboUts de llàgrimes, mirava la do- ¡mmcm dgarreta_
tres Interessants treballs, publica:
na que U f~. Per uo moment. vaJ¡
veus?: d'amen &vant .-tuMISCEL.LANIA
El Oran Prem! d'Espanya; VIsitant
senUr llàatima. Però no, no! no era ràs-MJ.ra.
acl amb ml 1 serem fe.UçoS. v euna fàbrica de neumàtics; a les en·
bora de Jlàstimes. Ha\'ia de treure rltat que serem !eliço.s?
~LAS 081tiS MAESTRAS tltats de transpcn mcci1D1c .1'J::s¡ndel meu davant aquell home ros com
Ell& no cntcnJa Gaire el que 11 deia,
.DE LA LITERATURA»
1 nya; La retolació llllilllnOS3. de les
fos. M11! val¡¡: urar a damun• per & però el català S'ba\ia fet tan untLI\ casa _Editorial S<;gul de Bar· finques urbaneo; Motors de gnsobna
nga!ar-lo 1 &ols valg senUr el con- versal que la }X!r80na més 1ns.tgnt- cclona
CODtinua.
Mlb
àit
creixent
pes lleuger· un prot-ector de neutacte com d'un paper. Ara bo en- Dcan~ de la més llunyana terra en publlcacló d'aquesta obra notable. la de
m~Ucs; La mdustrta auto:noblllst&
t.enla: llultaY& amb una ombra da· sabia
EL SENYOR IOVER HA
uns
quantil
mota.
Aixl
és
que
No
cal
llegu
totes
les
pàgines
de
al
Japó;
Cróruca m=al de l'aviamunt el llenç! Vlolentment. d'una
ESTA T RATIFICAT A GOo
les grans creactons literàries per ctó brltàwca; Bots voladors de aos
estrebada val¡¡: arrencar el tr06 de ella em digué:
VERNACIO
-sl, 5I, aerem feliçoS...
aprec¡ar llur valor Immens. El I«>- ponts per a les rutes aêrles brltàn!Denç on cm el meu rival I plega.nt-lo
En rebre arur rrugdt1 ela periodis-No tenia res per a menjar. Mal no tor modern no té temps per a alxO, ques; Evolució y metamòrfosl de l een un rouJe me1 val¡¡ po:¡;¡r " la butr tenia
res per a menjar. Les nil-S que 1 per aquesta raó hom ll oferelx. conomla. alemanya. de l'energia¡ vm tes el Conseller-Gestor de Governatenia ll&Da menJava unes Quantes l'únic mitjà de <Oilèlur-les amb poc Congrés de la Federació de la Prem- CIÓ, els manllcstà Que no tenia aJtm
Una gran o\·actó va prcm!ar el roses
<kl meu Jardl o bé llegia Plu- temps I poca despesa, propon:jonant- &a tccn!ca; Registre d'ln,·enctons, rè- not1cta que dollllr que la que el nou
meu con-.és, La bella nola em !Illl1lVa
U en aquesta IJUbllcacló aquelles tols d'establiments, marques i noms Governlldor General inter1 1 Presirec:one¡¡udo, 1 em ,,. allal¡arl els bra- tarc a la llum de la lluna.
Aquell dl,. !ou una excepció. Jde'n mateixes obres mestres de la li tem- oomcrdals concedits ,. Espanya; Ml&- dent-gestor de la Generalitat lnterl
ços perc¡uè la besés.
valg anar " <:er<&r el meu bon, sem- tura en la forma extrocta<ia que celànla general d'automobilisme 1 també, ba YUl rati! icat la con (!ança
Ens vam besar tendrament. Ml- lm!
oblidat, que em donav,. dra~ ,. neceoslta.
als Consellera I que, per tanl, eP
avladó, etc., etc.
conbnuava en aqueU lloo.
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La guerrci italo-etiòpica es fa sentir a Europa
.

El Duce es veu ·obligat a restringir 1alimentació dels italians
1

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

Demèi es re un "rà la S. de N. per a estudia r l"a plicació de sancions
Italians i etiòpics es preparen al front Sud per a una gran batalla
Es gairebé segur que les sancions no podran ésser aplica- El DUGE ES REUNEIX AMB ElS REPRESENTANTS DE lES
des fins el dia 15 de novembre. • Quant a les negociacions CORPORACIONS I ACORDA RACIONAR ElS PRODUCTES
portades per Laval, sembla que depenen de les eleccions anAliMENTOSOS
Roma,
Al Palau Venêcta s'han
Totes les botigUes que expenen carn
gleses. - A Roma existeix molta desesperança i no estan sa- celebrat
avut dues reuntous, prcsh11des de bestiar bovt romandran tancades tots
situació exterior és el tema dels
a les quals han assistit els dlmarts;
prohibeix la venc:ta de La
Usfets del fet que Anglaterra no correspongui al seu gest de per
representac1oll8 de tota el8 mlntaterte carn de bou, vedella l porc tots els dl·
Corporac1oll8 el cap del Departament mecrcs; 3.
carllisserlca només podran
oradors de tots els partits
de Control de monec:ta estrangera.
romandre obertes el diumenge fina a les
retirar tropes de la Tripolitània
reunions han estat convocades per a onu del mati;
restaurants,

La campanya electoral
anglesa

29. -

1.

MussoUnJ,

2. Es

1

1

Les

Les

4. Els

cases

tractar de lea conseqüències de les ron- de dispesa, hotels, restaurants d'est.a.FAN CAURE UN AVIO ITAEn trasllndnr l'informe al Comitè cloll8,
que s'espera començaran dintre clOil8 de terrocarrlls, només podran ofeLlA : LA DEFENSA DEL ctE: coordmactó el dels UIVUit sugge. pocs dies. l estudiar un racionament
do rtr en els seus àpats, en endavant, &a·
SECTOR SUD
nrà la data en que nauran d'entrar queviures.
lament un plat de carn o pelx; 5 .. Les
Barrar, 29. - Segons notJcies de eu vigor le.s sanc1ons a aplicar.
font oficial i particu.ar rebudes aqu1,
La proposta de creació d'un carnet peixateries quedaran compromeses a PI'S•
Hi lla la. creenç... que les deliberacar 40.000 tones més cac:ta any, t, 6. Quetres italians b.an resultat morts en c:ons del Com1té de coordinaCió du- per al provetment de queviures, ha ea- den
suspesea les restriccions sobre la
fer caure una metralladora etJc¡J un raran un parell de d1es. En aquest tat rebutJac:ta pel Duce, que ha. dit que caça
alB vedats particulars 1 do l'Estat.
avió italià durant l'intens bombar- penode arnbara a Gmebra. el mims- confia en la dlsclpllna del poble ttallà, La suspensió
de restrtcclons és parcial.
deig de la ciutat de Dagaburh. Les tn de l'.l!.xterJOr de la Gran Bretn- el qual efectuarà tota classe de aacr!t1- Altres decrets
acordats exhorten tota
cl8 en el COil&um, ajustant-se n l'esperit el8 r~ms
esmentades noticie;, afegeixen que nya, Sir Hoare.
l'AdÍnln1stract6 clvU a read~ etíops foren tamt>e morts en
Sabem que, entri! tant, les proposi- 1 lletra del que es disposi sobre la qUes- litzar unaderigorosa
economia, com, per
aquest a.tac a Dagaburb.
Ctons que han resUltat de les dar- tló.
exemple, redUir el volum 1 nomDre do
Un altre bombardeig ba estat fet rere s negociacions dlplomatiques
S'han adoptat sl8 mes\IJ'Ga, que ro· pàgines dels documents oflcl8.18; reduir
simultaniameu. sobre Gabredarre, franco-italianes, 1 que podrien serv1r mandran en vigor durant sis mesos, lea
volum del paper de cartes emprat
el resultat i danys causats del qual de base per a una conc11iac1ó i aca- qual8 tenen l'obJecte d'assegurar la dls- el
per a la
oticlal 1 tenir
són desconeguts degut a la temporal ~ar les bostihta.ts, han estat objecte trlbuct6 regular de tot el necessari per molta curacorrespondència
en l'emprament del material
interrupció de les comunicacions.
1 n'un estudi acurat a Londres. L'ob- a la vida. Aquestes mesures disposen: d'oficines.
U genc1·al Nasibu, en una declara-I ,;ecte d aquest examen ha. estat el de
ció qu·· Ja lla esta. publicada, (Jrediu •ietermmar si ofereixen algun punt
UN ATAC AJ\W TANCS RE- que les tropes llalianes es trobaran d esperança sobre l'acompliment ue
im11otents per a entrar a ta re¡,'"Ïó que le:. condicions repetidament exp~a
FUSAT
Addis Abeba, 29. - Un comunicat és objec~ d'aquests bombardeigs, a òes pel Govern br1tanlc, especialoficial publicat avnl declara que les causa de les ben fortificades posi- ment en allò que havten d'es~ar t·n
t ropes italianes del front Sud han clons ocupades pels etíops. Afegeix cunsonàncm amb l'esperit de la !:loefectuat un atac amb tancs a la que, en canvi, progressen en els sec- , c:etat de Nac10us I ~sser acceptabl·~s
ANGLATERRA NO PARTI- europea és pròxima. a desencadevall del riu Fafar, sense que hagi tors de Webbe Sbibelli, on, uper raons ~r Itàha I AblSSima. Hom af~elX
ClPARA A CAP SOLUCIO nar·se.
d'estratè:;ia no hem projectat resistir que aquestes condicions són questló
tln~ t èxit
QUE SIGNIFIQUI UN BEL'esmentat comunicat declara que els invasors fins que arribi el m~ d un acord comu entre França i AuNEFICl PER L'AGRESSOR
LES DIFERE NCIES QUE
regoa tranquiHitat al front Nord.
ment oportú per al nostre programa I glaterra I que les proposicions reLondres 29. - El «Daily Herald»
POSI CIO ITALIANA J L'AN·
de deixar-los endinsar-se al nostre cents, que han estat sotmeses a •ln diu que el primer. mlillStre senyor
GLESA
SEGONS NOTICIES FRAN- territori abans de començar la nos- I tstudl conjunt dels tècmcs anglesos Baldwin, i el aumstre d'Afers EsParis, l9. - Encara que les sanCESES AL SUD ES PREPA· tra ofensiva... El general Nasibu afe- i francesos a Pans, no estan d'a~ord trangers, senyor Samuel Hoare, han clons sigum un fet oficial, e¡ senyor
RA UNA TOPADA DE gi que els habitants dels pobles èe amb aquelles necesSitats essenc1als. anunciat que no participaran a. cap Lava! no pensa. abandonar els seus
RESULTAT INSEGUR
'Weblle Sbibelli havien fugit abans
Els t.ermes PvSSibles per a .un arranjament que Vloll el Pacte o bé esforço, en pro d'una conclliació.
Djibuti 29 - Soticies rebudes a que arribessin les tropes italianes.
acordis, taGl com crdeuen que ha dés- que reconegtú a l'agressor un presAmb tot no és cert que cxistei·
'· • f
l' 1
ser e
overns e l''rança i Angla- tlgl o un rest·'tant d 1 seu acte d'
Xln encara propostcions de pa" rú
nquesta Ciutat • au saber qut . a t e~
CONFIRMACIO
OFICIAL terra, per tal de sotmetre'! a la So- gressió.
u
e
a- per parL de la. Gran Bretan;:· ni
mandament ehop del Sud té Co!c:es
DE LA CAIGUDA DE L'A· ctetat de Nacions cum a. recomanació
d'Itàhaí ni de França, ni deis etÍops.
concentrades a Barrar, ~t;~Iars 1 ~rVIO
util a les part.s liLtgants, encara 110
SURTEN LES PRIMERES Molt a contrari, se sap en els meregular~ en una prop?rc•o lmpressto- Addis Abeba, 29. - En confirmar ban sorgit de les negociacions li!TROPES DE LA TRIPOLI- dis ben mformats d'aquesta capi·
~ant.. S asegura ,que s~, CO!fl ~espera, la noticia d'haver fet caure un avió ct•nts, l hom declara que els rumors
TANIA
tal que nl tan sols existeix un protmgues efecte I ofe.ns•va It~liana, el italià de bOmbardeig, les autoritats Circulats en connexió amb la VISita
Tripoll 29. - El primer contin·¡ jecte per a. sotmetre a l'acord de les
contraatac dels et•ops serl,l ~e tal etiòpiques declaren que el ret ocorre- a Ginebra de Sir Hoare nmb tals gent de tropes italianes que són ret1- po~ncles. El senyor Laval es limita.
en':ergadura
que pot
cc.mstitwr
una gue• en t ern·tor 1 prox
· i m a 8 arrar.
p!Jssibilitats
fonament. u1 ra des de llbia. ~
-~ogons es creu com a• binformar-se
les cap1tals,
verttable sorpresa.
ConfiJ'ma
aquesta
d . .ó d SirnoS tenen H
t
b de totes
.
lmpresió el fet que els italians hagin
, eCISI e
amue1 oare IIDP1ica un gest amistós vers la Gran Bre-¡ es rman so re .q umes bases creuen
anat efectuant concentracions de maDESMENTll\lENTS ETI~PS ~i ~ts;!gp de\bpovefn de donaÓ tut tanya- ha embarcat per a ltàlla. es¡in~:!aestablir la. pau. h tlr
terial de guert'a ptsats, com tancs i
Addis A be ba, 2~. - S'ha publicat tèru·cga. r Go~s be a a bcoolperaltC·l tm- Hom sap que nous embarcaments . molt èxit s~ ssap queten'? 1 a f1}~ut
carTos d'assalt en grans roporcions, un comunicat oftclal en el qual es
a me ra am e~ a t«:S po- de tropes es faran durant la pròxima.
·_1 m e pera
rur- o u.., a.
'h . f t
P
declara que uel Govern central d'E- tenc1es membres en 1 establiment setmana
mitjans ne novembre, ja. que comc,omtnoS~ :t\'la e laencara en cap tiopia desconeix per complet els noms ci un esforç lleial I unit per tal tle
.
prèn perfectament bé que el Govern
ron ·
assegura
creença que d
t'
j t·
desenrotllar una acció efectiva dinDELEGA
A
bntàmc no adoptarà una. posició del~ operacions, properes seranuixdecisi- n~~ci~:P:e ep~:!d~::ia ~tatra~~r
tr.· el q!!a.dre del Pacte en nom de
UNA E~4~EVIST'¡Oi\~n~: flnitiva. abans de celebrar-se les electes en aques a campanya, P
que,
•
la pau 1 per tat d'enllestir l'acabaclons generals.
8 ESSANT
sl els etiópics cedissin en aquesta o- desertatu. ·
·
ment de les hostilitats entre Itàlia. 1
La vema.t és que en aquest moeasló, les forces italianes del Sud P~
El . eom.~ru~t ta~be declar~ que Abissinia
Roma., 29. - Segons informacions ment no existeix ni tan sols la. osdrien establir contacte amb tes tropes la s1tu~c10 d ambdos f.ron.ts es de
·
rebudes als cercles italians respon- sibllitat d'un ll.Cord entre Roma ~dclel Nord, ¡ d'nquesta manera in ter- calma, Ja que les forces lta!tanes ban
LES SANCIONS NO PO• sables, el fet que llagl trobat poc diS Abeba 1 Londres sobr ls •
ceptarien tota comu.nicaeió entre Ad· restat complet~ment inact,ves en el
DRA N AJORNAR-BE MES ressò a ~!aterra el gest de 1\111.1.8- blemes bàsics que haura.~ de
ells Abeba ¡ el mar, i aU.ò deixaria transcurs de d•yersos dies.
ENLLA DEL 15 DE NO· solmi retll'ant una. de les divisions clonar-se en Ún acord de!initfu. Et!~
'VIrtualment fàcU el pas per Etiupia.
Finalment, ~1u el documen~ . que
VEM BRE
Hallanes de LI bla ha causat gran pia desitja un po.rt lliure
un acla co!lcentraclo de tes forces m•.h~rs
Lo~dres, 29. - Diuen que la data decepCJ~ ~ls cercles militars itahans. cés al mar 1 Insistiria en 1a uestt!s
1\IAKALE SOTA EL FOC DE et~òp1ques conti~ua en l~s condtct,ons¡ d apl~cació de sancions, que haurà El pessmusme s'ba accentuat en sn-~ dues coses abans de ter ca~ conL'ARTILLERIA ITALIANA mes favoraDies 1 que. ~tlenars d h~ de hxar-se el dijous, no podrà és- ber-se que Anglaterra, no solament cessió territorial, tota. vegada ue
Roma.• 29. _ El corresponsal del mes es presenten diàr1ament a tes .str ajornada més enllà del 15 de no- no ha. ordenat la sortida de cap de té molta importància per al Gov~rn
periòdic uTribuna11 a l front nord d'A- casernes d'atlistament, a :notts dels 1 vembre.
I~ seves unitats a la Mediterrània, etiop el fet que el pats està volta\.
bissi 1úa, infor~ que, def;lTéll del quals cal rebutjar per I escassedat
MADA R 1AGA SURT C
smó que àdhuc ha decidit reforçar J de colònies de les potències eurod arrer avanç efect uat per l'avant- d'armament i municions.
A GINEBRA
AP les seve.s esquadres i els seus cfec- pees
~arda italiana, la ciutat de Maka.Madrid, 211• _ Aquesta. tarda na tms nens a. aqu~sta mar.
França en canvi, no es proposa
le es troba dintre del radi d'acció de
estat a la. Presidència el ca de 1 . El temo! prmc1pal radica. davant el abandonar Djibutt, malgrat ésser
l'artilleria italiana. Afegeix que les
AOVERTIMI:NT
Delegació d'Espanya a Gine~ra
a fet que l'actitud d'.Anglaterra res- aquest¡¡, ciutat el terme de l'únic fer·
forces Italianes preparen actualment
1;
nyor Madariaga
' se- pon~Ul a_J convenc1ment que en rocarrll e~top. An¡laterra. desitja qui!
l'avanç cap a. l'esmentada ciutat, que,
En sortir de la seva visita ha. dit realitat, té Fran~a al seu costat.
Etiopla tm~! el seu accés. al mar
segons els seus informes, ba estat
als periodiStes que havia anat a
Pel contrari, s indica. que les san- per Zella., CIU~ q.ue està Situada. 11
evacuada per les forcEs abissinies.
acomiadar-se del cap del Govern clons ~o donaran el resultat esperat la. So~àiia. bntàmca però Itàlia ~ol
Les confidències assenyalen qu.e en
perquè aquesta mt se n'entornava
per Gmebra, perquè Itàlia es troba que I accés sigui per territori ita.lia,
els pujols dels voltants de !\laAmb el mateix objecte aquest nia- preparada per als majors sacrificis i assenyala la localitat d'Assl;lb com
kale, ht ban romàs destacaments de
t 1 ha v1s 1tat el President de 1 R
interiors.
~~lloc m~ aprop1at. Per als 1tallans
tropes Etiòpiques i que et Ras Seyum
pública 1 a re
te d 1
a eA Rotna s'espera amb gran Inte- 1 oferta britànica ofereiX recels I as·
ha rebut ordres del Negus de no oreetÏÒ Í CQ
tt.~ ha dit p u:u~a:le e s perlodl~· rès el resultat de l'entreviSta que senyala el fet que la. Gran Bretarir molta resistència a l'avanç de l'eQl üstlOns
in~ernaciona~s pa~~at 1üe ce!ebraran aquesta. tarda el ministre nya. té ja planejada. la. construcció
nemic.
q
u
t
'
es britànic d'Afers Estrangers, senyor d'una. carretera. que va. des d'Addis
1•als
1
10
1\falgrat tes bones notícies que es
En aquesta mateixa secció, '
1 podia deo~ar~~e ~~m~l~\lsarpe:~od?D0 Samuel Hoare, i l'ambaixador d'Ità· Abeba fins ~I Sudan, carretera que
reben, <ls avions llalians es dediquen
la nostra edició d'ahir, publicà·
tes
..,. lla. a Roma, senyor Dino Grandl.
seria construïda a. canvi d'unes con.
vem U"la nota entre file ts, l'ort
cessions d'aigua. a a.l regió del llac
a bombard e j ar sense repos 1es mungen comerctal ue la qual endev l·
EL BRASIL ES DI SPOSA
OPTil\IISl\IE DE LA PREM- Tana.
tanyes dels voltants de l\Iaka~, on
na rlen els nostres lect~>rs. No cal
A FER GRANS NE GOC IS
SA FRANCESA
I Aquesta carretera., segons els !taes sap que els abissinis havien esta·
dir que el d iari no es solldarlt·
AM
lla.ns es com I ·
b 1
rtld
blert grans dipòsits de municions fa
B ITAL IA
Paris, 29. - El periòdic «L'Ecllo
un cana. nm a so
a
a lgun temps. Fins ara s'han pogut
za de cap de les mr.nere¡ amb
Rio Jaae~ro, 29. - El Govern ita- de Paris» diu que. com a resultat etiop, al mar, si questa es fes a. Zci·
fer desaparèixer quatre dels dits di·
el seu contingut , ' fem a vlnell t
lià ha. signat contractes per a. l'a.- de les negociacions portades a efecte la. D aquesta manera. els anglesos tin·
que ta seva ,JUblicació, per la
provisionament de 33.0000 tones de durant els darrers dies, sobre la in·j drien encara una. altra. sortida per
vòsits.
seva mateixa lndota comercia l
carn congelada. pe.r al consum de les terpretació del paràgraf tercer de al Sudan i PO<irJen servir·se d'ella
OMUNI
va ésser possible a causa de ••
forces expedicwnaries a Africa. de l'article 16 del Pacte s'ha arribat en sense passar per 1estret de Bab Mau·
ELS ITALIANS e ' 0 ·
Inadvertència de la Direcc1ó, J"
l'Est. Segons les clàusules del con-I un acorri entre els Govern de Paris 1des I allunyats dels canons italians.
QUEN PETITS AVANÇ S
que l'origln!'-.1 passà directament
tracte tècnics Italians seran enviats i Londres
la qual cosa, segons els Italians, seRoma,A~.S~D E~ ~~~J> de Pro- de la secció d'Anunc!'S a la tm
al Brasil {X'r tlll d'inspeccionar l'cmEl diari diu que existeix In més ria un gran avantatge
per a la
.
prem
paquetament
i envio de la. carn, amo 1 per!ect harmonia entre nmbdós pa\· Gran Bretanya..
paganda h a fet públic el comnmcat
¡ t ta sense el control c:~r.ve·
1
1
oflrial rebut avni al front d'Abissí"en ·
a qua cosa quedarà lliure el Bra- sos. 1 QUI' aquella es posarà en evlnia, pel qual es fa saber que d~
sil de wtes les responsabUitats que dència a Ginebra en els pròxims 1
divisions del primer Cos d'Exèrdt
poguessin prese~ltar-se en relació dies, quan es reuneixin els senyors
ELS PREPARATIUS
han rfectuat diversos reeoneU.ements
amb aquest envto a traves de la
L::.v~l 1 Hoare.
cap a Hausien, la ciutat més impt>rna. medlterràma, amenaçada de
«Le Peti .. Parisieru creu que la
tant del districte d'Oaramat. Es fa
guerra
reUnió del Comitè de Coordinació de

CAN VI DE 1\UNISTRE DE
LA GUERRA
Addi~ Abeba, 29. Segons u.na
declaracio otJciat, publicada avui en
aquesta capital el Ras Birru ocuparà el mi nis~eri de la Guerra que
ja havia exercit. L'actual ministre
R as 1\lulugu~ta ha estat nomenat
governador dc la provincia de God·
jam.
El Ras Birru \<1\ caure en desgra·
ela a la Cort durant el passat aoy,
I va anar a viure a la provwcia d'on
és originari; però es reconcilià amb
l 'Emper.tdor poc despré3 de la rup·
t ura de les hostUitats I va pre~en·
tar·se a Addis Aoeba amb les seves
tropes I s'oferí al Negus.

Converses i negociacions

.!':!I

1

D'una n ota sobre
la guerra l" ta lo-

P

I

I

:ac!e~a~~':
~~~= !!v~r:~:ra"~i&o.;
arribat les torces italianes, s'ban pre-

r.entat per a fer ac~ de submis<>ió a
la Caserna r:eneml d'Ado:t.
S'han produït al~nes petites Uuites ent re tropes natives dels itati:1ns
1 forces etiòpiques en les lmmediaclons de Gorabal, al front Sud, on
també molts caps de t ribus s'a.dlltTei·
xen al moviment Ita lià. S'han capturat en Ja regió de Sh ibell '732 riflt><~
'del!. abissinis.
FLS
FSCLAUS
ALLIBER.o\TS QUE NO VULGUIN
co~TINUAR ESSENT-B O
HAURAN DE TREBALLAR
A LES 1\ITNES
Front del TigTé, 29. - Els esclaus
alliberats qot no vulguin romandre
'a les cases dels se~U antics amos i
b·ssin·
d
:~ P::g~[: a ele~~Tne!' d'or. JS, seHan arribat contingents d'engt·
nyer~,
procedents d'Eritrea, per tal
.a•estudiar Its possioilltats d'explotau
¡
l
or a
1cló de tes mines de fert'o
terrlto:l conqut:.tat.
E l, CO~ITE VINCI , A DJI·
DUTI
Dj lbutl (Somalia francesa),
La colònia italiana l1ll acollit amb
¡Tans ovadons el ministre d'Itàlia a
~ddls ~ beb:t, comte Vinci, i a l'awrc~t:tt mili tar, coronel Calderinl, que
&ant ha don:t t que parlar durant les
darrere." ~etmanes. Ambdós llan arri·
ba t a DjiboU a mb tota felicita t.

29. -

LA VAL AN IRA A GIN EB RA
I CO NFE RENCIARA AMB
HO ARE
Paris, 29. - Otlcialment s'anuncia
que el cap del Govern, senyor La ·
val, sortirà cap a Ginebra el dijous
A Ginebra, Lava! conferenciara
amb sir Samuel Hoarc, per tal 1e
prosseguir les negociacions de reconcíltnció portades acnp n Londres
L'anuncint viatge de Hoare a GInebra. provoca als cerrlu polítics de
Paris innombrables rumors. El mes
difós deLxa c:~treveure que aquest
viatge constitueix el darrer a.ssai~
de conciliació abans de l'entrada. er.
vigència de les sanclon.>~.
En general, l'opinió e. pessimist'\.
S'opina que existeixen poques probabllitats que s'alrib1 a negociacions senoses abans del vinent ~ener.
EL DIA 31 c or..,ENCA RAN
LES DELI BE RACI ONS :: ES
P OSS IBL E QU E EL COMI·
T E DELS CINC EXAMINI
LES CONV ERS ES DIPLO·
MATIQU
ES
D 'A QU ESTS
1
D ES
· t d f
29

der.r~d:Sde N::-1.1.~. ~~;;Y ~~

demà sortirà de Londres per po¡ ·
G
1
òer ass stiJ' a loebra a es reunions
fue~ ~eie~~~~~~~mitè dels dlvtút
El Comitè dels dlvtút examinarà
l'informe preparat sobre la base de
IPs resp06tes rebudes dels Governs
referents als projectes de prohibició
d exportació d"alguns productes d'EsUa recomanem els acreditats tats membres de la S. dc N. a ltàpanelleb
lil productes que són considerats
Indispensables per a la continuació
de la. guerra. En l'informe també u
tractarà dc la prcbiblctó d'importa• • • • • •• •• • •• • - , clons procedents d"Itàlla.
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l es sancions
•

Londres, 29. - Dels nombrosos la destrucció de la. civilit..acló· els
discursos electorals pronunciats a armaments moderns són massà
tot el pals, el que més interès de- rlllosos perquè estiguessin a la ~
mostra és el de Mr. Ramsa.y Mac· posició d'un Govern nacional. Vinm
donald, que novament ba proclamat a un món nou, i cal adaptar-se a
la. seva fidelitat pel Govern nacio- les modernes exigències d'aque<t La
nal. Aquest polltlc, que durant molts indústria. I el comerç revesteixen
anys exerci la direcció del partit la- tanta d'importància que no JlOden
borista, en tractar dels remeis que restar a mans dels particulars. Hem
preconitzen els seus antics sequaços de crear una Anglaterra. a.l nostre
per a remeiar l'atur obrer, digué gust. La solució de tots els probleque aqueixes prometences engendren mes es troba en la. doctrina lo.bo.
esperances infona.mentades i temerà· ris ta.
ries que mal podran ésser satisfetes
des del Poder, com massa bé que ho
Londres, 29. - ~· Antbony Eden
saben els que les prodiguen. Per a va pronunciar amt un discurs dr
poder arribar a apllcar·les, es veu- proi_>aganda electoral I digué que hi
rien precisats a portar la revolució haVIa actualment a Anglaterra un
a. Anglaterra, 1 de la seva. aplicació formtdable cort'eut d 'opinió en ajut
podria resultar l'enderrocament de la de les mesures de la. S. de N. ¡ que
indústria. i del comerç.
la dita opinió mal no havia estat
Aquesta tendència era diametral- tan ampla i amb tanta firmesa. Diu
ment oposada n la teoria dels qui que això és degut que eXisteix Ja
crearen el partit laborista a Angla.· creença que solament la S. de N
terra. El Govern nacional donaria el pot fer concebre esperances de la
seu ajut als minaires en llur deman· creació d'un nou ordre de coses al
da. d'augment de sou minim. St la món, com a. resultat del qual cap na.
indústria del carbó no es reorganit- cló no veurà la guerra com a instru.
za pels seus propis mitjans, el Go- ment de política nacionaL
vern nacional es veurà obligat a
fer·hO pel seu compte.
Londres, 29. - El ministre de l'In
Mr. Churchill, per mitjà d'un ma.- terlor, sir John Simon, va pronun.
nlfest dirigit als votants del seu dis- ciar anit un discurs elect{)ral, en e,
tricte declara que sl quatre anys que atacà els propòsits del partit Ja.
enrera el Govern nacional bagul's bortsta per tal d'arribar al Poder
promès de remeiar l'atur obrer en
Afegeix que aquests propòsits.
un milió de treballadors i que cons- portar-se a. cap, significarien la destruiria un mWó de cases, ningú no trucció de tota t'estructura econòhauria. pres tals prometences serio- mica, com va ocórrer ara fa quatre
sament. Però això ba. estat solament anys.
una. part de la labor portada a cap.
Recorda que en 1931 es va produir
Fa quatre nnys que el cos elect{)- una forta crisi econòmica, quan g0o
ral donà el seu vot en mires de la vcrnaven els laboristes, que posà el
solvència nacional. Ara es demanen pafs a prop de la ruïna. i que les
els vots per defensar la seguretat mateixes causes produirien els ma.
del mateix Estat.
teixos efectes.
J)iu qne l'aviació militar anglesa
Posa de relleu els serveis de lord
es troba molt endarrerida. 1 que cal Snowden en 1931, quan ajudà a torreconstrulr la marina de guerra per nar al seu lloc la polftica de la qual
tal que pugui compartir la defensa el partit laborista era responsable.
de la pau mundial amb la dels Es·
Afegeix que sota el Govern de
tats Untts d'Amèrica.
l'actual ministre del Tresor, mister
Mr. Atlee, cap del partit laborista, Nevllle Chambcrlaio, l'hisenda púassenyalà el'fet que el Govrn s'a.pro- blica. ha estat completament resta·
fitava. de la situació exterior per all blerta, s'ban reduït els impostos, f
seu (IS partidista.
el crèdit anglès és el més sanejat
Una guerra. mundial significaria del món.
.

I

zo-1

~~~~~~~f:f~ES
A ~EE RLt ?a~:~:~~\&~~ct;d:ued'~~~J:
CA NA
g!nar la suspensió de Ics hostilitats

lA MONARQUIA, A.GRECIA, JA ABANS D'ESSER INSTAU·
RADA GOVERNA AMB UN REGIM DE TERROR
EL REl JORDI TORNARA
A GRECIA EL DlA 17 DE
NOVEl\IBRE
ALen.es,
Segons els dlarts
g ~~cs d'aquest mati, el rei Jordi tornnrà a Grècia. el dia 17 de novem·
bre a bord del creuer «Averoff», escortat per una esquadreta de destructors.
El rel embarcarà en un port es·
tranger, el nom del qual encara s'ignora.

29. -

AIXEQUEN L'ESTAT DE
GUERRA, PERO NO DONEN
LLIBERTAT A LA PREl\ISA
Atenes, 29. - Ensems que ha quedat aixecat l'estat de guerra, la censura. per a la premsa i la ràdio ha
estat més forta i s'han suprimit totes
les Informacions antimonàrquiques.
REPRESSIO E S P E C 1 A L
CONTRA EL COMUNI SME
I EL REPUBLICANIS!\1E
Atenes, 29. - Aquest mati, s'ha
celebrat un important Consell de Ml·
nistres sota. la. presidència del regent
general Condylis.
El Consell ba aprovat el decret dc
repressió del comunisme que preveu

una esquadra aerla
, • de dOS·
MILITARS D'ITALIA

cents pilots

Roma, 29. - Se sap que dels 100 a Ablsslnia. AfegelX que, després dc
•
aviOns encarregats per Itàlta. a la. les suggerències del senyor Mussolini,
companyia
Curtts-Wr1gt, dels Estats els tècnics colonials de França i AnUnits, solamem 60 han pogut ésser glaterra es dediquen n la labor de
lliurats per aquesta, abans que d cercar una solució, la qual, al masenyor Roosevelt decretés l'embar- teix temps que satisfaci els destgS
gament d'armes.
d'Itàlia, mantmgui la integritat d'A·
F INLANDIA S'A DH EREIX biSSinla, sot.a el contr_ol de la SacieEN ABSOLUT
tat de NaciOns. Contmua dient que
Hels!ngtors, 29. _ Ei Govern hnlnn- la denominació de «proLectorat» podès. després de !"aprovació d'utw 1 dria. tro~ar nlgWl~ obJecciOns, ja
Paris
_ La premsa. fra.ncesl
llei espectal donant-h tacultat per que nn s ajusta a 1 espent del Pacte,, publica' 129èomenta dues noticies in·
a. això, ba comunicat al Secretariat per la qual causa. haurà que cercar- teressants en relació amb els prepade la. Lliia dc Nacions que csLà pre- se una altra fórmula sobre tal qües- ratius militars d'Itàlia. Es re!ereitt
parat per a aplicar totes les san- tló per a. ésser aplicada. a les pro- runa a les roves d'tÏn nou mod~Í
rions que s'aprovin a Ginebra, con- vincles a~~~m~s que t~enen fronteres d'avlÓ de gu~rra que ba fet el
tra Itàlin.
amb. colomes Italianes. La fórmula. jecte Roma-Milà' en ur.a bora dotpodria ésser un mandat o bé una es.
. 1
....A..le d'arrendament
ze mln~ts. o Sla. a una m1tjana Qe
,
~""-«Le Petit Pansien~ afegeix que un 400 quilometres ~r hora.: l'altra conG
dels Problemes més difíciLs de solu· slsteuc en la. conflrmaclj 1 documen·
ctó és el de la ciutat d'Akxum ac tacló per part de «PariS Sol.n de cert' tu~lment en possessió dels !taliaÍts,
tes refer¡\ncies que circulen des 1e
•
1
t ls blss.
d
dies ençà als cercles Italians
p¡¡,.
a a qua. e a
inis onen un gran ris; a l'aeròdrom de Ctamplnide <Ro>·
El C~lre, 29.- H1 ha gran lntran- valor religtós 1 sentimental. Després mal s'ha organitzat la «legió de Ja
qUiHlta.t als ml'dla politics d'Egipte ¡ diu que Sl el baró Aloisl ve a Gtne- mort», que la formen Ja 200 pUats.
pel fet que sembla que la. Gran Bre- · bra a conferenciar amb Lavnl 1 Consisteix l'allistament en el comtanya, sense consultar el GO\'crn. ¡ Hoare, les negociacions es desenvo-11 promis, en cas d'esclata: una. guern
ha aconsegtút w1a m!ljor ocupac!ó lupara.n en un o.mbient més favara.- europea de llançar. verticalment l'adel país amb l'augment de lea seves bleP.er últim el diari pa .
d
parell armat d'un torpediner de 1.000
forces de terra 1 trasllat a Alexan'
rlSenc e,s· quilos contra el cwrassat enemic. Al
drla de la base na. val de la Medi- ment qua França es resisteixi a 1 a- 1 preu dc la vtda de l'aviador el cuirasterrània
Pl!cacló de sancions econòmiques a sat quedaria fora de combat
Tewuk Nessim Pasha el primer I~lla •. l creu que el Comitè de Coor·
·
~tre, diu haver donat el seu con- ~~~~ ~~~~ l~d~·tgg~e~~qr~eclles.om
VOLUNTARIS CAP A IT A·
sentwent a l'alt conussart an¡les per
LlA
a la realització d'aquestes mesures;
A ROMA S'ACCE NTUA EL
Buenos Atres, 29. - A bord del
però és notori que mal no consulta
P ESS IMIS ME
transatlàntic ltalit. «Comte Gran•
els seus ministres. El sentiment ex·
Roma, 29. - In1ormaclons decep- han embarca~ cap a. Itàlm 235 volunpressat pels egipcis és que es troben clonadores de Londres 1 Paris lllln tariS d'aquella. nacionalitat
cap!UdiSmlnuits per aquesta polltica, mort gairebé totalment roptimtsme
i que Eglr.>te encara uo ba d'eixat que ba prevalgut durant els últimS
ITALIA COMPRA UN VA l
d'ésser un protectorat de la Gran dies, 1 la majoria deL'! obsemr.dors
XELL POLACO· ANGLES
Bretanya.
ara. es com·eocen que una nitra crW
Varw•ia, 29. - lt.àlta ha comprat

penes severisslmes per als propaga
dors del comunisme i altres idee:
contrànes al règim actual.
En els termes de l'esmentnt decret
s'aplicaran penes gravissimes «als que
realitzin propagandes susceptibles
d'excitar les passions polltiques, el
menyspreu o la. desobediència a les
lleis i tota temptativa que afecti al
prestigi de l'exèrcit I a la confiança
del poble en les forces armades de
la nació».
Queda. absolutament prohibit rer
referència per escrit o de paraula
als fct.s que precediren l'abolició del
règim republicà.
Finalment, pel mateix decret, ea
prohibeix sola penes greus la pub.li·
cació o propagació per qualsevol IDltjà de les informacions que interessin
a In defensa nacional.
PAPANASTASIOS DETIN·
GUT
. t
Atenes, 29. - Ha. estat detmgu
el Uder del partit agrari obrer, senyor
Papaoastasios. Se l'acusa d'haver pu·
bllcat un article considerat com a.
subversiu.

EL CONGRES RADICAl -SO·
CIAUSTA FRANGES
A Moscou es mostren satis·
fets dels seus resultats

Moscou 29. - Als cercles soVIètics ha causat extraordinària satiSfacció el contingut de les declara·
clons fetes pel part1t radical soc1a·
lista francès en acabar el seu Con·
grés.
De~prés de ln seva reelecció com a
prestdent del partit radical, el senyor
Edunrd Herrlot ha concedit una en·
trevista al representant de l'òrgan
oficiós soviètic «<Z\'estijall, en el e~
a la companyia polaca-britànica el de In qual el politlC francès ba "".
vaixell «Primer», de 3.500 tones
pressat In seva in...anable decisió de
El vaixell sortirà aviat cap a Gyd· ctrebllllor a tavor de la consolida·
nia amb carregament de carbó.
ció de !"amistat frnnco-soviètJca.
El cPrawda» posa de relleu que en
el progr.:~ma politic del partit
cal socmlista trnncès han estat .wcperoso.c; alguns punts de gran int:eres
a Moscou. com és ln prohibiCió de I~
Lhgues Feixistes. adbes1ó a les ~
cions econòDUques 1 únanceres co 1
S'esperen acords de molta tra
Itàlia I COHaboració condJelSCIOllj.
dt~ ls radu:als SOCialiStes amb
importància
1 tres grups d'orientació esquemstll
de l'anomenat Front Popular
Roma, 29. - El Gran Consell del 1'1\rUt
Felxl8ta
estat convocat per al diumenae alhamati.
Es creu que en ls reuntó s'adoptaran resoluclollll de ¡¡ran
Jmportlncl.&.

SUICides
11

•

Es llançaran damunt d'un va·lxell amb
l'aparell un torpede de m•11 qu•ltos
tm-

DESCONTENTAMENT AMB
ElS ANGLESOS A EGIPTE"

l

I

DIUMENGE ES REUNIRA El
GRAN CONSEll FEIXISTA

raf·

LA PAU DEL eHAC

Els indis i els musulmans
lluiten
Pàtna (Indlal, 29. - A Jamalpur
s'han registrat violentes collisions
entre Indis i musulmans a oonseqUèncla de les quals result.aren un
mort 1 foren ferides diverses persones.
La policia harué d'intervenir
enèrgicament 1 • tal de restab!ir
l'ordre.

Q

La conferència dóna la
guerra per acabada
rèJl
Buenos Aires. 29 - La Con f euca'
cia de la Pau del Chaco na pu~~
una comunicació en la qual d gcer·
que consideia com acabada 1a
r-.1 entre Bolivia i Para~.:t d.iflglr
La Conferència ha ~c?r...- par11·
una comunicació a BvllVta 1.alper sl
gu:u, en la qual els UlStara mc.et
ràptd arranJament de les ~=~L<OS
encara f'xistents entre el! u...,

ULTIMA HORA. el diari de. multitud s

e

7

la humanitat

DIIIECIIES, SO D'OCTUBIIE DEL 193&

•

AVUI A LA TARDA AL PARLAMENTI DEBAl POLITIC

NINGU NO ES PREN SERIOSAMENT EL NOU GOVERN
S~ E~ rati-f ica la confianca
al
,

senyor Chapaprieta
Madrid. 29. - En sortir el senyor
ClU\Pl'Pl1eh. manúestà. el segueut:
- lie donat compLe al cap de l'Estat de Ja cnsl. 1 S. E. m'ha ratthcat
1~ couttança per tal de reorganitz<".r
e! oovern i em proposo fer-ho amb
}'èsperan<;a de presentar·lO aquesta
¡nat.clxa tarda a les Corts. Ara vaig
a la. Presidéncla per a realitzar al¡unes gestions amb objecte de veure

sl assoleixo la reorganització del Qo..

vern.

La tmpressió dels periodistes tou

tltult, es presentarà a les Corts.
En abandonar la Presidència, el
senyor Bardaji conversà uns mo-.
ments amb els periodistes, 1 els digué:
-Desmentiu aqueixes noticies t
digueu que demà al mati prendré
possessió del meu càrrec¡¡ després
que m'hagi posat d'acor amb el
roin.istre cessant senyor Rocha.

LERROUX SE N' ANIRA A
PORTUGAL A PRENDRE
BANYS I SAMPER PA RLALARA AVUI EN NOM DE
LA M INORIA

Segons ens digueren n la minoria
radical -afegi un informador- els
diputats han pres questions de tàc-tica 1 de procediment, després d'a·
provar la participació al Govern.
Sl, -rontestà-. En efecte. S'ha

acordat que el senyor Samper

porti
EL GOV ERN ES PODIA HA- 1~ veu de la minoria en el debat
VER
PRESENTAT AVU I, politic que s'ha de plantejar per a
PERD CHAPA~RIET A ES• explicar la criSi.
-¿Aleshores el senyor Lerroux no
TAV A CA NSAT

LA SESSIO DE CORTS HA
ESTAT BREVISSIMA I NO HI
29. - Als voltants de les
HA HAGUT CAP VISCA · nouMadrld,
ha sortit el senyor Chapaprieta

dis I que una Comissió composta
per tres diputats el visités. En efec.
te, el vt.stt.aren al Ministeri de la
Governació per tal de conèixer Ja
posició d'aquest senyor, 1 el senyor
de Pablo Blanco els féu saber que
havia decidit continuar en el seu
càrrec.
Aleshores es proposà pels més
exaltats que el partit radical t-S
negués a participar al Govern.
El :myor Alba interVingué i ressaltA Ja importància que Undna
p1an&ejar en aquests moments lUia
crisl de rons, · amb la lnhlbició delS
radicals, precisament quan s'haVia
produït pelS motius ja coneguts. /\questes paraules del senyor Alba reren reacciouar als reunits i alesnorE:s
e! senyor Mora proposà que es cou·
cedís un vot de confiança al senyor
Lerroux. COncedit aquest, digué f-1
cap del partit que la minoria radica. accepta va la coY.aboració.
Dc.:préJ es tractà de la conveniència que intervingués el partit
en el debat po!_ ..te i s'encarregà 21
senyor Samper de ter-ho.
S'inicià la idea d 'anar a una reorganitzaclo} del partit t a una depu·
ració, t aque.:t assumpte quedà per
a una altra reunió.

que el senyor Chapapneta en donar
compte a S. E. del p.antejament r:c
acudir~:~. a la sessió?
la crisi total, li haVla ensenyat tam-8egurament que no. El senyor
be la lllsta del nou Govern reorgaLerroux p ~ nsa marxar molt avtat
nitzat 1 que després aniria a donar·
Madrid. 29. - A les quatre dc la el qual, dUigrnt.-se s.ls penoclls~es, a un balneari portuguès, viatge que
ne compt-e als caps deJ> partits i als
tarda ba començat la sessió, oberta despri's de samdar·los, ha dit:
ja tenia projectat en prtnc1p1 1 que
interessats.
pel senyor Alba. Gran desanimació
- He procurat, i ho he aconseguit, impedire~ els esdeveniments actuals.
als escons 1 a les tribunes.
I resoldre la crisi ràpidament, amb Ja t-e. demés el senyor Lerroux és cee.
On secretari llegeix l'acta dt la qual cosa - ha e.fegit somrient - ditor a u
temporada de descB.lM.
sessió antenor que queda aprovada. crec que us he molestat poc. Era una
El President dóna compte de la crist DIU QUE FE M CONSTAR
ha dit ja seriosament comunicació del cap del Govern a· que calia resoldre amb tota rap1desa
EN LL ETRE S M OLT G ROSnunciant que el Govern està en ert- l i ho be pogut assolir, per la qual cosa.
SE S QU E ELS RA DI CA LS
ESTAN MO LT CONT ENT S
Madrld. 29. - A la una de la a casa del cap de l'Estat on va ro- sl. Olu que per a la. pròxima. sessió em trobo complagut. Demà ens prP.os·avlsarà a domicili.
L ERR OUX
sentarem al Parlament. Ho haur1em
ES A COM I A•
tarda quan abandonà. el senyor Chli· mandre 10 tmnuts.
D A T A M B A P L A U D I•
Seguidament
s'aixeca
la
sessió.
pogut
fer
avui,
però
estava
una
mica.
papneta el Palau Nacional Wgué
L ~sprés es dlrigi a casa del cap
cansat després de les gestions realU;MENTS
als lntormadors que haVia donlt agrari senyor Martinez de Velasco
El nou nuru::.tre d'Agricultura, In·
DESPRES DE REORGAN I T· zades.
compte a s. E. del plantejament de amb el qual conferenck\ breument.
I AT EL MINISTERI ENCA•
- ¿Serà ampli el debat polltlc?- düstria. i COmerç senyor Joan Usala crisi total 1 que el senyor Alcala
ENOR ME SENSACIO A VA·
RA
ES
PRE SENTAREN · han preguntat els periodistes.
biaga 1 el ministre de la Governa·cJó
zamora bl:lvia tingut la bondat cte
LENCIA
ENCARA
QU
E
HI
HA
CE
RDUBTES
j - No ho crec. Depèn d'aquests se. senyor De Pablo Blanco acudireu
ratificar-li Ja confiança per a la
València,
29. - A pesar que s'es~
Madrid, 29. - Prop de les set de nyors. Jo desitjarla que fos br~l. o. la reunió de la minoria radiool
TES DIFICULTATS PER
reorgamtzac1ó del Govern. A més el
tarda. arribà a la Presidència el ' perquè ara més que mal necessito al voltant de dos quarts de set de perava el resulta ~ de la sessió parsenyor Cbapaprieta digué que 1~
PART DELS RADICALS, la
lamentària d'ahir, en conèixer-se a
senyor Martinez de Velasco, el qual els dies 1 fins les bores, per a portar la tarda.
seves impressions eren optimistes i
València l'ocorregut en relació amb
L A COSA MARX A BE
manUestà als periodistes que anava · a cap la tasca econt mica que tinc
Poc abans de les set sortf de la el
qu~ ;¡ J voltant de les quatre de la
senyor Sigfrid Blasco Ibàñez, proentrevistll!'-Se amb el senyor Cha- entre mans. Ara me'n valg a C8.Sò reumó el senyor Pérez de Rozas, 1
tarda tornan al domlcilt del PresiMadrid, 29. - A un quart de qua· apaprteta.
dui
enorme sensació. Es digué que
llentrevista entre el ml· de S. E., per tal de sotmetre a la sewa. fêu ressaltar als informadors que Ja
dent de la República per tal de do-. tre arribà al domiclli del senyor
els regidors 1 l'alcalde de fll1acló
nar-H compte de les gestions realit.-. Chapaprteta el prestdent de les nistre d'Estat i el cap del Govern signatura els decrets de nomena~ minoria estava molt conforme i con- blanqut:.: . havien acordat dimitir de
ment dels nous ministre:> 1 el cessa4 tenta amb el desenrotllament de AB
zades.
COrts senyor Alba, i romangué allà durà prop de mig hora.
En sortir, el senyor Ma.rtinez de ment dels sortints. ·
crist. Pou dlr·ho -afegí- amb lle- tots els seus càrrecs, però aquesta
El senyor Chapaprieta des de Pa- fins a les quatre menys 25 minuts.
notícia no ha tingut confirmació. .
Velasco.
digué:
tres molt grosses.
lau es traslladà a la Presidència del
A la sortida manifestà que era
L'e!esvescèncta al partit radlcal
-sou incansables, pulx quo encara
Poca estona després tomà a sorConsell, on segons sembla celebrà portador de la comunicació que ana·
LA NOTICIA D E LA FOR act
tir l'esmentat diputat del saló .Jn blanquist", és gran 1 els més desta·
nc . ::s conferències telefòniques 1 a. va a llegir al Congrés notificant que estan
M
ACIO
D
EL
NOU
GOV
ERN
cats
nem:Jres del dit partit ban
-Ja ho veleu - contestaren els
les 2'10 sorU de la Presidència 1 dl- el Govern es trobava en crist.
CAUSA ESTU POR é NTR E estava reumda la mmona i parlant acordat solidaritzar-se amb el seperiodistes. i per sl això fos poc, acaamb els periodistes els digué que el
gué a:s ..,eriodlstes que marxava al
ELS RAD IC A LS REUNITS
Un periodlsta 11 preguntà:
nyor
lJlasco
Ibàñez.
bem de captar un rumor baSta!.Jt
seu cap, el senyor Lerroux, U havia
seu domici:.i a dlnar. Ratificà
-Aleshores, sl no ht ha. Corts, alarmant
Madrid,
29.En
el
moment
de
lle
·
demanat
que
us
expressés
que
la
que a les quatre de la tarda anir1a no hi haurà Govern?
L A FISCALI A D I U QUE JA
~uin rumor? preguntà estraals periodistes el senyor Cbapa· minoria radical accepta va les cara veure a S. E. el President de :a
-Esta el r -respongué-. Sl E'l nyat el senyor Martinez de Velasco. gir
HA IO ~N TIFICAT LA PER
prleta la llista. del nou Govern enca- teres que hom 11 havia assignat 1
República per tal de donar-li comp-. Govern està en crisi, com voleu qu"
SONALI TAT D E STRAU ~S
-segons noticies - contestaren ra contlnuava la remúó dc la. mino- que tot seguit prendrien possessió
te de les gestions realitzades i a b1 hagi COrts?
I DEMANA LA DOCU ME H·
els periodistes - sembla que el seradical. Diversos periodistes ha-l è.e les dites carteres els interessats.
pre:;untes dels informadors reiterà
Moments després arribà a casa nyor Martin, oflcial major del Con- ria
TACIO AL CONGRES
preguntat a alguns diputats que sor·
El senyor Lerroux continuà al loel seu optimisme i digué que amb del senyor Cbapaprleta el cap agra- grés, ha preguntat per telèfon al cap tien
Madrid, 29.- Ha a~ribat a la Caro.
del
saló
del
domicili
del
partit,
cal
de
la
minoria
acompanyat
de
ditota probabilitat el nou Govern es r1 senyor Martinez de Velasco, el del Govern sl demà es presentaria on se celebrava
reunió, si estave'l versos diputats, durant uns vint ml· bra un ofici del fiscal de la Repúbll·
presentaria a les Corts a la tarda. qual hl va romandre breus minuts. al ban!! blau el nou gabinet, i el se- d'acord amb els lanoms
de les perso- nut.s més, i en abandonar el local ca, en el qual se soHiclta que se h tor
d'avui.
A la sortida digué que la seva nyor Cha.pa.prieta ba contestat subita- nes que els havien de representar
al fou acomiadat per molts diputats nin els documents que va trametr'!
El senyor Chapaprleta no volgué impressió era satisfactòria. Dintre tivament.
a la Cambra, per t:1l de prosseg Ht
nou
Govern.
amb grana aplaudiments.
ésse~· més expliclt per la qual cosa de poc temps -afegi- hi haurà Go-M'estranya molt, contestà el seles seves actuac10ns. En l'ofici es di~
Els diputats radicals s'han estranyor Martínez de Velasco, puix que nyat
s'ignora cap on d1riglrà les sevP.s vern.
qae s'hagués facilitat la IUsta
DESMENTIMENT OE MI- que la fiscalia ja té identificada la
tot marxa bé i no crec que hi hagi del nou
g&t' s I sl comptarà amb l'ajut
Un periodista 11 digué:
personalitat del senyor Strauss.
Govern sense esperar qu•!
GUEL MAURA
de la minoria radical. amb minis·
-Es dlu que el senyor Lerroux no majors dificultats.
acabés la reunió de la minoria, per·
Madrid, 29. - Aquesta tarda fou
-Però és que ht haurà Govern?, què
tres al Govern, o simp!ement els 1 pre~ la seva conformitat per Pl
no se sabia quin era el seu ert- preguntat el senyor Miquel Maura.
vots dels diputats de la dita mino- nomenament de dos ministres radi- preguntà un periodista finalment.
teri. Alguns diputats no volien crell en el COngrés sl havia rebut sugges-El ministre d'Estat contestà:
rta a la Cambra.
cals tal com es proposava el se-Jo crec que si. t que aquesta ma· re que ja s'hagués constttuflt el nou tions de coHaborar en el Govern, 1
Entre els informadors es creta qu~ nyor Cbapaprieta.
Govern.
ho ba desmentit.
telxa nit quedarà constituït.
el senyor Chapaprieta sortirla airós
-No, -respongué.
F.n assabentar-se els diputats re ·
del seu comès ja que el seu optinus.
-s'ampliarà- el bloc? -li preguu·
EL NOU M I N ISTRE RADJ· units de la constltucJó del Govern
SANTIAGO
VI NARDELL
Madrid, 29. - Preguntada la imtr s~ mblava êsser fill de les faci· tà un periodlSta.
CAL PORTA LA TR AN· 1la noticia ha produït un gran enrcPARLA DE FALSEDATS, pressió de diverses personalitats
litats que U havien prestat els grups
-No bo sé. Això és cosa del preQUIL-L ITZACIO A BASE noa 1 veritable sorpresa. Els diputats
INJURI
ES
I
CA
LUMNIES
prop del nou Govern, algunes s'han
pollttcs als quals hav1a sondejat, t sident del Consell. Els radicals t:S
DEL «PLACET)) DE LER· ban sortit a l'antesala del domiclll
Parts, 29. - El senyor SanUr.go
qr 11 havien ofert la seva coopera- van a reunir aquesta tarda: a les
ROUX
social 1 ban comentat vivament el Vlnardell ha trarr:oès al president de expressat com segueix :
El senyor Lara: Ara no puc parcló. El Eenyor Rahola conversà ex- quatre per tal de canviar lmpresMad 'd 29 _ Quan abandonava que havia passat. Durant una estona les COrts espanyoles, senyor Santiago
tcnsR.ment amb el senyor Chapa..- sions i suposo que no posaran cil·
lar. Parmré el dia primer de nor~ •
·
M t1
de ha quedat interrompuda la. reunió, Alba, el telegrama segü .. nt:
prle~a i sel..l.bla que 11 reiterà l'ajut íicultats per a prestar la seva. col- la Pres1dèncla el senyor
vembre, que és la CUada del3 morts.
ar nez
per tal de comprovar oficialment. l'~
d.e Uegir el document sigVeiascó va. acudir el nou mlnlstre
u n cop con ¡·1rmat, els dl pu nat«Després
senyor August Barcia ha dit sem.
dels regtona:tstes. Igual 11 han fet Iab0rac1ó.
d'A
ricÚitura
senyor
Usa.biaga.
el
corregut.
per
Strauss
no
arribO
a
expliels de la Ceda 1 els agraris t pel
- Del vostre partit ¿hi entrarà al· ua' va teni.r un nmpll canvi d'tm- tats ban tomat a reunir-se per tal car-me com la COmissió parlamen- plement; «Deliciós!»
moment la incògnita està. en els gWl ministre més?
El senyor Irujo: Una ante-sala o
~resslons amb el ministre d'Estat. de tractar de la qüestió.
tària ha pogut fabrice r una sèrie
radicals. Molt bé podria ésser que
-Del meu, no. Està ben repre·
Els periodistes abordaren de nou
A dos quarts de sis de la tarda d'afirmacions falses, injurioses i ca- un mugnific enterrament de primesl els radicals no entressin al Go- sentat per mi.
Martínez de Velasco 1 al ha11. sortit de la reunió els senyors lumnioses que afecten l'honor, sense ra de la CEDA, que ha carregat aa1b
vern. el senyor Chapaprieta hagt
-¿SeguLreu al Ministeri d'Agrl· el senyor
Vaquero Morata i Rey Mora
l'herència del Govern anterior.
mateix temps el senyor Usablagai
Un pe'rlodista ha preguntRt al se· provar un sol punt dc les seves esdonat ja els passos necessaris per cultura?
El senyor Marial: Vós heu Vist
tipulacions,
perquè
la
major
part
1
els
va.n
preg~ntar
sl havien sorgi nyor Vaquera si havia acabat la retal de comptar amb l'ajut d'altres
-No ho sé. El que sl puc dir ~s
quan es sargeix un vestit \'ell, que
dels
quals
que
a
ml
e:s
refereixen
són
dlficultats
O:
últirr_la
hora
en el si untó 1 l'ex-ministre de la Governa·
mtnor:es.
que aquest Govern es constituirà
tot seguit es trenca pel mateix sJ.rfalsos com ho demostraré al seu git1
de la. mtnona radtcat
cló ba contestat·
dintre de poc temps.
temps.
El fet de tro:Jar·me a l'es- vern. Doncs, o.ixò 11 passarà al GoEl
senyor
Usabiaga
els
va
contes·
No.
Segue~
la
reunió
1
encara
TOT VA TAN RAPID QUE
Tots els sargits que se 11 facin
Els periodistes esperen d'un ml).o
tranger augmenta la trista sensació
A L'HORA DE LA SESSIO ment a l'altre la visita del minis- ta:,:Precisament ara estic informant no s'ban pres acords.
ganes de passar el temps.
d'abandonament d'un súbdits espa· .n
D E COR TS J A HI HAURA tre de la Ceda al dom1c111 particu- el senyor Martinez de Velasco d 'aiSenyor Goicoechea: En aquests
Aquesta frase del cenyor Vaqaero, nyol.
GOVERN
ò que m 'acabeu de preguntar Vinc en saber-se als .Passadissos del Conlar del senyor Chapaprleta.
el judici sempre s'inclina
Respectuosament us saluda, San- moments
x
ta'
grés,
ha
produït
sorpresa,
atxt
Madrid, 29. - A un quart de dues
com
a
la ben volença.
de la minoria radica1• en
qua1 algunes preguntes que ha !et l'ex-mi- tiago V1nardell.»
lrribà novament a la Presidència
El
senyor
Balll: Això es canv1arà
LERROUX
I
ELS
DOS s'ha donat un vot de confiança a~ nistre radical, el qual ba dit: ¿Hi 'm
el senyor Cbapaprieta. 1 els periodisdesprCs de la declaractò del cap de
senyor
Lerroux
per
tal
que
proce
el
ELS
senyor
NOUS
Chapaprieta?
MINISTRES
¿Ht
ha
el
setes que es trobaven alll U dlgueren:
NOUS MINISTR ES RADIla CEDA d'àmplia solldantat. amb
deixi en la forma que cregut més nyor Gil Robles.,
-Molt hav:iat heu retornat.
Madrid, 29. - El nou ministre d'A- el senyor Lerroux. El consiaero un
CALS
convelent. D~prés he tingut un
Els senyors &fy Mora Vaquero
-Sl. el Viatge ha estat curt.
gricultura
lndilstria
1
COmerç,
senyor
mal pas per al bloc, que no accep.breu canvi d'unpresslons amb don
Madrid, 29. - La conferència que Al
-¿Us ha encarregat S. E. de forxa dr qui m'ha dit que els dos Morats. han marxat cap 'al COngrés' J uan usablaga és enginyer 1 propie- tarà. l'opinió pública. De fet. queda
e n . e,
sostingué el senyor Cbapaprieta al
én
b t ts ls i. segons sembla, cercaven el minis· tari 1 inspirador del diari «La Voz desfet aquest bloc.
mar nou Govern?
e
tre de la Governació, senyor de nq,. de OuipUzcoa». Està afillat al par·
domiclll del senyor Martinez de Ve- nous minlstres v en arn
-81, altra vegada.
El senyor Primo de Rivera: Es
blo Blanco. No l'han trobat al Con· tit radlcal.
lasco amb aquest, d esprés d'haver poders al Govern.
-Les gestions, seran breus?
C!lmença a seguir fumant aquest t»com
sabeu
continuà
dient
el
grés, 1 han sortit en distintes direc-Ne.tura' ment que sl. Aquesta conferenciat amb alguns amics seus,
El
senyor
Bardajt,
nou
ministre
nlla que serà més pudent dintre
tarda a les quatre penso eftar &.1 fou complimentada amb la visita senyor Usablaga - jo h olgnoraba clons a la seva recerca puix que t.1 d 'Iastruccló Pública. és advocat de de
dos mesos.
que el cap agrari féu després al cap tot aquest ~atl. Valg, ésser cridat a requeria la mlnorla, peÍ- tal que da l'Estat I sort! elegit diputat radical
banc blau amb el nou Govern.
El senyor Maura (Miquel): Ho dila Presidència, ~n sem va comunl· vant d'ella donés compte de la seva junt amb els candidats cedlstes.
A la una i vtnt arribà a la Pre- del Govern dimissionari.
,
car la. meva des1gnactó, 1 després no
t
d
ls
ts
ré demà al saló de sessions. Però
sidència el senyor Gil Robles 1 roEn a;guns circols politlcs s asse- he sabut res més !in.s a la meva ac i tu en e presen moments.
em sembla el mateix que l'aparell
mangué conferenciant amb el senyor gura que el senyor Lerroux posarà conferència amb el senyor· AlexanEls senydors Vaquera 1 Morata ban
EL o: BLOC >) 1 LA CR I SI uStraperlo» que ha mogut tot aquest
Chapaprieta fins a les dues menys alguns inconvenients per al nomt.... d.re Lerroux
tornat al om.icUi del partit, mentre
Seguldamfnt el senyor Usabtaga que el senyor Rey Mora es dirigia,
Madrid 29. - «El HeraldoJ insereoc rebOmbori.
Cb1c de Ja tarda. E!s periodistes ll nament dels senyors usabiaga 1 Barsenyor Sanlaló: Són els matetdemanaren una referència de la seva daji com a ministres en el futur <lel passà al despatx del President, on en un taxl, cap al seu domiclli.
el «~~U:~~ta:O~t~o~i~iico, el asunto xasEl peixos
e.mb collars diferents o
entrevista 1 re~pongué:
nou Gabinet tal com pensa el cap ja es trobava el senyor Lluts Barst
1
dajl.
PERO LA REUNIO DELS
-No us sembla més oportU que us del Govern dimissionnrl.
rauss
a ser a disolución .iel amb dlferent.s escames.
TOT HA ESTAT UN IN·
bl~ue, pero tras el vendabal de t¿
h. doni el president.
FUNDI ,
AVUI ES PR E·
RADICALS
HA
ACABAT sesi n de ayer el bloque permanecl·
-¿No ens podeu dlr res de !a
1
COM
UNA
SEDA
1
AMB
por
lo vlsto, ttr:me. El bloque es la
UN CANDIDAT ES FELICIvostra conferència?
SENTA RA EL NOU GO·
MOLTA DE CORDIALITAT 1p1edra. berroquena que cterra el pas.)
TAT A LA BESTRETA DEL
-Només que ba estat molt corVERN A LES CORTS
a una posible disolución. Hay CilSlS
Madrid, 29. - El diari cYu diu
dial.
TRAMVIA ESTANT
Madrid, 29. - El ministre d 'Estat
ENVERS ELS NOUS Ml - pero hay bloque, es decir, que la crl~
que el senyor Cbapaprieta man1festà
-¿Creieu que aquesta tarda el
ans
d'abandonar la Presldèncih. diN ISTRES
sl.s
es
un
episodio.
Saldrà
un
radical
Madrld,
29.
Prop
de
les
quatre
nou Govern anirà a les Corts?
gué als periodistes que no creta que
d 29
En
bar 1
ó Y entrarà otro radical o saldràn d· ~ al COnsell d'ahir al mati que el Go-Aque~t. és el desig del president. arribà. el seo~·or GU Robles al domi- en la reunió de la minoria radical
• ·aca
a reunl radicales i entraràn dos radlcales Ò vern havia de meditar l'e.cot.ud a.
ciU del senyor Chapaprieta. Digué hagueSSin ocorregut tncldènciès de el Madri
o:tspongué.
senyor A;lba abandonà aque:_o;ta, 1 ! saldràn tres radtcals i entraràn dos adoptar. Ull Rebles d.lgué que calia
-A!eshores -11 preguntà un altre que venia per tal de confenciar amb tal naturalesa que poguesin pertor- es va dirigtr cap a la Presidencla, o uno. Pero el bloque, ademAs de "er lliurar la integritat del plet pollt!c
el cap del Govern. Poca estona des- bar la crist. Ja sabeu que la !an- on ~ebé als informadors .1 elB féu les la piedra berroqueña para cerrar~ el a S. E. a la qual cosa tots hi conInformador- subsisteix el bloc.
El senyor OU Robles somrigué prés arribà el senyor Usabiaga 1 tasla sempre es desborda, però els següents manlfe~tacions.
camino de la disolución del Parh · Vingueren. Immediatament Chapal es limita a acomiadar-se dels pe- en aquell moment paESà. un tram- fets confirmen després tot el con- ¡ -He _pre~cmt_ les dellbc.ra~lons mento, es la piedra de afilar en la prieta se n'ha anat a Palau. Ratlti·
via. Un passatger anomenat Diji 1l trarl
rtodt~tes.
cada la confiança el cap del Govern
de la nrn:ona radical, l puC dtr-lOj que se ba ido des astando el art
digué: cEnborabona. Joan».
Un periodista li va preguntar sl que tot s ha desenrotllat d'una. ma- radical allr roza~do Se d
P tóldo demanà l'ajut del partit radical 1 se
·
t
f
tal
nera
normal
Els
dos
ministres
raUNS QUE DISSIMULEN
•
·
esgas
en
Els periodistes preguntaren al se- havia tmgut ma ius ona,men s per dtcals del nou Govern q e ha
_ les comlslones gestoras; se desg~tó li donà. Sorgtren cbrtcultats quant a
Madrtd, 29. - Estigueren a Ja D)'Or Usabiaga :
abandonar la cartera d Agricultura, tat nomenats avui estig:e_ren gn e~ en las delegacíunes de trabajo, se la designació de minlstre3 i a la perPresidència visitant el senyor Cba-¿Veniu per a una altra consulta 1 el senyor Martínez de Velasco va
ó d la
•
desgastó en los govlemos civiles En manència d'un dels actuals i caigué
Paprieta, el.J srs. Usablaga, Joan i tècnica?
contestar que no. El President del 1 r~unt
e
minor 1a, on foren feU- los MiniSterios sufrió la
· ·
erectuar molts PllSSO&. A la tarda el
Bardati 1 Lluis. els quals a pregunconsell
no
ha
cregut
oportuna
la
c1tats
~
tots
els
seus
companys
1
mennas.»
s pnmera~ senyor Rey Mora cercava per la
-Jo no sé res -contestà.
tes rl ~1s periodistes d~mentiren que -Us
meva
presència
en
dit
mrnisterl.
pe.
pel
cap
z;enyor
Lerroux.
Cambra al ministre de la Governapodem donar l'enhorabona?
haguessin estat cridats pel cap iel -lnsistiren
rò jo no deixo el meu conlactc amb
-¿Va assistir el minlstre de la
LA T EMPESTUOSA REU · tió al qual afectaven els rumors soel$ periodistes.
GOvern cUmlsslonnri.
el ministeri d'Agricultura.
Governació senyor ~e Pablo Bl~nco?
NIO DELS DIPUTATS RA~ bre. les dificultats que oferia la seva
-Repeteixo que no sé res.
Per a conèixer exactament el qua
-No. Una co~lsstó de la. mtnoria
Dl CALS
actitud personal.
Estigué a casa del senyor Cha- havia de cert en els rumors que ha· el va vtslta.r. 1 1 entrevista es desenELS
CANDIDATS
SON
En l'entreVista dels senyors Chapaprleta
deu
minuts
1
oolncidi
amb
vien
circulat,
els
periodistes
varen
rotllà
normalment
1
amb
tota
corh"..adnd,
29.
La
reunió
de
La
m!CONSULTATS PER T EL Epapricta 1 OU Rabies, es designaren
el senyor GU Robles.
soRicitar ésser rebuts pel President dlaUtat.
norta radical ha estat laboriosa de'i els
FON
nous mlnistres, ja que el presiUo periodista. preguntà al senyor dels primers moments. Hi ba hagut
En sortir els penodlstes tomaren del consell el qual per conducte
••~drld, 29. - A les dues de :a
tenia un ampli vot de confian-ma sort1 el senyor ChBpaprleta a lnslEtir i el senyor Usablaga tam- d'wl secreu\rt ets h1 em·là el següent Alba .Sl en la reunió de la minoria criteris oposats i s 'ba extertontzat Pi dent
recado·
s na.v1en manifestat cnterlS oposats disgust perqué bagl hagut. d'ésser el ça del Oap àe l'Estat per a procedlr
del seu de.""patx oficLal 1 en d1r1gtr- bé tnslsti que no sabia res.
La n'ottcia és totalment infundada a l'entrada dels radlcals en el nou propi senyor Cbapapriet.a el q\11 de- com cregués per convenient i no es
8e als periodistes ela digué:
-Quina cartera us han concedit?
--•
tre d la ta-... 1 Govern.
signes les persones que ocupessin les va ~eure oportú esperar l'acord dels
- Me'n vai_:: a dinar i després, des
'-Aquesta, 1 va treure de la butxa- i d ~ a 1es qua
e
n.•o. e
-En els radlcals - contestA el carteres En nom del partit radical radicals, 1 s·acordà portar a la sandel. meu domicili celebrarà algunes ca la seva cartera.
Govern.
tal
1
com
ba
quedat
cons-senyor
Alba--com a totes les coYec- Entenien alguns rad.Jcals que el se- ció del President els ooms dels se..
CQnferènc!es telefòniques amb pretiv\tats. sempre hi na criteris con- nyor Chapaprteta haV18 de limitar-se nyors Usabtaba 1 Bardaji 1 el del seBtunptes candidats. 1 després amré
traposats;
però alxò res no té de a demanar els noms al partit, Aquest nyor Martinez de Vela3CO per o. 1a
al. domld!l del President de la Reparticular 1 l'&COrd d'aJut ha estat. disgust ha augmentat en conèlxerv· cartera d'Estat.
PUblica cap ntà a dos quarts ae
pres per uns.nímitat. Al final el se- la noticia que el senyor Cbapaprle!.&
Qllalre de la tarda.
nyer Lerrou.:x ba tingut. frases molt havia fet publica la llist... del nou
,_~:-¿Anlrà el oau Go\oooern aquesta
amables per als ministres i per la Govern a dos Quarts de sis de h .
~oCLrda a
:; COrts?
Martínez de Velasco passa a Estat i Usabiaga i Bardaji meva intervenció, que jutjà oportu- tarda. segons
sembla, el senyor Ch'\ ·
~!e
-cap tdl,\ a les ctne és probana i encertada, les quals frases jo paprtet.a havia orert al senyor Ler·
~~rò amb tot I això no bo ,._ (radicals), ocuparan les carteres d'Agricultura i Instruc- 11 he agralt. Tot està resolt. No hi roux no pul:lllcar la llista Hns a
Les
ba res com el Parlament per encar- sis, per tal de donar temps a dellbe·
ció Pública, respectivament. El Ministeri reorganitzat no rUar
les
qüestions que semblen mès rar a lo minoria. El senyor Lerrou"<
OEU MINUTS AMB S. E.
dllicils 1 ofereixen major dilicull.ats. ha parla~ per telèfon amb el seny')l'
ofereix cap més novetat
Madnd, 29. - El president del
La Cambra donA. un alt exemple. Clnpapneta, el qual li ha con!innat
Conseu w:- r xà des del seu domi cUl
Tot el món ajustà la seva conducta la notícia do la lllsta.. Aleshores hao
Madrid, 29. - A un quart de sis Guerra, GU Robles.
Madrid, 29. - El senyor Chapafent-se càrrec de llur responsablliLR.t estat cndats per la minorm els seMarina, Rabola.
d'aquesta tarda, ha sortit el senyor
prleta,
després de donar ta llista, ha
-Quan
va
sorgir
aquest.
assump- m·-ors Usabtaga l Bardajt, ets QualS
Justicm, Salmoo.
Chapaprteta del seu domicili I ha dit
te - continUà dient el senyor Al- han dit que ells es sotmetien en tot dit que demà es presentarà el G>
Obres públiques, Lucia..
CONffiERIA MASSANA
als periodistes:
Instrucclón Pública. BardaJI (radi- ba - jo vaig dir a alKU de vosaltres moment als acords del pa.rttt.. 1 qu• vern a les Corts, pulx que avui no
la casa m és acredi ta da
-He pogut reorganlt.ur el govern cal).
que era precls • liqUidar-bo a les . no prendrien PQSSessió de u
cà. ..
ha hagut temps. També demà oe
Proveu els típics panellets
Corts. dannt l'opinió pública. amb 1 recs fins que en !CIIiSln auto~ta. r- hi
a base d'aquesta combinació:
Agricultura, Usablaga ( lll ~ '8 11 .
lebrarem COnsell de ministres per a
llum 1 taqtúgra!s. 1 Ja bo veleu CCID-1 COm que no comparegué s'acordà I~
Fiveller, 14
Oovernaeló, De Pablo s ·
'
Presldéncl& I Hisenda, Cha!)Qprledel Go\-ern al prestno m'he equi\'ocst.
que el senvor de Pablo Blanco hi acu· dentpresentació
Estat. Ma.rtlnez dc Vela ~
ta.
de la RepúbUca.

Chapaprieta, amb molt d'optimisme; comença unes conferències telefòniques

OPINIONS SOBRE LA SO·
LUCIO DE LA CRISI

°

I

INTERIORITATS DE LA CRISI

Llista del Govern reorganitzat

antena
S'ha. resolt. en pau t tranf¡ttillf..
tat, la crisi que diuen qlle llt l'li
haver ahtr a Madrid. Marxen dol
radicals i n'entren dos n:.~s.
A hores d'ara el poble dubta df1
l'existenda de tot. de tot. ¿(Juè lla
passat? ¿ft}u~ ha passat? Done& ..
que tal oom recordava el dllltatl
Salazar Alonso «estamos entre ca-

balleroslt.

•••

L'òrgan dels dictaminats Ja veu.
re que esta d'alió 111és en}adat i
vol redreçar tothom..

ts una tnanera com una altrtl

qualsevulla per a despistar.

• ••

Els lerTOU$istes no són dels que
se'n van tan fàcilment. ¡UI, que

costal Quan en tem.ps del bíerw'

jezen de scUvactora de la Pdtr:a i
de 110 sabem que mes t ho demos·

tre.veo atacant violentament Azaña, Prieto els va haver de recorda r

que no lligava gaire el cotwe pte
que tenien del ministeri amb ta
permanència

en

llocs

delegats

per aquell mateix. Els tlerro-u.ri.~tea
tenen un concepte massa partlCU·

lar de l'ètica polttlca per a ter cas
d'un Príeto t continuaren tan xt·
rois en «en:ruteu de conslderacfó.

•••

Amb motiu de la penúUtma erts! els cireristes confiaven que els
seus «moros amtgos» radiCals presentarien les renUncies hidràuliques az mintstui cedtsta. però .. . illusos ajapisteS»I encara etperen
ara.
I ja tornem a tenir una altra
crzst, una cosa at.rt com una mena
de nau}ragt. Chapaprieta ha passat
unes terribles angoixes.. . perquè
no ht hatna manera de ter dimitir
Lerroux ni Rocha.

•••

La Veu de Catalunya que tms

ara havia estat callada pretextant
la circutacio de calumnies no cornprovades, ha abandonat silenciosa.
ment els seus coaligats lerrouxistes
t toma a ter toc pel carnet electoral.
«La Generautat - dtu - gaire--

bé sense cap protesta de ningú. ha
acordat suspendre les elecc1ous.»

Gairebé se11se la protesta de nin..
gú? Com l'han tet aquest joc de
mans de tapar el crit de més de
160 000 vots solament a Barcelona?

•••

«Els del suro» - lli ha algü que
no sdpiga que cttem la Lliga? sorhen ahir d'atló mês encartonats amb barba 1 copalta dient arran del traspàs dels servets d'Obres públiques - que els ca talamstes històrics s'han emprès lCJ
tasca de refer a poc a poc...
A poc a poc? Veiem-ho: La Veu
del 13 d'abr il d'aquest any deta que
els mateixos catalanlst.e3 històncs
reJarten - des d'aquell dia - els
estralls del 6 d'octubre. vesprês
d'un a!tre «a poc a poc» a l'últirn
Lerroux obtt el decret tan esperat
t se'l queda dos o tres mesos a la
butxaca - tes coses de catalunva
q~an governa la Lliga poden ma..
mpular-se aixi - i el porta com un
ham per a caçar catalanistes a seques t!l dia 8 de setembre.
El «a poc a 'POC» va, doncs, fent
el seu camt. I a l'rütml. s'obre un
altre «a poc a poc» del 8 de setembre al 28 d'octubre t es sig11a
.zl traspàs ... per a l' I de desembre
Per a l' 1 de desembre t mana ui
Lliga? Qutn terratrémol ens espera? ts segur, segurtsstm, que en
passarà alguna de grossa. Les agències d'assegurances a hore1
d'ara no les tenen totes.

•••

El gestor Vallès i Putals ca11sat
de sentir-se dir que no és capaç de
ter altra cosa que un llibre de re·
talls, l'«Elogt de Catalunya t edttar-lo a la Casa de Caritat es va
posar, tot d'una peça, a ~umiar
amb quina ortgtnalttat podia ter
restar boca-badats els seus detrac.
tors. Tant a tant toc va posar a la
jornal de les idees que a l'Ultim.
n'ht va 11ort~r una de tan grossa
que àdhuc S'esparverà eU tot sol
Però ... 110 li de-ten ara també
ddh.uc el pla. quinquennal l'havia
captat del seu antecessor popular
Pere Mestres? Doncs a fer-nc una
de ben sonada i a retratar-se ell t
la seva rehabilitació.

què

•

La idea és aquesta: agajar car.
reteres ' camins, qualificar-los de
turisme t cap a ésser controlats pel
Tourtng Q1111n va proposar aiXò en
Conselt t<;>tJ es va11 creure que el
gestor tel~ una facècia d'aquelles
que en de1a abans d'ccnganyar pagesoS» i el varen deixar dir. un
dfa, perd, ho va presentar al Consell i, uns per la sorpresa que la
c,osa a11:ava de debó, altres perque!
l actualltat política no eLs deixava
estar tranquils t el senyor Duran
perquè és - st no s'ha donat de
batxa - un militant de la Lliga
el cas és que CI va aprovar la ge:,
nialitat t ;a la te1111n al ButlleU.
Al «Circulo» del P~seig de Grd·
cia no s'ho acabaven : ccedtT?» ci
bé - deien - que consti, nosaltrea també en sabem d'afxòl».
Verttablement, el que acaba de
/er el senvor vauts és del tot ort.
gtnali!sim Ninou no hauria gosat
traslladar a una entitat particular
Juncions de la ConseUCria.

El Ministeri reorganitzat celebrarà avui
Consell de presentació a S. E. i a la tarda es presentarà al Parlament

--~

Català, el diari de la

-

¿Anireu a donar compt.e vós

S. E. de la resolució de la crlsl?

3

- No, perquè ja ne parlat. amo
ell per telefon. Més tard aniré aJ seJ
dontcUi per a sotmetre .... la seva
iuma alguns 1ccrets. entre ells et
de la constitució del Govern ·~ "'n
me'n vatg a la Presidència ~r · u;l
de trelx'Jl .. r rn'll fnlff cadÓ. dia.

UlTIMA HORA

la hmnanitat

8

LA CRISI DEL "STRAPERLO''
DURA SET HORES

tuac1ó ttel senyor Cbapaprteta els mJen. Amb bona. volw1tat tots s'arha\ia. desvetllat. No pensem, de m<r ranja.. Tot segueix igual excepte la
ment, derrotar el Govern a les Corts manw evident en els rengles raditan avtat com es presenti, no obstant cals d'aquei:a. .saUsfa.cció interior que
considerar-sc com a força clau del les ordenances qualifiquen molt bé
«Bloc».
, fins indispensables en tota emEl bloc seguebc eu la plenitud de presa on hagi dc prevaler una disla seva sigruflcació, amb estreta sit(- clpllna.
niiicació rordial amb els elements
lnl tre cedl.st:l ell3 ha mantcordials IJtga, Ceda, Agraris, me1- f 0tantm s te a 1~· !orm8{'1ó del
qwadistes alblsies 1 cbapaprietlstes es
respec
.
estrenyen la seva unió sagrnda.
nou Govern: «Aquc.;~ ~ un esforç
Alguns Ingenus es pre~unten . er- més per a enllesnr: u~unes cosetes».
què s ba planteJat la crist Altres Una interinitat mes. A lxi anem! ~1
igualment lngeuus s'alarmen un ~é ministre estava tr.i.sL 1 contrariat.
per la superv1vencia dels radicals en Mentiriem sinó diguéssim que a !es
l'eqmp mmistenal. Per què ha estat esquerres el Govern apedaçat. na
airejada aquesta vergo~·a de l'cstra-l estat acollit amb satlstaccló no diSperlo»? Per a carregar-la al compte! simulada certament. Ara a esperar
del b1enn, ominós? Per a repartir-se1 certs esdeve.nlments que dóna l'asequttativnment. Es el j ust.
pec~ d'interinitat a totes les coses
El fet és que :a cns1 de l'c.straper- poutlques 1 que no hauran de trigar.
lo», de moment, s'ha. conjurat, so- Tots els pronòstics de:s medis pobretot s'ha conjurat sense les con-¡litics asseguren u.na. vida. breu nl
~equències fulminants que es te- nou Govern Chapaprleta.

I

LA «GACETA» PUBLICA A MES DEl CESSI DELS SE-

NYORS AURELI lERROUX I SALAZAR ALONSO DELS CAR·
RECS QUE OCUPAVEN, El NOMENAMENT INTERI DEL
PRESIDENT DE l 'AUDIENCIA PERAGOVERNADOR GENERAl
Ministeri d'Obres Públiques 1 Comunicacions. DccrPt disposant
que cessi en el càrrec dc De:egat
del Govern, representant d'aquest
Minlsten a la C<lmpanyla Telefònica Nacional d'E::panya, el senyor
Aureli Lerroux 1 Romo dc Oca.
Presidència dt..·l C<lnst>ll dc ministres. - Ordre disJ:>o:;ant que el &enyor Eduard Alonso 1 A!onso, prest-

dent de l'Audiència. Territorial dc
Barcelona, s'encarregui Interinament
del càrrec de Go"~nlador general de
Catalunya.
Mmi.steri dc la Governació. - Decret disposant que el senyor Rafael
Sala?.ar Alon~o. cessi en el Ct\rrcc
de president dc L'\ Comlssió .,.,..stora
..~
de l'Ajtu1tament de Madrid.

DIMECRES, M D'OCTUBRE

Alba, cap del partit radical?

~

L'afer Strauss a l'estranger L~AuroRnAr
STRAUSS HA DECLARAT
QUE NOMES VOL QUE SE
LI TORNIN ELS DINERS
I QUE AURELI LERROUX
ES UN COL•LABORADOR
SEU

Atns•ft""'n- 29
El dlarls d'e.~~MWcu..
• s •
qut>sta capital publiquen ltn Interviu
amb Daniel. Strauss, el qual _af1rmn
que és un JUeu alemany, domiCiliat a
La. Raia, i que dlu ésser ciutadà mexlcà. .
Els d1aris dJueu que StrallSS 6s un
traficant del joc «Straperlo».
En l'esmentat interviu Stra.uss
declara:
•
cEl fill de N Alexandre Le-rroux,
ex-cap del Govern espanyol, és un
dels meus coHaboradors. Amb tot,
en el projecte dc negoc1, en el . que
collaboràr~m el fill <;lc Lerrou't 1 jo,
no tenen mteressos fmancers le:> personalitnts oficials. Tampoc ha ~gal.
nl una sola pesseta a personalitats
oficia.Lc;. Jo no be entaulat cap pr<>cediment legal ni em proposo de
fer-ho. Tot el que desitjo és qu~
se'm torni el meu diner, pcrquC s<>lament ,b e ,rebut 75.000 pessetes, st
bé se m ha\la ~romès molt més. Per
aquesta raó, m he adreçat al Pres!dent d'Espanya.ll
Afegeixen els alludits diaris, que
fa uns dos anys Strauss Wl. obrir
sales de joc a diferents llocs d 'H<>landa per jugar al «Straperlo», fins
que intervingué la Pollem 1 va pr<r
hlbir aquest joc.

dà mcxlrà, 1 no francès ni holandès,
com s'ha vingut dient, a Madrid en
jullol del 1934.
«Em parlà - digué- de diversos
afers, dels quals afers se n'ocupa,
especialment d'Un aparell de joc basat en el càlcul i al qual aparell
semblava que no U donava importàn·
cia., per 110 ésser joc d'atzar ja que
n Holanda és permès malirat que
està. prohiblt el joc •
»Daniel Strauss ei:n revelà que tenia. necesEritat de diner 1 em va pregar que escrivís a. un seu associat que
aem temr a San Sebastlàn per tal
d'aconseguir d'aquell les s~es que
11 eren necessàries.
»El senyor Vinardell escrigué a·
queiXes cartes, les quals foren dictades pel mateix Strauss, 1 el que
va aconseguir una part del diner
que necessitava.
»El senyor Vinardell - afeg1 -,
havent arnbat s. rer-se'n càrrec de
la qualitat dc persona que era. el
senyor strauss, trencà. tota relació
an1b aquest senyor en el mes d 'octubrc
»AfCgt que havent estat nomenat
per exercir el seu càrrec a Parts en
el mes de desembre, havia obrat en
l'afer Strauss solament en qualitat
d
rtl 1
e mer pa cu ar.»

Què passa
a València?

EL SENYOR VINARDELL
Mlldrld, 29. - La premsa publlct\ el
NOMES OBR A PA RT I CU• r.egü~nt telegrama. de València:

R

L A M EN
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Santingo Villardeli, el nom del qual apareix en la
I llista del dictamen de la Comissió
.:a dc les Corts espanyoles, que es troba a Paris. per ésser director de l'QMadrid, 29. - Durant l'absència ---~!!!!111!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! flclna Espanyola
de Turisme, ha dedel senyor Lerroux s'encarregarà del
clarat que conegué Strauss, ciut.a.partit radical el senyor Alba.
cusatoria, que mantlenc integra para. todos, autores, coautores, cón1plices y encubr1dores. El pucblo sabrà
pcrdonarnos esta inmcnsa pretenstón en gra.ci.a a su deseo patrióttco
y revoluctonano. Y pedimos al màs
alto Poder de España y dc la Repúb1tca la disoluClón de Cortes, con lo
cua! no bacemos màs que insistir
en nuestras campañas constant~s en
este senUdO.I
•

OIL1111

Paris,

29.

-

•Càmarn de Beccarl, de Valencla, con
rompllctdad ayuntamlento radical, !unctona. Uega.Jmente a pesar de los recur·
presentades por el "rectndarto 1 el
clamor de la op1n1ón publica. Sl ac prob1blern au tunclonamlento
apareocua
otro ..artaire~> Strauss, que està pldlcndo
Justlcla. Lo tlrma la Junta <1e Defensa
de Benimaclet (Valencla).•

CONSELL DE GUERRA A LEO N

oRDENA IJUE
SIGUIN RETIRADES LES PISSARRES DJUN OIAR1
El

conv~!r ~~gertor de

PoUcta,

Ell

ñootstes eto¡ s=mgu":! a.tnb els Ja
RambJès' davanntlllaestà que 11 ~
d · .... . 1 ,_
PlsSaira "<ll
1ar1 s -,av... congregat ~ d'liti
t1~t de publlc 1 que per taJ d'Glia¡¡.
a ...uestes aglomeraciuns tou e~
que les d1tes PISsarres fossm0 rt!l!l)at
ordre que es compli a l'acte. tre~

EL «CLUB REPUBLICANORA-

DICAl» ES APEDREGAT
Ahir prop de les nou de la

.
gr.lp de ciutadans Que ea fo,.,llft. un
pmadamcnt, deshlà pC! d • .._ IQG:
local del cClub Repubiicanoa~n,}.}~l
del Passc¡g de Gràcia, do ;~
ofensiu!! per al partit rad!~ Clítls
tra destacadlssimes pe
l can.
gents d'aquest club.
rsones diri.
Alguns dels del grup llan
dres contra !es finestres ~n Pede l'edifici 1 trencaren bon lcons
de vidres.
nOlllbré
La torça pública dissolgué
No es prM:tlcà cap detenció, el grup,

DOS FERITS LLEUS EN CAlAR-SE FOC A LA CABilA
D'UN CINEMA

•P:

Anit, a d~ quarts d'onze
foc a la <'&b1na del cinema
Nealà
establert _al carrer de Mallar • Gla
a consequèncla d'haver-se ~a. 1&,
ei ccüuloide.
amat
Resultaren dos ferits 1•0
anomenat Josep Prances del ~"ador
28 llll)'S l el seu ajudant A.ndre o, de
garra de 21.
u SeEl primer resultà a.tnb ferld
colZe dret 1 esquerre de pronòsu¿s ~
1 el seguo amo diverses creruaa 1 nas 1 a les mans que també
qualificades de Ueus.
creaal
Sortosament. no ocorregué el
lleu mcldent entre el públic que ~
plenava el local.
eJn.

r

Es demana reclusió perpètua
NOTES POLITIOUES
per a l'ex-diputat Nistal

=

DE L A FUSIO DELS PARo
TITS OBRI:RS

defensor senyor Nistal, en un breu
Informe sollicita l'absolució del seu
defensat. També el deiensor del senyor Mon.Jc sol:l1c1ta l'absolució. EJ.s
defensors diuen que les declaracions
que consten ni sumari en contra dels
seus patrocinats foren extretes per
mals tractes Imposats als testunonis.
La causa quedà Vista per a sentència.
LA CONDEMNA

León, 29. - La. sentència del Consell de guerra d'aquesta. tarda. condemnt~. a rcclus1ó perpélua. !'ex-diputat senyor Alfred NlStal, a dotze anys
de reclusió al president del Consell
d'administració de la Casa del Poble
senyor Montes 1 s'absolt l'altre processat senyor Valle.
En la sentèncta es determina també la dissolució de la Gasa del P<>ble.

COMPLEMENT D'II'\FORMACIO CE TEATRES
TEATRE VICTORIA

EL ABANICO JAPONES, comèdia lírica de
Neyra Sandoval, musicada pel mestre
Baylac

(Ve de la pàgina 2)

Una querella contra personalitats del primer bienni
Madrid, 29. - El procurador de
Tnbunals senyor Artla Pla, ha prel'Cntat al Tribunal de Garanues
Constitucionals una querella, que autoritza la signatura. del lletrat senyor Ramon Es trerrias, contra t>ls
senyors Azaña, Casares Qmroga,
Largo Caballero. Pneto, de los Rlos,
Dommgo 1 l'ex-director de ::;eguret nt. Menéndez, acusant-los de donar
ordres per a. la repr('SSjó del moVImut de Casas IJiejas, 1 estunn QU<:l
eren rt>Sponsables de deu tlSSaS.!'lna ts
allà co._lCSOS, 1 demana in declaració
dels inculpats i que es tram1t1 l'extradicció d'aquells que són a. l'estranger, i aL-d mateix, ampliació O"
la declaració de les persones què
òeclararen en el judici oral que condemnà el capità Rojas.

Dia inhàbil
Madrid, 29. - S'ha declarat inhà·
bil per a les contractacions bursàtils
el p;imer de novembrt>.
'

Ultimats Ja els treballs encarr
a 19: ponència nomenatta per 1a
SoclB.llsta de Catalunya ¡ el Partit
Català Proletari per anar a la filS~
dels dos Partits, nan estat lhurate
als respectius Comitès per taJ
aquests acordin els tràm1ts a n
nar ràpidament a la formació tW
Partit Sociallsta de Catalunya,

1-:

El 11 Saló de Creactons
L 'èxit. d'aquest certamen ba ulcn¡.

Passat tots eis cà.lcuiS imagmablti.
L 'estorç realitzat i l'enorme tasra
portada a. terme ha tingut plena ¡ rellç compensació.
Després de la solemne sessió tnaa.
gura.I del ll Saló de Creacions i de
l'Exposició de l'Art de Vestir del
Motlle 1 de les Arts Decorat1ves, PntsenclB.ts per milers de persones, 1!1
beU recinte del Palau oúr.... 1 es vea
diàriament envaYt per nombrós pu.
bllc.
Els tes selectes que totes les tarde!
tenen lloc a la Gran !Ala de Fesles
es veuen també concoregudi&im~ per
le;S més distingides famJlies bru'cell)o
nmes.
Aquests tes, amen1tzats per la formidable «Demon's Jazz», coD.Stltu&
xen la nota més destacada 1 seleda
del certamen.
Diàriament h1 ha tambt: supert¡es
I saggestlves destUades de ma.ruqu.s
vivents, que oteretxen al públlc grandioses 1 magmt1ques exhlb!c!Oos <M
la moda nacional dc t.ardor-hnem
del 1935.
Avui, dUnecres, tindrè. lloc el pñ
mer te de moda amb fastuoses extli·
bicions dc mamquls viver.ts a Ja umn
!:>ala de Festes, contortable i bell
lloc, punt de nmnió obilgat f>ll
aquests moments de l'aristocràCI'l
barcelonina 1 de tots els amant.s de
la suggestivitat I de l'art.
Recomanem als nostres lectors que
vegin l'anw1c1 especUli del U Saló Je
Creacions que va m!:erit cu un altre
lloc d'aquest número, eL la segureta~
que en ell trobaran not1c1es de gran
Interès relacionades amb la gratJ~i·
ma 1 admirable festa. que aV'Ji se
lt.brarà al Palau núm. 1 de M•lll~
juïc.

'*

EI diari de la Di1·: ULTIMA DOBA
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INFORMACIO LOCAL
El dia 13. se celebrà, amb eJC!:raoròinàna esplendorositat, la «Pnme!'&
Diumenge passat tingué lloc al
fira de bestiar» vacum lleter, o~t. Collegi de nenes del carrer de Sant
zada. pel Sindicat de Criadors de 1 Alt Jordi, l'anunctada assemblea de soUrgell i patrocmada per rexceHentis- cis de la. Secció de Montgat de la
b.lbre del 1935, facllitats pel CoH1>
sim Ajuntament d'aquesta ciutat, la Germandat «Els Dotze Apòstols>,
gi Oficial d 'Agents comercials do!
qual constitut un èxit insospitat, t!lflt convocada per tal de decidir la conReus:
per la qualitat com per la quantitat veniència o no de continuar depe·
d'exemplars que hi concorregue, os- nent de la Central de Barcelona.
Fruits
cUlant entre els ctnc~cents cap~. espelmoressiò
Després de diverses Intervencions,
Avellana gra l a.. 113 ptes. els
INF ORMA CIO LOCAL
NOTES OI VKRSES
cmlment de la raça bruna de Suïssa, s'acordà en votació nominal la se·
A ta sessió de bor sa d'ahir es put
41'600
qg.
Als
te~.eg:.tames
que
envut
Joventut
Amb
grau
afluencm
de
forasters
que
és
la
veritable
representació
del
gregació dels soc1s pertanyents al
diC qJ.e la prlncipal u.t.enci ... dels bocAvellana gra petita, 114 pessetes Federal d'E. R. de C. als penals de han començat les Fires 1 Festes de I
LA CO.N (.,Eit.ENClA DE
bestiar vacum d'aquesta comarca. nucli de Montgat, Badalona 1 Tiana
5f5le5 tou als rotllos de U de mes
•1'600 qg.
Cana :la i Santa Maria notificant la~ ctutat
.
b
rt
s
¡
com
ls
e
,.
d.e
GliOna,
que
dura. ran hns \
-111 (eren bOn nombre d operacions,
"tlRA VlTLLES
Desfilaren nom rosos cu osa
~ i constituir-se lega.ment.
als Ulustres presoo l'obertura del
!'
5~t
lt d 1
i haVl· en vw
·
A vÍsli~~cros t a negre t a, 71 pess~- Centre,
al rotllo d' aclClons terrovlàries
Fou designada una ponència, que
La rebut unes emoctonades el dia 5 de novembre.
Tal com anunctavem dJ]ous al ma- praders, ma s inedrqua ~ C taluny;
als d'accions lndustrlals.
ha d'entendre amb tots els trànuts
s e
qg,
contestacions d'aquells tiiPremnuts
t1 a la nit del mateiX dia. poc des- gut.de diversos
ets e a
crosta comuna, 68 pesse..
i
ls
~ noticia de la cri.si, ja abans ae tesAvellana
En compliment d'ordres del pr.és de les d•u, al saló d'actes. d_el expressament per a veure-la. El de segregació 1 confecció del projec·
els 58'400 qg.
en es qua es comprova.. que el seu
'"'
~uir-se, féu quelcom de mal efecte
ànim
es manté -ferm 1 la seva salut Govern General de Catalunya, el De- Centre d'.t:squerra,
curull de public. tfmps aoompanyà mera ve llosament • te d'Estatuts, Integrada pels assoAmetlla molla. 68 pessetes els 50 400 satisfactòria.
legat d'Ordre Públlc d'aquesta pro- el conegut propagandista i ~ptor car el sol que feia arrodoní l'è.xit. Es ciats 8alvador Ribes, Francesc Casa·
en el bOrs! del maLl. t en general tots
elS rotllos es ressentiren de 1a. nova. Quilograms.
VtoCla ha ordenat l'aiXeCament de la esquerrà donè. una conferènCia que, de desitjar la continuïtat de fires dejús, Santtago Balada 1 Ramon
Id., gra llarg gs., 375 pessetes eis
De .
d
la sessió de la tarda ja es va doclausura de les societats politiques
a tocar eLa situació eco- com aquesta que contribueixen en Rius.
1 temamund
qg,
ma, a les eu del Ve!pre, Jo- a: Unió Repubhcana Demacra. Uca». de 1~òrru·ca
com a segur que el president di · 100
Celebrem l'acord pres, tot desit·
1'ai>, 's'augurava imeres~ gran manera al desenvolupament cer
Id.,
id
id.
•etart
ventut
F-ederal
celebrarà
reunió
ge·
....
1
339
íni5Sionart ba via rebul I& ratifica ciO
..
• Pl'OP
•
pesset.es neral ordinària dedicada a la fe.Jl().. Montagut. cEsquerra Republicana. de sant 1 emotiva. Parlà, a manera de merclal dels pagesos d e tota 1a con· jant a la novella entitat, encerts
de poders, i ent re aquesta nova i el3 els 100 qg.
vació dels càrrecs dels Consells.
Olot, i cCentre Popular Republicà present.ació de l'orador, el president trada alturgellenca.
1 prosperitats en bé del mutua!isme.
canYis de la borsa de Madrid, QUé
Id.. id., esperança ta.. 318 pessetes
FederalJ de Breda.
de l'entitat, el jove Ricard Selva, amb
No podem passar per alt li\ m:.me-L'equip de basquetbol de la Bi·
,..iDgueren ferms, . t, particularme nt els 100 qg,
El diumenge passat a l'At
.
mots smccrs 1 sense afectacions.
ra amb què l'Ajuntamen portà a ter- blioteca Popular, ha sortit guanya.
amb puja. les acetons Explosius, V'l
ld., id., esperança 2a., 312 pessetes
1b
eneu
El
Prestdent
de la. G_ e. neralltat,
a ....... dament, Jaume Miravitlles en· me la part que li corresponia en la dor del torneig de Badalona 1 roda·
es va ce e r.ar un homenatge a l'bo"""" 1
{er que l'especulació al nostre mer- els 100 quilograms.
l norable Ap<>.JJ.es Mestres que conslstf 0 · Eduard Al onso,. h a ra ti[1cat en e1 cetà
la seva peroració agraint els seva organització, puix que d'aquesta lles. La nc :tra cordial felicitació.
rat s'iniciés amb tendència de pUja, e~di'oJ"d.. comuna paf.s. 315 pessetes en la representació de la seva co- seu càrrec el CO~ri de la Gen~ mots de la preSidència. i mostrant manera no ho creiem pas plOU ac·
-La Cooperativa «La Llar» ha
Id fdqg, 0
1 roren importants les diferències asAra
&
mè<ila cEr:1. una vegada un prineep» raUtat a aquesta cmtat, D. Jesus 1& seva satisfacció per l'evident de.. cept.able per a elogiar-lo com hau- Inaugurat unes classes de ginlnàs-6 31
solideS amb millorament de les ¿s. tes e'ls ióoe ::una
1
g ·
pessr i en, la recitació de diferents poesies M~ \ t passada, la policia va de~ mocrac 1a wuda que respirava la sala... riem volgut. Respectant la generosi- ttca a càrrec del competent profesroentades acclons, tant ferrovtàrl~
11
Id., id., marcona. grossa, 385 pesse- de I insigne poeta.
nir Miquel Balb6 1 Mediaaldea de .Passà. a oomientarlllsqutòenlac dmeassalasepo-v" tat, un tant egoista per a. 1& ciutat, sor senyor Josep Maria Montané.
rom industrials .• ••
tes ek 100 qg
t
d
CU
•
pular, en e curs
... amb que volgué contribuir a aquesLa
ld id td ·
ta
-La. prescnLació de la Comp&nyLR. 41 anys! na ura 1 e 0 ua .x (0 rfma - vida ha tingut moments que s'ha «tira» t havent-se :ie construir uns eri
Al comptat els de-..1tes de l'Estat els iòo Qg. • propie ri, 330 pessetes Baró-Torrents no pogué ésser sal1J. da), vel de Santa COl~m& de Gra.. sentit separada de la democràcia, que xats de ferro per tal d'assenyalar el
assoliren petites millores. Les obliga.~
dada amb més bons auspicis; tant menet 1 Baptista GarC18. Pardo. ~ han sabut aprontar les dretes reac. noc del passeig de Pi i Margall on
clons Municipals estigueren queJcO"J
en les funcions de la tarda com en les 40 anys, natural de Madrid 1 també ciouàries les grans fons capitalistes havia d'efectuar-se, què menys podia
VIns
DIVERSES
desigUalades, • les obligacJoos de Trede la nit. On pUbUc entuslasta &· vet de Santa. -~oloma d~ Gramanet, del món' q1Je ajudats pels mils mit-- fer que convocar ,,..,., subhasta per
ambdós delinquents habituals conl.ra
•
•
......
soreria de la Generalitat perderen
Amb molt d'èxit ba tancat l'exVl blanc camp, 8 ral&.
PI au di les obres que foren tnterprr-¡ta propietat 1 el segon reclamat per jsns amb què compten per propa.- tal d'encarregar aquella construcció
un quart per 100.
Id., negre camp, 7'75 íd.
tades perfectament pel conjunt de diversos jutjats.
gar.ho 1 aguantar·ho, han tret hO- al que bo fes més econòmic? Doncs posició de pintures que tenia ins·
E1 rotllo d'obligacions ferrovlàri·.s
Id., blanc Conca 1 Urgell, 7'50 td. b COmpanyia.
mes dels seus rengles que tant ens no podia étiBer atxi; sens dubte s'ho tallada al carrer Alvarez de Castro,
t'Stlgué molt desanimat ,l continue¡,
Id., rosat, 7'25 fd.
«El_
fill
del
senyor
Gold:t
obtlngu~
_
Aquest
mati,
també
han
deUO·
poden
dir Hitler, Mussoiml o Gil haarla quedat algú que no eL interes 10, el nostre volgut company, Josep
amb quelcom de feblesa.
Id., negre, 7'25 !d.
Cruells. El te lici tem.
prtnc1palment
un
èxit
de
critica
regut
Josep
MarW.nez
Garcia,
natural
Robles.
1 els ofereixen al pals, assa- sava,i seguint la tàctica amb que ja
Le9 obligacions
industrials, quel~
Id ., negre Priorat sec, 9 1d.
-S'ha vist molt concorregut du·
!d
marcab!e.
de
Santomera..
tMurcia),
de
anys
gurant
que
ells,
amb
el
règim
capiens
té
acostumats,
ho
cedi,
sense
con·
com sostingudes, ê.dhuc les de la Pro1
38
Id., negre Priorat amlstelat 11
rant els dies de la festa. major el
sense
domicili
!lx,
Felip
Valero
del
talista,
donaran
la
felicitat
a
la
Hu·
curs,
a
un
serraller
que,
oh
coinCi·
ductom de Forces Motrius, però ens
Id .. blanc Ribera Ebre, 8 ld.
Museu Darder. Opmem que aiXò és
-El desenvolupament de la situa~
de 3:;. an_.'S natural de Madrid manitat.
dêncfa! és regidor del Municipi.
cal advertir que els Bons d'aques~.a
Id., negre Ribera Ebri;!, 8'25 id.
degut a ésser aquest Museu un dels
ctó polit1ca ha estat seguida àvida~ iCura,
Pere
Lorente
Agu1
'ar,
de
28
anys,
Diu
que
el
régtm
capitallsta,
però,
1
mentre
dtversos
serrallers
espe·
companyta perderen vuit enters.
Id .. blanc Mancha, 10'50 id,
més importants de Ja provincia.
ment aque..cts dies als Centres i a natural oe Qelti .(Murcia), ambdos sustenta.. la seva maner.t~. d'actuar ra ven una convocatòria,
l'esmentat
creiem q-Je els obligacionistes ha 1
Mistela blanca, 12'76 id.
--continuament s'han
sar·
les penyes polítiques.
sense domicili,
equivocadament, puix que mentre el regidor, que resultà ésser Joan Mun· danes a la Plaça de la tocat
i'anar amb compte.
Id., negra, 13"'75 id.
Repübllca
El pü.blic ha llegit ets diaris amb tamoe
El
pl'ilner
esta
processat
per
atemp.
mot
mercat
s'hauria
d'entendre
com
tó,
ja
treballava
els
ferros
en
qüestió
Most
blanc
ensofrat,
8
id.
per les cobles de primera categoria:
molta ansietat. Es una llàstima que tat 1 reSlStencia a la Guàrdia civil i una transacció
Bors1 del mati Id., negre ensofrat, 8 td.
de tot esser huma, a l'enclusa del seu obrador ...
«La Salvatana», de Cassà de la 5el·
born no puiZUi comprar «ffittma Hcr
ltr
d
· d linq'" ts habl ells, els capitalistes, ho consideren
Nord. 38'30, 38'20, ~8"'75 38'50; AlaPreus
per
grau
t
càrrega
121'6 U- ra», pUiX que amb els e:ogis que f'.S els a es os son e
va;
«Els Montgrins». de Torroella
uen
~ com una cosa on tamn les seves afer.
L'actuació d'aquells regidors eleglts
eanl, 34'30, 34'20; Ford, 252 251; Pe- tres franc Reus.
tan del rotatiu català de la nit :-c- tauats OOnlnl Ja ptapíetat i dels quals tes 1 comandes, ciauin crescudPs 0 per la clerecia i els seus sat.èlits in· de Montgrí; la «Principal de Ba·
trolets, 5'50; Colonial, 32'35, 31'85,
es tenen antecedents en aquesta CO.
..._
di i
15
d possess•ó nyoles» i la. «Principal de Cassà».
Alcohol
rransversal, 17'50: Explosius, 126, pessetes. Industrial, 96-97 graus, 260 gurament que a la nostra ciutat tln~
dria una gran dlfusió.
IlllSSana.
~o.d~f.~~~~~:ur~~de~~
~~at;r~~~
J:'i~
m~riir~t~::~
~~e anavên A més a mé.s a l'Envelat popular na.
126'50, 126'15; Rlf, 63'50, 64'00. 63 '"5.
Id. refinat vfnlc, 96-97 graus, 248
r.ancers com la. paga d'una mercade· al Consistori a «fer administració i tocat la «Principal de La Bisbal».
Aigües, 185"'75, 186, 185"'75: Montser- pessetes.
En
Miquel
Mallers
1
Tauler,
de
-organitzat pel «Foment de la
-Aouests dies que ve bufant un
mes, enlloc de retribució al tre-- no política», és aquesta. Possiblement
ra~ 24'00; Plllpines, 37'7, 378, 375;
5 anys, vei de Cassà de la Selva, ha. ria
Id .. destllat, 95-!Jfi graus, 237 td.
fort vent de Mestral hom ha de ''e- denunciat
ball d'un home.
veurem altres coses per l'estil, que Sardana» de la nostra ctutat. amb
Chade. 430, 429, 430.
a
la
policia
que,
en
el
Preus per hectolttre franc Reus.
marcar l'estat desastrós dels carApunta Ja paradoxa de trobar-se en ja les n.nirem posant en coneixement la cooperació de l'Ajuntament, se
Borsa de la tarda
rers de la ciutat dels qua!s la ven- mercat dels bous celebrat avu1 a la els temps presents davant una forta dels· nostres estimats lectors i amics. celebrà a h Plaça de la República
nostra
ciutat,
li
havien
furtat
una
t"'r1,.. , !...:eca una polseguera endiNord, 39'10, 39'50, 39'30; Alacant,
crisi econòmica, nG pas per manca Amb l'exposat fins aci n'hi ha prou un gran concurs de sardanes. Pren·
cereals·Farines- o espulles
cartera de la seva.. butxaca en la de
34'80. 35'20, 35'10; Ri!, 64'25, 64'15.
moniada.
nquesa material, sinó per un ex- perquè el poble vagi prenent model gueren part en aquest concurs les
Blats de força, 54'50 pessetes.
64~5: Explosius,
127'25. 127. 128"25.
Amb 1\ixò hom s'adona que ha qual guarda va 1.300 pessetes.
cés de producció, que reporta que el d'admmlstrar llurs interessos. On dia, acolles» de: Palamós, Banyoles, Gra·
Id., comarca, 45'50 íd.
128; Ford, 254, 253; AlgUes, 181.
passat un any que l'Ajuntament estA
treballador no tingui feina per ha- potser no molt llunyà , s'hauran de noUers, La. Bisbal i Torroella de
¡zov"mat pels administradors (?li en
18'1'50, 18'7'25; SUcres, 34'75 ; Mont- Farines de focça, 69 id.
ver-hi
massa blat, que l'ban de cre. retre comptes -'\:S que paguen els Montgrl. Pa. resultat guanyadora del
Id., corrents, 63 id.
ell tot 1 despesar~se centes de mHs
serrat, 23'75, 24'00; Colonial. 32, 31'75·
mar; massa cafè, que en fan rajoles; seus tributs al Municipi, nns ara primer premi la «co!la» de Palamós.
Farineta,
39
id.
de pefSetes per treballs municipals
Petrolets, 5'40, 5'50; Cbade, 433, 432.
-L'esmentat dia, se celebrà a la
Ill8.S!a cotó que també es crema, etc. menyspreats per qui harta de teNOTIC I ARI LOCAL
Tercerillo, 32 id.
la seva efectivitat és zero.
Plaça de la República la Festa de
El cap de farrulía ha de dir, per tant, nir-los en compte.
Borsa nfi"lill Trits, 31'50 !d.
Es
e1
comentari
dia la destitu~ 1
d
«No ht h
Durant aquest temps no s'ha. pa v1·
la P:ardana.
· t ge m untdel
menut
casa: blat!»
a pa,
En una propera crònica
legó, 32 !d.
mentat cap carrer ni s'ha ret cap e ió d e l JU
c1'pal senyor Flo- aperque
Alacant, 35'05, 35'10; Montserrat.
hi hae massa
è esperem
¡
Les quatre cobles executaren una
Ordi, 34 !d
renti
Tio,
nome
que
compta
amb
boCOntinua
fent
esment
que,
potser
poder
expllcar
el
per
qu
no
es
a
24'00: Colonttl, 32'25; Chade, 412, lhobra seriosa ni res que s'hi assemb'l
selecció de dotze sardanes dels mlCivada, 35 id.
ritat; Chade D , 79'60, paritat; CbsDels diners des~ats solament nes simpatles a la població. Pertany pet cansament de les forces obreres, collegi a les escoles Graduades.
l!ors mestres compositors antics de
Faves, 47 !d.
n'han tocat els resultats els reco- al partit de Lliga Catalana. L'Obten.- aquestes cregueren un moment els
de E, 79'60, paritat; Filipines, 377.
la nostra terra. Acabades les sar·
Favons, 46,50 id.
manats pels partits reaccionaris La cib d aquest Jutjat hom diu Que cos- gran financers 1 això ha permès
operacions; Petrolets, 5'40.
-Al local on hi havia tnstallat el danes es diSparà una potent «Traca
Moresc <blat de moro), n fd.
sertetat de la capacitat d.e les dre· tà a.. la Lliga moltes penes 1 treballs taurar règims feixistes com tl d'lt;à.. casal d'Esquerra, segons hem pogut Valenciana».
Guixes, 41 id..
tes com hom pot veure és de!lnl- 1 ara.. de resultes d'Un viatge a Ma-- lia, que, estadlstlques oticmls d'aque- ¡ constatar, encara hi ha el precinte
-Els 1..-~pectacles tant com cineVesses, 44 1d.
drid d'alguns elements cedo-radica.ls lla nació, demostren prou clarament que manté la seva clausura, malgmt mes, teatres. revistes t circ, etc., han
t!va.
1'
Erp, 37'50 fd.
de la.. població ba estat destituït sense el tracas del capitalisme com a fonna no haver-ht cap motiu, que sapiguem, estat molt variats. Durant tots els
més ru mes t substituït pel senyor
Tot els 100 quilos.
Llucià a 1era, cedista. Hi ha coses in- governant, PUIX que mentre es diu per tal que s'hagi ·.: perllongar dies de la festa ma 1or els locals es·
a6'20
LUurea
::J6'10
comprensibles que vénen de Madrid. que es retiue1 '< alU el cost de la vida tant de temps. Suposem, però, que taven ataperts a totes les funcions.
48'45
Franca
48155
-Amb tot i que els actes e~plèn·
7 '36
Dòla1s
7'37
INFORM ACIO LOCAL
Garrofes
-Segons males llengües, conten, 1 te.mbe hom ht veu que és reduït el l un dia tindrà temps el governador
69'70
60'00
Lires
Comuniquen de Mora d'Ebre que a és el uun 'Xim» d'aquests dies, que salari de l'obrer dues vegades més general de Catalunya, senyor Pic i dtds que hem esmentat les festes
2'Y4&
2'065
Marcs
Garrofes, velles, G'tO; noves. 5'71i ta Masia Verdaguer a, propietat de novame1:1t es vol canviar la tilla.cló que el cost. Alemanya. es troba de Pon, per a estudiar el cas i ordenarà que aquest any ha celebrat la ciu·
23Y ':.!:5
~30'60
Bui8808
el quintar de 40 qull08.
tat de Banyoles han estat tristes
Manuel Soler va esclatar un lm~ 1 del partit actualment radical per una la mateixa ma~era, accentuat alli la reobertura del local.
t 2:r76
124".!5
&lJUes
h qual cosa demostra que desapaponent incendi que prenJrué carà.e-.1 sucursal d'Acció Popular.
per una persecuc1ó contra. uns homes
Florins
4'97
4'99
0 11 d'oliva
ter alarmant ja que les flames des.
Esc U<;o
::J:& '60
Es ran gestions per tal de po- acusats d'intelUgents; vegi's el cas
a::soo
-Ha baixat notablement la tem- reix això que en diuen Festes Ma·
80 '60
ao·ao
Cot' Pra¡a
Reus superior la. de dèclmeso, 180 truYren la fin'ca per complet. 'Les pèr· der .formar una agrupació d'Unió So- d. Enste10, Ludwig, etc.
peratura,
el que ens fn témer una jors.
1'86
1 '86
cor. t;Ueques
-Per molts rumors que hem sentit
a 185 pessetes.
dues són de molta consideració 1 la ctalJst."' de Catalunya.
Analitza el règim monàrquic es- lmmedtata i inoportuna entrada a
1'81
1 '83
Cor norueeues
Id id.. 2l fd 1 2
1751189 essa.. no t'Stava assegurada.
1 Ja es hora Que hf?m pensi de tor- panyol 1 consigna despeses que el l'hivern. Amb tot. però, el sol endol- a la nostra ciutat sembla que serà
1'63
1'81
Cor . daneeea
ideni: ·• a. · a graus,
_ S'ha inaugurat, encara que en mar el part1t socialista local. Hi b& tresor destinava a guerra, al Marroc... cel.x: les amargures de la rosada matl- mo!ta la gent que es traslladarà a
properes «Fires t Festes» de la
Id., fluixos, de 5 graus, 163 id.
'~ita escala, les operacions de ·'O- element;s per a formar~lo.
I mentre a.. Treball l Previsió hi de- nenca, pròpia d'aquest període anual. les
veina ciutat de Girona.
,.
- S hn obert _el ~Ió de ball del i d cava una mtuna part de les
Urgell superior de dèc1meso. 180-BS Uir les oltves. Als molins d'oli hm· ~entre Català Hi tema ~ seu dorm~ El1 primer temps de la nostraaltres.
Re-Fa poc que llegirem que al
fd.
bé han començat les tasques de !a cill Per aquesta causa s ban hagut pübllca, dJu que ell trobava massa
F. C. Banyoles se l'havia castigat 1
Tortosa corrent d.e 5 graus. 163 .:1 immediata campanya..
de treure els objectes pertanyen.Ls al lenta l'actuaCió de la democràcia pre barrejada de fets repugnants com ln Federació U havia tret tres punts.
Id.,
!L de 3 graus, 170 fd.
N
t
h
tat
d
centr
ara
tin
c1ausu
~
Quants en té ara el Banyoles de
Id.., superior de 2 graus, 174 td.
ovamen
an es
enune que enc
con ua
~ però que ara veu la gran obra realit-- el que ens ocupa.
Clou la seva dissertació dient que el punts? Un o cap? En aQuest Cam~
Id., extra, de 1 112 graus, 177 id.
cists tres conductors de camions per rat, i els han portat a una altra cam- zada en ésser 1ln.Orreada pels que go-Aragó fi, dèclmeso, 180-185 ic1.
no atenir·se al vigent Codi dé Cir4 bra Tambe la bandera. catalana l la vcrnrn avui dia
seu a.uditon estara conforme amb ell pionat ens sem\.,' a nosa!tres que
REUS
U
culacló.
f1 repubhc~na es~yola pertanyent a.t ¡ S'atura lil com~ntar degudament la en afinnar que després d'un any de el Banyoles no arribarà a rinali..cta.
Preus a- l'engròs del dia 28 d'oc·
Tot els 100 Q"'.J os.
La Secció d'Art del Centre de Centre. ot ~o ~ estat segellat g~ · batn., mes ben dlt, l'immoralitat del silenci forçat els aomes que ara es
-La n1t del dia 27 de l'actual ES
Lectura està activant l'or~tan1tzac16 verna~iva.men~ ~ s espera el dia 9ue I r.èf;im capttahsta que sempre està troben a tes presons per saber com- disparà a l'«Borta dels Frares, un
de.. Com.-urs-Exposlctó de Crisnnt~ms ~r'ta~ ~J:tie 1 ordre de reobrtr 1 es-- Icn~ant flors del mnl com Kreuger, plir la pal aula amb el poble, han formós castell dt focs d'artifici.
' ' l'Q.T ~~IJT
el qual, seçons referències, tindrà
_ Una lntéiativa que ha tingu: el monopolls~ del;s lll.~.Dllus: ma.dame d'anar al carrer 1 els han de substi1... ~
é)l
,.
llroc a la prtmera desena de novem. molta acceptactó és la. de sortejar un Hanau, ~a Jmagmativa; Stavlnskt. tuir per aquests que s'omplen la boca.
b e
voium de «L'Avut, de comorera en· ¡ més gemnl que aquells, però tots de llur pròpia virtut 1 bmts costums,
Es convocat concurs de tras. 1 tre els companys d'aquesta vila. Tot ells cebant--se en la credulitat tnge-- quan només saben assaltar poders
BOQUERIA, 8 • AROLES, 2
El bon comerciant té el
Uat per a la provisió de la vacant I el que es recapti serà destinat a en·¡nua de la massa popular. Aquests per les finestres I especular amb els
de metge del Laboratori de la Llut. grossir la sub&cripció per als empre- aventurers del capital, que acaben interessos del poble.
Camloos, corbate&, calçotets, pijames, preue fnntàstlcs, rutnosoa, per acabar
deure d'anunciar als diaris
Una eixordadora i ltarga ovació de·
ta Antivenèria 1 Antileprosa de Reus sonats.
malament, n'hi ha sempre perquè són
amb quinze 111es totes les existències TRASPASSEM EL LOCAL
è'acord amb les disposicions vigents:
- Per eltments sardanistes de la ; ajudats pels Qui diuen que salvaran mostrà fins on el públic està d'a·
que oel seu :iratne li ofe·
cord amb el que el conferenciant ba
Avui, dimecres. a les deu de Ut vila s'ha organitzat, al pati de les
HumnrutaL.
.
r.lt, tindrà noc al centre de Lec- coles catalanes, un curset teònc pràcAtegeiX que a Espanya n hi ba ctit, acaoant l'acte amb uns mots del
reixen qarantia de difusió
turft. la sessió inaugural del curs tic d'ensenyament de sardanes. cosa també. però de més baix valor. Pro- president del Centre i la venda. d wlS
<!I~
GUARill ELS VOSTRES MALS tn &.cadèmic
1935-36
del seu article, sense pre.__.,
totes tes edats, amb el meu nou prO1 que ha tmgut bona acceptació, puiJI: ''es d'això bo es el cas que està viVint exemplars del llibre «Critica del 6
que !ela molt temps que s'esperava el pals amb un fet escandalós que ht d'octubre.», del propi Mtra.vitlles, i que
cediment 1. ser.se l'Us de medtca-Hom
recorda
que
el
d1a
31
del
que
algú
es
preocupes
d'ensenyar
la
són
barrejedes
fiQUestes
figures
que
el
President
Companys
ha
prologat,
ocupar-se de la seva ideo·
ments tòxtcs. - c onsultor i del Dr. v L. FERRANDIZ - Mlllorca, 'Z36
corrent m~ fineix el termini per a nostra dansa a La jovenalla que puja sempre parlen de moralitat 1 honra- els quals exemplars eren dedicats als
T elèfon 75044 tDemaneu número abans de vlsitar·nos>
poder adquirir les cèdules personals. d 'ambdós sexes.
desa quan tota llur actuació estA sem- posseïdors.
lo gia.
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IURQUtNAòNA1
DEMA, DIJOUS
NIT, ESTRENA
Nous ritmes I
N ous balls !
N oves melodies !
Diversió autènt ica 1
A legria veritat 1
Uúr~Wr .bc

~

EL CINEMA
PRO XIMAMENT

1'vYt Jh/lak

Doll 2utnrtn.

t

!La.marpao
W\ fif.m

de
un. film de

A PROPOSIT DE «IN

CA LIENTE>~

Els ulls negres de Dolors
del Rio
Fou contemplant aquells ulls grans,
lluminosos, obscurs, que un dels argumen~s ~és. afamats d'Hollywood
trobà lDSpJiació fecunda per a. un

després d'haver-la convençuda que
solament ella podia. donar prova. ev1dent que uns ulls negres són capaços de tornar boig un home acfilm.
ceptà, a. condició que li delxéssm
.Els ulls negres de Dolors del Rfo , al seu càrrec ambientar les escenes,

ds.

1efeccionr.

amb la màxima superació
de tots els balls moderns

EL RODt:O

LOS DE MARCOS
Un devessall
de riquesa,
música i dones
boniques
i les
incomparables
"giris" de
Busby Berkeley

Un rei veritablement insòlit
Existeix qui malparla del cinema
perquè és un passatemps, de vegades, que proporciona. un gran a.vor-

CINEMA CATAl UNYA
Quarta setmana

Preguem a tes empreses
que ens envim propaganda que vulouin es·
criure-la en català

.... f11oo~
..~~;ijlíiii"'

SUPERA TOTS ELS EXI TS
DEL CINEM A ESPANYOL

S'apropa l'estrena de «Don
Quintín, el Amargao»

riment. Com en totes les coses, no
manca. quelcom de ventat en aquesta declaració, però també és cert
que, gairebé sempre, no hi ha cap
altre passatemps tan divertit, instruc
tiu i econòmic. S'ha anunciat ja per
a. una data. molt propera l'exhibició
de la. peHicula «Las Cruzadas», grandiós film que farà que el públic s'entusiasmi pel cinema i en el qual
prenen part més de vint artistes d'una fama. universal, entre els quals
cal distingir el gallard Henry Wilcoxon i l'aplaudida ingènua Loretta
Young.
Aquesta pellicula porta. a. la nostra
memòria episodis històrics que varen
tenir gran transcendència i on podem veure com un rei impetuós
menysprea el seu reialme i s'enfronta amb el món sencer per la reina.
del seu cor, la seva. esposa. Berenguela de Navarra.

El film per vosaltres
tan esperat

ment. Això dóna lloc a una série d'escenes còmiques que envolten el film
amb el perfum d'una gràcia netament castissa.
La comicitat 1 l'humor són la base
d'aquest film, l'únic propòsit del qual
és divertir el públic amb Ja. successió
d·escenes sense transcendènCia, en
les quals no es vol resoldre cap més
problema que alleujar l'àniin de l'espectador dc preocupacions i tristeses i oferint-li quadros divertits i
agradables, amb una música fàcJ..l que
gronxa l'esperit amb suavitats dolces
de sencUla musicalitat.
Dolors del Rio ha contribtüt amb
el seu talent, amb el seu art, i sobretot, amb el seus ulls magnífics i esplendorosos, a realçar aquest film,
que gira a l'entorn dels ulls negres
d'una dona. El seu talent com a directora resta plenament demostrat
a les escenes que tenen caràcter purament mexicà. El seu talent com a
artista es fa palpable amb l'exhibició
d'unes danses que ens la presenten
com a ballar1na admirable. La seva.
bellesp, de dona es mostra, una vegada més, en aquest film, en el qual
els seus ulls negres han de tenir tanta vida. 1 tanta. expressió com per a
ésser ells els que dirlgeixin tot el moviment eSCènic de l'obra.

en

Yersió espanyola

GRAN EXIT
al

TIVOI~J
Lloyd Bacon ha sabut dirlgtr aquA...
film sense apartar-se nf un m ......
de l'humor que l'inspira i fa d~:en~
la part còmica del matetx fins car
aquells moments en què la fastuC:
tat de la pre~tació escènica sem·
blava. que haVIa de desterrar-lo
•
«Por unos ojos negrosll és
les millors produccions de Dolors de
Rfo, 1 és, entre totes les que ha r~el
lttzat aquesta gentil actriu la aencaixa millor a les seves 'racul~~
1 al seu tipus d'exòtica. bellesa.

una

UN

VERITABLE

-

EX1T

GEORGE ARLISS

EL DUQUE DE HIERRO

No és un film que reflecteixi la vida de Napoleó
No és un film de guerra. Es la vida del gran Wellington ¡
els seus amors

LES ESTRENES

«BARCAROlA» Al FANTASIO
Realitzador: Gerard Lomprecht. Música: Borgman.
Intèrprets: Gustav Froelich,
Lida Baarova, Willy Birgel,
Hilde Hlldebrand. - Producció UFA. Versió alemanya.

Encara. no s'havia passat per la
terrible prova. de la gran guerra. Encara hi havia motius per a sentir-se
romàntics. Màxim si hom vivia en
aquella Venècia d'ensomni de què
tant ens parlava la literatura barata. Avui, desaparegut aquell romanticisme agut, hom ha arribat 11.
perdre el respecte a aquella ciutat de
les gòndoles, i hom fins i tot ha trobat que les aigües no són pas masso.
oloroses.
Concretem-nos, però, al film. Vivim l'any 1911. En aquell ambient
fortament romàntic tindrà lloc 1''1passionant aventura. Una. aposta. entre «clubmens» de la qual n'eixirà
la. intriga.
Després l'aventura amorosa iniciada. amb petulància i acabada tràgicament per a salvar l'honor d'una
dona..
Dins l'atmosfera en què transcorre,
la història relatada hi enquadra perfectament. El realitzador ja ha procurat en tots moments donar-nos la
sensació de l'època en què ens movíem, ja. que del contrari el film li
hauria fallat. Mercès, doncs, a r amblentació força reeixida. hom se sent
interessat i segueix amb atenció 1~3
incidències de la trama, que, vers el
final, ens procura moments força
emotius.
Amb tot, hi ha, vers la. meitat del
fUm, algunes escenes de caràcter
sentiinental massa. allargassades, cosa que, de totes maneres, no caus~
al conjunt de l'obra un perjudici
massa. sensible.
Gusta.v Froelich porta el seu personatge amb molta. dignitat, amb for
ça s1Inpat1a. En la seva vena. dramàtica Gustav Froelich acompleix amb
encert, tot demostrant-nos ésser tl'l
actor dúctil i intelligent. Lida Baarova, bellfssima, potser una. mica parada, però - encara que el carà.cte::
del seu personatge ho reclama - re~
ta molt discrete..
El públic del Fantàsio rebé favorablement el film.

Dignificant la producció na·
cional amb el propi exemple
FILMOFONO, la nova. editora de
peHicules espanyoles, sent, aquests
dies, la legitima satisfacció d'anar
pas a pas, portant a terme el programa que s'havia imposat, conscient
del moment crític en què es troba
l:t cinematografia. nacional, empesa
pel bon desig del públic i dels empresaris, que exigeixen ja films elaborats seriosament, prenent el cinema pel que veritablement és una importantíssima. indústria ...
Davant la propera estrena de «Don
Quintin el Amarga» que se celebrarà al Palau de la Música, de Ma.drld, en «première>> de gala, FILMoFONO solament espera. el fall de l'inteH.lgent públic madrileny per a. saber si les seves esperances han estat
o no fallades. Després, els altres públics espanyols, no menys inteHigents,
sancionaràn aquest decidit intent de
dignificació de la cinematografia que
suposa «Don Quintin, el AmargaO>> ...

Si hi ha. algun film espanyol que pel seu tema i d'una elevació extraha. desvetllat una expectació fora. del ordinària per la seva. realit.zació. Es
corrent aquest és «Don Quintin, el tracta, doncs, d'un sainet madrileny
amargaO>>. Aquesta. expectació té un adaptat a les exigències clnematogrà.fonament sòlid, té una plena justi- fiques amb aquella frescor, amb aque!lcació. Hom ha dit que aquest film lla. naturalitat narrativa, amb aqueté tot el dinamisme, tota. la. lleuge- lla graciosa flexibilitat de les més
l'esa de desenvolupament, totp, l'es- agradables produccions americanes.
pontaneïtat del film americà. Això Film popular perquè el seu assumpte
Que, per a tots aquells que confien és arrancat de la vida real, té una
amb el cinema nacional i n'esperen gran vibració humana, perquè els seus
grans realitzacions, té una. transcen- tipus són extrets del poble i els seus
dència. evident, no ens mereixerlp, sentiments, les seves joies i les seves
massa crèdit - amb perdó - , si per- alegnes, la seva. parla, ens són favingués exclusivament dels departa- miliars.
ments de propaganda. de les cases edi«Don Quintin, el amargaO>> basat SEGONA SETMANA
tores que solen usar pels seus films en la famosa obra de Carles Arnitota mena de ditiràmbics adjectius ches ens porta, doncs, a un ambient
1 lloances excepcionals. Pel contrari, dins del qual ens hem de trobllr
aquesta opinió prové aquesta. vegada perfectament, i ens ha. de plaure el
dels nostres coH.egues de Madrid que diàleg que no ens és gens estrany,
han tingut el plaer de veure aquest diàleg lleuger, fluid, agradable, curull
film.
de gr!lciosissimes ocurrències adequaEfectivament, Antoni Otero a «Dia- des totes al caràcter de cad tm dels
no de Madrid» diu: «Mai cap pelli- personages, interpretats tots ells amb
cula nacional no ha estat presentada una slncerlt.at extraordinària.
als nostres llenços amb el grau
Filmòfono que és la realitzadora.
de maduresa, amb l'aire europeu i la d"aquesta gran producció nacional, ha
perfecta mesura en el ritme i en les rebut per ella. un sens fi de felicitaescenes que subratllen aquest film .. .>> cians. L'assumpte era certament diRafael Girona diu també, d'«Infor- ficil, 1 per això el seu triomf és més
maciones» estant: «L'estrena al Pa- meritori. Res d'anar a cerc!'l.r matèlau de la Música ha revestit caràc- ria pels nostres films a la producció
ters d'un esdeveniment artístic ino- estrangera. Filmòfono ha volgut doA m és:
blidnblen. Encara diu més Josep Piz- nar-uos un film perfecte, però racialran·o d'«El Sol»: ccDiem én primer ment espanyol I s'ha. abccat a la La mujer triunfa
lloc que aquest film pot ésser jutjat pedrera popular tan pròdiga en tesense benevolences ni crides a. a.- mes que, pel seu C!lràcter, han de
per
quest patriotisme que fica. el cap so- fer vibrar més Intensament el nosJOAN
BLONDELL
ta de l'ala.»
tre públic.
i GLENDA FARRELL
Les opiruons dels companys nostres
«Don Quintin, el amargao» n'és la
.
de premsa de Madrid ens han de , primera prova... Esperem a veure'l
mereixer el crèdit més absolut. Això ben aviat a. la pantalla del Capital
CONTRA EL IMPERIO
ens fa pensar, doncs, que, finalment, per a poder afegir a les moltes rebuDEL CRIMEN
tenim a mà el que pot dir-se ja un des la nostra. felicitació.
es projecta a les 5'20, a l es 8'15
«film» excellent. Un film fet amb
....... 'e- 11
perfectn nn ... ;ñ rt~,
_,...,
~- '"" ·,ul flr
; s.
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Senyoretes!

URQUINAONA

ESTRE
per la rormidable
parella de ball

Senyores!

«LA DAMA DE LAS CAME·
LIAS» AL TIVOLI

..

Arran de la seva estrena en la versió original francesa tinguérem ja
ocasió de parlar d'aquest film distr1burt a Espanya. per J . Cesta. No hem
d'afegir res al que deL'f.àrem dit en
aquella ocasió. Ara ha estat passat
amb caràcter de mitja. estrena, en d~
blatge espanyol, al Teatre Tívoli.
Tot~ els doblatges minven extraordinàriament la vàlua. dels originals. H•">
hem dit manta vegada. Però també
hem de reconèixer que per tractar-se
en aquest cas d'una obra em.in~nt
ment popular, d'una obra pel seu ca-

I

DOLORS DEL RIO

Víctor 1\lae Larlen i Hargot Gralla.
me, principals intèrprets del fi1lp
<CEl Delator••, de pròxima estrena.

ràct.er adreçada al gros públlc, per.
meten a. aquest una perfecta. comprensió del que parlen els persona~
ges, n'obté d'ell una més prfunda
compenetració.
Ent,re aquest públic el seu èxit era
indiscutit;,
JOSEP SAGRE

«El delator» s'estrenarà
pròximament
La. realització cinematogràfica «El
Delator», magnífic film americà que
s'estrenarà properament, és una de
les obres més valuoses del cinema.
Victor Mac Laglen ha. estat reconegut sempre com Ull deis més grans
artistes del cinema. La seva figura
de colós i el seu art tenen el caire
d'alta. escola. Victor Mac Laglen és
indubtablement una de les valors
més autèntiques del cinema ianqui.
Un dels intèrprets al qual es deuen
nombrosos èxits.
Aquesta vegada Victor Mac Laglen
interpreta, en «El Del~J.tor», el gegant
Gypo, un dels més destacats revolu·
cionaris irlandesos. El fet d'haver
traït el seu millor amic 1 l'haver-lo
delatat, el converteix eil el traïdor
més gran de les mes revolucionàries
1, al voltant d'aquest assumpte violent 1 tenebrós, sota. Ja boira de Du·
blín, «El Delator» es desenvolup~
amb una nitidesa i amb una pulcntud extraordinàries. L'obra de uam
O'Flaherty, el seu autor, en cinema
té vibracions meravelloses que John
Ford, el seu director, les ha sabut
plasmar perfectament.
Debuta en «El Delatau Ja ramosa
estrella anglesa Margat Grahame, 1
és secw1dada. per Heatber Angel 1
per Preston Foster. «El Delator» éll
restrena que apareixerà d'ací a poC,
temps en un esplèndid cinema de Ja
nostra ciutat.

Avui, nit, e s tren a

en dos momcnls del film •Por unos oJoa ne,ros• (•In cauente•). Aquest fUm
de Warner Bros, el Teurem properament a l'Urquinaona

van ésser, ~ones, inconscientment, els que es desenrotllen a Agua Caliente
autors de 1 argument de la cinta que la ciutat pàtrif.l. de Dolors
'
més tard,~lla mateixa-qui ho hauria 1 Dolors del Rio obtingué el consentipogut obudar?- hana de prctagonit- ment t totes les escenes que es desenzar. I van ésser ells els que donaren rotllen a la. ciutat mexicana han es~1 Utol al film: «Por unos ojos ne- tat dirigides per ella per tal de dogros».
nar-:es-hi color i vida netament UQuan Lloyd Bacon hagué llegit rar- pics.
.
gument i estudiat els seus detalls i
Agua Cahente és una pet1ta. c!utat
.acceptat. la direcc!ó per creure que es fronterera on•. a causa. de la bo~ança
tractava de quelcom excepcional que i de la salubntat de les seves a1gües,
podia donar lloc a una cinta nova s'ha aLxccat un balnean magnífic al
1 ~- Pcctacular, manifestà la se\'a opi- qual lú van centena~ de forasters
nió definitiva 1 absoluta·
t gent de tots els paisos, i formen
,
•
,
una massa abigarrada i plena de co, -M encarrego de la. dlrecc1ó d a- lor que es confon amb eLs habitants
quest film sempre que s1gui Dolors del poble, que conser~·en encara llurs
del ~io. la seva protagonista.
vells costums colonials Dolors del
.Nm~ no s'oposà a aquest desig per- Rio ha. sabut donar una idea exacta
GUè to,s , ya!l creur~ que era Dolors del que és r.quella població 1 no ha
:!lél_Rfo 1umca .actnu que podia pro- perdonat detall per a donar major
~mt.zar un film im-pirat en la be- relleu a l'ambient et1 que el seu film
U~ d un ulls negres.
s'ha de desenrotllar, 1 arriba fins a
L unlca que es mostrà astorada 1 destacar la gasiverin deLs habitants
de~ncertada per relcccló fou . la d'aquella ciutat que, acostumats a
propta Dolors del Rio que. obnnt oir parlar l'anglès com !a seva pròp1a
molt aquelLs gran.; ulls de foc. afir- llengua, no mostren el seu coneueavi:lt I mà que no comprenia ¡xr què l'es- ment de la llengua fms que sc"ls
collien a ella havent-hi tante.<; artis- dóna una es trena que consideren
tes que podien realitzar In tasca. I prou per a d< s-;etllar el seu entml-

L'única peHícula que pels sem
m è rits extraordinaris ba meres·
cut l' alt honor d'ésser presentada
pel POLO JOCKEY CLUB DE

CATALUNYA

.la teniu diari.de la nit: ULTIMA DORA

;.
~1
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classe• sobra

El treball de l'obrer exigeíx quasi continuament la màxima tensió dels muscles.
·Això ocasiona sovint dolors musculars,
d'espatlla i ronyons.
El LLAPIS TERMOSAN és el més pràctic
i el més eficaç: per a suprimir quasi ins·
tantàniament qualsevol dolor muscular.
Es porta còmodament a la butxaca, tenint~
lo així sempre a mà. A més, és també
insustituible per a lliurar-se dels dolors
d'origen reumàtic, ciàtic i
neuràlgic. Per a fer desapareixer els dolors dels cops i
torçades no hi ha res més pràc~
tic i eficaç: 1 no irrita, no embruta, no hi mal olor 1 en una
paraula, és net, eficaç: i pràctic.
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la humanitat

Dimecres, 30 d'octubre del 1935

l a situació al f ront

~o~re

SE RVAND MEANA,
capità d'Aviació

L'AVIACIO SOBRE LA ME·
DITERRANIA
Com que són de capital interis
per a Anglaterra les comunicacions
entre la Metròpoli i els seus domi~
nis i assegurats els enllaços, amb
les bases angleses de Gibraltar, les
iUes de M!llta i Xipré i el Canal de
Suez, el centre de la politica naval
de l'Imperi Britdnic és actualment
el mar interior de la Mediterrània.

¡a:O,

En aquest mar tota activitat naval

...

forçosament ha d'ésser advertida
des de l'aire car les seves zones queden dintre del radi d'acció dels a-

a la dreta no hi ha hagut altres elements de brega. llUe
de l'Action Française, la República no corrfa cap perUl. Els Cam tll
du Roi són capaços de provocar aldarulls t de realit~r actes isolats ~
dàcia. Alló que no tenen nt han tingut, ni tindran mai, és el mttjd d?.v.Mentre

vions nwderns.

Punta Carbonara, Cap Bou, defensaria totes le3 derrotes que vinguin
de la Mediterrània occidental t. central i del Canal de Tunis-Trapari;
la tercera linia d'avions t vaixells
garantiex l'Estat de Messina vigilant des de Cap Spartivento fins a
Augusta t. per Ultim dejensa el canal
d'Otranto assegurant per mar i aire
paraU l de Santa Maria de Lenze
t. la part cap Rtzzuto-Prevessa per.
què abasti el goll de Tarento.
A la mar Mediterrània havía 1 e
jugar-se la darrera cartn italiana
del conjlicte promogut pels feixistes
en la seva injusta invasió d'Abissínia.
Molta aigua hi ha en aquesta mar
i el que hi ha pitjor per a Mussolini
3ón massa vatxells i avions anglelOS. Ha arribat l'hora de treure d
poble itatid del mal pas en què s'ha
posat el seu dictador, en l'aventura
de la conquesta d'Etiopia.
EL COMUNICAT NUMP.·
RO JO
En el dia d'ahtr 1Z.è aniversari
de la marxa sobre Roma, les torces
italianes han rebut les ordres relatives per a prendre l'ofensiva en els
trons nord i sud, però també els abissinis tenen l'ordre del Negua de no
deixar-los passar. Ja veurem qut
Zes pot complir millor aquestes ordres/I Per endavant podem assegu·
rar que els Ualians començaran l'avançament pel Nord sortint de la
línia Akxum-Adua-Adigrat f procuTaran avançar primer l'ala dreta,
(que és la que tenen més amenaçada) damunt del riu Ferfs Mai i ia
presa d' Adi-Neta.c per part dels ita·
lians -no ocupat pels abissinispartint de. Samarata cinforma la
direcció de la marxa. El propòsit
consisteix a arrenglerar el front
=tmb les columnes de Maravigua t
Santtn. L'objECtiu principal esta ben
clar: realtlzar la untó de les tropes
(lUt operen des de la Somali a amb
les que vénen de l'Eritrea. El que
no és tan clar é& que ho acome.
guet.rin. Ai.:tó està Josc. molt tosc t.
,~l
n1olt d¡fM •
Les o-peracionl en el Nord hauran
d'efectuar-se a la regió de Tambieu,
QUe separa Adua de Makalle, la mt!ta
del8 italians, situada aquesta població en un dels Indrets mél acciden.
ta ts d'Etiopia. Tots els cims de l~s
muntanyes seran aferrissad4ment
defensats pel8 guerrers de l'Emperactor Aquests nombrosos cims doml·
.
•
ne1t perJec..ament els tru camins
q~ ~ des d'Adigrat i d'Adua t•an a
M okalle, rut e• precise• per als lt~
liau en la ,eva marxa obligada i
encara suposant que batessin f conouistessin Makalle els mancaria
•
taltar 1W meny1 que el 17U110T ol»·
tahle cte la campatJJia: apoderar-se
de le1 posietom abi&Stnies de l'Ambli·
Ala.gi;- !!J tres mil quatre-cent.! metres d'furària. que pritut el pas t11

ez
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Els republicans d'aci que hagin llegit les ressenyes del e
dical que s'ha celebrat a França, hauran &enttt ben sovint l~nuré~ R«comprovar que la qüestió cabdal d¡.reutida, la qüestió de la d~ 4t
la RepúbliCa, é1 en el tons la mateixa qüestió que ht ha plante¿.:"'• <le
panya, encara que algunes circumstdncies 8iguin diferents ençd ~ a Er.
dels Pireneus.
enU4
La República francesa es troba temps ha sota l'amenaça d
gan.itzacions militaritzades, entre les quals és la més ímportante ~& or.
«Creus de Foc». Aquestes organitzactons són les que van intenta
del.J
6 de febrer de l'any passat, el cop contra la cambra de diputau r, el dic¡
va produir topades sagna11ts. Els procediments i el llenguatge cÍ· COp que
forces essent facciosos, l'esquenisme jrancés té tota la raó en ?estel
al Govern que els sigui aplicada la llei t que S'arribi fins a disso:::anar
Es intolerable, en efecte, que el coronel La Rocque, al capdava~e.ze,,
la seva gent armada¡ unitonnada j enquadrada, declari que tm t _de
per la violència l'establiment d'un Govern d'esquerra, àdhuc en ~dtrfl
que aquest comptés amb una ma1oria parlamentària t tingués 4
caa
una victòria electoral.
leK
Si aquest vet e:xtraconstituclonal prevalgués, La Rocque haun
mençat de Jet l'exercici de la dictadura.
a co.

litar f A~inínia

Anglaterra per a cobrir totes les
missions de la seva aeronàutica ha
establert en aigües del Mare Nosw
trum els següents vaixells portaavions: L'1cllermes», d'Jl.OOO tones,
per a vtnt aparells; l'«Eagle», de
23.000 tones, per a 26 aparells; el
«FuriouSJ, de 19.300 tones, per a 21,
el ccCorageUSJJ, de 16.500 tones, per
a 30 avions i el «Glortous», de18.600,
per a 30 aparells. St a aquesta aviació hi sumem l'aeronàutica embarcada a borà dels navilis de guerra
que disposen à'hidros que es llancen amb catapulta, i tenim a més
en. compte la quantitat d'esquadrPtes de què pot comptar el Regne
Unit, en situar-les a les seves postclons, podem assegurar que l'Civiació britànica a la Mediterrània té
torces aèries més que suficients per
a atendre els serveis d'observació,
seguretat de les esquadres, vigildncia de costes i estrets, defensa de
submarins, recerca de cam12s de mines, bombardeigs de vaixells i altre!
objectius.
L'aviació militar i l'aerondutica
naval anglesa han dividit la Medf...
terràuí:z en sectors, i han assolit f:.l
domini de l'aire sobre els següents
espais repartits: Estret de Gibraltar des de Tarifa, lfnia AlmeriaSevilla, d'Eivissa al Cap de Sant
Antoni, línia M ad-Boques de Bonija..
cio costa del Llenguadoc, Costa Argelina, Cap de Matapar, costa egíPcia, 1nar Jonic, mar de Marmara que
comunica a l'arxiptlag per l'Estret
deh Dardanels t. amb el mar Negre
pel Bosfor i mar Egeu, aquests sectors corresponen als grups d'avions
t. esquadres isolades en relació a la
cooperació aèria naval.
Itàlia que a despit de posseir una
potent esquadra aèria, no ignora que
li seria impossible dominar a la Me·
d~terràda, ha dirigit la seva pOlfttca
cèria solament a la defensa dels
seus territoris, especialment de la
pentnsula italiana i ha organitzat
la seva a~:~..;:~ó i esquadres en u11a
torma que a conttnuació exposem:
Primera línfa, avions, vaixells i mines entre les ltnies Higeres i la de
Sant Pere Como, afxt mateix tota
la costa Sarda; segona, línia entre
Sardenya i Stcilia (130 milles) esquadra naval t avions sobre la df..
recció Cap Cardonare-Marsala i
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La defensa -de la República

la [arta mi-

per

Barcelona -

tentar un veritable moviment subversiu.
u¡,..
Peró la constitució, en els Ultims temps, de lligues paramilitars a b
extenses ramificacions, amb complicitats nombroses, amb el concu;, ;
lements tècnics i financers t amb un considerable rnatertal, ta PDS3íb~·
d'aprofitar una avinentesa per a la provatura del cop de torça.
e
Aquestes lligues, com ha dit Daladier, no poden enderrocar la Repa.
blica; peró poden provocar la guerra civU, i això ja és prou í massa pe
a procedir legalment contra elles. I com que els recents decrets del G '
vern Laval són insujicients per a combatre les lligues faccioses, el Coo.
grés Radical~ per unanimitat, ha encarregat als representants parlame n.
taris del partit que extgei.xin al Govern, a tota pressa, l'adopció de
mesures més ejicaces. i els ha invitats ca subordinar la participació
0
sosteniment governamental del 11artit a la preocupació primordial de 1
tolerar més una agitació violenta incompatible amb el règim mateLt.a
Pierre Lava! ha rebut, doncs, un avfs en tota forma pel que toca
1
la seva polftica intertor.

nCV:

:o

1

Una interessantlssima fotografia dels carros d'assalt italians travessant un bosc de cactus a la zona nord d'Ablsslnla
(Foto. Sànchez • Català)
direcció al Sud sobre el carni de
Ara bé, a nosaltres no ens enga.
tot això _després de passar
nyu, perquè ia hem descobert que
massts de Sermteu, a l'Oest de Ma- ... , tot el contrari: Què vol, peró, que
kalle sobre la vora esquerra del nu no pot... està clar/

Bessi~,

f.l(

Tacassé.
A l'Ogaden, del primer impuls sols

han aconseguit que avanet un J.ic
el Cos d'Exèrcit del centre del front,
q~e mana el general italià Per~io
- .
BtzaZt, el qual ha ~estacat en ava_ntguarda el grup Dtamant de camt.ses
negres. Per la part d'Aoussa els
etiaps es concentren sobre el desert
d'aquesta regió. Bona sorpresa espera als italians des de la part conttgua a la zona dels Danakils/1
Perdut ja per Itàlia el plet polític
i militar de l'Africa Oriental, pretén amb aquesta ofensiva teatral
salvar el presttgt moral de les arm.es
italianes donant la sensació exterior de la seva gran potè11cia t en
cercar després d'un èxit Jtctici, una
solució airosa pe. les vies de la diplomàcia, vol Jer creure que pot,
peró que 1zo vol la guerra.

El
t
I
d
I
d
s
empora
s
e
s
arrers d'tes
I

Hamburg, 29. - El vtolent tempoQUE PASSARA? ral que durant les darreres setma·
El que passarà ja es veu. Els ita- nes ha ocasionat tants estralls a les
lians estan disposats a cercar per cost~s del mar de~ Nord i del mar
mitjà de la di'"lomàcia la solucio Bàltlc, ha ocaslonat també "gra~
,.
nombre de victimes entre els manmés convenient que es pugui estal- ners alemanys. Segons les últimes xiviar als ejectes del seu jracds guer. fres oficials, han trobat la morL 66
rer inevitable.
homes que navegaven com a tripuEl proposen (com a darrer núme. lants en els diversos vaixells que el
ro de programa) representar la tar. temporal va esfonsar.
sa. mtlitar d'un aparatós avançament
exhibicionista el dia de l'aniversari
ESTRALLS ENORMES AL
de la marxa feixista sobre Roma •
JAPO
amb aquest èxit teatral ens voldran
Tokio, 29. - Segons dades oficials
ter creure que poden, peró que no d"\Ut1ma hora, el formidable tem¡xr
volen. Nosaltres sabem molt bé que ral de vent 1 aigua que va caure soés tot eZ contrari: que volen, però bre el Japó el diumenge, va causar
enormes danys materials 1 algunes
que no poden.

perquè s'han perdut les collites 1
molts caps de bestiar.
Puerto Prlnclpe <Illa de Haltl, Les ds.rrees dades oficials sobre la
catàstrofe que va ocasionar el temporal, són realment esgarrifoses.
El nombre de victimes ascendeix a
prop de dos mil I les perdues ultra1-'o.t..,.,cn cte dos milions de dòlars. El
cicló 1 les inundacions han causat la
destrucció de centenars de cases.

Ramon Frontera en
llibertat

victlmes.
Ahir a la tarda, després d'baver
Només a Tok.io varen quedar inun- estat empresonat 40 dies. fou allibe·
dades
31.577
cases
i
a
Nagoga,
altres
(Retirada de la nostra edició anrat el nostre amic Ramon Frontera,
15.000.
terior per excés d'original)
Les noticies dels mals ocasionats que fou alcalde popular de l'Hospipel temporal en la. resta del pats es talet.
Ja que no ens fou possible comunicar als nostres lec·tors el seu empresonament, donem avui, amb gol¡,
~~~s~ ~or~~~ed' ~~~~ IE~n ~:i~: la nova del seu alUberament.
taren 53 de ferides.
(Prohibida la reproducció)

El NOU GOVERNADOR INTERI PARLA DE LA CENSURA I ~E!ri~::~::~~:~rf¿~~ ~~:vt~t
DE l'ORDRE PUBUC. • lA CENSURA SERA EXERCIDA
PER UN FISCAL • ¿QUE FARAN ELS GESTORS DE .
MES DE DUES NUL
CRONICA DE PARIS
TUIES A DAITI
l'AJUNTAMENT?
VI~

El nou Governador general, mte~ rers Lemps -segons ell-, excepció
ri, senyor Eduard Alonso, c;'mstaYà J feta de les qUcsttons internacionals
ahir al despatx de la Presidència i o d'atacs J.>ersonals que.. puguin fer- ~
rebé nombroses visites, la majoria de se a autontats constttmdes.
caràcter protocolart
-No hi ha motiu d'alarma en a·
El general de la Guè.rctia civil, el quest sentit -afegt-, tota veg3:da
Comandant militar de la Divisió, Co- que seguirà. gairebé igual q~e fms
mandant de Marina, Secretal'i gene- ara 1, repeteiXo, amb un esper1t benèral del Govern civil, Alcalde acctden.- vol.
tal gestor, etc.
A migdia. el senyor Alonso, tal com
El senyor Eduard A'on
havia promès,
rebé els periodiStes ¡
• •
els digué per endavant que no tenia.
d
t
I
cap noticia d'interés per a la publiso ecre a e seu no·

-

-Ja és sabut -ategl-, que ahlr

a la tarda valg possessionar-me dels

càrrecs de Governador general dP
Catalunya 1 president de la Generalitat. Aquest matí, m'ha estat presentat pels respectius consellers, el personal d'oficines amb inftormes molt
lauda toris.
He rebut nombroses visites, entre
les quals cal comptar la del General
de la Divisió per assegurar-me que
està al costat de la nostra. autoritat
per tal de garantir el manteniment
de l'ordre públic. Sortosament no
passa res a. la població. Adhuc les
manifestacions anunciades per ahir
vespre no arribaren a orgarútzar-se.
Després, el Sr. Alonso a~abentà
e!s periodistes de la marxa de léS
negociacions que es portaven e. ter·
me a Madrid per tal de deixar resolta.
la crisi ministerial que s'havia produït a la reunió del Consell. Digué
que rebia noticies directament de
Madrid.
Un repòrter preguntà al senyor A·
lonso, si havia ratificat la confiança als gestors de l'Ajuntament- de
Barcelona i el Governador responguê
afirmativament.
-Es que sembla que cUmiteixen ...
-insistf un periodista.
-Això és una mica prematur. Les
noticies que Jo tinc són que no tenen
pressa per a. fer-ho. Cal que tot continuï com fins ara, 1 encara més per
la situació delicada que porta una
criSi de Govern.

Puerto Prlnclpe, 29. A conseqilència de les inundacions ocas10·
nades per l'huracà i les pluges han
quedat sense allotjament uns Ío.ooo
camperols de les regions de Jeremie
i Jacmel.
Com que les aigües han pujat més
de quatre metres del nivell nonnal,
uJguus pobles han quedat d~vRstats.
Això explica QUC hi bagt bagt1t dos
mil morts.
La magnitud de les Inundacions
s'ha. pogut comprovar en restablir-l!e
les comunicacions amb els dlctrictes

menamen t"I ra t"f'
I ICa e~ ~-Els danys materials són enormes,
nomenament dels ges1 he ratificat en llurs respectives detors

El «Butlletí O!lclab publicà en 1&
seva edició d'ahir, el següent decret:
«Decretat pel Govern de la República la cessació de l'Excm. Sr. Joan
Pich 1 Pon en el seu càrrec de Governador general interi de Catalunya,
President de la Generalitat, l el lliurpment de les seves funcions a la
PresidènCia de l'Audiència Territ<;
rial de Barcelona, he pres posse~10
en aquesta data de l'esmentat càrrec

legacions els senyors: Lhús Duran 1
Ventosa, Joan Vallès t Pujals. Dr.
PE're Huguet t Puigderrajols, Raül
Rovlralta I Astoul, Alfred Sedó I Peris-Menchete., Fèlix Escalas i Chameni, Lluts Jover 1 Nunell, Angel
Torrents 1 Dalmau, i Josep Lluico de
Prat i de Lezcano, que integren el
Consell Executiu de la Generalitat
de Catalunya.»
Barcelona, 28 d'octubre, del 1935.Eduard Alonso.»

l'a~~em~lea ra~i[al
~ la re[eua ó'una
~Olll[ÏÓ
(Del nostre corresponsal especial Josep Tomàs i Piera)
Les dificultats 1 esdeveniments
s'han repetit pròdigament dins ia
hlstòrta del Partit radica! a través
dels seus 32 congressos. Propis i èS·
tranys, en vigilies do les reunions,
han estès paperetes de defunció 1 davant moments que semblaven insuperables, l'hora suprema, final, del
radicalisme francès era anunciada.
Enmig, però, de divergències, ruptures i greus errors, a les acaballes

•••

Havem dit que l'Act1on Française no és U1l perill per a la Repúbl(.
ca. Però cal aJegtr que els seus mètodes i les seves campanyes Bón un e~
vergonya, 1l0 solament per a la República, ans encara per a la Cívtlitat,
I per molt gran que hagi d'ésser i sigui a França la llibertat ct'intprem,.
ta, és excessiu que cada dia l'órgan del partit monàrquic, amb la stgna.
tura de Charles Maurras, amenaci de mort els més assenyalats home.s de
les esquerres.
¿Qui gosaria a creure, si no ho veiés, que Maurras ha redGctat UI&
uAppel nominal des parlamentalres maçons qui veulent la guerre. comme
en 1792, i que à'aquest escrit de toll, on figura una llista de 140 nom8
ha estat tet un tiratge de mtlions d'exemplars que són públicament re:
partits per França?
Ara elt reaccionaris francesos no s'acontenten, com l'any 1914, amb
la mort d'un home, que alesl¡ores tou el gloriós Jaut~s. Ara preparen una
Saint-Barthélemy republicana. Amb el seu estil cada vegada més ma..
nicomtal, Maurras escriu coses com aquesta: «Amenaçant de mort tls
cent-Quaranta, salvareu la pau del món. Posant-los sota el mentó el re.
vòlver~ la ptstola, el ganivet de cuina, defenseu França, assegureu lo
pauJJ Heu-vos ací un paràgraf tan tràgic com fiTOtesc.
No és estrany que davant la doble amenaça del cop de torça t dl
l'assassinat, les esquerres franceses estrenyin llurs rengles per a la de.
tensa de la República, t. es produeixi, segons la frase de Daladier, fa
unió del Tercer-estat i del Proletariat. Aquesta unió, remarcà el polltlc
francès, ha dut les autèntiques victòries republicanes de la història. Al
contrari~ la desunió ha dut, a França, Tenntdor, Brumari t els imperis
napoleònics que acabaren en els desastres de Waterloo i de Sedan, 1. o
Espanya, ha dut el 19 de novembre del Z93S.
Per la defenSa de la Rept~blica cal refer la untó tnveucible dels re.
publicans esquerristes t. els obrers.
A. ROVIRA 1 VIRGILI
de t<>ts els Congressos, els artl!exs havia fet les següents declarac1on5!

del Partit han pogut. trobar la [ór- «Estem a les ordres de la Societat de
mula oportunista que feia deposar le~ Nacions, t1t ço que ens demana·
rà, nosaltres ho executarem Jo. tal
volta roc el més caracteritzat per 1
du-ho. Recordo, en efecte, que ara a
onze anys., en 1924, a. Ginebra, 10
valg proposar el protocol. I heus ad
que el Codi entra en joc. Les san·
cions reclamades en nom de l'arb1·
tratgc juguen contra l'agressor».
Resta un punt sub-Judlce d'una un
portància cabdal: l'actitud deJ Partit prop de Laval 1 la polltica a rer
pel desarmament j dissolució de les
lligues faccioses. Simultàniament
amb el Congré~. el ministeri Laval
ha donat un decret lnterdint la for·
macló de partides sedicioses. la Ilo
nenço. d'armes t tes associaCions UU·
cites. Daladier va dir a Ja Comissi~
que considerava el decoret ridícul 1 !•
!IERRIOT
nuperant i una burda. maniobra; 3QU8
tendèç.cies i posicions extremes en tes paraules donaren lloc al conegut
pro de la unitat de l'Agrupac16.
incident amb Herriot.
Nuvolades negres han precedit 1
S'ha reprès la discussió del tema
cobreixen encara les deliberacions de defensa de la lllbertat 1 de 11
la. Sala Wagram. Després de dues democr;..cia, el partit radical es deU
sessions no es d1bu1xa. encara lW:\ a la lluita antifeixista. Es farà 1m
solució determinada.
report per tal de garantir l'aEs dóna sols com a viable Wla Eo- plicació del decret i assegurar reti·
lució ent<>rn d'Herriot. Derrlot càcla. Serà un ultimàtum a Lal'lli7
uneix el màxim de voluntats, el -ieU Es repetirà el cop d'Angers?
prestigi dins el Partit, és lncon·
Cbautemps ra el paper de conc!·
testable; la unló del Partit és dificil llador a la recerca d'una. solució que
que pugui mantenir-se fora de la pugui ésser aprovada per unanimltat,
seva direcció. El seu discurs del di- dins la qual, tot mantenint les restr·
vendres, de resposta al report de ves doctrinals del Partit i els eorn·
politica exterior de Pal BasUd, fou promisos d'acció conjunta amb lel
acollit amb aplaudiments delirants. eEquerres contra. el feixisme, no ohll·
L'Assemblea, en totes les ocasions gut els miWstres radicals a. aband&
que s'han presentat, en el transcurs nar Laval.
de les dues sessions. ha volgut re- 1

I

::r~al~~:~~~a~o::: u:::::~¡ ~enI al~

convèncer Hemot; el seu criteri
contrari a la reelecció, exposat lll
COmitè executiu, és mantingut amb
(<lta fermesa, després de l'Incident
amb Daladier.
Aquest incident, l'Uulc cos a ros
La censura de Premsa
dels
~~~ Eduar~. ocorregué com n
L'oficina. de Premsa de la Geneconsequèncla de la discussió enrallta.t de catalunya facilità als petom del d~et-suara pttbhcat-conriodistes una nota redactada. en els
tra les Lligues Armades.
següents termes:
Totes les lncidêncJes personals, pre«EE Governador General de Catalunya, senyor Eduard Alonso, ha d.is.
sickncials a la fi, responen a l'autoposat que des d·aquesta data el ser·
anàlisi que ~tà rent el Congrés dc
vel de Censura de Premsa sigui e-les ~Ibllitats del programa { de
xereit pels mateixos funcionaris de
1a re alita t politlea o obra a fer. Cal
Governació Que el portaven a cap
cercar l'actitu~ a prendre 1 l'home
abans de la disposició del seu a.nteque ha de realitzar-la..
cessor.»
Un punt pot considerar-se com 1.
Els repòrters preguntaren ~ ~
sunclentment deliberat: la. pollUca
~or Eduard Alonso, s1 això volia ~gexterior. L'Assemb~ea s'ba. manUesnüicar que la censura. seria exerc.~da
novament per militars.
tat, d'una manera que no dóna lloc
-.
-No seran militars els encarregats
a
dubtes, contra la guerra impenade la censura - respongué -, sinó
~ta d'agressió, i manté el respecte
que bo seran els funcionaris de l'an·
•
als pactes I l'adhesió a Ginebra.
tic Go\'ern civiL
Herriot. ha clos el debat de pohtica
-1 qwnes mclicaclons seguiran?
Internacional amb un discurs admi·
--8egUiran les meves tncucacmns 1
hi tindrà intervenció un empleat del A tots els ICIIIICII lft11)0rtants d'Acidis
Abeba u cons truelxen abrics subterranis ae ~revenJió contn la .,..., rabie, que fou acollit amb w1a gran
Mlnist.eri fiscal
slbilltal d'una agrOHto aèria Italiana. A I& foto, les obres que els lndlgenes efectuen a.Js baixos de l'Hotel ovació. Per a nosaltres, francesos-diA preguntes dels periodistes, el segué Herriot,-l'estar al costat de Ja
Europa d 'A ddtl Allebl
nyor Alonso a.ssegurà que la censura
Societat de les Nacions és un deure
seguiria benèvola com en aquests dar·
(Foto. Keystone>
I un honor. Jo, abans del Congres,

I

Cata là, el diar i
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COMUNICACIOfJS
.

telegri'

S han tramès els srgücnl-S
m;stionora.ble Lluis companys 1
sellers.-Puerto S:lnta Mana· ~

con·

s:Jo-

Càdiz.-Coralment tran.smet.elil
tació fervent motiu reobertura
ventut Rcpublicaua» UeidaJ Pr.oalHonorable Ventura Gassol~sltrtl
-Cartagena.- Pensant ~~ •8.. -0 fetus trame~m de tot cor ~u~ t'~t ¡uvent motiu reobertura cJoveo
publicana» Llelda.J
'rlEl ccentre Republlri de ~~· fi.
cursades pels senyors A. cent.~·
Colell, ha. tramés uci."S car; pucf"
mes cartes als nostre ll~~en':'l. 'f;llll•
to de Santa Maria i ~~Tr.o.lt cOlO"
b.3 s'ha. cursat una alera ~~òtandr6
Uva per o.ls amics Eucem .._,..
d~
1 companys que completxt:n ca:l
na a PamPlona.

GIRQN

A

.
(r8SliJldJI!'I' 1
Ahir al mJ~a d~uesta c1ut,j~
la Jèr~ó ~lumà dels aostrtS ~ut
~pr~6nats, les Jun~ Jel ~ Al
d'Unió ~publlcana l Jovetl
publicans d'aquesta clotat.
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