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EL TEMPS. -

A catalunya el cel està gairebé oobert per tot el

pa fs, llevat per la vall de Ribes, Urgellet I Conca de Tremp.

an

Els ven ts són fluix os del sector Sud o en calma.
Temperatures ext remes : MàXima, 25 graus a Bagur. mlnima, !2

graus sota zerO a Ransoll .

Barcelona, dissabte, 1 do novembra del 1935
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RECORD I FIDELITAT POPULAR

Flors ala tomba del primer President
Una gran multitud desfila aquestS
dies davant les sepultures de Fran-

cesc Macià
Ahir, amb motiu de la tradicional

diada de Totsants, els cementírif. de
la. nostra ciutat es veieren concorre·
gudissimS. Tot el que correntme~t
é'"• fl\lletu d 1 soledat, ahir era moVIment 1 bullici. Això no suposa una
,
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alegria, sinó que

les tombes semblaven ahir més severes, com si la. presència dels visitants !és més acusada la fredcr de
les lloses.
A la Rambla gairebé s'esgotaren
totes les flors de les parades. Llàstima que, quan la Rambla adquireix
Ja màxima vivacitat, totes les grans
corones i paneres vagin destinades
a l'homenatge trist, a gent que ja
no és entre nosaltres.

De tots els punts de la ciutat es
da. que anava a portar un mmell de
veieren cotxes plens de gent endolaflors als morts de la fanúlia. D'altres,
dirigien l'homenatge a la gent Ulustre de casa nostra, les f'\espulles dels
quals són als nostres cementiris. Taxis autobusos, tramvies, es veieren
plénisslms duranLa tot el dta.
AL CEMENTIRI NOU
El Cementiri del Sud-oest, vulgar-

ment anomenat Cementiri Nou, registrà potser el major nombre dc visites. La maJoria de les t<'mbes, algunes d'elles veritables obres arquitectòniques, quedaven colgades de
flors. Durant tot el mati 1 primeres

hores de la tarda, la. desfilada. no va
minvar ni un moment. Els visitants
eren degudament atesos pels serveis
extraordinaris de mossos que s'havien muntat. Aquests serveis fWlcionaren tot el dia amb conspecta normalitat, sota la direcció de l'Administrador del Cementiri, senyor Sal·
va tella.
DAVANT LA TOl\UIA
FRANCESC ~IAC IA

DE

La tomba de Francesc Macià fou
de les més visitades. Tal com
s'ha viSt en nombroses ocasions, el
poble no oblida en el més mfiÚ!Il el
qui fou, dwant tant de temps, el
seu capdavanter t guiador. La tomba
tma

~
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els patriotes morts

cUls que es pogueren fer, unes dotze
mil persones desfilaren per la plaça
de la Fe. Hi havia representació de
tots ela centres d'esquerra de cata·
lunya, últimament reoberts 1 de nom·
broses entitats culturals 1 polltlques.
La tomba de Jaume Compte també rebé moltissims homenatges, aixl
com les de tots els republicans nacionalistes caiguts en la lluita. Molts
particUlars que anaren al cementiri
per a diposttar flors a les tombes
de familiars. tingueren el gest deli·
cat de separar unes quantes branques
per aquests patriotes que perderen 1a
vlda per la defensa de la pàtria. Es
regtstarar~o:n escenes de pre!Jcna lm·
pressió.

un catalanista de debò, ta temps
que va negar les .tubvenciom a colònies i cantines escolars que IOlltcltaren alguns Ajuntaments, «No
havent-hi oonstgnactó no es 'J)odrà
-sentint-ho molt - concedir cap
aubvenci6.» ConseqU~ncia d'aquest
retús del senvor Duran, els Ajuntaments Buprfmiren despeses de
cantines escolart t limitaren les
places de les colònfe.t escolars.
En canvi. d'un o altre lloc, l'han
concedit subvencions i... ¿d'on es
treuen els diners per a la gran
«batalla» del Carnet electoral, no
havent estat prevtst en el preuu..
post?
Per a tot el que stgut cpolftfca»
fa hi ha manera de jer tramterèncie.s o de trobar partides. Per a
les oolònies i car4ines t per a certs
Ateneus l'aixeta elt& ben tancada.
Duran i Ventosa ts un detzeble
de ·~rat de la Riba/

tumat cia ho vaig dir». El periodista escrivia ahtr que <I Partit
Radical teta nosa a la República
per la seva situació política. Però ...
ni esclatant-li als nassos tot un
ater. no dedica al part!t, al qual
canta les absoltes, cap d'aquells
mots que, dfa per altre, dedicava
a l'Esquerra.
ContraBta aquella fraseologia
que utattzava en temps de l'ES·
querra (incapaces, aventureros.
etc., etc.), amb el silenci de després i amb l'altura de mtra en Qvf!
ahtr decretà la mort del lerrouztsme.

Ahfr jou grandiosa l'a.ssisUncia
de clutadans que anaren al cementin per tal de portar-ht fk>rs
en recordatori del primer Prestdent de la Generalitat de Catalu..
nya, Francesc Macià i dels patriotes que caigueren en octubre.
El nostre diari també ha portat
la noticia que el Grup Femenf del
«Foment Nacionalista Repul,Jlicd»
de Reus trameté un present als
empresonats.
Due.t noticíe.t, doncs, que parlen
molt a favor de la sensibilitat dels
catalans. Cal, però, persistfr, des
de tot Catalunya, en el record dels
caigut! i dels empresonats. Els
nostres amics han de tenir sempre
present que són molts el.t que estan separats dels seus jammars t
tots ells no tenen recursos. Cal vf.
sttar, periòdicament, els empresonats de tot a.rreu. 1 cal, tambt'!,
engruixir la subsoripci6 pro-presos
de LA HUMANITAT. ¿Quant
temps tardarem per a ar1ibar a la
:ritra de 200.000 pessetes? Aporteu
aetmanalment, mensualment o com
sigui el que pagueu, per poc que
rigui. No ens anima cap desig d'e&-pectacularitat en pretendre a.3SOUT
les 200.000 pessetes. ts que les necessiten.
;Visiteu els presos i Zlura jamf.lies! ¡Augmenteu la subscrtpctó
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oberta/
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quedà completament amagada per les
flors. Hi havia nombroses corones,
una d'elles. la de la. Companylo. de
Teatre, Pepe Alba, 1 WlB. altra de la
senyora Maria de Sabadelh_ ambdues
lm.mp.ncables. La senyora "J.'eresa Cabassés diposità una gran corona de
llorer, collit a Lleida de la planta
que anys abans fou plantada per
l'Avi mateix. Ens. abstenim, per les
dificUltats conegudes. de donar tma
llista una mica completa dels vls1·
tants. La cosa cert& és que. en aC).utsta tomba, la grandiositat de l'homenatge fou una cosa impressionant.
A més de tots els rams que foren
portats individualment es contaven
vuit carretades de nors. Segons càl-

EL PARLAMENT HA ~antena
FRACASSAT
Sl no fos su11clent -1 en sobra 1- tot el que ha passat en aquests
,POClUissimS dies que van des de la famosa nota Chapaprieta fins a la
crisi ministerial 1 la seva solució, per denunciar la frà¡¡ll lnestabilltat,
l'arti!ict 1 la manca aOOOluta. d'autoritat amb què inaugura la seva gestió el segon govern Chapaprieta, hi hauria encara un antecedent definitiu: el de la votació de confiança obtinguda en el Parlament el dia de
la presentaCJó a les Corts del flamant equip mintstu1al.
Cent-quaranta tres vots -sobre un Parlament de prop de cinc-cents
diputats- són tota l'executòria de força parlamentària que pot presentar
al pafs un Govern que es dlu democràtic. Ni un terç dels diputats que
componen la Cambra actual -aquestes absurdes segvnes COrts de la Re·
pública. despresttg¡ del règim 1 rèmora. de tota labor efectiva- ha dipoJ1tat el seu vot favorable a l'actual Govern, La votació no té precedents
en la hlstòrla dels Parlaments espanyols, no ja de la República, sinó fins
de la monarquia, quan els Borbons delxaven que Wla f1cc16 de règ\m
parlamentari funcionés.
En el curs d.e la desgraciada seSSió en la qual lou votada la conl!ança --<l<lnflança de qui 1 de què?- al Govern Ohapaprleta, Integrat ofiJ cialment per elements de tot el Bloc governamental, la majoria de di·
putats radicnls s'absentà del saló de sessions. Més tard. per boca autoritzada, alguns destacats elements de la minoria lerroux1sta lum anunoht una franca oposició al govern en matèria de Pressupostos una figura tan destacada com el senyor Villanueva dintre el partit radical, especialista en economia 1 finances, anuncia sense lloc a dubtes aquesta.
opostctó, o «fiscalització». Dels bancs radicals sort! igualment, durant
•1 debat politlc, l'aclariment que el senyor Chapaprieta havia servit la
monarquia des de tots els llocs po11t1cs 1 ministerials. L'autor de l'acla·
rlment -que motivà una rèplica irada de Chapaprieta- era no res
menys que un ex-m1nistre del Partit radical: el senyor El.oy Vaquero.
A~'ti les coses, esquerdat el IBloc» pertot arreu, recolzat el Govern
10bre Wla base ridicula de 14.3 vots, en entredit tot el conjunt min1stet1al 1 la majoria ( ?) parlamentària després de l'afer Strauss, ¿què pot
esperar-se, en punt a serietat, solvència 1 eficàcia, de l'actual Parlament
1 dels goven1s que vivotegen a la seva ombra?
Per moltissim menys que alxò les dretes 1 el lerrouxisme coaligats
armaren a tot el pats Wla violentiesima campo.nya contra les COrts COnstituents. 1 les COnstituents treballaven exemplarment 1 sostenien, amb
1nunen.sa maJoria de diputats, els governs del t.bienni», presidits per Aza.·
fta. Però les Constituents foren dissoltes. Quatre discursos per les places
c1e braus 1 uns articles a la Premsa -«les Corts no representen l'opinió
pública»- foren suficients per a donar el decret de dissolució al Govern
Martinez Barrlo.
Les Corts actuals n1 treballen ni donen seriosa garantia parlamentària a cap Govern. De molts mesos ençà els governs ht viuen de pre·
cari. Les votacions de oon!tança. són pures 1 fatigoses qüestions formulàries en alguna de les quals, lültima, no s'ha reunit n1 una terceri:L part
dels diputats. L'abstenció de la suposada majoria t el fracàs com a òrgan
legislatiu colncidelxen amb un !et de caràcter públic de la mè.xlma transcendència, molt superior en tots els aspectes als que d'una manera esporàdica es produïren abans de la dissolueló de les COnstituents: ens
r eferim a la recent concentració de les esquerres a Madrid, entorn de
Manuel Azafia.
Aquell acte encarnava, en forma lnsupera.da. de volum 1 d'expressió,
el SE'ntlment popular contra un Parlament inoperant 1 nociu, causa de
l'empantanegament de In vtda civil de la República I de les llargues I mor~ vautt.:~ec:p àe legahtat que, de fa dos anys, són norma 1 salvació d'un
_j='oct.:l t:ài..\;UUu de!:iplaçat 1 dèbil.
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La coaltció patriòtica que es val
de la llet del 2 de gener per a ad-

ministrar catalunva, té molta cura
de treballar 41:a poc a poc» quan
cal atenver traspassos de serveis.
En canvt - per a compensar-ho
- aeàtquen jorntuies de 26 hore$
pe:- a veure qut pot obtenir per a
la seva cleda els cdrrecs que l'ajeT
Strauss ha delxat vacants.
Lliga Catalana, per boca del més
desacreditat dels aeus 1ntlttants ha declarat que ell$ coUaboraran
l'i el nou president gestor «no é.t
un indesitjable». I darrera la jrase
d'or, els «iUustres «mies» viatgen,
intriguen, etc., etc.
La cirerada tampoc no bada ' ha
sortit al pas d'una habilitat lligaire a base de la declaració: cEl
designat ha d'ésser neutral de de·
bó o un dels nostres».
I els radicals •.. ea jan la illusió
de pesar, ben inútilment, perqu~
no oontpten.
El ca poc a poc» administratiu
es converteix en una cursa de Uebrers pels cdrrecs polt:tfca.

ALS ALTRES

D'altres també registraren moltíssimes v1sites, entre altres, les de Gui·
merà, Valenti Almirall, ROMinyol,
COllaso 1 Gil, Mossên Cinto Vt:rda.·
guer, Rius 1 Taulet, Prat de la. Riba,
i moltes d'aJtres. També es veieren
molt concorregudes les del soldat desconegut • les dels herois de la Gran
Guerra..

CE~lENTIRIS.

Tots els altres cementíris es veieren
també moll concorreguts. Sarrià, Les
Corts. Sants, Horta, Sant Andreu.
Sant Gervasi, celebrà, als cementat•
ris respectius, el seu homenatge ala
morts. El cementiri de Sant Andreu
AL CEMENTIRI VELL registrà el major nombre de visitants
El Cementiri de l'Est, conegut pel a la tomba d'Ignasi Iglèsiea.
Vell, també registà. moltes visites. La
L'Institut d'Asistència Mèdica MU•
nota més visible la donà l'Agrupació
de COrs d'En Clavé, la qual cantà nicipal desenrotllà un servei mèdic &
diverses composicions apropiades al tots els cementiriS, els quals serveis
dia. La tomba de Francesc Clavé es
sortosament no foren necessaris.
veié totalment plena de pors.

L Estatut interior, la
usura i el ioc
1

Posats a jer Joc amb qualsevol llenya. alguns redactors de La Veu de
Catalunya empren recursos que, ai no tossin te?tdenciosos, serien pue.
rtz.s. Havem vist, per exemple. com un d'aquests redactors Signa un arti-cle intitulat «Criteri esquerrà sobre el toc», on prova de treure partit del
debat que hi hagué l'any 1933 al Parlament català sobre l'article 15 de
l'Estatut Interior de Catalunya.
L'articulista remarca que en aquella avinentesa la 1najoria parlamen•••
no volgué jer constar en la nostra llei fonamental la prohibició del
tària
La Llbertad diu que a Gallcta ht
havfa. un propietari d'una Ula que joc, com tampoc no hi volgué jer constar la de la pornografia. mentre que
la cedia per 250.000 pessetes. Per Ja minorta de la Lliga, secundada en aquest punt per la socialista, dea aquesta propietat la Gaceta con- jensa la inclusió d'aquelles prohibicions en l'article J5, que estableix ún.tcedeix un CTèàit de 600.000 'J)tes.
cament la prohibició de la usura.
I, diu D.Quell diari_, Que aquesta
I la conclusió arbitrària del redactor de La. Veu és aquesta: l'actitud
ma constituetx el JomnJ daurat de la majoria d'Esquerra en aquella ocasió, representa el criteri esquerrà
à'Emiliano Iglesia.s .
sobre el joc.
Amb unes quantes dades n'ht haurà prou per a desfer la test de l,arEl comandant carlt «Parvissf·
aHudit.
ticulista
mus» donava ahir la darrera or• •
dre de batalla perqu~ Jactn cap a
Nosaltres vam formar part de la Comissió dictaminadora de l'Esta..
Montserrat eles falanges de la
Tra.dición dlspuesta.s en primer tut Interior de Catalunya. i sabem perjectament com va anar la qüestió
término a oponernos al paso *de de l'article 15. el qual diu textualment: «Queda totalment prohibida la
carga. de las millc1as del odio a,.. usura». I com que ho sabem, ho podem explicar amb tots ets detalls.
grupadas bajo la pancarta de la
Aquest artiCle va adoptar-lo la Comissió per iniciativa del diputat
Antl·Patrla.»
de la majoria senyor Josep Maria Espan11a, el qual va explicar-ne suttAllà dalt, avut, sota el manteu ctentment els motius. Nosaltres, no el consideràvem tndtspensable, perd
de la Verge Bruna declararan la
guerra i replicaran els 400.000 dtl tampoc no ens semblava que hi tes cap nosa.
Els diputats de la Lliga, amb estranvesa per part nostra, $'hi oposaCamp de Comillas.
«A Montserrat como un solo ren amb gran insiStència, i no havent pogut aconseguir que l'article tos
hombre y que España y Europa suprimit, presentaren aquella esmena demanant que I'ar·ticle digués:
nos vean y cuenten.»
.:Queden totalment prohibits els ;ocs d'atzar i d'envit, la usura i la por..

•••

•
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nograjia.~

Se'ns diu que aviat es publicarà
En aquesta jorma l'article era constitucionalment inacceptable. La
una convocatòria per a proveir usura es relaciona amb qüestions de Dret civil, que són de la competèn-una plaça de 25.000 ptes. anuals. cia legislativa de la catcUun11a autònoma; però ni el joc n! la pornograserà necessari acreditar ésser del
Patronat de la Costa Brava, pre- jia no pertanven al camp de la legislació catalana, i la Generalitat no U
sident de l'Assemblea MunicipaUs- en aquestes matbies altra intervenció sinó la d'aplicar les lleies de l'Estat,
Podia ésser suprimit l'article 15, puix QUe la usura, en allò que és un
ta, soci de la Lliga i anomenar-se
delicte, està compresa en el Codi penal. 1 ai.:rò és el que la Comissió va ojeF. X. Calderó.
Ja ht ha expectacfó per a saber rir en plena sala de sessions, per llavis del senyor Tauler, a fi àe no per..
a Javor ae qui recaurd un tal ho- dre més temps en el debat inútil suscitat pels regionalistes. Allò que no
nor.
podia ter..ae era aprovar l'esmena, que no .solament resultava sobrera,
•••
ans encara estava tora de Uae.
agaveque
cata.el
brfUant
veure
que
periodista
El
tindrà
¿Qué
~
poble,
del
estimador
gran
El
Aquesta és la versió veritable. I 110 J>Ot ésser més clara ni 1nés
lla tot 1'«independentiJme» tlel pafs
lanlsme bistòric per a ter nomequest gestcJr culturalista l'especialisenzilla.
naments d'altura a javor d'dUustat del qual és simular sempre un
1ta parlat. No caldria nt dtr que
• • •
tres amtcn?
tremolor perquè ae'l prengui per
tot l'article és a ba.se del seu CICO!·
L'argumentació del! 1enuors Sol i Duran i Ventosa contra l'article
15, reproduïda ara per l'articulista de La Veu, no va ésser f1e7t.8 afortunada. Ells trobaven que el ter constar només la prohibició de la usura,
ENTflETENIMENTS DE LA LLIGA I ELS SEUS COALIGATS
equivalia a declarar Que aquesta és el vici dominat a la nostra terra.
Qualsevol pot adonar-se de la magresa d'aquest argument.
¿PeT ventura el senyor Espanva i la Comissió havien introduït, amb
l'article J5, una cosa nova en e¡ Dret conttttucional? Res d'aLtó. La pro.
htbici6 de la usura la trobem, en aquesta jorma simplicfssima, a l'article
152 de la constitució alemanya de weimar: «La usura queda prohibida.»
Si els diputats de la minoria de la LUgo haguessin tingut en comp.
te tot aU:ò, s'haurien pogut estalviar llur esmena. 1 li 1w ha.gués sabu1
t•articultsta de La Veu. s'hauria pogut estalvtar el seu recent article.
A. ROVIRA 1 VIRGILI

El ctutad~ que ha vtst despleg<ll'
tanta activitat pro carnet electoral es pregunta tot astorat: c¿A
quant s'eleven les despeses «electorals»?».
Que es digui la quantitat de pessetes que s'ha esmerçat per aquest
esbojarrament de cartells, photomaton, instaUacions de «Churreria», etc., etc.
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~~~ ....oi.tll dir rñt.rliéài Lltlufey , el Gran

lhao('1 . , .,ealdent general trin•
• ' " penonahtat.s. a Casablanca, en el moment d'úMr desem·
Mrcadea laa ~lloa dol aonoral.

-Mira, Ja torna a comenvar el divertit joo de cercar Governador General lnterf.
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Aquest numero ha estat visat per la censura
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Temporada d'hivern
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Avui, dissabte, tarda, a Les ,
Pa.rttt &. pala. OALLARTA III 4 ·
URZA Y contra PASTOR • tJN "
MUNO. Nlt, a les 10'15: Partit~
. clatel!.a. URRUTIA .. NA..VARRET
li contra ERDOZA menor • CHI~
QUITO ERDOZA. - Detalls pe;
cartells.

Cran Comuan)'la · d ·Opeu
Queaa obert. t'abonutueut. Als se.

r

...
,,

Di'Ot's ll.bonat.s auç¡c;s ets seran re-

servadfls llurs IOCallt.ats nna ei
dia 10.

Principal

Pal ace

Companyia de Sarsuela i Opereta
Avui, 4'30, taraa. GRAN :MATI~

NEE. Butaca. més cara, S pWs.:
LOS CLAYELES, pel seu crea<1or
el divo tenor Tino Folgar ;

LA GENERALA

A•

Els TenorioS d enguany
1

11

11

:Primer de novembre. Aquest any
com tots els anys - fa la seva
aparició als nostres escenaris el llegendact «Don Juan TenoriO», amb
la. seva capa vermella, la barbeta cu~
rasament retallada, un reble a. nor

-

.,

EXCELS IOR

!!!

-MUSIC • HALL • CABARET-

castanyeres. «Tenorios», panellets l
castanyes imposats per una tradició
que de dl& en dia va núnvant, es va
esvaint.
Enguany, «Don Juan» tan sols con·
qulstarà ccDoña Inén en dos teatres:

MUSIC- HALL INTERNACIONAL

10 DEBUTS NOUS A BARCELONA
3 HORES D 'ESPECTACLE arnb

CASANOVAS JAZZ
EXCELSIOR (CABARET BAR
DANCINCI REFORMAT
t5 ATRACCIONS EN PISTA. IS
2 orq uestres: Casanovea • Oliva
.Jau

per P. Nava rro , A. Ca tón, A. Al·
biach 1 R. Fuentes - NIT, a les
10'15. EXIT VERITAT:

LA CASTA SUSANA

POM PEIA

:per E. Allaaa, T ino Fo lgar. Rloard
Fuen tes. Rodolf Blanca i la. nota.
ble parella de ball Simone I Cal'"'

TEATRE MUSIC. HALL

dona.

EL MILLOR 0AR1"ELL·

•

amb la rormtdable

TEATRE BARCELONA

DEMON'S JAZZ

Companvla
COLLADO
DIAZ • ARTIGAS

uran é&Jt de

BLANOUI rA PEREIRA

Avut. tarda, a les 5'15 l nit, a
les 10!5, la comédJa en tres actez 1 en prosa, de Josep Ma. Pe·

Trio ZIGANI SPASSOWI

JUUETA Y ROMEO

Colossal atracció coreo&r&fica
Espectacle nou als nostres
escenaris

Ve<lette mOderna

màn:

Demà, a les 3'30. Butaques lra..
classe a 3 ptes.:
SIETE MUJERES
A 1es 6 1 a. les 10'15:
·IULIETA Y ROMEO

GRAN TEATRE ESPANYOl
ComtJanYia de comèdies valen·
oianes dirisida per PEPE ALBA
Avui, tarda, a les 4'30, Monumental cartell amb dos èxits de
Pens Alba :
• RIALLES

ELS ESTUDIANTS
Nit, a. les 10'16:
PATRONS I PROLETARIS

ELS ESTUDIANTS
Grandiós èxit

LAURA BOVE, ISABEL EST ORC H I ENRIQUETA ILLESCAS.
destaoades intèrprets de la dolça i ingènua uo ona 1néa»

HOLLYWOOD

Treo

de llavis i l'espasa a punt d'eixir de a l'Apol:ló 1 al Circ Barcelonès. Joan
Cumellas I EduRrd Cabré - tots dos
la belna.
Apareix «Don Juan Tenorio» en de comú acord, però pel' separat conquistaran Enriqueta Dlescas 1
aquest Pr .lm~r dJ a. d e novem bre com
¡l'enamorada «DOlia Inés», les audJI...
d Laura Bové
t
cies del plaga «Don Juan» lles adu&-1
·
a cosa radlclonal, ja de consuetu ,
gairebé obligada. Apareix de la ma· , Es d'esperar que un a l'Apo~ó 1 tes severttats del «Comendador.t.
També a l'escenari del teatre Cò~
telxa maner~;\ que als aparadors de 1 altre al Barce.lo~ès ac?nsegull1l.D.
les pastlsser1es surten els panellets 1commoure el public senzill l quel~ mic enguany s'ha presentat u altr
i a. les cantonades els fogons de les 1com infantfvol amb les angoixes de don Joan. Un «Don Juan T~norio: j
distint del «Don Juatu de Zorrilla.
Un don Joan - Santpere - poc se- j
riós, bromista 1 astracanat, el qual,
en lloc de commoure les persones
sensibles, les fa rture a grans rlalla.des. Un don Joan que ni la mateixa
Triomf rotund de Josep M.• Poman I

--.-

Avul, ta.rda., a les 6'15:
CANCIONERA
Nit, a les 10'16:
AMORES Y AMORIOS
La setmana entrant, estrena. de
LOS LUNARES DE SILVA
ARAMBURU

~OSEP SANTPERE, JOAN

CUMELLAS I EOUARO CABRE. _. Tm al-

tius l audaoos Tenorlos disposats a entabanar

la

~pobra

((0oña

lnés»

~ULIETA

,.

~======
·~
---~===
-~====~~

tUtori~ Aquest,

per la ponderació
dmb què va seguir la trama de la

Y ROMEO

AVUI. tarda., a les 6:

L'HOTEL DELS
TRES COPETS
P1r reformes del local queden
au&peses les fum:lons de la setmana entrant.

Teatre VICTORIA
CRAN COMPANYIA LIRICA

Avui, tarda, a les 4'30. 1 n1t, a
lea 10 : PACO ... QUE LAS DAS! •
Exlt dellrant, l'opereta del mestre
Baylaçh:

El AOANICO JAPONES
Triomt de tota la. Companyia Meravellosa. presentació - Deml.,
t.arda., 8'30: t.UISA FERNANDA •
L'èxit de;

EL ABANICO JAPONES

TEATRE APOL.LO

-·-·-·-

Cran Companyia d'Art Dram àtic ·
proçedont del Tea tre «La Latinan,
de Madrid - Director: Ma11riaue
l ra.. nctliu: Enriaueta C.
Gil.
lllescas • ler. actor: Joan Cume•
llas
Avui. dissabte, tarda, a !es 4:
DON ..IUAN TENORIO l EL NUE..
VO TENORIO. - NIT, a les 9'30;
DON .IUAN TENORIO i EL NUE·
VO TENORIO, -Diumenge. tar~
da l nit: DON .IUAN TENORIO
J EL NUEVO TENORIO. • Preus
populars.

TEATRE ROMEA
Darrera setmana d'actuació de la
Companyia Heredia • Asnuerino
A lea b'30 1 10'15:

LA

PELIRROJA

obra en la. qual Irene LóPel Heredia 1nterpreta maglstralmen~
un doble personat¡e. Emoció • Intrio. • I nterèl. - OemA, a. les
a·;su. Butaques a 3 ptes .. Pel' últt~
ma,. vegnda: LA PAPIRUSA, t>els
seus creadol'8. - A les 6 1 10'15:

LA PELIRROJA

Nit t cada. nlt:
EL ABANICO JAPONES

CINEMES
Sessió conUnun: 3'30, 6'30, 7'15
1 nit, 10:
EL SASTRE VALIENTE
{Dlbul.xo.s)

NOTIC IARI FRANCE
ACTUALITES

ALTA ESCUELA
Rudolf Forster • An s:ela Salloker
PreWI: Tarda. J nlt, 2'50 ptes.
A les 7'15, 1'25 Ptcs. - NOTA.
Demà, diumenge, a lea 11 sesstO
matinal. A la taqullla ea despat;..
xen localitats per a. la. sessió nu~
merA.da. de diumenge, tarda.

UROUINAONA
GRAN EMPRESA SAGARRA

Avut, tarda. 1 nit, el grandiós

Por unos ojos negros
Der Dolorea del Alo, amb el nou
ball de moda, interpretat pela
cêlebres ballarins
LOS DE MARÇOS
Es despatxen loca.utat.s numera~
des per a la sessió de demà, a. les

AVUI, DISSABTE, TARDA, 4 '30
NIT a les 10. MERAVELLOS PRoGRAMA DB CIRC
EXlT SENSE PRECROENl'S li
14 GRANS ATRACCIONS, 14
ARLES • BRUNA ET YOLANDA •
SISTE RS OELUCA • 6 BRA IER •
LA RUBIA n11STERIOSA • WORS·
DAY'S ~ M. MEDINI - ROLLET
8E MSEY. Els !a.mosl8Sims clowns

Pompot - Tedv
Nabucodonoaorcito 1 Zam~Jabollos
• t.l SENSACIONAL NUMERO

CAPITAN WINSTON
o.mb les

16t!Ves

FOQUE.S. ·LLEONS

MARINS I BELLES N!DADORES
ala

PISTA ACUATICA
DemA, d.lumena-e. tarda 1 ult,
OOlO&Sala íunc1ons. - NOTA: Ea
despatxa amb tres dies d'anticipació a. Compta.durla. 1 Centre de

Localltats.

TEATRE COMIC
PALAU DE LA REVISTA

AViJl, ta.rd.R, 6 1 n1t, 10'15: EL
TIO CALANDRIA. Exlt delirant
dels 1\<:tes ler., 2on., 3er., 1 4rt

ACTUAU DADES

DON JUAN TENORIO

HORA I MITJA DE PROGRAMA
lntereS&ant 1n!orm.ac16 del con~

de:

<Sonor 1935)
per Josep Santpere

NOU
TEATRE
GRAN COMPANYIA LIRICA

Divo barlton : P. H E R T O G S

Avui, dis8a.bte, a Ics 4'30. Pet'
primera ve¡a.da. a preus populars
LA
l3uta.Ques a :ol ptes. - 1er.:
VIE.JECITA , per M. Martln: 2on.:
LA DEL MANOJO DE ROSAS, per
An t on i Miras, P. Suriña<:h, ,J, Arn6. - NIT, a les 10. Esdeveniment artiat.lc.• ler.: LA REVOL·
TOSA - 2on.:

LA

DOGARESA

per prtmP.ra vegada pel ¡¡ran dJ.

TEATRE NOVETATS

vo Pau Herton l l'eminent tiple
Clbri.a Alta ru - AVIAT, ESTRENA: LA CANCION DEL DESIER·
TO, del mestre Padilla, Protagonista : PAU BERTOOS.

TEATRE CATALA
Compan~ta NICOLAU · MARTORI

Llegiu LA HUMANI TAT

Avu1, di.SSabte. ta.rd.a, a. les 6 l
ult, a. un q uart d'onze. L'EXIT
VERITAT:

TEATRE CIRC BARCELONES

ROSER

FLORIT

de Joaep Maria de Sagarra
Diumen¡e, a dos Q.u.an& de qua-tre. EspectaCles per a infants: EL
SECRET DE LA CAPSETA D'OR.
d e olostp Maria Folch I Torres. A
tres Q.UAI16 de sts t ntt:

ROSER FLORIT

Llegiu LA HUMANI TAT

Avu.l. tarda, a les 4 1 nit. a
les 9 'SO:

DON JUAN TENORIO
EL NUEVO TENORIO
per Laura Bove. Marta Ca.zorla.
Eduard Cabré, Llu ls Torner, Acu•·
tl Morató. Dlrecció : Em ili Perelló

fllcte

ABISSINI
Noticia ri Espa nyol • Pathd llourna l • .Jao on is i Revista Fèmlna
tot en exclusiva. Dibuixos esDor:
tius:
EDEN RUSTICO
Un.a meravella. docwnenl.al en oo-.
Ior, explicada en espunyol:
GASOLINA EN EL DESIERTO
per Bu ster Keaton - Entrada, 1
pesseta.

11·13

14544.

<;I.

YV~tn~;"

l,oiN~hllft

fl VOSTRE PROGRA MA
Avd.a. Mistral.- Calàbria· T. 32302
PROGRAMES REUNITS
Paramount • M. G. M.• Ufilm 1 •
Ci tesa
REVISTA • DIBUIXOS (Botbrl

AHI VIENE EL NOVIO

' Tarda, 4'30. Nit, 8'45 :.
&empro el programa móa atractiu
UNA VENECIA CELESTIAL (do·
oumental) - Pierre Brasseur en
e ldlvertit film: SABADO, DO·
DE
DIA
MINGO Y LUNES FIES rA (dibu.ixos) -La merave·
llosa música de Strausa en la bonica. prOducció:

Heli Hamilton • Patricia Ellls

VAlSES DEl NEVA

(còmJca mu&lcal en color)

Demà, di umenge, matinal, 10' 15DES?ATX DB LOCALITATS NU·

A dormir se ha dicho

FIESTA EN PALACIO
RUMBO AL CAIRO
Demà, diumenge, matinal. 10'30:
FIESTA EN PALACJO • RUMBO
AL CAIRO

EMPRESA CAPITOL

l!xlt~

sta.

OLYMPIA

PARIS
CINEMA
Avda. Pta. Ansel,
Tel ,

MARYLAND

CAP ITO L:
Avui, sessió continua de 4 a
IMPERIO
EL
12·ao: CONTRA
DEL CRIM EN, per Jo.mea Cagney ;
LA MUllER TRIUNFA, per Joti.n
Blondell.
E X C E L S I O R:
Avut, sessió contlnua. de 4
a 12'30: VAMPIRESAS 1835. per
Olck Powell i Glòria Stuart: ADO·
RABLE. per Janet. Oaynor t Ben.
ry Oarat; A LAS DOCE EN PUN•
TO, per Richard Bo.rtelmes.
C O M TA L:
Avui, sessió continua d.e 4 a
12'30 : ASECURE A 6U MU..IER,
en espanyol, per &a.oul RvUllen t
EL PA,.
Conchita MonteneJ;tro:
NUE&TRO DE CADA DIA, u.n tum
de Kin¡ Vldor; SUPERSTICION ,
per Jack Holt.
W AL K Y R I A:
Avui, sesstó continua de 4
a. 12'30: ASEGURE A SU MU..JER ,
en espanyol. per Raoul tiOuuen 1
Concnlta Montenegro; SUPERSTI·
CIOH , rer Jack Bolt; BAOOONA.
Olm documental, en espanyol.

CINE REYNALD

MERADES PER A DEMA,

DIU~

MENGE, TAROA, A LES 6. - DI~
LLUNS VINENT: Jea n Murat •
Brlgitte Hel m en EL SECR ETO
DE UNA VIDA- La. divertida pel~
llcula. VIA..IE OE PLACER - LA
ROMA DEL .JAPON (documental )
i CARAME'LAND IA (dibuixos en
color).

METRO POL
Llúria, 115. Telòton 81222
Tarda, a les 4 I nit. a lea 10:
SU MAYOR EXITO
(Sola-ment tEU'da), per Martha
Essert

La sombra de la duda
per ll: ioard Cort'1

LA NOVIA ALEGRE
per Çarole Lombard

Preu únic : 1'50 pessetes

CINEMA CATALUNYA
~~. continua 4 tarda ~ 12:aó
nit. Exit grnndlós de la auperproduccró:

NOBLEZA BATURRA

per lmperio Argen t ina I Miquel
Ligero. - Hores de projecció: 4,
Es despatxen
6'20 8'2J 1 11. localttàta ¡>er a la. numerada de
les 6 tarda de demà.
Demà, diumenge I dilluns. da.r~
reres proJeccions d&
NOBLEZA BATURRA

PUBLI - CINEMA
Sessió continua. Seient UNA PESSETA: NOTICIARIS, DOCUMEN.
TALS , VIATGES, etc.

parlada en u.panyol per Ri chard
Arle11 • Chester Morria I Cenev i•·
ve Tobin

FANTASIO

SUSAN LENOX

Avui. tarda, • lea 4 1 ntt, a
les 10. Gran éxlt de Hen ry Ca rat
en la graciosa comèdia: LOS OIOSES SE DIYIERTEN . runb Flore·
lle - DEMA, SESSIO MATINAL.

ESPIGAS DE ORO

Receta para la telicidad
per Will Rosers 1 Còmica

Avut, ta.rdaz. & Ics 3'50. Nit. a Ics
10: CAMPEO~ ES DEL TRAMPOLIN (Docum ental): PARA MOUNT
HEWS Nüm. 8 <Revi sta): LOS NI·
NOS EN El ZAPATO (Di bUix en
co lor de Max Fle lso her), i

LAS

CRUZ AD A S

L'obra gra.nd1osa. de C1cil B. d1
Mille. - Es un programa. PARA~
MOUNT

NOT.o\; De¡ut al llar¡; au;!trat¡e
d'aQuea; proçama, Llom pre¡a. la
Demà.
as.slsténcl.a. puntual
d ium•n&l, matinal, a In 11.

PATHE PALACE
AVOl, continua 4 tarda a

1~'30

nJ t.:

EL CORREO DE BOMBAY
(Edmund Lowe. 4 1 a·~)
VAMPIRESAS 1838
( Dick Powell . 6 1 9'20)
ADORABLE
(Janet Ca.r'nor. Henr• Carat. 6 '40
1 11 nit,

Totes le_s cat~ Ses justes troben

Trio ZIGANI SPASSOWI

ESPECTACLES PER
A AVUI

comèdia, era ez que se'n diu, un pú~
bli.c à'uelite». En les escenes còmiques mat no va donar~se a la rialla
estrident, més aue riure, va somriu-re, i. aquesta mateiJ:a sensació de
finesa, va produir.se en les escenes
d'emoció que varen ésser escoltades
TEATRES
amb un silenci absolut.. -aquest stlE.nct que tant plau a l'actor- i amb Apo~ó . - Tarda 1 nit: cDon Juan Te..
no~lO» 1 «El nuevo Tenorio».
un gran interès.
- Tarda 1 ntt: «Roser fi~
L'ovació que, en acabar·se la ca-. Nove~ats.
1'1Ç».
mèdia, va coro11ar, més que el nos. Bar-cetona. - Tarda J n1t; ~:Julleta
1
tre mèrit, la nostra bona voluntat,
Romea».
palesava clar i net, que el.s especta.- Còm1c. - Tarda 1 n1t: t.Don Juan Te·
nono» (sonor».
dors estaven satisfets t nosaltres
tan contents. Aconseguit el nostre Espanyol. - Tarda: «Riallesll , «Els eal.Udla.nts». Nit:: «Patrons t proletaobjectiu, sols en resta desitjar que
ris» t «!!:ls estudiunta».
passí igual en dies successius, ja que Nou.
- 'l'a.rda: •La. ael manejo de ro.
solament així, la nbstra tasca pot
sa.s» 1 •La vleJeclta». Nit; &La resenttr...se esperonada obligant-nos
voltosa» 1 &.La. d.ogaresa».
cCancionernJ.
Poliorama. - Taroa:
més i més davant el públtc.
Ntt: «Amores 1 amorfos»
RAMON MARTORI
Romea. 7 Tru.da. 1 rut: &L8. pellrroJu.
L.ran Pnce - Tarda: &L'hotel Gela
eres copetaJ, •
OJymp1 a - Vl.l'C.
Yl<:tbria: - Tarda J nit; cEl abanico
Japonés.,

I

e!.!~ ~.~~~o~~~~~.

al TEATRE

I

NOU

lA DOGARESA.

l

Avui, dissabte. Tnrda, de 4 a. 8

(sessió continua.). Nit, a les 10
(num~rad.a). La. «UFA• presenta
dos !llms d& arandiós èxit:
LA VIUDA SOLTERA
opereta meravellosa 1
EL ORIGEN DEL HOMBRE Y DE
LA VIDA
NATUliALEZA Y AMOR
Ma¡n_Uic documental de vt\'isalm

"
resso

lnlerês

c:.!U aituone& d.e emtmo-

t·uuulllt, e& te1US1o».

1

- •'l'{l!s uuu.:eros benga.J.Ies•,
&ooiJS10S. &..ure tas om.s. 1 ilia:t.a Qe

SAVOY
PasseJa de Gràcia, 88 • Tel. 76988
SessiO continua de S tarda a 1 nit
Butaca, 1 pta.:
NOTICIARIOS LUCE • FRANCE
ACTUALITES f FOX MOVIETONE
ExtraordinAri& informac10 de la.
guerra
ITALO - ABlSINlA •
DIBUIXOS
A petlcló del pübllc. 2na. setmana. de la HISTORIA DEL CON·
i''LICTE IT A.LO-ETIOPE
Excluslu Savoy
EN EL LE,JANO MANDALAY
CATIFA MAGICA F'OX
Un dOC~;J:Dental artisttc
«SIMBOLOS ETERNOS •
Lea catedral.s d'Espanya
LA SAGRADA FAMILIA
Oeml. diumenge, matinal. Continua d ' ll a 1. InfantU, a. les 3'30.
Butaca, 1'50. 5 DIBUIXOS, NQ...
TICIARIS 1 LA MUERTE NEGRA
(Cavallista) - Especial a les tS.
Butaca, 2'50: VI AtiE" DE I DA., t>er
William Powetl i Kay Francla 1
el programa de la. setmana

VARIETATs·
BRAUS -ARENES

QOW.tQOft:8lt.
AOUUIIHOlU. -

La Buena Sombra
Glnjol, 3 (Piaoa del Teatre)
T t I è f o n

17431

Avul, tarda 1 nit, extraordtna..
rlcs exhibicions de

JAUME PLANAS
, la seva

amb un suggestl u programa de
balla moderna
·
La popular &nlata

VERA

ORLOWA

1 la ln1mJtable parella

LEONOR and GURRI
amb les seves d.an3ea
dia. tardll. 1 ntt:

JAUME PLANAS
amb ell seus DlSCOS VJVEN~
Ela Inimitables creado,.. del llAU

Frontó Principal Palace
Avu1, df.ssabte, tarda: GAONAMAOUREGUI contra TABOADA -

RAMOS. l'•Ut:
contra
CIA

IBARLUCEA.

GABRlEL ~ ULA~
ASTIOARRAGA -

OlbUl.lOS•

.- Not1ClariS,

A tes u, ~:Ltebeleut.
Arnau. - •~umuu al CalroJ, cProta,..
nu.\;lOnt 1 Cl comoa; Max Baer .
LoUIS.

Asluna. - cEn el Iu¡ar del orlmetu,
•vvnu.outs ,·ows ...
&J.U.n..UUlOt» , cl-tUSJa reAIIIII IHHl3. \'lSt.U .1~40», «t.i oowoat Max t:Jaer.
Jott J..ouUl&».

Ban:elona. - &A&e¡-w·e a su mu.Jen 1
&\.-utu'ue Cllan eu t'artst.
•UUt:Hl\ UI: tlt15e8J 1 t.Se
UOfUHHtl. Ut:i;t'l:ll~a UO VlU\.et:Wl'J
&HW!ltl ttCV18Ca '1940•, cA 1aa
BO~C. .1..d eu vunw»
Bohèmta• ...:. •cintonias del coraz6Iu ,
"
·~· vttt.jero son~IO».
Broadway. - t:«umoo al üai.ro», &Pro.
lt:UJl\i;Wlll 1 et cowoat; Ma.& Baer ·
•

LUUl8.

Ceru.nç, - &Cleopatra» 1 &En mal&
OOUI!.)afua.•.
C..: ltunu•, · - &Contt·a et 1111perto del crJ·
.uu::.tu, •La UlUJeJ. tnunt.a»
Cil-làu.• nya - ''"vute:ac. U<..~.Lu.rra».
-

l.o tlllto.U(JI,

UA:lò CJ'UL.ü.UtU:iJ.

liOI!Hillo - aAbt:MUHI 1t bU ..UUJeU, CE.i
¡Jau uuest.-ro ue cao.a an» 1 &l:)u pcr&tiC10U»,

Dtanil. - «El negro que tenia. el tll·
m"" ouwca» 1 .:.oronca en la radio».
cV1a~ rut:.tt.a» 1 •.ea wuuEn~o enoa. ao ~ mlO».
k.S-4;nu. - .t...as niJas ae la. ponel1tl,
•J.UO.O COnl.OOUlt 1 l.ttWllbO al CIUrOI,
E,.uu•:.•ur. - •vamvu-~ tiolatS», c.Ado.
1'H.Olc:6» 1 •A ttts 1:4 eu puuto»
tú..4.Rs Otoses se wv1erten1.
F an~••~:t•l)· Femma, - cNido de agUlltltli•.
I"U" ••uU. -

Demà. d iumenge, tarda, a les 3'30
EMOCIONANT CORREGUDA DE
BRAUS
cCompet ènciu
CARHICERITO DE MALAG.A
CARNICERITO DE MEXICO
Ela mh vaJentt matadora de braus
s os braus 6
6 dformo
' I Q NA S I S A N Ç H E Z
Entrada, 2 ptes.

cacta

TIVOLI

CINEMES
Amèri<:a, IAreneí~

ORQUESTRA

tr1omt lmmens de Greta Carbo i
Cla.rk Cable

DEMON'S JAZZ
ATKACCIO MUNUlAL
Reserveu la t a ula

Fogar del Cinema Nacional

Provença, 110 {xamfrà Viladomat)

COLISEUM

LA DOGARESA

I

Avui, sortides de teatres

el «divo» PAU HERTOGS

«Doña Inés» - Isabeleta Estorch ni se'l pren seriosament. car l'ajuda
èle manera molt eficaç a fer brometa. Un «Don Juan» sonor, amb ale•
gre música del mestre Torrents, nmb
-··:~
eixerides <¡giris» 1 suggestives èvolu~
clons.
Altrament, durant tres dies tindrem
«Tenorios». Després l'an~tneta «ripio-sa» 1 immoral de l'enganya~mon ges
sevillà anirà a descansar a. In. «turo- En caüre el teló, l'actor diu ...
ba frú!>.
¿Que quina és la impresSió que
Ca.l que ningú no torbi el seu des- m'ha jet el públic en l'estrena de
«Xoser florit.? ExceUent. Com és
cans... fins l'any vinent.
lògic, aquesta hnpressió ha d'ésser
Diaz de Artlgas I M. Collada netament objectiva. El primer que
triomfen en
cal remarcar, - é&. la aualitat de l'au ..

.~ ;

VODEVIL CATALA
Vi sita LóPII • Jiménez Salet

I

I

MARIA
dramàtica
Comoanyia
F. LADRON DE CUEVARA

Telèfon 33818

Avui, dissabte, a la nit, cantarà
per pramera vegada

t

~ULIETA Y ROMEO

GRAN PRICE

BAR DANCING
CABAHET ARJSTOCRATIC

El President eh la República, Mr. Lebrun. ha assistit a la reobertura de la Comèdia Francesa - suara res-taurada - . celebrada recentment
(Foto Keystone.)

TEATRE PULI ORAM A

Dl l
!'!!!!

FRONTO NOVETATS

TEATR E

GRAN TEATRE DEl liCEU

NOVEMBRE

DISSABTE, 2 DE

IIVtt!Jl'lCilOI>», IM.eloaJA Ut

~rriUJ~l».

Cllu. - •Los mis[erlos <1e Pa.rti» 1
a J.'uranaou.
Iris. - urce lanceros ben¡allest t
.. oa.sta ae lllUJel·es•.
Kursaal, - cl...uti fllli>t.ertos d.e Parlat i
e~t.unwdot».

•~•e.mvre eu m1
1 li.vt:uoveva u~ .DtaVa.tlt.e».

La1euuut, -

corazOn»

Manna. - •J!!1 rey 80l(Ul.QO» 1 elA VlWL es dura» .
MaJth.UCl, - attumoo 8.1 Cairo• J &La
t~.veu~u.ca del ~)(,!.Ires».
Mar•'"''u, - ~t.ll. ~ueia».
IVUhrU.,UI, - &.l>i:i ISOlllLirt.. ae Ja dUdBJ
1 ·~ llOV1a. tuegre» .
M l~~r ~. ~~.~-~$1/d en.

pa.lacJOJ, cltuDl·
Monumental. - da rey Cle ioe gltll·
HOU J. •&L ¡u·eclO ae uu be5Qlt.
Mtmo•a,, - ~t.t.l l.><.Kh:H>&o Bru·uuw• J
•u u avenLurw:o aua~.
Huoa. - •.n.wu1· t!u u.-..u», •Oro en ili
Ciiue• 1 &.ln:t. tanceu.~~ oeugaucu.
Part s. - •~ouau, aollltngo y iWl~ l
' • Vatseli ue1 Nev~u
Patte t'au& ce. - ~,~ vwnvu-esas 19:J6J,
c.A.~. con~o do Bomoll..r» 1 &A<toraote».
PriiiCIPal - t...b.l eU1.:0.1.:lt.u ue 18. g.a.
cuf;j•, &ta correo a.tt DOmoav•.
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activitats que tinguin un caràcter
culturr.l, esportiu o d'esbarjo, llevat
del cas de cerimònies commemorat!·
ves, períodes lninterromputs d 'exerAque!ts dies dedicats al culte
cicis militars, maniobres 1 altres acdels difunts coincfdetxen amb la
tivitats d'aquesta. mena. Els obrers
Per si no n'hi havia prou amb
desjeta deis r adicals. Per això crePer creure-ho d'interès reprohauran d'estar completament lliures
l'escandalós afer de l'«straperlo»,
iem interessant reproduir aquestes
duïm del nostre F raternal collega
a.1 menys un diu menge cada mes.J
vegeu la denUncia que la La. uparaules d'El Liberal:
Ultima Hora la tm pressió política
I s1 tot això no é3 llibertat ni gaubertad:
«¿ Y qué declr del partida radical?
~ue li tramet e~ seu corresponsal
di, que ens pelin. Els comentaris
rtEs d.ificll que nada asombre a.
No hizo ninguna declaraclón, por
spectal a Madrrd.
.t. càrrec è.el lector. Aixt el censor
«F~t .polttlc a remarcar en aques·¡ entender que correspondia hacerla t1. las gentes después del famosa «af·
no tindrà feina.
que
ferroviàries
Companyies
grans
demos.
clarament
ahir
Deixàvem
natuPero,
faire» del «straperlo».
tes Ult1rnes. hores són les declara· ¡ la e.samblea nacional del partido.
que
pel
que,
interessos
sols
els
eren
co.
pretén
es
cians formulades ahir, al vespre, per La. minoria, sin embargo, exculpó ralmente, no ha sido éste el úntco trada la Ulegalitat que
NOTICIARI
don Alejandro Lerroux, amb aquell a. los do3 diputades de ella inculpa· «af!alre» digno de ser conocido. l.)e metre amb l'aplicació del:; impostos e~ veu, interessa prote-gir la eufòria
PER L' INDULT DE FLO·
to pintoresc 1 petulant. caracteristír. dos por la COmisión. L<> demuestran otros-trtgos, ferrocarrlles, carbonts, imposats últimament per decret !'.ls radical·d{etista.
RENTI PRIETO
I ja tenim la «Comlslón de Coordi·
del cap .dei Partit Radical. Aquestes los 70 votes favorables de Sigfrido azúcares, etc., etc.-no ha llegada transports per carretera, però hom
Han estat cursats al President de
declaraclOns. es corresponen ~b les · Blasco, que son aproximadamente aún el memento de hablar a fondo, ja sap que una cosa. és la legalitat naclón de Transporte». Qui la forafanyoses VlSites fetes per GU ao. ! los de la minoria radlcal sin los sino sencil!amente de lrlos mostrnn· i altra la moralitat. UnB. cosa pot r.aa? Doncs sense el més petit CS· la República i al Pr esident del Con~
quedà ia Comissió eonstituld•~ sel de Ministres dos telegrames r &
'sser legal , per ò
'bii
ió
'
·
·
govemamencaps del
bles
u
s er cr·po¡
ora,I i és
140 el se· do a la opin n pu ca para que 'C
temdo
d'O'Don- cuales no hub1era
carrer
delBloc
l'hotelet
tal 8i els
extja las màs estrechas responsabi- 1Hegal i immoral a la vegada, encara ~mb representants minister ials 1 de daetats com segueix:
flor Salazar Alonso.
nell
«Unión general del Arte Rodado
y luego votaron contra las otra 3 Udades cuando el memento sea lle- que se li hagi volgut donar una apa- les Companyies ferroviàries, ser.se
·
rença de legalisme. Estudiem l'ori- qUe els transportistes per canetera Barcelona suplicamos sea concedida
"' 1es, para 1as gado.
el
sembla,
erecte, segons
En Le
te personalld ad es raUJca
b · set t
h ·
•
gen dels impostos als transports per hi tinguessin la I·epresentació degu. indulto rea Florentina Prteto con1
d
ns or rroux avta es a o Jec
1
Ca, tota vegada que contra ells ha- denado a última pena consejo da
A la luz pública asoma ahora un cdrretera
que aran
d'una mena d'lnt.ri¡a politica segons que 1os 70 vetos de Basco
i
tod
. ¡ reducldos a 14 ... »
ava no I Era en · el temps de la màxima eu· vtcn d'anar la major part de les di.s- guerra. Oviedo en nom bre de màs de
nuevo asun. to• de i que
la qual, aprontant~se de. les ctrse habfa d1cho nada. Y tiene, sin fòria del partit radical; era quan posicions que havia de prendre el mil a!iliados.
• •
cum~tàncies, produïdes dmtre del
MENTIRA partit per 1 afer Strauss, un sector,
PAREZCA
«AU NQU E
embargo, cierto. interés. Porque en er.cara no havia de compartir el po. Govern per a. «coordinar» la indúsPresidente, J uan Verdaguer. - ~
Con el frlo se derrlte e'St & bloQue,n im~ulsat per cedistes i agraris, pre~
el hay una diferencia de 350.000 der amb la c. E. D. A. , però quan tria dels transports a Espanya.
cretario, Vicente Jané.»
(De «El DUuvio»)
DespréS: del que deixem dit, hom
pese~s. que convendria muy mucho ja. obeïa dòcilment les seves suggetema apartar de la direcció del Par~
rències polítiques, a canvi de poder trobarà plenament justificats els
aver1guar dónde han ida a. parar.
ti.t. el senyor Lerroux i l.a. s~va ter~
se trata de que uno de los Go- actuar lliurement en el camp dels acords preses a l'Assemblea d'Auto.
tuha ~ posar·hl en substltuc1ó, molt
«Gaziel» publica a La Vanguarben .vlSt a e~ ies a ites es f eres de ia
dia un article sobre la situació biernos anteriores decidió adquirir erers econòmics. I era. en l'època. <!e transportistes del passat diumenge
la isla de Ons, situada en Gallcia, l'incessant festeig amb les com pa- a. Saragossa, demanant, en primer
Republica, 1 aetual pr.esldent de la.
política espanyola. En reproduïm
e arn bra, senyor San t mgo Alba.
para tnstalar en ella. una celoni"''~ r>.yies ferroviàries. D'alli parteix ja Ja lloc, la derogació de tots els decrets
els següents paràgrafs:
A ~que~ t li veni a per f ect amen t '"
de vages y malantes. Ya sabemJs iiticiativa d'atac contra els trans- creant impostes sota la inspiració
~
Coordinadora»,
«Comisión
combmac1ó. De fet, sense partit 1 «El màxima estorbo de la polftl· que, a pesar de 1a ley, siguen libres ports per carretera. COm es va int- d'una
amb una força !lolitica resultat més ca republicana espaüola-oomo ven· por ahi la mayoria de los vagos y ciar l'atac? Calia, en primer lloc, do- constituïda de la manera que acaque ~e .la ?ròpta personalitat l ..de go yo diciendo desde el 8 de abril la casi totalidad de los maleantes, nar la sensació que s'obreve amb bem d'explicar, i demanant, a més,
1~ propm htst_òria, d~ les. convemen· de 1932, desde hace un poco màs de apllcàndose el castigo muchas V?:· tota lleialtat i res millor per a això que es concedeixi a la indústria del
etes del Parttt Radical 1• personal· tres aflos y medio-, lo constituta el ces a quienes no son ninguna ae que anar al nomenament d'una co- l transport una representació efectiva
proporcional, mai inferior a la de
ment, del s~nyor Lerro~d ett~tat Partido Rad!ical, y especialmente la las dos co::as. Pera la cotonia se va missió coordinadora dels transports
base dirección que venia imprimiéndole 'i•t a instalar y la isla ha sido adqui· q,ue tingués cura d'endegar la lluita les empreses ferroviàries, al si èe
e
~n ~~ s~ «~b~.amp1a~~n
j.t. existent entre els ferrocarrils 1 l'ls l'esmentada Comissió Coordinadora.
e a b efu tca~birt ~ d~s raf ava jefe, don Alejandro Lerroux. El ca.~ rida.
Si s'hagués començat per aquí,
tiansports per carretera.
una orça so de este hombre y de este partida,
ara ~m a posst 1 a
per SERVAND MEANA
La comissió de coordinació de quants perjudicis i conflictes no
Pera es el caso que en la «Gace·
polfttca pròpia, més 0 ,.menys nom· d1je yo varias veces, es un caso trà·
capilà d 'A viacló
el
accedirà
Però,
estalviat!
r.'haurien
l'organisme
d'ésser
havia
transports
no~
la
rectentemente
publicó
se
ta»
conc·re·
progro.ma
un
bfrosa,.ó segdolnsl fos d und~~rtanit la gico. Tenian
EL QUE VOL EL GENERA!,
·
t·
? D ¡
a
se consignaban para. que,. sense part·d·
que
de
ticia
se~
e
1es
repu
que
ca
ra
racCl
e a seva ac 1tud utpenaverns
1 1smes de cap mena,
nyor Lerroux. A què més podia as- to Y una actuación ya histórJca, de
Dl BONO
adquisición nada menes que i deiXant.se guiar només per un rec- drà que el poble es formi un cenpirar dintre la República rex·minis· republicanisme, de radicalisme, de dicha
Diuen que els abtssinfs són um
0 00
la
de
concret
menys
o
més
cepte
inels
defensés
justícia,
de
esperit
te
as;~
tre de la monarquia? Hi ha un de~ laiclsmo, de izquierdismo innegable. ~~ ;~ :s;:i~~ ~e~~~~~o
11hebreusll (que fugen} t es retire"
((SAM PER. - JA Jugar se va a la tall a assenyalar: la presència del Se pasaron 1ncontab!es aüos predi· Pontevedra, «El Pals»-el dueño de teressos de tots els ciutadan~, tant mena de c~mpromlsos que uneixen constantment, sense entaular con¡,.
els de les mateixes Companytes fer- dretes i radiCals.
senyor Bardaji en el Govern que a· cando ese programa, sin podEr nunoallel
bat, t que a més en la seva marX4
L'aspecte moral de la creació d'im- magnífica d'esquena donaren '"
PER EZ MAD RIGAL. - No j ugaba, caba de formar·se. Oficialment ra- ca aplicarlo. Y cuando, por fin, ines· la is!a quería venderla desde hace r~viàrles, com els dels aut;o..transporencontrar com- tlstes, com els dels consumidors; postos al transport per carretera, t.n volta al mó. • per a tornar a entrar
Hablaba de cosas del juego nada dical, el senyor Bardaji no és altra. peradamente, la República vlno a mucho tiempo-sin
1 cosa, políticament, que un antic al· ofrecerles la magnifica oportunidad
P,er tant, aquesta Comissió havia btnefici únic i exclusiu de les com- a Addis Abeba amb la seva tàctiC'IJ
prader-en 250 ·000 pesetas.
màs.ll
¿Cómo se explica esa diferencia? destar formada per representacions panyies de ferrocarrils, l en perju. genial. Això és el que expliquen ell
de llevarlo a la pràctica el je!e co~
b'1 ta
(De «La Nación»)
~e;ò la maniobra ha fracassat. En menzó a vacllar, el partÍdo no supo ¿Por qué y para qué se pagan esas autèntiques de tots els nuclis ciuta. dlci de la major part de ciutadans, periodistes italians, però nosaltres
els últims moments, quan Lerroux qué hacer, y un buen dia, partida 350.000 pesetas màs? Nosotros no lo d~ns als quals poguessin perj~dicar i dels interessos generals del pals- creiem que totes aquestes coses no
preparava les maletes per empren- y jefe se encontraron con que el sabemos. Pero sí que seria muy !.'1- eL seus acords, o le~ suggerencies com tindrem ocasió de demostrar de- les escriuen seriosament. Perquè, r-o
dre el viatge a Portugal i fer una programa radical se lo arrebataba. teresante avertguarlo para ver lo que aportés als orgamsmes governa- 1 mà-queda certament confús. I a la er.s podem imaginar, que els etiopJ
1temporada d'aigües, fou advertit del de las mancs un extraño advenedi· que hay en el fondo.
mentals per tal que aquests els con- · vegada demostra d'una manera clara portin a cc.• la guerra a gust dei.
verti~sin en lleis o. en decrets. Una que el bloc governamental ha mirat ltalians, hem de suposar que serA
propòsit 1 del perill. El cap radical, zo, el señor Azaña.
Parece ser, sin embargo, que ha· Comissió d~ .~oord~nació de trans- sempre 1 en tot morne~t, primera- tot el contrari. Vejam: ¿Què és el
Aquí comen.zó para el' pais un in·
després d'una escena patètica com
quienes estaban muy ports. constttmda d aquesta. manera, rr.ent els beneficis particulars 1 els que voldria el general Di Bono que
les millors de la seva vida, envià u- tennina.ble calvario . Ni el seüor Le- bfa. quien
del gran capitalisme, que els interes- fessin els abissinis? La resposta éJ
na sèrie d'emissaris als caps del rroux, ni su partida supieron resig- interesados en que la lsla de Ons ha una estat una garantia per
Bloc governamental, al propí senyar narse al Inesperada fenómeno de ser se adquirlese para instalar en ella tothom, 1 abd és com, moralment, sos de la coHectivitat, damunt dels jacilíssima. Al generalfssim zt agr~
Alba. t fins a altres persones més desbancados. Ellos tenian que gober- ~~:u~lol~~a1:d:al~~nte~éjfco~u~o~ havia. d.~ fer·se, però una Comissió . quals ha de basar·se tota actuació daria torça que ara, que té la s2v11
importants, 1 els anuncià que si la nar pues para eso habian estada Emiliana Igleslas, no era enemiga conistttu~da aixi no hauria pogut afa-¡ èintre un règim de veritable hones- linia organit2ada, amb les comun~
vor r so ament els interessos de les tedat republicana..
cosa anava endavant ell estava dis~ pu~ando toda. la. vida.. ¿Y no era de todo esto.»
cacions enllestides, l'artiller ia e~
gran calibre emplaçada i disposada
posa.t a promoure un escàndol que, a.b3urdo que, al ofrecerse la ocasión
a batre els sectors escollits per elt.
«EL TENORIO DE ESTOS DIAS en l~..ctual s.ituacló politica. i donada maravillosa Y como que ni pintada,
-vull dir a l'Alt Comissari- u co11-o
Protagonlst~' Alejandro Tenor io, el , la mlgradisstma consistència. del Go. ~ debiesen renunciar a aprovecharla.,
NOTES MUNDIALS
vindria en gran manera que ri•
1vern C~apaprieta, podia tenir greus , y renunciar para si empre? Antes
burlador oordobés.
etfops es convertissin en cam de
1que esto, se dljeron, cua!qu1er cosa.
Lugar de acolón : La Hosterla del conseqüències. ,
JoUns mesos enrera el senyor
canó i s'anessin a collocar estúpid~
Realment, 1 amenaca: de Lerroux Y la primera que se les ocurrló, la
Pastel.»
sep Pla, corresponsal a Madrid
ment a so de corneta, als llocs del
(De «La Ltbertad») 'era per a ésser meditada seriosa- màs hacedera, fué ponerse a estorde La Veu de Catalunya, tractat,;a
ment. Abans de mitja hora, el se· ¡ bar, a obstruir el paso a todo lo que
Mentre avui a la tarda la major ! també per als treballs l'ajoma.ment terreny previstos pels fet.xiste:J. Amb
el senyor Lerroux amb visible rescombats seriosos en a' nyor Gil Rebles en persona es. per- pretendlese actuar prescindiendo de
pecte. Ara, després de l'«straper~ part d'obrers començaran a gau. C:.els quals seria perjudicial a la pro. un parell de
questes condicions, les operac!ona
,sonava al domicili del ~ap radi~al i ellos. Fué entonces cuando yo dije,
dir del repòs setmanal ben guanyat, ducctó.»
sembla que les coses han canlo»
11 donava tota. mena d explicaciOns. I con una. lmagen gràfica que el hisEn la indústria, el veure que l'a- !',acabarien. de s.e?uida t el triomf
110 serà per demés que coneguin com
viat.
'
.
.
1Li assegurava que ell no sabia n1
del «dissabte feixista» po- d Itdlta sena fac'lltssim -l'única forSi, es clar: un cop realitzada r-'empra a. Jtàlia la vacança setmanal plicació
una paraula del complot 1 que, de . tónco vehiculo óel lerrouxisme se
donar lloc a algunes pertorba· ma d'obtentr-lG-. Ara, peró, ve d
l'eufória, l'eufòric ja no és JJe- corresponent al dissabte a la tarda. dria
moment, en el que d 'ell depengués, ¡ habi~ ~travesado en el camino de la
Cal dir abans, que, fins fa poc, 110 cions, va determlnar un acord con· principal t és que els atrtca1l3 110
1estava disposat a aturar-lo. Aproxi- Repubhca. Y el atas~amlento ha du·
cessari.
e>:istia a Itàlia aquest repòs setma- clòs del 12 de juliol passat entre la tenen, com vulga1·ment es diu «ni
lmadament igual feren Melqutades rado màs de tres a~1os. Sin este ac«A mitja tarda féu la. seva apari- nal; es treballava durant tota Ja Confederació feixista dels obrers òe un pèl de tontos)) t estan fent, ~at~
1Alvarez 1 MarUnez de Velasco Des- cidente, que ningun politico supo
al Congrés el senyor Lerroux, setmana, 1 eren festius solament el h indústria, 1 la Confederació fel~ ralment, les maniobres a l'inverS#
'prés d'aquestes visites es produï la evitar, la marcha del nuevo régi. ció
que fou rodejat per molts diputats diumenge 1 altres festivitats autorit· xlsta dels caps de les empreses in- de com els interessa als feixistes t
precarto,
todavia
proceso,
el
Y
men
al
Lerroux
de
entrada
señsacional
i periodistes. El senyor Lerroux, c.n
. )congrés i les declaracions en les de su con30lldación, habrian sido aquesta. conversa, tractà de reaccio~ zades pel gover~ feixista. Fou sola· dustrials, segons el qual s'exceptuen aíxí, per exemple, allarguen la guer•
rttent per un retal decret del 20 de ctrts treballs determinats que es de- ~a (per a preparar.se, construir-u
1quals entre altres coses divertides 1 algo por completo distinta de lo que
nar contra l'adversitat dels darrers
conveni \ t armar-se) t no l'escurcen. Esperen
'afmr{à. que no hi havia. més cap deÍ han venido siendo. Nada de lo que escl.eveniments. Féu unes declara.· maig passat, posat en vigència a tallen en el corresponent
partli:, del primer de juliol, que s'es· en un Decret que va precedir-ia. en la seva ofensiva el moment opor.
Inonnalmente dCbia haber ocurrido clons una 1 Jca estranyes dient que, tabli
Partit Radical que ell.
1 horari d~ treball setmanal que Amb tot, les excepcions no s'apli- tú, però no el triat per l'Estat M~~oo
Com un eco d'aquestes declara~ desde 1932 a 1935, ha podido ocurrir. d'haver parlat en el debat polit!~.
J
cosas - cu· hauria usat un lèxic més bàrbar que nosaltres conelXem amb el nom de quen mai als joves de menys de 21 jor enemic.
habldo
ha
cambio,
en
Y
els
rebre
en
Alba,
senyor
el
cions,
1
el mateix anys, que en tots els casas ·cal que
Quan, molt aviat, les bateries -te
periodistes després de la sessió s'a- yas consecuenclas mediatas no se el que m;à el senyor Pérez Madri· «~etmana anglesa» perquè,
de la tinguin absolutament lliures els dis- gros calibre no pugutn pujar rnér,
lleures
els
Anglaterra,
a
que
almanera
lpresà a manifetar que, en efec~. no han dada aún - que en
gal; que tot i'afer del joc ha. estat tarda del dissabte s'esmercen en es- sabtes a la tarda.
quan les divisions motoritzades ~~
lhi havia altre cap del Partit Radi- ¡ guna se hubieran producido.
una gran canallada i que, per ara 1 plats que varien d'acord amb la lUu·
guín impotents de cara a l'orografUJ
gran
té
no
Decret
el
aqul
Fins
Repúla
verdad,
de
España
la·
En
Lerroux.»
senyor
el
que
cal
I
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tant, l'únic cap del partit radical re voluntat de l'individu.
del pals, quan les línies d'opera..
màun
té
que
El
particular.
de
cosa
claramendestacarse
hecho
ha
blica
La dama y el bloque.»
Com s'ha instituït 1 com s'ha re- xim interès és el fet que l'obrer be- clons s'estirin t quan l~ tropes dd
era ell, mentre visqués.
coJ>O(Ierosos
dos
grondes,
do;
te
(De «Polltica>)
glamentat a Itàlia la festa del dis1
amb
Es natural que el senyor Lerrou.'C, sabte a la tarda? Per: a evitar pos!il· neficiat d'aquest"' vacança setmamtl Negus estiguin ben armades
rrientes: una de izqwer<las y otra
combat llavort
de
elements
els
tots
De.
El
.
111urement
disposar-ne
pot
no
meduHa,
la
a
fins
polftic
a
com
una
de
tanàticos
Los
derechas.
• de
bles intromissions, fàcils de comUn tal Mariana Benlliure f Tue- y ctra. creen que el única deber de tracti de reaccionar davant els úl- prendre al lector, ens limitarem a eret li determina. clarament quines serà el moment en el quaz' als fet.la
a
aniquUar
es
ellas
de
una
cada
d'Infor·
pàgines
,.o escriu en les
tims esdeveniments; però si s'ha· traduir la refundició del text del són les seves obligacions els dissatr.. Xistes no els plaurà una gran ofen.
·-.- • ..a..
m~ciones, et diart monàrquic ad- adversaris .Los pusllànimes y los cu- gués d'interpretar l'efecte- produït Decret italià, feta pública per l'Qfl. tes a la tarda. Tornem ara a la tra- siva de les forces del Negus. Quan
cos oplna.ron que lo màs convenien- per aquestes declaracions, caldrà elna Internacional del Treball, de ducció del Decret, sense fer cap co. arribi aquest instant, serà arribada
marador de March:
l'hora de donar als Uallan.a l'esglaf..
mentari:
«En esta lucha entablada entre el te seria conte11erlas a ambas, impt. remarcar que el senyor Lerroux no Ginebra.
però avui no, seria un absurd que
üe
sentit
d'un
proves
donat
pas
ha
inutilizàndolas
e
paso
el
diéndoles
de
Parlamento y los revolucionaries
«Les tardes dei dissabte es consa· anessin a escoltar les ordres de 'X).o
«Disposa el Decret que els funcio.
com
tal
per
excessiu,
conservació
octubre habrà que ir, ciertamente, mediante una balsa. inmóvil de a·
naris i altres persones empleades graran ~ exercicis que ~lnguin ca- mandament del general Di Bono.
en última. instancia a la consulta e· guas encha.rcadas, que las separase. tot el que sigui agitar l'afer StrauS3 per rEstat deixara d t b 11
ritcter d entrenament, prmcipalment
EL COMUN ICAT NUMElectoral; pero por propla voluntad Unlcamente los lúcides se dan cuen· repercutirà contra els radica:s. Per dissabte, tot el mé~ t:rd ~~a a~;~1 d 'entrenament militar i post';llilitar,
tant, sembla que la millor óel migdia. Les hores de treball per- nlxi com a altres a.cti";'ltats d un ca·
RO 32
Parlamento y a su hora debida, ta de que una y otra corrientes son ara i hauria
~==~!E1i~~t.~e~~1.~ del
estat callar i deixar c!udes en aquesta forma podran re. r_àcter polfttc, profess10nal, cultural
La coluvma italtana d'Ual Ual,.
es deoir, cuando se hayan tornado las fenómenos vives, naturales, y por lo co~a
medidas necesarias para que los ven- tanto, la salud estriba en encauzar- passar temps, per allò que diuen: cuperar·se els altres dies de la set. e esp?rtiu. A tal tl les persones que segueix la seva avançada (això él
<< PRESUPUESTO ESPECIAL
gaudetxin de la vacança setmanal d'un mèrit guerrer grandiós, avan..
b
mana se"•• tenir d t
cldos no puOOan como en octubre, las a ambas y fundlrla.s - no con· "lo peor es meneallo".»
t h
D
vlrt t d'
re a perce re
.M;I..
, remuneració
- Dóndo nstrlnJo yo para sacar apelar a la Violencia contra el fallo fundirlas - en un aprovechamlento
aquest ecre • auran <'.e çar per un desert on no IU ha nin.
u
suplementària. en
cap
MMidos de ex mlnlstros.n
común, haeiendo que las dos rindan
del sutragto.
Amb tot, no podrà excedir·se el limlt pooar·se a. la disposició de les dife- gú!} les altres dues columnes b'&o
(De cEl Liberal>)
Proceder de otro modo, seria pos. su energia a la finalidad superior de Y luego ha venido adulterando, en- de treball normal de la setmana, que rents organitzacions cread~ pel rè· guei:cen la seva marxa, una recolzatrar el Parlamento a los pies de los impulsar, continua y regulannente, turbiando y enrareciendo de conti- cc; de 48 hores, però podran adme- gim per a. tals activitats , aquestes da al riu CheveU f l'altra es divibàrbaros que se alzaron en armas el molino patrio. Pues blen: el Par- nuo, dia tras dia, la comente de de- tre's derogacions per a certes admi· organitucious seran d~ignades pel deix cap a Gorahai (aquestes ~
contra. él porque habian sido derro- tido Radical, durante esos años ener. rechas. Hasta que, por tln, derechas nistracions especials, en virtut de re- secretari federal, prev1 acord amb lumnes estan marxant ;a ja quatre
vante3, ha sido la balsa. medlanera e izquierdas, impensadamente, sin a· glaments que es dictin pels ministres les autoritats 1 els caps respo~ dies}. Estaven a 12 quilòmetres ~
tados en las elecciones.»
S'equívoca, pobre sent~or Mariano. y equivoca. No paró llasta que, pr1· cuerdb alguno, e inclusa con mutua ccmpetents, previ acord amb el se- bres, que tindran en compte prm- Gorahai f mat no aniben, pel q~
No quan el Parlament vulgui: quan Llero, descomposo y desvló hada. el hostilidad, se lo han qUitada de en- cretari del Partit Nacional Feixista. cipalment les exigències d~ l'entre- es veu el que jan és anar «marcant
el pasn.
Les mateixes regles s'aplicaran ells cament premllitar i postmilitar.»
prectpiclo la oorriente de izquierdas. cima.»
el poble vulguít
Les tropes feizistes que opere"
«El secretari del Partit Nacional
establiments d'instrucció, tant pú·
I Feixista. té dictats reglaments per n. des de Callaf!ó t Chillane, seguet-bUcs com privats.
1 iA utilització de ies tardes del dis- xen l'ofensiva (per on ri .aeguetxe11
»En quant a les persones ocupades sabte. Dintre els darrers deu dies de al mateix lloc?} Al front de Ttgrd,
per empreses privades, tindran tam· cada mes els secretaris federals de s'han efectuat grans reconeixement~
bP d'acabar el seu treball el dissabte, · les províncies 1 els secretaris de les cap a Hausien (el que s'està fent
n. la una del migdia; podran conce· 1 unitats feixistes dels diferents munt~ és tractar d'ocupar els camins qUd
d!.r-se excepcions mitjançant conve· ctpis hauran d'establir, d'acord amb porten a Makallé per a poder pa&oo
nis coHectius, els quals, segons la les autoritats militars politiq:..les 1 sar l'artilleria t per aquesta raó l'o.
legislació actual, han d'ésser sanci:>- administratives 1 amb les lnstitu- fensiva italiana està detinguda).
«DEL SUMARIO STRAUSS
~ats per les autoritats, previ acord c!ons sindicals culturals esportives
En concret, que els italians no
El maglstrado Instructor. - Me
omb el ~ecret~ri del Partit Feixista. I de tota. men~. un prog;ama d'actl· a~ncen perquè no poden t a tot
~s.n nombrado juez con jurlsdicclón
Qt;an s acordin excepcions, caldrà. vtt.a.ts per a les tardes del dissabte ttrar aconseguiran conquistar les po.
en tOda Espatla. ¡Ahora el verdadero
er.tablir un .torn fent. que tots els del mes següent; aquests programes blacions de M aka-llé t Gorahai. En
Judfo erran te voy a aec yo 1»
obrers pugum teni~ llmre la tarda han d'adreçar-los a les Secretaries total, si tenim en compte que abanr
(De lLa Vo:Z>J
federals de les dUerents províncies de la guerra, els abissinis s'havien
del dissabte, al menys 24 vegades du. 1
1
rant l"any civil, distribuint-se aqueg.... ldS quals procuraran coordinar.Jos_; retirat 30 quilòmetres a l'interior,
La sal.ut més forta, l'optimisme
«En general els xicots des dels sis en un mes d'operacíon.a han ocupat
tes vacances segons les necessitats
de cada estació de l'any. Els joves 1 fins als divuit. anys, tm'uran de po- els fetxiste.a una wna de terreny tan
més arrelat són minats a poc a poc
dt> men~s de 21 anys hauran de te- sar·se a la disposició dels grups de mesquina que si segueixen així ell
n~r. obligatòriament, lliures tots els joventuts feixistes 1 de la milícia seus 11éts arribaran a veure l'entrapel dolor. Nits d'insomni aniquilen
I \"oluntària, els homes de vint.l·un a. da triomfal d'Itàlia als carrers d'Add1ssabtes a la tarda.
lentament les nostres energies i les
Per altes raons d'interès públic, els vint·i·vult anys a disposició de !es dis Abeba.
prefectes podran suspendre la conces- organitzacions postmllitars, de les
empremtes del sofriment ens fan
El CO?nunicat acaba dient que cen
sill de la 1iacança del dissabte a la cgrupe,cions d'estudiants feixistes 1 tots el.a bombardeigs portats a cap
semblar més vells que no som.
tarda a !es empreses privades; tn ~ de les unitats feixistes, 1 els h~es per l'aviació en aque.ats dies, totJ
aquest cas tindran d'especlttcar en oc més de vint.i·vuit anys a dispo- els apareUs tornen a les seves baPer això recordeu la CAFIASPIRINA 1
el6 decrets que facin pUblics a tal rt, sició de les altres organitzacions del ten (quan ho diuen de:.: ésser que
quan qualsevol dolor, de cap, de I
previ acord amb els inspectors cor· règim. Caldrà, també, organlt;.ar re· alguns els hav~a tallat}.
poratlus competents, la duració del unions de le& diferents organit.za.Londres, Roma í Parts mantenen
queixals, neuràlgia, etc., us mar·
perfode de suspensió, les oficines, Us tions sindicals amb finalitats pro. C011verses. Mussolini té molta pres.
tiritzi. 1 ó 2 tauletes el treuen gai·
establiments, les regions o les brau. !e:siionals 1 educatives.»
.ta per a sorttr com sigut de l'em·
Fins aquí Lením el dlSSabte, però 1 bolic en el qual s'ha ficat. El silenci
ques del treball a les quals s'apliqui.
instantàniament
rebé
d'{m
Traduïm
lliure?
és
diumenge,
el
aixf.
s'aplica
feixistat
LENTA
«dissabte
El
<AGONIA
A
del Negus és la prova més eloqüent
mateix als Obrers agricoles; amb altre apartat del mateix Decret: «El del /rac/is del Dictador del pobli
toooli~~RO . - 11 t Que vlene el
tot, es determinen excepcions per dtumenge haurà de consa~ar·se ex- rom li.
ats treballs de tçmporada, a ixi com 1 cluslvament. per regla general, a
EL PRODUCTO DE CONFIANZA
<De IEl Sol>l
(Prohibida la reproducció)

Tornem-hi que no ha
estat res

R. I. P.

El trasbals del
Partit Radical
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Republicà , el diari.

ULT·IMA HORA

•

DISSABTE, t

DE NOVEMBRE DEL 1I3S

•

A Barcelona es practica la usura . en gran escalaQ ue constJ. que no .e m valg equi.
.-ocar. J a deia en el meu darrer !'&portatge sobre 1a usura que malgrat
tot el manifeste.t les cases de Com.
pra.-Venda segwrien empenyorant ob-

jectes, sense tenir-hi dret, 1 cobrant

elb interessos fabulosos del 60 1 del

11

,

300 per 100 11nuals.
La setmana. pa.ssada. vàr eig realit- exemple

tres-centes pessetes, no detxa. d'assistir-hi Una. vegada. alll, l'usurer acompanyat d'ul,) a ltre lndivi..
du li la avinent que no són ells els
que posseeixen el capit'S.l per als
préstecs, que es tracta d'una tercera.
persona, generalment una. don& Yidua que no es vol donar a conèixer
per la qual causa sl l'operació s'arrlbt. a portar a tenne serà necessari
que els U1urt una petita. comissió, el
10 per 100 per exemple.
No hi troba, el tiecessttat, cap inconvenient sempre que el préstec se
11 faci en bones condicions però els
corredors li comuniquen que ells en
això no hi intervenen 1 que ells limiten la seva gestió a posar en contacte el demandat amb un representant del capite.ll.sta i que quan això
tingui lloc ella han de teillr ja al
seu poder la comissió esmentada.
~i jo - replica la victima. - el
que demano són diners. Com voleu
que us en doni?
-Espavileu-vos, cerqueu les trenta
pessetes i no us en penedireu car la
persona. que us lla de deixar les pessetes que demaneu no és cap professional 1 us farà bones condicions.
Necessitat, el nostre home, cerca.
els sis duros 1 els mura als cor·
rectors. Aquests el porten a un despatx on es posa. en contacte amb un
individu que es diu l'apoderat de la.
seUYora vídua que farà el préstec,
sempre que $e U donin les necesaàries garanties.
Sembla que per tres-cent-es pessetes
són massa els tràmits a. fer, però, els
nostres lectors segurament es faran
càrrec que tres-centes pessetes quan
no es tenen 1 es necess1ten de precís
són una suma considerable i és d'això que es valen els usurers.
Ja en rhans d'aquesta gent que de
mica on mica li han fet pel'dre més
de vuit dies 1 que, per tant, la. necessitat és cada. moment més apremiant el necessitat està ja disposat
a tot. Es aquest el moJ]lent pslcològlc qué esperen els usl,ll"ers. Alesho-res l'home ja no té, com aquell qui
dtu, gairebé nt dignitat, ni es pot
ofendre per les més gosades proposicions 1 és quan 11 proposen les condicions següents per a la. consecució
de la quantitat que necessita:
Signar el doble de la quantitat re-

zar, personalment, diver_sea operacions d'empenyorament i no hem nG-tat absolutament cap diferència en
el t racte. Hem hagut de donar un
altre nom car el nostre els era. massa.
conegut i els usurers haurien simulat
una honradesa que són incapaços de

sentir per tal de justificar-se als DOIS-

tres ulls.
Alxò no ens ve de n~ però pr~
curarem per mitjà de les nostres rat-

lles assabentar als nostres lectors, ja
que les autoritat,& co;rresponents no
fan cas de les nostres denúncies, de
qulns són els procediments emprats
per innombrables usuters que tenen
establerta. la seva delictiva l productiva indústria a casa nostra..
«MUEBLES,
PREST.AM06
SIN RETIRAR»
Haureu llegit, segurament, ;moltes
vegades, anuncis d'aquesta. mena
Sense pensar la mena de genteta
que darrera d'aquestes paraUles innocents s'amaga. Degudàment informats per persones que han estat expoUades per mitjà d'aquest procediment anem a relatar encara que
d'una forma succinta com es reali¡;&en aquests préstecs.
Posem un pare de familia. que travessa una. angoixosa situació i que
necessita, de moment, lmes pessetes
per tal de .satister unes obllgacions
apreminnts. IJegeiX el diari, repassa la secció d'anuncis i es troba. amb
el que encapçala aquestes ratlles. El
primer que fa és escriure una lletra
a l'adreça que donen en l'anunci i
~peia resposta: Aquesta és semJ?r~
que se serveixi rndicar el seu donnclb i que un agent el vi,sitarà per v~urc
sl els mobles que p06Seeix oferelXt>n
suficient garantia per a concedir-li
la quantitat que demana.
Una vegada ba donat la seva adre-ça rep la. visita d'un individu que el
que menys fa és mirar els mobles.
L\ pregunta quants són de família,
quant paga de pis, quins ingressos te
1 si els mobles són pagats al comptat
Q bé adquirits a terminis. Assabentat
d ... tot això el cita per l'endemà o
l'endemà passat, generalment en un
óafè, per tal de parlar de l'afer.
Et nostre home, necessita de la
quantitat que demanava, posem per

,

Les cases dites de Compra-venda segueixen actua nf¡ a mes a mes
. ' . dels ciutadans
una colla d'usurers fan grans negocis amb la m1sena
11

.

.

"'· ,...

-

"' ..
/

.;'

.¿
/

~

-

oficial 1 cada. mes la capitalista va
lR catxa. directament a cobrar el Pr~
ducte del treball portat a cap Init;..
jançant el cinisme d'un corredor d'u
sura 1 la. necessitat apremiant d'u~
modest funcionari.»
SOJs ens resla afegir a aquestes
paraules que s'hauria de d18POS&r
conseller de Justícia que tots els ~~
cionaris de Catalunya que es trobi~
en semblants casos que els hl comu
ntquln per tal d'evitar que siguin ~~•
pollat d'una forma tan roïna.
•
Ho aconseguirem? Les autorttata
tenen 1a paraula.
..loaquim Vità·Bisa
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Emissió Ràdio Barcelona
UNIO ltARIO, S. A.

I

PROGRAM_\ PER A AVUI,

DISSABTE
7'15: Primera edició de «La Parau.

la>. Dlarl radiat de RADIO BARCE.
LONA, - Discos.
8'20: Segona edició de «l.Q Parau.
la». Diari radiat de RADIO BARCE.
LONA.
9'-: Senyals horaris de la Catedrnl.
11'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la Generalitat de Catalunya.
~UGDIA

senyals horaris de la. Catedral. - Secció Femenina. - Música
selecta en discos.
12'10: «Plat del dia», del Restaurant Tívoli. - Continuació del programa de discos.
12'30: «Cocktail del dia», de Pere
Chlcote. - Continuació del programa de discos.
12'50: «COmentari teatrab, per Va·
lenti Moragas Roger.
12'-:

SOBRETAULA

Senyals horaris de la Cat&o
Lectura del programa.
13'05: «OOCktaU d'avui>), del Res.
taurant Brasserie Tívoli. - Programa de discos variats.
13'20: Informació Teatral i Cartellera. - Col;ltlnuació del programa
de discos.
13'80:
Cartellera de Cinemes. Continuació del programa de discos.
13'55:
Critica. d'estrenès. per J.
CUesta Ridaura. (Eventual).
14'-:
<eLa Paraula». Emissió de
les dues de la tarda. Informació general o local. «ButlleU Oficial de 11\
Generalitat de Catalunya». Sumari
del número publicat avui. - Actua~
lltats Teatrals i Musicals.
14'30: «El fet del dia», per Joan
Alavedra. - Continuació de les Actualitats.
15'-: Sessió Radlobenèfica. Discos
escollits.
15'15: «La Paraula». ErnisS1ó d'un
part de quatre de la tarda. Directament des de Madrid. Informació de
Madrid 1 general.
15'25: Directament des de la Re..
dació de «La. Paraula», a Barcelona.
Informació local. - Microton per a
tothom.
13'-:

dral. -

la nostra subscripció
Re1ac10 de donatius rebutf a les nostres oficines
,dministratives {Ronda Universitat. 25. oral.)
Ptes.

Dues germanetes Maria Teresa i Cinta Prat Palomar (2 ..... vegada) . . . . ..
Suma anterior .... .. U6,934'90
l'germanets,
Joan Antoni Gambau .. .
Fran5'- Dos
Associació Euterpense dels
cesc 1 Josep Prats i
Cors de Cl.a.vé (2.a. veg.).
50'Sans (segona vegada) ...
\'Un grup de catalanes del
carrer de Sant sebastià,
UN GRUP DE FERRO11'a la memòria de Macià.
VIARIS TALLERS DEL
Salvador Comas . . . . .• •••
2'OLOT M. S. A.:
Unes noies de Gràcia. ...
0'70 J. Riera .......... . .
2'0'50 F. Ugas .............. .
Perran Margarit . .. ... . ..
1'Un$ catalans dels carrers
TARDA
J. Badia .............. .
1'Tamarit 1 Urgell (37 ve·
16'-: Programa '<ie discos.
J. Co.tasús ....... .... .
1'gada) .............. .
9'- M. Abella ........... .
18'-:
Programa del Radiooient.
1'2'- A. Moral ....... ....... .
E. Carreras ............. . .
Discos a. petició de senyors subscripo
1'1'- A. Gll!.u ............ .. ,
M. Carreras... . . . . . . . . . . ..
tors de RAD10 BARCELONA.
1'J . C. i B. (novembre) ...
50'- J. Romagosa .. . . . . . ..
18'15: «El quart d'hora d'Especla.1'Domènec Llor (dos mesos)
20'- J. Grau ............ . ..
t:
litats». Conferència a càrrec de l'A·
1'cadèmia d'Higiene de Catalunya..
U n a. subscriptora de LA
F. Gar! .. . ... _....... .
1'18'30: Suplement de «La Paraula»,
HUMANlTAT, a la salut
A. Oliva. ... , ......... ..
0'50
dedicat a. Ja. Secció Infantil de RA·
dels presos (dos mesos)
20'- P. Torra,.c¡ ............ .. .
O'DO
OIO BARCELONA. Rondalles, conPere Quer i Gelabert de
R. Bodi ......... ,., .. .
O'W
tes, consels Utlls, etc. - Continuació
Ponç ..... . .............. .
2'- F. Gimeno ........ . . ..
0'50
del programa del Radiooient.
Producte d'una reunió del
F. Andrés .. .... ... ,, .. .
0'50
19'30: «La Paraula». Emissió de
Centre Català Republl-,
J. Ortego ........... .
0'50
11
repbrter,
ru
surer,
rambtentdos quarts de la tarda.. Informació
cà, de Vila.decans . . . . ..
26'05 M. Jove ...... ....... . .
O'W
general.
(;Foto. Cases>
D olors Escuberas . . . . . . . ..
5'- M. Rublo ........... .
0'50
W45: Ootltzaclorn¡ de monedes.
Manuel Figuerola .........
2'buda, com a. producte de la venda
HIPOTEQUES! donant mostres d'una gran activitat rector 11 dóna una entrevista a l cap
Joan Masip Gual (14 veg.)
5'- UN GRUP DE TREBAdels mobles, que té al seu pis,
Els préstecs per aquest concepte a remanar fitxes, prenent notes, etc.. de cinc dies a. una hora hàbil per al
NIT
Joaquim Mañé ... ........ .
1'LLADORS DEL BANC
Dipositar les factures dels mobles. són més difícils d'obtenir car sl da- La mecanògrafa escriu a màquina pUblic, per tal que vegi que se J1
20'-: «La Paraula». Noticiari es-o
Mique: Masplà .. .. .. .. .. ..
1'ANGLO SUD AMERICA
Dipositar aixi mateix el contracte munt la propietat que s'intenta gm- una lletra que sempre és la mateixa guarden certes consideracions no co- porttu.
Set catalans . . . .. . .. . . ..
21'- Marcelli Ximenes ..... .
1'- d'inquilinat i el darrer rebut del llo- var no h1 ha cap préstec anterior per tal que la presumpta. victi.ma munes, 1 el nostre home se'n va. mig
20'15: «Cinc Minuts MutualisteS».
Un g r u p de republicans
Mateu Comes .... ... ..
són molts els bancs que fan aquesta vegi que és molta. la .feina que es fa. satisfet. No falla; quan h1 va, el Secc ó a càrrec del secretal'i general
1' - guer de-l pis que habita.
1
d'Esquerra, de Teià (a·
1'Una veg:ada portat.s a cap aquesta mena de negoci ar;nb l'interès legal.
Manuel Vila ....... ..
El director del despatx ha d'ésser despatx és tancat 1 no ht ha. ningú.
de la.
Fede :aci6 de Mutualitats de
portació setmanal) . .. . ..
reqmsits el que es diu representant Quan es tracta. d'una. segona o ter- U..1 tipus especíal. Ha de tenir una
17'55 Franeesc Saperas ..... .
L'en1enu\. a l'hora de yisita el ry.os- ~ catalunya, 1senyor Antoni Oliva 1
Fanúlia Cifrê <setmanal)
1'd·
l'usurer
!hura
al
que
necessita
els
cera
hipoteca
és
quan
els
usurers
P<>- gran amabilitat l no ba d'enfadar- tre home hl va Ja enfurismat. Onda, Oliva. _ Programa de d1soos se)!o6'- C T. A... , .......... ..
1'- seus serveis les tres-centes pessetes seu a prova el seu Ingeni l han es- se mai, digui el que digui el visitant. reclama, amenaça, tot endebades. El tes
Francesc Maresch... ... . ..
2'50 Josep Soler... .. . ... .. .
Cmc d'Esquerra (9 veg.)
l'- que de.;:;comp~ad~s ;¿a que 11 rebaixa. tat moltes les vegades que, en el ce.s L"entreVista es desenvolupa indefec- director l'agafa.. el fa. asseure al si-J 2.0'45: Noticiari des de la Redacció
2'50 J. Xira.u .............. .
1'- cc. a unport del ::;eu intonne ca-- d'~ fallida., s'han sabut arranjar tlblement com segueix:
lla 1 comença: a parlar, a parlar, per de «La Publicitat».
Miquel Perelló i Manna.
Llorenç MarUn ... . ..
1'- mercial, que no han demanat i les 30 de tal forma que han cobrat primer
Entra el client 1 immediatament és tal que no 11 quedi més remet que J 20'55 · Cotitzacions de mercaderies,
Guitart ................. .
10'- Antoni Nascenta ..... .
0'50 que ja ha lliurat ais suposats corre- que les cases de banca.
invitat a assentar-se en un còmode callar i e:sco~tar. Qua.~ el té _mig con- valors "1 cotons.
Els mateixos de cada set·
Joan Qullis ........... .
1'- dors queden redui.des a dues--centes
L'interès no cal dir que és molt silló on espera uns mmuts que el vençut h dm que 1 operac16 no es
21'-: senyals horaris de la. Cat;e.
man..................... .
8'55 Víctor Baró ..... .
0'50
quaranta.
cmc
per
les
q,ua!s
n'ha
de
més
crescut que en les altres opera- director acabi d'escriure un imagi- podrà fer. Ell és. un home de ver~~ dral. _ Servei Meteorològic de la G eA la memòria dels empreJosep Carreras .. .
l'tornar
f90
en
el
termwi
d'Wl
any.
clons
I
moltes
de
les
vegades
l'openArl
document.
De
tant
en
tant
nya,
però
el
cap•tallsta.
és
un
miS<>- neralitat de catalunya.
sonat-s company3, FranAugust Pi ........ .
0'50 Cas de no fer-ho aixl perd els m®les ració no es porta a terme. La forma prega a. un dels seus auxiliars que ra ble usurer. L interès que demana
21'05: Programa de ballables per
cesca. Bosch .. . . . . . . . . ..
2'- Josep Bec ... ... .. .
l
'
i
fins
el
pis,
per
la
qual
causa
no
J1
de
cmegoci»
en
aquests
casos
és
e~
cerqui
una
determinada
fitxa
i
que
é~
usurari
1
ell
es
guardarà
bé
prou l'orquestra. Banjo Bttiey.
~iS de la l',ederació Rcpu~
Joan Sala ....... . .
0'50 resta altre remei que disparar un brar la comissió per anticipat.
al darrera. hl facl unes· fantàstiques dE" proposar-lo. a ~na persona que U
• : Cantem cançons catalanes.
blicana soc~alislia «L"emEm1H Gonzàlez .. .
21 30
0"50 tret al cap de l'usurer a suïe1c!ar-.se.
Dies passats, els nostres lectors ja anotacions t a la mecanògrafa que hn. estat tan sl!Ilpatica 1 franca.
Divulgació
de cançons populars ca..ponlà» de Figuere,s ...
50'- Llorenç Miquel .. .
o·so
ho haurien llegit a LA HUMANITAT escrigui una carta. a nom de x dientLa. necessitat, naturalment, ha. talanes amb la cooperació de l'«AsUna catalana filla de BarSegon Gastillo .....•...
1'((DESCUENTO
DE LETRAS Vi:l. ésser descoberta una de les moltes H que passi a abonar els rebuts anat augm.eut~t a..mesura que han sociaciÓ d'Alumnes de l'Escola Mu~
celona ............... .. .
1'50 RaflM!l Cortina ....... ..
o·oo
A -.:OMERCIANTES))
agències d'aquesta. mena que exis- atrassats car es veuran obligats a nnat passl:\nt dies 1 el client ja es nicipal dE' Música».
Liuls Ba~tué... .. . ... .. .
l'Aquest
és
talUbé
un
sistema que teixen. El seu negoci consistt:ix 11 lllurar~los a l'agent executiu.
con!ormar1a de pagar quelcom més
, . Continuació del programa
UN GRUP DE CATALANS
Mar~ u el Romeu . . . . . ,
l ' - e.; porta molt sovint a la pràctica realitzar la hipoteca aprofitant els
-Ja veu-diu adreçant-se al client que l'interès legal...
d 21b45li bl
D'ESQUERRA:
Joan Rodríguez ... . ..
·•o
documents que l'interessat els deixa - que no tots paguen. Aquest ma.O
-No no me'n guardaré prou d'a,.. e a a es.
.
J. l3. .............. .
o·5o generalment amb comerciants que, per a estudiar J>assuropte, suplan· teix ... ací una història. d'un client consellar-U' que accepti les condicions
1'- Josep Filella ........ .
22'05: «La Paraula». E~sló de 1e;
M.F... .
0'50 Lluis Mal cas . . . . . . . , , . , ,
deu i cinc d.el vespre. ~trectam~
0 .50 establerts de poc, no cvmpten amb tant la persona.Jitat o bé, com ja hem que no paga. perquè no vol car té d'aquell esbirro.
illo tons de reserva per ta1 de resiS- elit, percebent comissions per afers possibilitats... etc.
D. V... .
0'50 Enric Bena vent .. . . . . . .... ,
-I quines són? _ pregunta
des de Mo.dr1d. Informació gener
l'- th· les tempo,'8dcs de poca venda. que mal no es porten a terme.
B. B ... .
-Vootè dirà - afegeix seguida- cllent disposat a tot.
0'50 Lluis Martí ...... ..... .
22'20:
Concert pel Quartet vocal
0'25
Posem
els
mc::;os
d
'estiu
per
exemple.
ment-.
-ca.
home,
us
pot
interessar,
Santa. Cecflia.
0'50 Alfred Estalella .. .
E. B ... .
110
1'Llegeix
el
comercumt,
nece.ssJtat
((PREST
AMOS
A
FUNClO-Home
...
jo
voldria.
1'x
pessetes
Narcis
... repUca el director. Jo me'n rento les
G.V ... .
MonteUs .. .
22'30:
«Confi_dènci~S», per Josep
de cabals en un moment donat, a.
NARIOS>>
El que demana diners sempre en mans si vostè s'hi conforma. Figuri's Carner. - Contmuacló del Concert.
0'50 Joaquim Bellapart
A. H .. ..
11'' - causa del venc1menL d ·una 11etra de
t
22'50
Orquestra
0'25 Rodolf Perís ... . ..
M. M ............... .
Aquest• mane d t!mar la. conei te, naturalment, necessltat urgent l que vol que li signi 10 rebuts de cen
:
. . de RADIO BARo·so canvt, l'anunci i tmmcdiaLament pro...
ra. e
- el client explica els diners que vol I pessetes <si n'ha demanat 500) que CELONA. - MuSica. e~nyola..
F. P ............... .
0'25 Antoni Anglès... . ..
1'cura
J)05ar-5e en con~aae amb el que xem .P:Crfecberta.ment..P~rcdm un a.- la necessitat en què es t.roba. El dl- Slilllcn el doble del que vostè ha de23"20; Programa. de diS~ varmts.
0'50 E. ñie.rUn . . . .. ... . ..
M. O............... .
O·•o Jctja que t)(rà el seu benefactor.
nuncl l re em infmttat . e respos24'
«L P
1
Emissió de les
P. P ............... .
..,
0'50 Jaume Como~era ..... .
t
test¡¡
tote
tindrem rector respon que estigui tranquil manat...
-:
a arau a•.
1'-Dec
.X.
p<:ssetes,
eo
UI
U,
però
el
es,
.con
rem
a
s
I.
Si el* el lent intenta posar-se a ert- dotze de la. nit. D~rrer~ informal ' - genere p:lga~ que tmc a casa en val , ocaSló de fer-ne un estudi a fons. que aquesta quantitat no té gra•• un0'50 Joaquim Torres .. .
J. M ............... .
Fnmcesc De ~ ros ..... .
O50 moltes mt:s. Així doncs tinc per a. An~ per pams. Com~nçar~m per portànc1a. 1 que és qüestió d'hores dar l'usur€'1" el fa callar dient que ja cians.
r~pvndre 1 no es d1hc1l que alguna I explicar tota la .gestac16 d ..aauestn. aconseguir-la. Ara que de moment ~l'ha advertit que si accepta aquelles
GRUP EMPLEATS ME¡Francesc Capdevila. .. .
FI DE L'EMlSSIO
1
personJ. coneixent la me\' a honra de- mena de tunadors dts1resc;at o d usu- ~ de lliurar 16 o méS pessetes pef J condicions f;ll .~·n renta. les mans 1
TROPOLITA TRANS..
Jocn G"nPr .••.. ......
1,
s~:~.
co
..
1
crcm1
amb
w
nwoat
mt.erès
rero
d'aquesta
mena.
d'usurers
diS·
lm
forme.
que
s'ha
de
demanar,
i
alVERSAL (25 vegada):
si
1
no
ho
fa
1.s
hi
conforma
tmmedia.,
1 Josep S:>b~.I~s ........ .
Emissió Ràdio Badalona
1'- em aeuu els cllners que ncceb5 1to ell I fressats de timadors que ve a. ésser tres g~t10ns _i despeses a fer.
. tament són s¡gnades les lletres, envia
1- Mod.cst. Manc . .. . . . . . ,
I 'a uests mome 11ts i escnu a J'anun- el mat€.lx
~- #c~r~~.
El client !hura e1s diners 1 s'nsse- u u, dependent a demanar els diners
1'- Pere Rius ...
Programa
per a nvuf. disabtc
1'- ~nt
Per a dedlcar.se a aquesta mena nyala dia 1 bora per a. una nova en- a 1 usurer i es llmren al client, que
Una co.tnlana. ..... ... .
0'50 Joan Gabriel .. .
12'-: Oberstura, senyals horaris,
1'- e su "nnum
.:aHs ae
rcsenLació de negocis, és necessari primer mun. trc\ll$ta. en la. qual, probablement, per cinc..ce~tes pessetes n'ha de llluMare i filla .......... ..
2'- Eduard Vera .. .
0"50 b c~següent.... Í)(ilnern erftrevista. cÚ tar una oficina. Això costa única- SP- li lliurarà. la. quantitat que sol- rnr mil. St no s'hi conforma, perd, múslca vnriada en discos.
J. Llort ............. ..
1'- Jooep Planàs ........ .
14'30: Pi de l'Emissló.
0'50 un cafc - aquesta ~ent no donen ment, a part d"un mes de lloguer, licita.
naturalment, les 15 pessetes.
J. Reverter .... ........ . ..
0'50 Ramon Duran . .. . . . . ..
19'-:
Obertura, senyals horaris,
1'- mai la cara en els prinwrs moments unes cinquanta pesseres import del
Arribat el dia Indicat per a la seNC
A
J. Parés ......... ..... . .. .
O'SO Joon Ranera ..... .
1"- _' i am:m a l'explicació de com es j lloguer dels mobles. S'ha d"mstal~r gona. entrevista el director de l'AAALMGUNSESc::~:e:csE~R música variada.
x. x .................. .
1'- Damià. Ubach ........ .
0'50
lit
·t
19'30: El disc del radiooient.
Jt
d
é
naturalment en un lloc el més cen· gèncm. amb molt bones paraules t
B M
F. Rull .... ..
1'- ' Josep Inglès ........ .
0'50 ~~ ui~r:r1ue.s a a ra. mena e pr s- trie millor cosa no dificil. Aconse- afirmant novament que 1& quantitat
20'-:
Cotitzacions.
Hem rebut algunes lletres encoratJ. Esp!llla .. . .. . .. . .. .
1'- Josep Arbona ..•......
20'05: Música variada..
0'50
se
11
deL-<en
le~
pessetes
que
detntl· guit el local, aqu~ta mena de gent, d.emanada 1~ serà a.consceuida. però jndores arran de la publicació del
J. Ribo. .............. .
1'- Manuel Caso.novas ..... .
21'-:
Noticies
locals i Servei Me0
0"25
nf'
_
menys,
sc&ons
el
valor
de
la
pos~l"!
anuncts
als
dlan.s
en
els
quals
D•·
tant
av1at
com sembla. .en els , nostre anterior reportatg~ de le~ ca..
J. Casimiro ..... .
1'- Francesc Torrem.ilans
1'- mercaderm de la tormo. E"-Cgüent:
1 soH1c1ten c~p1tals oferint unes ren- primers moments car el cap1tallst.a su d.c çompra-Ven~a.. O una d:.elles tercològic
F. Pa.scualena ..... .
0'50 Francesc Soriana .. .
0'50 1
.
.
des fnntà.sttques, Aasegurant al ma- e~ f01a de la c1ut.at. Ha anat a una I repNdmm els paragrafs seguents
21'15: Música. variada.
J. Güell ........... .
1'- Maria Ganlit<> ..... .
1'61 el ~cnere que Lé PH respondr~ tel'IC temps que el capitaHst.a ser!\ cn•tat prò~ma per tnt de po~ar a. que són int~ressantfssims 1 que d~
22'16: Notícies de Premsa des de
Mare i filla . .. . .. . ..
1'- Pere Veciana .. .
0.50 [ del crt:dlt es a 15 pessews metre, h quí manejarà directament ela seus l cap una hipoteca important. Questtó manen a tnts la presó per als indi· Madrid.
L. Galup .............. .
l ' - Joan Rei ..... .
0.50 fan !er un rebut de ven~ a ~ -:- , interessos.
1
de quat.re o ctne dies.
vidus
sense
àni~
que
po~n
a
cap
23'-: Fl de l'Ernlssló.
J. A. F ....... ,....... .
1'- Anselm Cardona .. .
1'- per t.al.q_ue si l'u. hagués d mt.erverur , Simultàniament pubJquen altres
La vtctlma ja comença a pensar aquesta mena d afers. Dm alxl el
S. Pa eh eco . . . . . . .. . . . . . ..
1'- Antoni Marqués .. .
1 ,_ lH Jushcrn no diguessin que aq~e~ , anunciS adreçats principalment a que li han estafat tres duros, però J nostre comunicant:
MATARO, UN GRUP
:Preu de venda no és legal - 1 li fW1cionans de !"Estat, la Generalitat n"' g~a a protestar nl a parlar clar . «Fixeu-t'OS on arribi\ la crimtnaliD'ESQUERRANS:
llmrèn 5 pessctes per ~ada metre. ¡o bé l'Ajunf.an'lent assegurant que se- car alxi ~~ perdria i;:mel i a més no tat d'aquests senyors (es refereix als
UN GRUP D'ESQUERAnna Sabé <4.• vegada) .. .
0'50
RANS DE PRADES:
Abans el que detxa els dmers, repre- ran deiXats els diners que solli,.i1.en aconsegmna els diners que nece!'sila. u~urersL En un centre oficial de Ca..
o·:;o
Josepa Bonany <2.• v.) .. .
&tntat per un!l tercera persona... ha sense cap usura. Amb un interès le· Hi ha Qui no s'eruanta l ex.i¡elX que tn.Iunya bi ha. alguns casos. El cor,_
Francesc
Vilà
........
.
Jo..-;epa Batlla <2.• vegada)
l ' - v1sitat comerc1ants de la ciltta~ ~fe- gal.
1,_ Estanislau Mestrich .. .
, se U tornin els diners però, el dircc· redor ha fet anar et client a casa del
Snnó Castellà 12.• Végtl: da)
1,_ Ramon Hern~1ndez ...
1'- nnt-los aquell gènere en vr:nda 1 s ha
L•èxit sempre acompanya aquest& I Wr, que ja ~ dit que ha d"ésst·r c~pitallsta. - generalment dones Ptt.OV EU EL NOO
Rosalia Roig <3.• vegada)
1,_ Jmep Rebull i Abelló
,convençut del que en podria treure mena d'anunCiS ¡ moltes vegades en un perfecte Clllic, li fa veure amb aouest diu al client que voldr"' una Pa de Gluten <<PERFECTE»
Màrt.ir Pa.rera ........... .
1'en
1
.el
cas
que
la
seva
víctima
no
pouna
proporció l.ant fant.i.shca que ss- ; bones paraules i sense tmmutar-se 6e:RUl'etat absoluta que els sau~ di1'- Fanulia Rr-bull i Abelló ...
Teresa Roig C3.•ve¡¡nda) .. .
l'- gues tornar·li els dUlers
bem d'oficina que m un ~~ elia hil . q~e les despeses ja han estat fetes ners li &eri.!.n re~rnants lli fa shmar 1!:1 MES AGH.ADABLE DE roTS
,
Lo. senyoreta T. R., per
Antoni Parera. . .• ... . . . . ..
0 50
El
gènere
queda
d.iposltat
a
casa
ingressat
més de mll pc3Setes seru;e ca1 l'informe s'ha demanat i les ges- ut. dr.cttment segons el qual aQuest
ELS FINS ARA CONEGUTS
CaW.lunyK ... .. ... . ..
Les nenes Maria Rosa 1
1'- eL:> }'Usurer que té la cenesponent cap despesa per la seva banda. A-· t;ons s'ha_n f~t. Quina. culpa hi té t>ll ha comprat mobles, joies. etc., a la - - DEMANEU MOSTRES I
Antoni
Marlné
1
Llebaria
Margarida Pous (t.• ve0'60
f11ctur~
de
venda
i
el
comerc1ant
si
quests
diners
els
rec:~.pten
de
15
•.m
1
SJ
el
capltallSta.
ha
hagut
de
sortir
capita.lista,
per
valor
del
capital
deiPA
1 PRODUCTES DE GLU TEN
,
Francesc Vnllverdú ... ...
o·so vol rescatar-ho 11 ha de pegar els 1.5 peS&etes que lliura cada supo:'iat: d>' Buc.elorml A més. ef rebut que 11 xat Jlll..'>il ela interessos l per més &e~
1,
gada) ......... ··· .... ..
Pere Turallols .. . . . . . .. .. .
1'diners
deixats nmb un int.erès del client per al!i treballs preliminars. t llltuaren ja ho diu que fetes les des~ gurctat, és el comble! el CR(>ita.lista
0 50 Antoni Vllà ........... .
Angela. Aranda... .. . . .. . ..
1'- cinc per cent mensual, però ha d'a.- informes, etc., etc.
PC-es d'info!'fllació etc., no h1 ha ll<?C tel chent vau a un jutjat forn, on les
La nena. Teresa Bonaba i
AntònJa Marmé
1'fegtr-hi
un mínim de cinc mesa;;; de
Aquestes oficines est.an munt!ldf'S a reclamnc1ó encara que l'opernc1ó despl'1\es són menors, on es declara
Bruguera <5.• vegada.) ...
1'- Marcial Gòmez
rèdits
pel
director
dos
a;Judnnt.s
i
una
sepo e& porti a terme.
l'embar~tnment del sou del functo-TS
0'50
Jonn Bruguera. ...
-=-:c:-c::-::c No Cal dir que ba de pagar COmis· nyoreta meCanògrafa. Els ajudanta
Per a calmar Ja \ictima. de ta qtml nari. D'aquesta forma, es presenta JOAQUIM COST A, 21, I Dl POSI
2'- Suma i segueix
Joan CaSSll•
l57,3F-1'25 sió, informe comercial. etc.
aixf que entra un client es d(d.lquen enc.an SP)1 treur més prof1t, el di· l'embargament a !"esmentat centre
TEL.EFON, 13973
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DIABETICS

i LA PRQVEEDQRA
G L UT 1 N E R 1A

5'-,

ULTIMA HORA el diari de multituds

6
DIIIASTE, 2 DE NOVEMBRE DEL 1W
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LES LLETRES

LLEGINT. .•

•

un

;es

lA HISTORIA VISTA Al MICROSCOPI

>el

.
eglr
LI
notre

li"Ibres com els de Le•
'es a11'O que •Interessa
al lector m•ltJ•a"

prèn la fidelltat dels vells granaders
1 d'alguns, molt pocs, personatges;
sabem del comte Leon, fili d'una dis·
t ra.cció Imperial passatgera, que, ha~

vent pogut heretar lalrcoront

•

MANUALS DE REDACCIO
EN CATALA
El descabdellament de la vida ofi·
cial en el nostre idioma fa cada dia
més necessari el seu coneixement per
a la. redacció de documents, adreçats
o no als centres oficials. Aquesta rehabilitació del c~talà per a usos oU-

ga~r:- 6~;;rra::a~am:·~~on:x=o~e I>?:

LA MUSICA
EL GRAN TEATRE DEL LICEU

El que es farà aquest any durant les temporades dlHivern, Quaresma i Primavera

•

ctó de la seva mestressa - Directora
Paula Pamias. Sls ballar ins. VInt-Iquatre ballarines,
.
Cos de ball ru.s. Sis ballarlns. SlS
bal larines.
Mestre-Director del ball, per a les
òperes txecoslovaques, Jarowslaw Pir·
ni.kortz (del Teatre Nacional de l'Q..
pera de Praga). Cors d'ambdós sexes.
Orquestra del Gran Teatre del Liceu
pertanyents al Sindicat Musical de
Catalunya.
Pintor escenògrafs
Alarma, Junyent, Castells. tJongueras, B. I Sormanl (de Milà).
REPERTORI
Wagner: La Tetralogia, «L'anell
del Nibelung» «L'or del .Rhin», lLa
WalkiriaJ «SJ.gfrid», «El capvespre
dels deus» . - Mozart: cCosl fan tut.
te», «Un rapte en el Sen-all». Smeta.na: «La núvia venuda».-RiiUS-ky-Korsakoff: «La ciutat Invisible de
Kitep. - Verdi: «Rlgoletto». «La
Traviata». «Alda».-Bizet: «Carmen».
-Puccinl: «La Boheme», ccMadama
Butterfly». - Pahtssa: «La princesa
Margarida.. - Granados: «Maria del
Carmen».
ESTRENA de l'òpera en tres actes,
del mestre w. Dworak «Jacobln». Re-posició de la grandiosa òpera de 11mmortal mestre Oulseppe Verdi: «La
força del destí».
El detall de la tasca a realitzar
aquesta temporada, posa de relleu
una vegada més el gros sacrifici que
representa el mantenir a tal alçària
el nostre prlm.er teatre lir1c sense
el més petit ajut oficial. Mentre la
Oran Opera de Paris és a;ubvencionada per l'Estat amb 8.'120,000 fr anca
per temporada de 194 !uncions
( 43,298 !rnncs per funció) ; l'Opera
Còmica, amb 3.000,000 de !rancs per
208 !uncions (14,423 francs per fun·
ció), ambdós amb 5.000,000 de franca
per muntatge d'obres nacionals, més
les subvencions de 6 000,000 de francs
a l'Opera I 4.000.000 a l'Opera Còmica donades per l'Ajuntament pa·
risenc i 1.200.000 francs el de Marsella al seu primer teatre, el nostre
Liceu ha de subvenir pel propi esforç
del seu empresari les tmport.ants des-peses que representen aquestes magnes manifestacions que tan alt posen
el nom de Barcelona en l'ambient
artfsttc internacional.
CAMTI.. OLIVERES

bé upiversat, va mor en . a mlS • nostra llengu~ en Ja correspondènria, 1 els verns van haver-h de cos- 1 ela familiar 1 de relació social. Tan·
tejar l'enterrament...
1mateix, encara hi ha catalans c;:tte
Barítons
Moltes, moltes més coses conté a- 1 dubten t vacil:len quan
es tracta de
Tala com
havíem
Baslola Màrius; Grnnforte, Apallo;
raó de
donarpromès
comptedies
del en·
soquest llibre, escrit, de cap a cap amb fer una. cosa tan na t ural! com és de rera
par ofert a la Premsa per l'actiu Grossmann, Walter; Gubian1, Mà·
una agilitat de cronista «potinler», redactar en llur pròpia llengua. empresari del nostre Gran Teatre, rius¡ Hotter, Hans; Jurenieff, Geor·
gràcies al qual hom ens fa hume.na. Molts d 'ells ignoren que aquests dar- senyor Mestres caJvet, avui donarem ges; Konstantin, Jan; Link.a, Milos;
1 assequible una fi¡ura. que a través rers anys han aparegut manuals de en detall el que es farà al nostre pri- Manachinl, Giuseppe; Schellenberg,
de la _Història Gran, ens resulta de ~~ ~~ ~~~i!.~. poden satis- mer teatre llric durant les tres tem- Arno; COrtinas, Ramon i Doubrowsferro 1 escòries. Admirable la. tasca
La relació següent donarà. compte porades d'Hivern, Quaresma i Pri- ky, Georges.
mavera, les quals prometen ésser, pel
Baixos
ótr A
I traci ucc Ió d eI de l'existència i les condicions dels que
podrà veure's de les més brillants
Dos volums ens ha tr~~ amb a no deixar el llibre de la mà, fins de Len e. curad a a
FloegL Arnold; Santiago-Font, Jocelebrades d'un temps ençà. Llàsti· sep; Jakowltch, Constant.in; Kuegler,
breu Interval de temps cEditonal Jo- haver-nos fet la tHusió que coneixem senyor Orts, per bé que s'hi repe- més assenyalats.
docwnents en català., ma que. pel que toca als ràdiooientas Karel; Kaidaoof!, Constantin; Man·
ben substan· el personatge millor que s1 hagués- teixl massa el concepte rtomar paven tu •·
... , 5 . A., tots dos 11
·ts I
eiencia» 1 altres menudes llacwtes. per
barcelonins. aquesta l'egada no els d.auss, Ludek; Nilsson, sven; Tappo-ciosos i dignes d'ésser egl
me~ sim pres cafè junts.
En la seva narració de la dramàLa presentació de tots dos llibres, lars
serviran de r es els aparell§ més per. let, Sigírid; Vogel, Adolf; Wasek, Liditats per totes aquelles persones
Models
iecclonats, ja que quelcom inexplica.· pow 1 Gass, Manuel.
que s'interessen per les etapes con- tlca - i en certs aspectes còmica- immillorable.
Directou d 'escen a
Entenem que, per molt que pu- glstr.:e;,,.¡;;,¡;;:ci•ons
ble a la qual cosa la mateixa empresa
vulsives de la història contemptVà~ fugida estroncada de Lluis XVI amb
· d 1
Mandauss, M.; Pauly, Georges¡
les {:;
no vol fer comentaris, impedirà
els seus, a Varennes, encerta a po. gum ~P aure a Is r i g ids P art1dariS
.
privades, etc., composen aquest ver que moltes llr..rs
modestes que no Scafa, Cira; Moysenko, N.; G1mènez,
sa.r-nos a l'abast luxe de dades i ob. 1 de la Història Gran, 00 haur len de lum. Són models clars i precisos, que abasten la possibilitat de coucórrer Enric i Villaviciosa, Joan.
servacions personallssimes que ens -~ mancar en la biblioteca de cap dels poden ésser seguits fàcilment pel pú. al Liceu, pu¡uin gaudir d'aquestes
Mestl'e director del chor
ajuden a comprendre per què va molts ciu~dans que, com nosaltres, blic general.
grans manifestacions artístiques com
Francesc Rlbas.
fracassar una empresa que no podia li prefereiXen la Història Petita.
F orm ula ri jurídic català, per Joan de costwn podien fer·ho altres vel\lestre organ.ista
fracassar, lògicament, de cap de les '
F.
Santamaria (Llibreria Bosch). - Re- gades.
Joan Sunyer Sintes.
maneres. Però la Hlstòria., &ran o
sultat d'Una gran experiència d'esLa temporada que constarà de .a
Altres sopranos 1 cont ralts
petita, com el futbol, no reconeix lòcriptor 1 de jurista, la intluèncla d'a- !uncions, 33 de nit 1 15 de tarda,
Antonowitch-Kalensky; Roca, M.;
·
una endevinalla. Dies enrera. va questa obra es remarcarà aviat
s'inaugurarà. el proper dijous, dia 21 Viladoms. M.; Lucci, E. 1 .Folff, P .
gica.
Altres te.non;, barítons i baixos
una conferència el Dr. Bosc els nostres medis jurldics· N'ha sor• del mes que som, amb la llegenda
Són remarcables les recensl·or>s q11e d-•ar
•n
ut, fins
primera
amb russa «La. ciutat invisible de KiD'Arial. A.; Oonzalo, A.; LoUch·
Lenòtre ens fa d 'escenes post-eriors i Gimpera. a l'Ateneu Polutechni-- gran
tegeJ, per la companyia russa, sota pille,
N.; Gaiola, J.; Fernàndez, J .;
temptat1va. A palau. en- !I cum, inaugural de curs de l' Aasocia- pedients,
la. direcció del mesb·e Steiman, 1 es Gil'alt, C.; Wied, L . 1 Zapolows, N.
1atrel'avortada
els servents, als carrers, a l'As· ció Untversitàrta Obrera. A la pre- etc., referents a la
presentaran nous valuosos elements
Comprimaru p artiquins
semblea. Tot té una mena de regust . sidència ht seien, ultra el conteren- 1 al registre civil.
incorporats a la companyia, entre
Durand. D.; Ros, T.; Bastons, E.;
: d'òpera còmica que ens bo fa a- ¡ ciant, el8 nostres amics E&parza. i
Com s'ha d'escriure una
els quals es destaca el celebrat te- Torra s, E. 1 MUà, P.
traient 1 assimilable. També són d'u~ Palfnada. Hi havia, encara, un te~ català, per Josep Marta 'la.~,".~~· nor Robert Toulm.an. El dissabte dia
Mestres apuntadors ·
~
23, amb la reposició d'una de les
Lakln, N.; Pinllla, J.; Penlnsky, A.
na gran lntens1t.at emotiva les 1nyor que durant tota la conferència («CoHecció Popular B arc ino»,
òperes més cèlebres de l'inunortal
1
Laka\VSka,
W.
dades, ignorades pels devots de la va estar-se llegint el dtari.
rial Barcino). - L'autor després de verdi, lLa Força del Desti», anys
Director de la. llotja escènica
història gran, relatives a allò que
Qui podia ésser aquest darrer?
fer remarcar la diferència entre la ha no representada, per les grans
Francesc Rayer.
llengua.
parlada 1 l'escrita,
ta encer· dlf.tcu lta ts d'interpretació . Es presenva devenir a V arennes, e1 11 ogar~ t
•••
tades indicacions
per a l'adquisició
Primera ballarina
devingut famós en p~ues hores, ai·
Lord carson1 mort ta poc, va siD· d'un bon estil epistolar 1 presenta 1 tarau davant el nostre públic, els
Canne Salazar.
MARIA LLU ISA
xi com la completa biOgrafia, fins a nijicar.se molt quan les lluites PTO· comenta un bon nombre de cartes eminents artistes Giannina Arangt.
I»rimer ballari
¡ da d la mort, de personatees primordials independència d'Irlanda com a ene- modèliques. Una lllsta de fònnules Lombardi, Marú Fallie.ni 1 Franco
b I
Antoni Vlfias.
nin,
que
s'inicien
arn
a
ca
gu
e
de
l'aventura,
com
Drouet,
el
pro'
l
,,tc.
•-"-r•·-,
d'•~•esta.
'va
'ssl'à.
d
t
t
t
i
d
f
d'
d
Bataglia,
tots
ells que
consagrats
Ja BastiDa 1 marqueu, a Waterlóo,
Primeres parelles de ball rus
""c.' "
_...
e; ""
e rac amen
e onnes a reça prmcipals públics,
figuren pels
en
tagonista. més nomenat; Radet, ' nima del moviment annat antfauto- completa el volum.
Vera Sklbtna, Natalhie Smirnowa,
pr)mer rengle entre els cèlebres ar.
à s d 'espera.
unElcamp
.
«l'home
Com s'han dJescrlure les cartes e~
primer dels dos volums a que
. , que. va fer presoner el Pa · nomista de l'Ulster. Una mena de
tistes de la lhica italiana. El cè- Marie Sckawora, Júlia Danuchina,
alludim, l'ha titulat Lenótre: «Dra- pa», llnfehç adroguer, alcalde de Royo Villanova, més intelligent t mercials, per C. A. Jordana i Sanç lebre mestre Podestà i el Director Cecille Glory, Marthe Kawoka, Mlmes i secrets de la Història», i ens varetmes, l, per damunt de tots, la 1nés beUicós
Montnegre («CoHecció Popular Bar- d'escena de gran renom Ciro Scafa chel Fedoroff, Boris Skibine, Louis
Platont>f!. Antolne Kalkoff, Louis
descriu bellament i imparcialment la rellevant figura del comte suec Axel t També
distingir-se aleshores f!n~~Ílf:àtg~~q:~~~u;}. J:rau~ :fc~
:~~eg~!:~u!:~r:. ~~ Mllkis i Constantin Smimowa.
tràgica aventura. del 21 de juny de de Fersen, ànima del cop, frustrat del 'Pf'OCés contra Oscar Wilde. Sem~ tors han imaginat una casa central b.ra es presentarà. amb tota propietat
Cos de Ball del Gran Teatre del
1791 la qual va tenir per protago- i romàntic adorador de la Reina. -!'-· bla que ell va portar l'acusació, amb dedicada a la compra-venda, 1 n'han 1 amb decorat nou dels escenògrafs Liceu 1 de l'Acadèmia, .sota la ditec·
quella reina que arribà. a lmpresslcr ta t de braor que l'autor de Salomé claSSificat. i distribuït la correspon- Sormani. de Milan. Prenen part tam·
n!Ste's els components de la familiA. slonar
Barnave, mentre Petion pern .
d
d
reial francesa.
di
te
! t.-se lHusions amb va sorttr-ne condemnat. En el curs de dència de manera a equa a
bé en aquesta obra, el nostre tan
La traducció castellana.. molt pula e1 m~ en
l'inteTTogatori, va llegir una lletra presentar als lectors, amb
apreciat ba.rlton Apallo Gran!orte 1
era i acurada, que signa. Miquel To. madame Ehsabeth.
del gran escriptor t U va dir:
cents models de cartes que
el cèlebre baix Josep Santiago-Font. Les actuacions del gran pianista Arthur De Greef a Asledano, es diu: lLa fugida de Lluís
• • •
.
-Vós mantindríeu, ara, el text llibre, el major nombre possible
Dimarts, dia 26, es Ci'Jcbrarà l'ho-t
«N
1
d
1 di tr
1
aspectes
que
hom
troba
en
la.
menatge a la memòria del nostre
XVI a Varennes», 1 conté una Visapa ~D.» cau .e Pe
n e e d'aquesta Jletra?
respondència comercial. En les
glo.ri6s Enric Granados, amb motiu sociació de Música «Da Carnera» i «Audicions Intimes».
sió personaUssima i bril_lant d'aquell que L~motre denomm~ la «Peti~ j -No pas tal i com vós l'haveu lle· mules d'adreça 1 de comiat els au- d'escaure's el 20 aniversari de la seva
episodi, del qual va den var la deca- ~~a». Es tracta d un recull de- , gida - va ter impassible l'acusat. tors segueixen el senzill costum co- tràgica mort: es representarà la seva Concepció Badia d'Agustí i Robert Gerhard, a l'Associapitacló de l'inepte monarca. i de la p1sodis de la vida del eeneralet ar·¡
• ••
mercial que impera arreu del món 1 òpera «Maria del Carmen», sota la
ció de Música Antiga
seva altiva muller. sense les in~l- ribat a ~ma del món, narrats amb
El fet d'haver estat Lord Carson que! està en pugna amb l'enfarfe- direcció de l'iRustre mestre Lamotte
dències menudes, aparentme~t 1!'1- un esperit sagaciss~. ric de colorit condeixeble de Wilde va motivar que gament. de les fòrmules castellanes. de OrignonJ, de la part escènica,
A l'enonne bnpressió que Arthur fonia», de Beethoven, amb una resignificants que varen entorpll' 1 è- i saturat, de ¡ràcta ~uté_ntica. La fos molt comentada l'aferrissada a.
Correspondència. amorosa, per Car· d'Enric Gimènez, havent·se encarre- De Greet produi a Barcelona en la marcable justesa.
xit d'aquella atrevida empresa, els l~tura d aquestes penpèc1es-galre- cusació del primer Molts anys des. les Soldevila («CoHecció Popular Bar- gat de la protagonista la nostra in· seva presentació al Teatre Líric l'any
La mateixa Associació de Música
darrers puntals de la dinastia bor~ be tot té el caràcter de tal - e~
és del
océs Lo. rà Carson, e!IC"" cino», Editorial Barcino). - Aquest signe cantatriu Conxita Badia d'A· 1899, calgué l'any passat unir el ~Da Carnera»,
a la qual cap l'honor
"'nlca haurien guanyat tranquiHa· reconcilia una mica amb la memcr PT
. pr
•i
t
....- manual té una primera part en què gusti. En aquest homenatge s'han
uu
d 1 t ..d
R . bli
ra. a1mnava, ser osamen :
el delicat escriptor explica de qUina ofert per coHaborar-hl els més des- gran entusiasme que desvetllaren els d'haver·nos delectat amb aquest sen1
ment la frontera i, d'ella estant, no zla e rai or a a el?u ca., per
-Oscar Wilde pot estar.ne agraït manera cal enfocar la correspondên· tacats noms de la nostra societat seus concerts després de trenta·Sis sacional esdeveniment, ens féu passabem del cert què haurien fet pe- tal com veiem que ningu no fa de
i t
.
• cia '\Jr..orC\sa. Les ext')licacions sOn il- musical.
anys de no haver actuat a la nostra sar del Palau de la Música. Catala.rò si, que el tombant hlstòri~ no tirà si aquells que el volten no es- Sense 1a ~eva n ervenc16 1a no es lustrades amb una bona sèrie de moPer al proper dia 5 de desembre, ciutat. Tanmateix el xàfec de plaiús· na al Casal del Metge, on «Audicions
fóra pas el que va ésser.
tan en condicions favorables per a parlaria d ell enlloc...
dels comentats.
s'ha disposat la presentació davant tes de tota mena, vinguts de tots els
La que Lenòtre anomena «Història consentir·ho. De la infantesa al colPotser exagera.v~ • Lord Car son.
Correspondència familiar 1 de socie- del nostre públic de dos astres de indrets del món, no han pogut ban· Intimes» ens oferi un altre recital,
que fou les postres esquisides de l'an.
gran», bandeja massa detenninad.es legi militar, fins a la mort, a s _anta
tat, per c. A. Jordana («Collecció Pe;. primera magnitud, la famosissima.
minúcies la. qual cosa fa que el p ti- Helena, a mans d'un cura.nder mep«Marianne» atribueixi en un eco. pular Bal"cinC», Editorial Barcino). soprano Glna. Cigna 1 el cèlebre te- dejar n1 el magnific record ni la. só- terlor concert.
No és per oblidar fàcilment el que
bUc no Íntciat no comprengui o te, la vida del gran home - reco- la consideració segUent a S. M. el - L'autor ha planejat les seves car- ~~~ta~llid~~u~Slnà_'osPe~~la ~ lid a fama que aquest e~celR com•erfé'J De Gree! amb les «Variacions
comprengui poc, molts dels quadres HeLXem·li que ho fou, malgrat t-ot- rei Víctor Manuel.
tes familiars entorn d'una vida t ai- tes s'ha triat l'òpera «Aida».
Serioses». de Mendelssohn; cC<lpriel
que aquella li serveix. Altrament, per ofereix una desfilada de plagasitats
-Si tot va bé, ;o esdevindré rel xt aquelles emprenen tots els temes
Per a les temporades de quaresma
i fugida», d'cAlceste» de Oluct;¡, de
manca de matisació, hom pot inter- que hauria estat imperdonable dei- d'Etiopia. S! tot va malament. .. tor- des del naixement fins a la mort: i primavera, l'empresa ba sotmès a
.
Saint-Saens; en tota Ja part dedicada
·
naré
a
ésser
rei
d'Itàlia.
bateig.
Vida
escolar
i
universitària,
•
Ió
d
J
t
d
Oo
1
1
pret&r erròniament fets interessau- xar monr sense cone xer· es.
1 aprovac
prometatge, casament, són
e 1a un a e
vern
\ a Chopin, amb «Nocturn en re betisslms. En general, la massa repugDe la mà de I.enòtre, mestre en
MISCEL.LANIA
que figuren, amb altres, entre
el pla artfstlc següent:
moll»; «Vals en la bemoll»; «Cançó
«Temporada
de quaresma»:
Celena o ha repugnat flns ara I es lectu• el emetien, ens endinsem, indiscrets,
dos. Cartes de societata més
brar
Sis Festivals
simfònico-vocals.
polonesa»; «Scherzo en sl bemoll mares històriques per aquest motiu. Els en Ja vida de Bonaparte, primer, 1,
S et Odes.-Aquest és el titol del là.ries, targetes i esqueles,
jor» 1 en el gran «Vals», op. 36, que
· e as es ¡ car•·•
·
f a miliar·
L'empresa
compta
en principi
amb
que s'hi han consagrat. endut.s pel després, en la de Napoleó. Tenim nou llib re d e J oaquun
uv, nyen la correspondencla
la coHaboracló
dels eminents
mestres
ens oferí d'obsequi. «.Arabesca'l, de
seu zel admirable i el seu desig de noticies del seu geni infernal per l'autor de les discutides •Poesies
Fèlix PORTA Mengelberg que entre altres obres
Schumann; «Rapsòdia núm. 12» 1
control i d'investiga..cló, s'han posat als secretaris; de la singularissima l''ranciscano MaragallianesJ>. Aquest
dirigiria la «Novena Simforúa», de
«Polonesa en mbt, de Ltszt, tanearen
Beethoven, ¡ am b e1 no menys Cl::"
,
sempre tan ser Iosos, que h an t orna t manera que va casar·se, civilment, ::10u llibre del conegut poeta. català
el programa, en el transcurs del qual
àrida una matèria que podria ésser amb Josefina; dc les angoixes i cnnté-com indica el seu tftol-«Set
lebre mEstre !gar Strawinsky. Tam·
aquest mustre pianista s'apropià en
la més amena de totes. cap creador trenca-colls que produïa la seva Yi- Odes», 1 estan dedicades a: «Montbé es celebrarien dos concerts o fesa bsolut del públic oient, que U prodide noveHes d'imaginació, fins i toL •lta a llocs on després no anava 0 serrat», a «Barcelona», a «Poblet»,
••,,
tivals nacionals i, en el cas que el
gà en ambdues sessions ovaclon~ in...
nostre
iHustre Manuel de Falla tindirfem de sainets 1 farses, mai no s 'hi estava poques hores, menys· H «Tarragona)), a «València. • ..
é
!
acabables 1 imponents. Cal felic.itar
gu s acabada la seva «Atlàntida»,
ha anat m és 11uny que I•es triet a rea- preant festivals 1 afalacs; sabem que «Lledó», a «Catalunya». A més, conse'n donaria la primera
audició.
¡ «Música Da Carnera)) pel seu bt·illanlitat. I la incongruència i el grotesc els primers rels que anaren a Paris tP uns «Goigs a la Mare de Dêu de
COm a complement d'aquesta temtissim començament.
•••
la Pau».
• • •
CAMISERS
«Associació de Música Antiga., ha
que hi dóna. motiu.
tem de quina era. la música que pla«<nformació Internaciollll» acaba
BATES, GUAt~TS, BUFAN~
xina Mel Lan Fang.
inaugurat també amb un gros ensempre hem considerat un error
de posar a la venda un número espe.
DES, VESTITS I MITJONS
Mel Lan Fang, es tracta d'una de
cert. Un recital de «Compositor.s es-que el poble restés al marge del que
cial que conté et discurs h1tegre de
L LAHA
les manifestacions més sensacionals
panyols 1 italians dels segles XVIè.
-~ bala n ç de lledlflque h agt ~-_....
,_,;~:.trat J.a històrln de
podríem anomenar annals de la se·
manuilski SOb r e ~
l'art.
i xvnè.», amb Concepció Badia d'A~
va pròpla vida. Però, cal interessarcació socialista a la U. R. S. S.», praMei Lan Fang, és el nom del més
AFfTtJUR DE GREEF
g-.ISti i Robert Gerhard, és !n una
lo perquè els vulgui conèixer. I això
nunciat al Congrés Mundial Internacèlebre artista. xinès, un artista. ex·
.
.
garantia, que d'antuvi fa preveure
no ho assoliran mai aquells que esclonal Comunista que acaba de ce-le·
cepcional, Mel Lan Fang, és el re· tista del p!ano
ha de1xat consagrats l'encert. Així aquella espiritual cancriuen com si tot el poble fos com~
brar·se a Moscou.
presentant del veritable art sintètic, arreu on s ha presentat. La. seva ~S· tatriu, acompanyada al piano pel
post d'especialistes. A la massa no •
Per la s2va. informació objectiva..
existeix la paraula, la música 1
li diuen gran cosa les cronologies
per l'anàlisi que Manuilskl !a de l'egest. El Teatre d'Art Italià té el ta.da entre nosaltres p~em qualifi- nostre eminent compositor Robert
car·la de sensacional. ~ur De aerhard, ens féu conèixer un enfie.scrupolosissimes de fets, dinasties
dificació socia.list.a. a la U. R. s. s, letariat rus envers la societat sense seu origen en el teatre xinès.
·
La companyia Mei Lan Fang, es Greef pertany a _la . glonosa gene· lall d'obres vocals del compositor Sa.
i codis, ni el text premiós 1 indesxla q u est numero
espec 1a 1 que pu bt·1- c'asses
•
•
·
1» ' es
·
Aquest n um· era extraordinari que compon
persones,
art..istes,
to- ració de famosos PlanlStes com Fran- linas (1515·1590): una altm d'autor
fi'able de pragmàtiques 1 breus. La
ca. «I n f ::>rmaCl·6n I n t ernaciOna
tes elles de
del25més
alt relleu
artisttc,
els Planté, Raoul P~Igtlo, lgJ?-atz Pa· anònim, una d'Enriquez de Valderragent mitjana estima l'anècdota i el Una
resultança dol fracàs de un veritable document que posa de publica «lnformación Internacional» àdhuc en la part orquestral.
derewsky, Eduard RISler, Em1l Sauer, bano 1 tres més de Llu!s Mlllàn
pintoresc. Per això han estat semVF.rennes
relle-u l'estorç i l'experiència del prQ... és d'Un interès formidable per a tots.
La companyia Mel Lan Fang es Isaac Albéniz i
Carles G. Vidlella. <1535), que són altres tantes joiL'S de
pre més llegides les noveHes de Dupresentarà per primera. ve¡ada a Eudirem que pertanyin a una ma- la. massa oblidada música d'aquPsts
mas que les històries més acreditu- via xlular l'emperador; assistim a
rapa a. mitjans del pròxim mes de Nc;>
teuco. escola, però si a una matel~a grans clàsslcs. La darrem part nldes, cosa no massa satisfactòria per \ la. fidelitat de la Ladowska, que con·
SOI' tl•t
,
març a la Gran Opera de Paris.
què assolim un coneixement en- trasta amb el capteniment de les
En la temporada. de primavera, és modalttat, que no . és pas la que! s a- lra dues àries de Buononcini ti640)
ja gairebé segur que tornaran els costuma. ara. Avui la tasca del vtr- i M. A. Cestl OS20) !o dedi d
caç de la vida mundial a través dels dues empcratrius; coneixem com va
cèlebres Ba.llets Russos, de Monte- tuós absorbeix la del comprenedor 1
àr
.
• u
ca a &
les d «Or!eus», de Monteverde.
segles.
ésser planejada i començada una
1
\
Cario, puix que s'espera véncer en- la de l'intèrpret. L'ànima del campo-lles
.
_
Aquesta,
que
és
considerada
com
ciutat que duia el nom de Napoleó
cara alguna dificultat, perquè pu- s1tor es perd entre els dits del v1r~ primera òpera. coneguda 1 6 ·la
Lenótre ha superat això. Ha sabut i no va arribar mal a ésser-ho; ens
gu1n retornar a temps a Europa. En
documentar-se meravellosament als introduïm en el seu consell privat,
aquesta temporada es r enovaria .el tuós, ';l"lul~lpUcador de notes, que so- ensems, una meravélln, a ~a. :u~~·.::
llocs que podriem anomenar estra- on ens sorprèn la benevolència del
cartell t en ell s'b1 inclourien obres vint s e~wpara a un motor de. torça. més mancava tenir Concepció Badia
tègics del passat, 1 n•ha extret deU- dè~pota per a leslnterrupcionsirres·¡
bn apreciades del nostre públic com unit a 1 exageració de vegades mcon- d'Agustf com a intèrpret. Aqut'sta
closes conseqliències. Amb un desen- pectuoses; som assabentats de quma.
«Pu.lcinella», Cl'haman i l'«Ocell de gruent en la posa. i en el gest. Ar- ~ exceHentissima cantatriu durant tota
De Greef és la Ma!estat Planis- la vetlla es féu aplaudir insistent.
fadament inimitable, amb la desim- manera va anar el Papa, a Paris.
~:Sprés d'això, el senyor Mestres t?-ur
ttca en tots els ordJ"es. .i.!3 el protun- ment i a la seva m gni!l
t
boltura d'aquell que conta un episc;. t com va tornar·hi; anem a Rússia
Calvet ofert els representants de ta d1tzador;
és l'e~~U· coHaborà Robert Gerru:rd en:rtaS:::
BOdl de carrer o de barri, ens acara i descobrim allò que ocult& el Bere,
l Premsa el programa oficial de la tem- tant, amb ésla l'tntèr'p~et;
seva tècnica fornnda- slmament. Gerhard f' t ~ .
amb les més altes figures i ens les sina; ens formem una idea clara de
porada que va a començar del qual ble, de bona lleJ.. a.mb la possessió ab- 1
eu am
un
descriu, no pas dintre l'encarcarada qui era 1 com pensava Maria Lluïsa
rpoe~re~tuim
el cartell amb Ía corres- soluta. del pensament del composlt 1 breu parlament de presentació de Sa·
versió que ens dóna. la «Història i ens arriben noticies d'una pretesa
amb l'anivellació perfecta en la
I llnas t de la res'..a dels composít.ors
r&n», sinó tal 1 com degueren éser filla natural de cl'Aiglom; escatim
dació, en la sensibilitat en la per· : que nodrien el programa, tot paleLLISTA DE LA C01\ll'"ANYIA
en la realitat, a través de mil incl- el que hi ba de cert. en les paraules
cepció, en tot. allò que dóna la sen- sant la seva erudita documentac!ó en
l\lestres directors i concertadors
dèneies gracioses que ens obliguen !atribuïdes a Cllmbronne i ens cor- j
sació que ens trobem a. presència la matèria de què tractava. Car.ce~
(Poa au. CO aBOGU.PJC:),
d'orquest ra.
Karl Elmendorff, Joan Lamote de principesca del dominador perfecte ~~p~a Bdaldidfsa lmsiRdobert tGerhard foren
u
s
uran tota la vetllaGringnon Guiseppe Podestà, Mlchel del piano.
da i, en especial. en acabar • pro-Steimann. Eugen Szenkar, AlexanNo
voldríem
entrar
a
detalla.r
ela
_O bra nova interessantíssima
DIBUIXOS DE PEPF. PRI)NA
der von Zemllnsky, J osep Sabater, defectes poc recomanables del «Con· grama.
Antoni Marquès, Jaume Pahissa, Anc. o.
toni CapdeVila, Francesc Ribas 1 Fre- cert en la major», núm. 2, de
El
compositor
hongarès
ha
f.!t.
h~
deric Rodrlguez.
nor al seu gloriós nom en alt.res
ASSOCIACIO OBRERA DE
Sopranos lirico-dramàUques
CONCERTS
Arangi-Lombardi, Gíarmina; Badia obres de major envergadura
d'Agustl, Concepció; ctgna, Gina; ca- la gran SOnata, pe...· exemple El Consell Directiu d~ l'Assocmció
Horakova. Ota; Nagy de, Margtt; 1 no cal retreure-li el poc interè.l d 'a.- Obrera de Concerts, atenent les nom·
Rajdl, Marta; Reich, Cacilie; Ruen- quest cCOOcerb, que serveix SOla· brases consultes que pels soc1s !i han
ger, Gertrudis; Lorenz, Dolly; Sp!· ment per a mesurar les forces de estat fetes. superades
sat.J.s!actòrianalde, A Raisa; SChlueter, Ema;
Teiko-Kiva; Bau-Bonaplana., Carme; l'artista. El «COncert en la menau de ment totes les dificultats, pot confirOrieg, és, en ca~v1, una meravell~ de mar la celebració del concert que
i Bergmann. Jeanette.
la qual. el matetx autor qualificà De l'Orquestra. Pe.u Casals donarà al maSopranos lleugeres
p er
Armolli, Amalia; Book, Rose; Ca¡; Oreef com el sea primer intèrpret.
b de demà, al Palau de la MUsica.
&r, Mercè; Nadina, Dina; Schoene,
JOSEP M. • VILA
L'Orqu.estra Pau Casals, sota el Catalana, on s'interpretarà et selec·
Lotte 1 Power, Rossi.
gumtr.e d~l seu mestre, t'capel~. en te programa ja ananctat Cobres de
ContraUs
ambdues obres al formidable èxit de Bach, Samper 1 Schubert, sota ta dtUn llib re que han d e llegir to ts els catalans
FalliaW :Marú; Gra.b, Hed.da ¡ Oue- l'a.rtista. 1 executà també. a part. l'o. recció dels mestres Pau Casals l
brant, Elsa; Rosln1, Ange.IB; St.rak, bertura d'cEgmont• lla «Quarta Slm- B. Samper).
Preu: 5 pessetes
Magda I Wanka, Ellsabeth
Tenors
Administració i venda :
Altube, Cristòfor; Barrosa, Mtquel;
Bataglia. Franco; ClvU, Pau; Frey,
<MCMXXX'I
WUly; Glelch, J aroslaw; Grabl,
Hans; Kremer. M.artin; Laholm, EyLLIBRERIA CATALONIA
vtnd; L&url-Volpl, Glacomo; Lau!·
koetter, Karl; Masinl, úall.la.no; Me3. Roada de Sa~~t Pere. 3
rino. Cario; Posemkowsky, Georges;
i Toulman, Robert.
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DISSABTE, I DE NOVEMBJI.E DEL lli¡

t encerclament d'Itàlia

Als fronts d Africa els etiòpics els causen algunes derrotes
1

,

la guerra costa a ls ita lians mes de deu milions de lires cada mes
•
•
Es comencaran a ap ;car les sancions el quinze del corrent?
#

ELS ITALIANS NO AVAN·
CEN A L'OGADEN
Addls Abeba, 1. - P{'lr notícies
particulars, hom sap que al front
d'Ogaden hi han hagut aquests dlea
forts combats. Les tropes atacaren
debades els voltants d'U al~Uat
Els italians, que des de fa molt. de
temps ocupen aquesta posició, s'hau
lustaHat sòlidament i disposen d'ar~
Ullíria de campanya. i tancs.
El dedjaz Abde Kimale, comandant
etíop, sembla que ha. resultat mort.
Es diu tambê que en les tropes
etiòpiques hi ban mort uns 3.600 sol~

grè, que anirà recolzat per una acció
simultiuúa al front de la Somàlia.
L'enemic ha concentrat 100.000 homes sota el comandament de Ras
Kassa i altres 100.000 a les ordres del
Ras Seyum, que ope-ren a Tembien,
a l'Oest de MakaUé, mentre que altres elements abissinis, sense identificació, ocupen l'Est i el Sud.
Aqu(:stes tropes estan formad('S per
ccchoans)), és a dir abissinis lJtÒpia-mcnts dits, però que no habiten les
províncies limítrofes.

front septentrional; per_ò la notícia cie de la carretera, deteriorada pel
segGns la qual l'avanguardia. dei cos tràfic continuat de camions que. de
d:'exèrcit com.a!Jdat pel general ~an- 1nit, traslladen tropes cap al sud.
tinl que YVIa ocupat les localitats
Un con tingent de tropes format per
d'Ansien l Aluga, a poca distància de homes de la tribu cl'Aa:usa, en uomtu·e
1\Iakallé, ha resultat inexacta.
de 5.000, sota el comandament de
No obstant, MakaUé es convertirà Dedja.smatch Amdi,
passaren per
en breu en el centre de les opera- Harrar el dilluns i dimarts a la nit.
cions d'aquest front.
El Ran Kassa concentra les seVes
ELS ETIOPS D~ENEN
forces d'wts 20.000 homes al Sud de
L'AVANÇ ITALIA
.
MakaUé.
Addis Abeba, 1. - An;l)f·n nuhcles
El cos d'exèrcit del general San~ d'haver-se entaulat nous combats a
tini ha format un front dirigit con· I'Ogaden i els italians han fracassat
tra el territori de Danakil per tal en l'intent d'avançar.
avançament l'abastiment d'aig·ua. a les
tropes italianes es pot donar per asseLES BAlXES ITALIANES
gurat.
SON A MILERS, DIUEN ELS
ABISSINIS
J.l\ T,LUfTA AL VOLTANT
Addís Abeba, 1. - Segons notícies
DE 1\IUSSA ALI
arrib:lrJ.es .,. aquest" ca¡~it.al, ~tense

de novembre com a. la. més proba~
ble.
Es possible que el Comitè de Coordinació tomi a reunir-se després de
passat a!gun temps des de la data
que e3 fixi per a l'aplicació de sa.nciollil, per a comprovar l'eficàcia de
les mesures adoptades en afavorir la
terminació de les hostilltaUJ a l'Afri~
ca. i per a estudiar la conveniència
de recomanar l'aplicació d'altres me~
sures.
EL COMITE DE TREBALL
INDI CA EL DIA 15 COM A
DATA PER A COMENÇAR
L'APLICA&! O O E S A N•
ClONS
Ginebra, 1. - El Comitè de Tre·

VAIXELLS ITALIANS POR.
TEN HO~lES I ~IATERIAL
.
J:Js etíops han demostrat una gran
Pot·t Said, 1. - Aquest mall ban
valentia. i una forta resistència da- travess.'lt pel Canal 7 vaixells ita~
vant dels seus adversaris, bèHicam(.'llt lians, que porta\•en a bord 11.287
més ben equipats.
homes i a lguns vaixells amb cà~ga
d'Q.lropla.ns, bestiar d.e trac<au, ciAddis r•ueDa, 1. - .u Govern ha confirmació, les baixes hali.'lues d.-s ball de la Coferèncla de Sancions
LES GlJERRILLES ETIOPI· ment, olis pesats i ferro. Un d'aquests
QUES DIFICULTEN L'A· vaixells portava 5.000 tones d'aigua. pubLicat uu com unicat, en el qual dtl començament. de ta camp;mya s'ha reunit aquesta. tarda, 1 ha acorVANÇ ITALIA AL NORD
En la darrera setmana, Itàlia ha gas- es diu que sembla que els italians no es compten per milers. Igualment, dat fixar la data del dia 15 de noAddis ADeba, 1. - L'ofensiva ita.. tat més de 32.500 lliures de drets.
han ocupat etectívam(mt el cim de les pèrdues dels italians pe.r malat~ vembre per a l'entrada. en vigor de
llana al nord es prosegueix amb gran
la muntanya. Mussa-Ali. Es creu, en tia ascendeixen a alguns mtlers.
1
·
s·
1 1
¡
e3 sanCions. espera que e penar
lentitud. A la regió de 1\lakale, l'a1\lassaua, 1. - Segons dades del re. l:a nvi, que les esforçades tribus uaS"
de ls. COnferència de Sancions. (Covanç italià es realitza amb enormes gistre oficial d'aquest port, en la pri· saimaraSIJ s'han instaHat en l'esmen~
mité de Coordinació) aprovarà adificultats. Els etíops, aprofitant Its mera qulnztaa d'octubre, desembar~ lada muntanya.
Per altra part, la Cavalleria que
questa decisió en la reunió que celebrusquet.a.U u.el te..reny, escumetea ca ren 37.000 homes.
constantment l'av~taguarda itali.1.s'ha vist a la regió que hi ha entre
brarà el dissabte, després del qual,
DIUEN ELS ITALIANS QUE el llac Helli i Didda, a dos quilomt-na I els causa nombroS€.G pèrdues.
el present cercle de sessions ea doEls tancs i camions Italians av:.n~
NO BOl\ffiARDEGEN LES tres més o mt!nys de la frontera dl" la
narà per acabat.
cen a pas d'home per temença. a les
POBLACIONS CIVILS
Somàlia fran cesa, cap al lloc de DobHOARE I LA VAL HAN AR•
Roma, 1. - El Ministeri de Premsa bi, com si es dirigís als maresmes
innombrabl(S trampes construïdes
i
Propaganda
ha
facilitat
una,
nota
d'lsmini,
sembla
que,
efectivament,
Add.is
Abeba,
1.
Està
malalt
RIBAT
A UN ACORO PER
pels abissinis.
en Ja qual es desmenteix categòrica- pertany als uassamau ~ls••·
greument el periodista senyor Mcn~
A L'APLICACiu DE SAN·
La. situació dels italians prop de gott1, enViat especial del periòdic
UN OFICIAL ITALIA PRE· ment que els avions italians bomhat'"'
ClONS
degin les conoontracions civils. ..Fa a- Mus:,a~All és aquu;ta: a l'Oest, una «A B C», de Madrid.
SON ER
Ginebra, 1. - Els informes que es
Addis Abeba, 1. - Prop de Dolo, vinent la nota. que Itàlia només vol columna a la qual es proveei.'( ptr
El senyor Mengotti, que es troba.~ tenen r eferent les converses dels sea l'Ogaden, els abissinis han fet pre- civilitzar Abissínia 1 respectar els mitjà d'avions i (!Ue es dirigeix proba... va. fent in!onnació a Harrar, ro- nyors Hoore i Lavat, conflnnen que
soner l'oficial italià d'un tanc que va seus habitants ccper a demostrar d'una blement cap a Alalguera. A la regió
els seus resultats són altament satlg..
abandonar-lo uns moments per a beu~ manera Indiscutible la seva capacitat del Uae Andale, s'ha vis1 passar una freix una tisi galopant. Un sacer~ factor'•.
coloniab•.
<'arav:ma integrada per 50 camells, dot catòlic U ha administrat l'ex~
re aigua en una font propera. El pre.
1
amb material potser per a un camp tremWlció.
Ambdós estadistes, sembla, que esaoner ha estat enviat a Addis Ab('ba.
MERCADERS ETIOPS QUE d'aviació prop d'AJalguera. En tota a.tan d'acord en el fet que el Comitè
UN PRESONER ITALIA ES
DONEN DINERS AL NEGUS questa rt"gió els it.ahans han de fer
de Coordinació fiXi definitivament la
PORTAT A ADDIS ABEBA
I ES FAN VOLUNTARIS
front a enormes dificultats, sobretot
data d'entrada en vigor de te3 san~
EN AVIO
Addis Abcba, 1. - Un grup de mer- per al proveiment d'aigua. Efectiva~
.
clons contra Itàlia, el pròxim dls~
Addis Abeba, 1. - A bord d'un a- caders etíops han ofert diners a m~nt, han pogut co~t~tar que els
ble
vió abissini ha estat traslladat a a~ l'Emperador davant el palau reial. ebops segue•xen la tachca _de salar
COMITES QUE ES REUNEI• sa
. En e 1 curs de la sessió plenà~
questa capital un presoner italià, el un represent d'ells, digué: <cOb, sobi- ¡ e.Is pous. A l'est de Mussa-Ali, el.s i~aXEN
ria de demà, Hoare o Lava!, qualseprimer dels arriba.tas a Addis Abeba. rà, pren el nostre or per a contribuir hans continuen ft.~t carretera 1 p1svol dels dos, es dirigirà al Comitè,
Ginebra, 1. - Aquest mati s'han declarant que en l'ac·t ualitat no exis~
Es tracta d'un soldat de 23 anys, na~ a salvar la nostra benvolguda pàtria! ¡ tes amb la lntene~o! sengons sembla,
tural de Fiurre, capturat al front Però també, ¡oh, poderós conquista- 'l't'nllac;:ar amb Ddauam, on s'ha esta.. reunit els sub-comitès juriàics eco· teixcn bases per a ulterlon negocia,..
Sud i enviat a aquest-a ciut:lt pel Ras dor, Ueó de Judea., pren també Jes blert un Doc sanitarl
nòmics i financers, que han conti~ clons: però que els delegat& es re~
Desta. L'emperador ha rebut el pre- nostres vides com ofrena que fem
nuat la preparació dels seus respec- uniran altra vegada. a Ginebra, en
soner, que és mecànic de professió, I davant l'altar de la llibertat! Tots
ELS INDIGENES DE DA~ tlus informes que a sotmetre'ls a.l d
!mm
re•
NAKIL TALLEN EL PAS A
ata
per a concretar lea
l'ha envia al garatge d'un grec, per nos•!'
... " .. mo"rirem aleV'I"ement por tu,
· · ediata,
1e..,;;,;),
•··
UNA COLUl\INA ITALIANA Comitè dels 18, que es rewlirà aques- propos1e10ns
al qual treballarà d'ací en endavant. perquè la nació pugui~·viure.,.
L'Emperador, l)rofundament comQUE VA CONTRA EL FER- ta tarda.
De font autoritzada anglesa es des~
COM ELS ETIOPICS VA· mogut, contestà. des del balcó del pa.
ROCARRIL
A
TRAVES
El COmitè dels 18 informarà. alho- menteix la noticia que s'anaven a
REN PREI"'.'"DRE UNA POSt- lau amb les paraules següents:
DEL DESERT
ra, 1 els traslladarà al OOmitè de CO. redactar unes proposicions per a ésCIO A 1\IUSA ALI
c<En oferir or per a la defensa de . Addis Abe~a! 1. - ~~ons intormes ordinació.
t
1 d 1
ió ttali
Londres, 1.- Aquest matí s•na re- la pàtria realitz:eu també un gran d!g_nes de credat, els itahans han moLES CONTESTES D'EGIP- se~~ ~eses a t~ eterac dis ~na.
but la següent informació d'Addis acte de patriotisme i un gran sacri~ dJfacat la seva. base a la part sud
TE, ALEMANYA l ESTATS
v
an con mua es
e
ons
Abeba:
flci. Però en ofrenar també les vides de les muntanyes de l\1ussa All, en
sobre els acords de compensació, en
Els italians han abandonat la seva com a sacrifici per a salvar el noS"' el 5ei::tor que hi ha entre la Somàlia
UNITS
el COmitè dels 19; però s'han manibase als voltant& de la muntanya de tre imperi, realit:z~u un acte molt francesa i (•I territori d'~ritrea. Al~
Ginebra, 1. - S'ha anunciat Ofi· festat fortes divergències d'opinió
1\lusa Ali. Al cap de poca estona d'ha.~ més preat. Jo no estableixo cap dife- guoos avantg'Uard~ itahanes se'n cia.lment que Egipte ba notl!icat. que entre la P etita Entesa, la Unió Batver-se'n anat els italians, la base fGu rèncta entre vosaltres i els soldats van cap a Danakil.
aplicarà les ~ançions. Es el pnmer càntca i Suïssa, per W1 costat. i Franocupad.a pels soldats danakils.
que es troben al camp de batalla.
Es considera que els italians volen pais no membre de la Societat de ça ¡ Anglaterra per altra~ A proAnit, els combatents danakils ata.. Accepto el vostre or i la. ''ostr asang ava~çar . trave!}~ant el desert de D~ . Nacions que adopta. tal mesura,
posta del senyor Titulesro· s'ha acor~
caren els campaments italians 1 em• i prometo que cap dels dos serà es- na"::' 1, pèr a a~rJbar a Assaz, amb, di~ j Alemanya rontestarà que el seu dat que el minl3tre romanès celebri
¡lrarea mètodes salvatges do guerra. merçat en va. Per la vostra acció pa-. re<:c1o a Dess1e I al ferrocarril d Ad~
'-~¡ é
.
Segons Its notícies rebudes a Addis triòtica. d'avui afegiu un nou estímul n~.. ~ueo:1 a OjibutL Adhuc (S diu propv;:, t s no obtenir bene 1lci~ de conferències amb les delegacions
Abeba, aquests atacs foren els més a la. cadena d'unitat i Ueialtat entorn que un miler d'homes de la cavaUe- cap mena amb motiu del conflicte; franco-angleses, sometent noves prosagnants que s'han registrat fins ara al tron des que l'enemic amenaçà ta ria italiana se'n va direct.'\ment cap prohibirà l'exportació d'armes a les posicions en la. reunió que el Comitè
en la ruerra Italo-etiòpica.
nostra independència.,.
a la via ferrada. _
potències beHigerant3 1 vigilarà per~ dels 18 celebrarà demà.
Abans d'eixir el sol, els danakils
Tot seguit els mercaders entraren
Aquestes forces son atacades cons- què no s'augmentin les seves expor- 1
NOVA ENTREVISTA HOA·
avançaren, d'amagat, cap als campa- al palau, on l'Emperador els donà les tantment pels soldats d:;m akils que, tacions a Itàlia.
RE I LA VAL
ments Italians i varen ... tuL.
gràcies personalment. 1\:tolls d'ells com que els manquen mitjans pf.T a
.
.
tre l'tmemio sobtadamei:t'J.r sC:rc:~: s'allistaren a l'exèrcit. Uns altres de- mantenir els presoners,
combaten ! Quant als Estats ~mts se sap que
Gmebra, 1. - Els senyors Laval 1
gueren les sentinelles, a les quals 00.. manaren a l'Emperador que els po¡o. i sens~ quarter i no deixen repo~ar l'e- . el Go~ern nord·amencà 1~0 prohibirà Hoare han conferenciat altra vega~
clren abans que pofU"....ssln donar tés amb ell a Dessle.
nenuc •. Hom ~ap que fa pocs d1es, els ¡ les exportacions als paYso3 ~eHige-. da aque3ta tarda, a les sts.
l'alarma,
danaklls cdssunarasl) ~o!Dlterc:n els rants, però exercirà una coacció mo·
ELS ITALIANS DE GI NE·
Els da.nakils, que anaven gairebé .
UN HOSPITAL AMERICA .o\ ií.aiians ~mb armes P.rmutlves • ma- j ral per a eVitar·les, tenint en compBRA Dl UEN QUE ITALIA
despullats, escometeren l'enemic amb I
DJUIGA
taren tota la força ¡taliana qu~ ~~ te que els exportadors hauran d ~ fer~
TE PROU DELS PAISOS
anna blanca i feren impossible l'ús / Addis Abeba., 1 . - El doctor Hock· f~a en un tren, en territori dEr•- ha pel seu compte i risc. El Prest~
QUE NO HAN ACCEPTAT
1
1
de lt;s metralladores o e!s f~ells. man, cap de !'hospital nordameri~~
EtS caps danakils desenvolupen la dent Roosevelt ha aconsellat persoLES SANCIONS 1 QUE
Nomes pogueren emp~r PIStoles 1 t:n- e!l aquesta capJtal, ha retornat a DJt~ tàctica de combatre de manera que nalment als fabricants de calçat3 que
PRENDRA
REPRESALIES
cara amb molt de perill, puix que la j1ga, on ha muntai un hospital base.
. .
obscuritat de la. nit no deixava tro-- S'ha emportat amb ell sis automò. repeHt: 1xen els •1~hans cap a la fron· no acceptin una tmportant comanda.
CONTRA ELS ALTRES
bar Ja punteria.
blli~ambulàncies, diverses tones de tera cle ~ s.omalla r:ancesa per a ., de sab~tes. destinades, segons sem~
Ginebra, 1. - En els cercles i ta,..
Els danakils, amb grans crits a,s. medicaments per a combatre l'es· promoure mcJdents fr nco-italians.
bla, a us militar. Amb relació al ro-- Uans es declara que el haver tra:nès
sollren fer f~gir els camells del ~am· carbut, ~ixi com també camilles i
UN TREN ITALIA DE PRO- tó, el COmitè del senat que redactà a Ginebra el baró Aloisi, Itàlia ha
pament italla:
.~ .
taules d operacions.
VEII\IENT ANIQUILAT
j la llei de neutralitat exceptuà espe· volgut demostrar que no defuig a
La referèncta. d'aquesta accto dtu
cificame t 1 tó
brut dels pro¡·
ó
·
••·
fina lment, que abans de l'alba e~
ELS ITALIANS ARRASEN
Londres, 1. - El corresponsal de
n e co en
cap exp 1caci 1 que continua I,I.Jò)po.danakils es retiraren sense empo~ta~
EL PAlS 1 INCENDIEN ELS l'Agència Exc~~n~e Tlt·grap~ ~a sa~ ductes embargables.
sada. ~ cercar amb les potències la
se cap presoner, puix que ni tan sols
BOSCOS, DIUEN D'ORIGEN ber qu~ els ehoptcs h~~ am:J~IJiat .f:'
ACORDS DELS SUBCOMI· soluC'io del confilcte.
lntaentaren capturar-ne cap. En can..
FRANCES
Da.nakil un tren ita.ha de provet•
TES FINANCER I ECO NO·
Quant a l'aplicació de les sancions
vi, se n'endugueren 25 camells ben
DjibutJ, 1. _ Les últbnes notícies ment.
M 1C
es deciara que el 53 per 100 del ca-1
carregats i moltes armes 1 mvnicions. que es reben del teatre de la guer~
PREPARATIUS A BARRAR
Ginebra, 1. - Els subcotoitès fi~ merç italià acvtual es fa per potèn~
EL NEGUS ANIRA AL ra, transmeses per observadors im1 AL FRONT SUD
nancer 1 econòmlc han continuat eles no representades en el Comitè
FRONT AMB ELS MINIS~ parcials, deixen entreveure que, a
Londres, 1 • _ SegGns el correspon· l'estudi de les reserves fetes per al~ de Coordinació 1 d'ell un 30 per 100
TRES
mesura que els italia~ d'endinsen a sal del diari uDaily Mailn, a. HarraT guns Governs sobre les recoman~ amb Alemanya.
territori etiop les dificultats aug~
d' dr é
u1
tot Ità
Addls Abeba, 1.
Hom creu menten en gr~n manera pels consi- s~an feta ~ret.xes a líll !f!Uralles. en clons del Comitè de Coordinació que
E 1 mo1 or e ,s av a. a
~
!a.ber que la majoria dels membres derables desplaçaments que han de cmc llocs dlStamts perq~e els alass_l~ tracten de la. prohibició d'importa- lla la serenitat. Lopinió publica vol
del Gabinet acompanyaran el Negus , fer els convois d'avituallameut ¡ per nis pugui~ evacuar la Ciutat el mes clons italianes. Es creu que diemà., el substreure's al pessimisme 1 la deal front i confiaran les seves carteres arribar a zones muntanyoses en les avE!alt pos!tbdle en cas dJ~j~cessi:at.
Comitè de Coordinació que actuarà pres3ió. Tot l'esforç que es !a és amb
als alts funcionaris,
quals l'armament modern té poca
ca.nu ' 8 •drrlar a ' •g•N- .ba ca.. segons l'in!onne del dels 18 podrà mires a la resistència, 1 no es con~
1
- a f a vOl'it,, ,w 0 lde a pr•ea CIO
·serna genera e gen€'ra1 assa u •
El Conseuer mes
,
,
•
està. airebé lntransit.able a cu.us'e. fixar data per a l'entrada en
vigor fia res de la diplomàcia.
Gorghls, aeompanyarl també 1 Empe-.
~ ~mbros I enorme quant~ta~ _de .. . ' 1 d 1
tal
d
la
perf' de les sanci
Es
ell
la
del
dia 15
La. delegació oftclal estA presidida
1
rador.
proJectils que derrotxen l'av1ac1o 1 qu.enc a e ma es
e
su
t·
ons.
a
S'assenyala un important movt~ l'artilleria it.allanes davant dels seus
ment de material d'artilleria de cam• avanços, pel fet que muntanyes sen~
panya I tancs italians des de 1\lon• ceres són arassades I els seus boscos
ENTRADA DE LES TROP ES ITALIANES A AKXUM
pla cap a l'Oest, mentre els obrers per tal dt ter fugiT els guerrers et.íops
construeixen la carretera entre 1\lous- incendiats per les bomt>eS dels avions
11a Ali I Addobo.
atrinxeta.ts en elles. No es coneixen
S'ha assenyalat una columna do xifres de víctimes, però han d'êsser
Vavallerla a la regió d'Oidda oue es molt importants degut al fet que en~
dirigeix cap als pantans a.'rtñmtnl. cara no compten els etiops amb ma.Les forces italianes goe avancen cap terial sanitari adequat i els seus met-a l'Oest, e:, calculen en 15.001) holll<2s ges desconèixen els procediments per
que tenen, com a primer obj{'(~tiu eiS a guarir les terribles ferides produï~
pous d'Asia, les aigües dels qu:lls 'han des pels projectils moderns.
estat enverinades pels ccassaimeraiJ,
Al front d'Ogadcn, tenen concen~
Les tropes italianes fan diversos trats els etíops més de 300.000 hO"
moviments des de 1\tonza.lé a l'Est, on mes, perfectament armats i muni~
han construït una carrt•tera entre clonats, per Ja. qual cosa sembla que
1\foussa All i Oddobs.
es proposa l'Alt Comandament abisEis danakils atacaren un lloc Uallà siol utilitzar~Jos per tal d'intentar unt\.
el d.Ja 25 d'octubre I eh italians Un- acció decisiva contra les tropes del
rueren 15 morts.
general Graziani en el moment que
Les trppes abissínies s'han apode- menys s'ho pensi.
rat de nombrosos camells.
llom creu saber que aquesta ofensiva. s'iniciarà quant hagin cessat per
ETIO- complet ele aiguats i el terreny quedi
DESi\IENTIMENTS
en condicions que permeti maniobrar
PICS
Addls Ab!ba, 1. - Es desmentei- l'important exercit de Nassibu.
xen oficialment les informacions de
HE>l AVANÇAT DEU QUI·
font italiana, st~gons les quals, l'avia.
LO>IETRES, DIUEN ELS
cló italiana ha\ia destruït completa.ITALIA.,.-S
ment la ciutat de Dlagalo. La declaració oficial diu qUe solament alguns
Roma, 1. - El corres¡)Onsal del
aeroplans italians ban volat sobre la uGiornale d'Italian al front Nord co-dita ciutat I hi llançaren unes bom- munica que l'ocupació dels pous que
bes que no ocasionaren grans Itèr dues. es fa referència en el comunicat ofl~
Es desmenteix també que tds ita~ ciat, representa un avanç de deu qui~
llans hagin volat Ja factoria de mu~ Jòmetres en direcció a Makallé. Senlclons situada prop del riu Fafan, gons dit corresponsal, les tropes, per
propera al quarter general del Ras a procedir a aquesta ocupació, no
NassibtL El comunicat diu que no hl trobaren gran resistència. Amb aquest
ha cap factoria de municions en tota. tropes italianes es pot donar per assel'Abissínia 1 que el quarter general gu.rat.
del Ra. Nassibu és a Jiji¡a.
DESM.ENTElXEN LES PRO.
El moment do l'entrada do !el • - ltaUann a Akxwn, la ciutat santa doll allloolnlo, fou o-vada por
PIES VICTORIES QUE HA·
ELS IT!I.LIANS PREPAREN
VIEN ANUNCIAT
a-to amb '"'" ourloollat
LA DOBLE OFENSIVA
Moment de l'entrada do ._ tropOo !tallanti a Akl::urn
Aimara, L - llaJl einulal rumon
lloma, L - TM 011111 prepanl pu
!Express-Poto>
a efectuar 110 avano al front del 'fi- retalla a nons ace.loos miU.tan al

dats.
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El CORRESPONSAL D' (( A8 ))
A AOOIS ABEBA MALALT
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Les sancions
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Qbrer català conscient: el teu díari

pel senyor Rocco. El paper del senyor Alosl sembla ésser ofició3, i només per a. seguir la qòestló de les
$anclons; més ben dit les conversa..
colons prop del conflicte.
Itàlia suprimirà totes les importa~
clons dels països que apliquin les
sancions. Es possible que inclús es
redueixin els representants d iplomàtics per a eVitar la sorttd'a de divi~

MEXIC DEIXA DE COll~
TE UNA COMANDA A IT•
LlA
~
Mèxic, I. - L' sslsténcia PúbU
ha fet anu.Hacló d'una comanda ~
clotze mil pews per a botelles se '
teràplques a un laboratori ltaliàro¡
l'ha fet a un laboratori alemany
La interrumpció de relacions · co.
m erclals amb Itàlia. U costarà. a.nua¡
ses.
ment a Mèxic uns siS milions ~
pesos.
ELS QUATRE PAISOS QUE
EL VATICA CONTRA LEa
NO HAN CONTESTAT LA
S ANC I O NS ECO NOMI·
QUES a ELS INSTI TUT!
PREGUNTA DE LA S. llE N.
REL I G I O SOS PODR~"
Ginebra, 1.- Els únics països que
IMPORTAR
encara no han contestat la oomunt~
Roma, 1. - «L'Osservatore Roma.
cació de la S. D. N. referent a l'apU- no• ocupant-se de les sancions, dl
cació de sancions a Itàlia, són: .• ug... que espera que les sancions 1 con~
tria, Albània, Hongria i la Repúbli~ senstons quedaran detingudes Pura.
ca dominicana.
ment en la seva fase teòrica 1
gramàtica. Aq~esta esperança, ate.
ELS TREBALLS ITALIANS gelx aquest d1arl, correspon a 110
PER A RESISTIR LES I més urgents necessltata de la Pau
SANCIONS
europea.
Roma, 1. - El senyor Mussolini ba
El Vaticà ha. pres mesures perquè
rebut avui al Palau de Venècia un si s'apliquen les sancions no Prod.uet..
Comitè tècnic de la Federació indus- xin ce.p danys al gran nombre d'Instrial, presidit pel comte Volpl, 1 han tituts eclesslàstics de caràcter lnter.
nacional, que existeixen a Roma estractat referent els problemes que e.s pecialment al que fa referència ~ la
crearan amb . motiu de l'aplicació de tramesa de fons 1 crèdl..... Aques•·
srncions.
"'~
~
El comte Volpi ba lllurat al duce qüestió fou plantejada per alguna
delegat¡¡ en el sl de la Comissió dt
un informe de les me3ures ja pre- Coordinació a Ginebra, 1 el prest.
ses per al millor ús de les prime- dent va remarcar que el paràii?Qr
res matèries que es poden obtenir a
rt
és 1
, ...
Itàlia i que tracta també d'una ex- qua • que
e que conté la prob1·
blcló de crèdlll! I prèstams de caplotació racional de lefi possibilitats ràcter privat 1 coHectiu a Itàlia fas
tècniques i regulació de les compras acompanyat d'una declaració per la.
de primeres matèries, aixi com del qua1 eren excloses les institucions de
control de producció.
caràct:.er humanitari i religiós.
El comte Volpí comun1C'à. al duce
La Santa. Seu ha donat la segureles linies generals d'un pla de treball tat als bisbes 1 caps de comunitats
per a diferents rames de la indú.s- que trametrà joves a Roma per a
tria en els pròxims mese&. El C-omi~ la Universitat 1 cursos ecless1àst1cs
tè deliberà. prop de le3 mesures que que no han de témer r es sobre 8•
són necessàries per a. portar a la quest particular. També ha promès
pràctica el pla del comte Volpi. El que prestarà. especial assistència a
duce prengué nota de tot i deixà as- ac;,ueste.s institucions en qualsevulla
senyalaUJ els principis damunt dels contingència. No deuen, doncs, de
quals h e de treballar el Comitè de la subsistir cap dels temors mantresFedcracló Industrial.
ta.UJ.

I
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Les converses de Laval
<LE TEMPS» DIU QUE HI
HA VERITABLES POSSI•
BILITATS DE SOLUCIO •
Parfs, 1. - Segons «Le Temps» s-'apropa. el moment d'una solució efectiva. del plet italo-etiop. I tàlia ha fet
proposicions inacceptables, però han
estat examinades minuciosament a
París i Londres. CO;ntinuen les converses anglo.franceses, però no s'ha
arribat encara. a una solució.
Es pot afirmar que persisteix l'a·
tenuament anglo.italià 1 que Itàlia
no es negarà a una solució dintre
l'esfera ginebrina.
«Lc Matin» pretén que la. fórmula elaborada pels perits difereix especialment de les proposicions italm~
nes. Els perits - diu - han fixat
les llnies generals d'una resposta a
les suggestions italianes. El senyor
Lavat ha conversat sobre aquestes
contrasuggestions amb l'ambaixador
d'Itàlia 1 després amb el de la Gran.
Bretanya.

mar que les negociacions per a l'a·
cord militat franco · britànic es troben tan avançades que ja han e&Wt
donadeS per ambdues parts tot gèiière de garanties.
L'ansietat és gran d'ençà que saben que França ha posat els seus
ports 1 aeròdroms «a la disposició iH1·
mltada de la Gran Bretanya en el
cas que aquesta sigui a.tacadu, o
sia que Itàlia quedaria cercada per
totes les parts.
o ·aquesta manera, en el cas d'un
conflicte armat amb Itàlia, la Gran
Bretanya disposarà,
de Gibraltar,
Malta, Alexandria, Haifa, deis ports
grecs (totalment a la seva disposició
en vista de l'agut anglofillsme de
l'actual Govern d'Atenes), i també
dels ports de Tolon 1 Bizerta aW
com d'altres bases franceses a 18. cos·
ta europea i a l'africana del Mediter·
rani.
DESTORBS EN LA CO OR•
DINACIO FRANCO
Alt
GLESA
AMB TOT I AIXO ALTRES
Londres, I. -De font autoritzad•
DIARIS DIUEN QUE NO Hi l se sap que la coordinació del proHA ESPERANÇA
grama naval franco _ britànic nl
Paris, 1. - Totes les esperances Mediterrani no ha arribat a la sevd
d'una propera solució del conflicte' conclusió com es deia. M. La val en
ltalcrablssini semblen haver estat el seu plec aclaratori lndtcava. quo
abandonades pels círcols francesos. igualment es podria convenir un pia
La premsa comenta amb alguna re- d'ajut mutu pels Cossos d'avl.a.ció
ticèncla els projectes de negociacions dels dos països. però això no sem·
diplomàtiques que han d'ésser reno-. bla que arriba a realitzar-se.
vades a Ginebra entre els senyors
Hoa.re, Eden, Lavat, AloisL
ELS TECNICS ANGLESOS I
Madame Taubois, a «L'Oeuvre»
FRANCESOS HAN ACABA1
diu des de Ginebra que no s'espe~
LES NEGOCIACIONS
ren esdeveniments importants fins a
Londres, 1. - Han acabat les neprincipis de la setmana entrant. Afe~ gociacions na vals franco-brltànlqu~
geix que sembla probable que Sir I els tècnics francesos han emprèf
Hoare parli davant el Comitè de el viatge de tornada a París.
Coordlnació, 1 digui que les recents
negocl.a.clons diplomàtiques entre RoEL PACT~ SEGONS UNA
ma, Paris i Londres no han donat
INFORMACIO ALEMANYA,
resultat i que les gestions dels exCOMPORTA AJUT NAVAL I
perts anglesos i francesos que s'han
AERI, PERO NO TERRE&
reunit a Paris per a trobar noves ba~
TRE
ses de solució, no sembla que donaBerlin. I-El «Berllner Tageblatti
ran resultat, tota vegada que el Go- publica. una crònica del seu director,
vern britànic està fermament resolt Pau Scheffer, actualment a Ginebra.
a rebutjar tota solució no acceptn.- segons la qual, Franca i Anglaterra.
ble per Abisstn1a i la Lliga de Na- després de laborioses negociacions.
clons.
han arribat a un complet acord so·
La cronista francesa diu a mé:3 bre l'ajut naval al Mediterrani. El
que als circols de la Lliga de Na- director Scheffer manifesta que lP.
cions no es dóna massa importàn- informació ha estat obtinguda d'
cia a la seguretat de la solidaritat font britànica autoritzada, i que 1'!1·
franco ~ britànica, que, per altra cord comprèn quat:-e punts :
part, serà segurament r eiterada per
Primer - La flota britànica Un·
Sir Hoa.re i Mr. La val durant la seva drà dret a fer ús de les d.ra.SS&Des
estada a Ginebra.
franceses del Mediterrani, per a reEl periòdic eLa República» diu que paracions i recanvi de combustlbld
és iHusorl esperar que les negocia- mentre durt l'acció de la LUga da
cions de pau puguin donar lloc a Nacions
un acord proper. Afegeix que ])er
segon. - Si Anglaterra retira al·
tots els mitj ans, l'aproximació 'frau· guns vaL~ells del Mediterrani. aquestt
co britànica ha d'ésser reforçada ~ seran reemplaçats per unitats tran·
Ginebra i que, encara que això sl· ceses.
guJ. més dubtós, Itàlia s'associaria a
Tercer. - En cas d'un atac italià
tal aproximació en un termini més a la nota britànica, aquesta i la rra.n·
o menys llarg.
cesa actuaran conjuntament, d'a·
cord a.mb un pla acordat per enda·
A ROMA TEMEN L'ACORD vant. i,
FRANCO·BRITANIC
Quarta. - Les matelxes obligacions
Ro~a. l. - A aquesta capital es esmentades es faran extensives a l'a.·
seguelXen a.mb veritable inquietud les viació ; però no n les forces te treS'
negociacions que es porten a cap en· tres.
tre Paris 1 Londres per a concertar
El cmni.sta alemany acaba wen'
un acord militar franco-britànic. Es que aquest acord signüica. que Fran·
pot dlr sense exageració que a aquest ta 1 Anglaterra han decidit t.a.mJif
respecte temen a Roma els pitjors actuar d 'acord a un pla conjunt. eo
pressentiments.
els casos semblants que es puglliD
La premsa romana arriba a artr- plantejar en el futur.
6
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Trenta-sis famílies alemanyes fugitives ELS ESTUDIANTS ROMANS Un ~a~~~~ / iu~o~i~~~reix ¿Ha estat nomenat el GoverFAN MANIFESTACIONS
d'Etiopia, a Màlaga
ACABAVA DE RoBAR EL JUT- nador General de Catalunya?
XENOFOBES
Els indígenes pensen gu.a~yar, ~i uen, però temen molt els
EL QUE COSTA LA GUER RA
GE DE GUARDIA QUE l'ES- Els se nyors Sedó i Ventosa afirmen que REUNIO RADICAL PER A
A
gasos i l'aviació. • Es dlfiCII la v1da dels europeus a causa Ginebra., ITALl Als
çercles ben Inforde la manca d'aliments
de relleu, que després de
mats es
TRACTAR DE LA PROVISIO
no serà Cirera i Voltà
lAVA INTERROGANT
trencades les host uttata amb Abtss1nla,
Màlaga, 1. - Ha fondejat en a- encara amb les restes de les nos- el tresor italià té una despesa e xtraorA la casa número 14 del carrer
El senyor Ulled s'ha apropat en aquell
Tal com estava antm Madrid,
uest port el vaixell alemany «Usum- tres existències de mercaderies eu- dinària mensual de prop de mit milions d-a Méndez Nú.ñez, fou detingut Sal- clat., aquesta nit han mantat cap a
moment al grup s'ha emportat el conDE CARRECS POLITICS
campanya
la
que
a
lires.
de
~ ra» que ra el viatge de circumv:\· ropees. Els tndigenes començaren
vador Sampere Llopis, el qual havia celona el ministre de Marina eeuyor senet del grup de
seno
mesos,
molts
durant
prolongués
Postt>riorment, els tntormadors han
~ció d'Africa 1 a bord del qual reduir la seva nutrició en una espèentrat en una casa amb el propòsit Rahola t l'ex-ministre senyor Ventosa.
A CATALUNYA
tgen 36 ramllies alemanyes que cie de pa fet amb hebes picades t rien les sancions econòmiques, sinó el de robar ja que en ésser detingut Els periodistes han interrogat el senyor conversat novament amb el senyor Joan
dèficit ampliat vertiginosament, el que

Intrigues i re·
gim transitori

A

1. posa

1. -

Ell

1\

dir,

sl

t

;e:ld'"'n a Abisslnia 1 que retornen de cols que es donen en abundànl seu pais fugint de la guerra. Em- ela en aquell terreny. Ara s'estan
~arcaren a Djlbutl el 9 d'octubre. donant casos de malaltia perquè
Es mostren apenats d'haver hagut l'aigua de la qual h1 ba jaclments
d'abandonar el territori etip, on ftf- rlqulssims no és potable sense una
preparació prèvia i en marxar els
gon diuen vivien molt bé.
Els periodistes parlaren amb &· estrangers els indigenes han de be~·
quests alemanys i els contaren . ..s re-la tal com surt dels pous.
Allò que temen més alli els lnd.iseves impressiona dient que vl~en
a Addls Abeba on regna bon clima genes són els aeroplans 1 els gasos.
1 desenrotllaven negocis pròspers. Es parlava molt aquests dies de !.es
Vingué !tl guera 1 tot es féu impos- malalties que produeixen els gasos,
s1b!e. Amb una bona tnstallacló de de la falta de caretes 1 de la manera
ràdio estàvem a l'aguait del que de ll1urar-se del bombardeig, al qual
anava ocorrent i de no ésser aixi els indigenes tenen molta por. Nosla loquietud dels ind.igenes ens l'hau- altres vàrem ¡lresenciar la primera
rten fet sospitar també a pesar de sortida de tropes que foren aoomJala reserva. del Govern del Negus dades amb gran entusiasme. Marque feia allò possible per ocultar la xaven segurs de la victòria. Estaven
catàstrofe. Q1~an estallà el conflicte ben armats i són molt nombrosos
ltt noticia es difundi ràpidament en- els exèrcits etíops que a més centre els elements tndigenes t hi ha- fien en el terreny, quasi inexpunagué explosions d'alegria perquè aUJ ble i molt lnsà, perquè encara que
es recordava l'anterior guerra amb hem dit primer que el clima és bo,
Itàlia. Al Negus se'l feia objecte alS rolament ens referíem a Addis Abecarrers d'aclamacions d'entusiasme. ba, ja que la zona on aparen ~:s
Es començaren a. notar aviat els italians és muntanyosa 1 malsana..
Desencoratjà molt els abissinis ~a
efecte~ de la guerra. Les concentraclons d'Adua, Adigrat 1 Akxwn fé•1 pèrdua d'Adua 1 d'Akxum i sobretot
que la població es reduls a la mel- la fam que comença a sentir-se 1 P.D
tat. El comerç començà. a ressenti r- veure que nosaltres els europern;
se, 1 les compres disminuïren. Els marxem als nostres patros.
Quan embarcàrem poguérem nocompradors no pagaven i el que es
pitjor les mercaderies estrangeres
s 'esgotaven .sense que n'arribessin tar la vigilància que s'exerce 1x 1 ens
a ltres d e noves. No hi haVl·a bloqueig trobàrem durant el viatge amb molts
però el que ocorria és que l'únic vaixells de guerra.
A part de l'amenaça dels bombarferrocarril que existeix està intervingut pel Govern que l'empra sola- deigs alli existia per a nosaltres el
ment per al transports de tropes 1 problema de la fam perquè un eurapeu no pot suportar l'alimentació
de material de guerra.
Un dia es produi un pà.n1c terri- que prenen els tnd.igenes 1 ens era
ble perquè el Negus ordenà mania- impossible !er-nos amb aliments eubres aèries sense avi..c:ar ningú i tots ropeus ja que aqutsts no poden e3vàrem creure que començava. t:l " ser transportats perquè l'únic ferrocarrll es dedica solament al transbombaredig d'Addis Abeba.
A causa de l'escassetat tot pujà port de tropes 1 de material de
de preu 1 nosaltres ens manteniem guerra.

perlodtstea.

Ventosa, el qual s'ba tancat en el més
absolut mutisme 1 el mateix ha fet el
senyor Rahola.
En el mateix tren ha empre& la tornada a Barcelona el conseller d 'Economia de la Generalltat senyor Sedó. Els
perlodl&tes han conversat breument amb
el senyor Sed6 1 U ban parlat de la lm·
portàncla que havien tingut les conterênctes celebrades aquests d.les amb el se~
nyor Lerroux.
El senyor Sed6 ha conftnnat aquestes
visites 1 ha dit que la importància sols
l'havien tingut respecte les qUestlon.s
o sigut de Barcelona..
interrogar-lo 1 preguntar-li el ¡jerquè locals,
-Doncs això és precisament el que
havia estat elegida la seva casa pe: ens
Interessa, ha objectat un periodista.,
a cometre el fet.
1 desttJarfem que ens donéssiu una amEl detingut que té a Prefectura Pliació.
-Doncs no us puc complaure en elB
antecedents com a atracador, amb
gran naturalitat 1 sang freda ll vostres desigs -ha respost et senyor
contestà que per a ell totes les ca- Sedó.
-Quina Impressió porteu respecte el
ses li eren igual i com sigui que no nomenament
de governador general de
tenia per a viure algú l'havia d'a~ Catalunya?
judar a passar la vida.
-Cap.
En la conversa intervingué el &e-creieu que el seu nomenament
cretari del jutjat que es trobava és lmmlnent?
-Ho suposo,
alli present manifestà que ell fins
Barcelona clrculen noticies que
a la data mal havla. estat robat, a va-A
a ésser nomenat el senyor Cirera
la qual cosa contestà. el detingut:
1 Voltà.
«Sl vostè em dóna la seva tarj:t,
-Quina tonterta-ha respost el senyor
11 prometo que tan aviat com surti Sed6--. Precisament la persona que es
de la presó em permetré fer-U una designi serà una que no lnsplrl rezel
a cap dels pa.n.tts. 1 no P\lC dtr-voe res
visita quan es trobi absent».
El detingt ~ quedà als calabossos més,

precipitaria l'esfondrament de l'Estat 11 foren ocupades diverses eines per
feixista.
a cometre el fet.
Es posa de relleu, que davant aquest
Mentre Ja policia procedia a deconvenciment, m oltes personalitats res - tenir-lo al jutjat de guàrclia es rebé
ponsables aparten la mirada de les san· un avfs " urgent per telèfon que
clona 1 le ooncentren en la. Mediterrà·
e.s familiars del jutge de guàrdia
nia.
Tamb6 ea posa de relleu que l'aplica- Antoni Buyrel, av~aren a aquest
ció de sancioDB eonatltuelx un compro- que havien estat víctimes d'un in·
mis electoral del Govern bri tàn1c 1 es tent de robatori que és el que acafa constar, al matelx temps, que Mus- bem de ressenyar.
solini no retrocedirà ni tan sols davant
Quan el detingut fou posat a dlsun ultlmàtum mú.ltlplet coallgat.
poslcló del jutjat, el jutge desltJ~
1\tANlFESTACI ONS XENOFO ·
BES A ROl\'IA. • SOBRETOT
ATAQUEN ELS ANGLESOS
Roma, 1. - Durant la passada nlt, s'e~
tectuaren a Roma. manttestacions estudiantils contra Anglaterra.
Els manttestanta, sense que la poll·
eta ho tmpedis, es dedicaren a arrencnr
dels comerços o 11paradora totes les mos~
tres, titola o anuncia que feien aHwtó
a gèneres, no solament angle&08, "lnó
estrangers en general. S'advertia que la
tú.rta més gran dels estudiants es produia davant els anuncia o mostres de
productes angle&OIJ, Aixl ocorregué, per
exemple, amb lea draperies on es vénen
teixits britànica 1 on l'anglès té gran
reclam.
Tot el que portava nom anglès en
botela o negocis de qualsevol classe 1
en tonna tan violent que en alguns
llocs hagueren d'interventr ela ccnrabinierb, els qualS dl.ssolgueren les mnnl·
!estaciona 1 practicaren algunes deten·
clona 1 destruiren les pancnrtes, altament injurioses per a. Anglaterra, que
exhibien els manifestants.
S'adverti que els escolars ma.ni!estanta
es mostraren sorpresos per l'actuació de
la policia..
ES

AJORNADA LA REUNlO

DEL GRAN CONSELL FEl ·
X I STA
Es declara. otlclalme nt
Roma, 1. -

que la reunió del Gran Consell !elxista,
convocada per al 3 de novembre, ha.
estat aJornada tina al d ia 16.
S'anuncia també que et pròxim Consell de ministres se celebrarà el 30 de
novembre.

CONTINUEN LES INGERENCIES JAPONESES A XINA

¿Ha estat assassinat el mi.
del vaixell
nistre xinès Wang-Txing-Wei? L'incendi
bilbaí «Zabalbide»

'

HO

NanqUin, 1. - El Govern de Nanquin desmenteix el rumor nascut a
Xang-Hal pel qual s'asegura que havia estat sssassinat el ministre d'Afers Estrangers, senyor Wang-TxingWel.

•••
L 'ambaixada

de Xina
Londres , 1. comuntea que ba rebut un cable del
OO\"em de Nant.Lna que confirma ¡·atemptat de qu6 ha estat obJecte el pre~
sldent. del Consell &ell)'Or Wan.g-ctng·
Wel, però alegelx que les &e\·cs ferldea
no són greus.

ES DONA A L 'ATEMPTAT
UN ABAST POLITIC PROJAPoNes

NOU-CentS quaranta penats
cap a la aCiena

X:ang-Ha.i, 1. - S'ha comès un s·
temptat contra el president del COnBell senyor Wang-Txlng-Wei. S'asse~a que aquest ha sortit illès encaQue segons altres r umors el :;e,
~)'or Wang-Txing-Wel e3tà greument
ertt.
ta~·~r certa la noticia de l'atempésse dria molta importància per
ris~ Prou conegudes les idees unita..cie Wana-Txlng-w et, contrari
el
~~~ldl~ cie tota desintegració del ter11 Xinès

Rochefort-sur-mer, 1. - S'anuncia
que el dia 23 de l'actual sortirà de
Saint-Matin de Re el vaixell-transport de penats d..& M.artinière» que
cCJnduirà als terribles presiris de la
Guayana francesa 640 forçats.
Abans de travessar l'Atlàntit, l'esmentat vaixell passarà l'Estret ·Ie
Gibraltar per a fe r escala a Alger.
on prencln\ al seu bord 300 pennt.s
més. Seguidament, amb els 94ll forçats, el vaixell sortirà d irecre cap a
. Cayena.-Cosmoo.

Es dóna per perdut
Liverpool, 1. - A conscqüèncu de
l'incendi que es produl a bord del
vaixell bUb:·l u:Zabalbide», aque3t C(;
mençà a enfonsar-se gmdualment de
popa, fins que aq-Jesta ~-rribà al fons,
1 ba quedat po.rt de la proa fora de
l'aigua.
Alguns bombers, des del remolcador-bomba cSa1von saltaren al vaixell sinistrat, i pogueren llançar a
mar part del oa.rregamcnt en plena
combt.Stló. Al mateix temps, després
d'inaudits treballs, s'aconseguf obrir
les grans portalades dels flancs del
c.Zabalbldea 1 es pogué inundar el
vaixell, el qual quedà descansant al
tons del port, emergint solament part
de la proa.
El capità del vaixell, senyor Lea.f-.
reta. 1 la tripulació, integrada per
llllS 35 homes han quedat perfE"cta.ment atesos al Oordon Smith.
com que 1& presència del vaixell
al port slgnlllca un destorb, els escafandrers procediran a tapar els costats del vaixell, per tal d'extre-Jr e1
del Cons.
De totes maneres h om creu que el
vaixell estA totalment perdut.

Republicà I el dtarJ
I •
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-Però no creieu quo pot.5er la cOa·
ceta• publiqui ja et nomenament?
-No. Ea més probable en el Consell
do d1llun.s vinent.
-Creieu p0681 ble que es nomeni el senyor Cirera Voltà?
-No solament no ho crec possible,
sinó que pot afirmar-se que no serà
aquest el nomenat. Vosaltres sou una
minyons s!"¡Lpàtlcs que no us podre
aclarlr res . .lill tot cas qui us donarà el
nom, és el President del consell.
-Entre els noms que tingut per a
designar, figurarà en primer terme com
a preterit el que recomanJ. la Lllga, han
dit els perlOdl.stes.
-sobre atxò no puc contestar-vos.
En et matelx tren marxo cap a Barcelona et diputat de l'Esquerra senyor
Marial, el qual no ha fet cap manttes~
tactó, 1 solament s'ha limitat a saludar
els perlodl.ates.

han sorgit certes d.ltlcultats que han
impedit que es fem aquesta desig·
nació aquest mati, i per a llimar di~
ferèncleJ han hagut consultes per
telèfon a prohoms poutlcs.
Amb relació a les persones que
han d'ocupar les vacants existents
als alts càrrecs vacants a Catalunya,
s'havia concedit ~xtraordlnà ria lm·
portàncla al dinar qu_ ha tingut lloc
avui a l'hotel Ritz i al qual han assistit els senyors Lerroux, Rocha,
Bedó 1 Ulled 1 altres personalitats.
Acabat el dinar, aquestes persona·
lltats han ¡¡:uardat absoluta reserva,
1 sols pogueren a vertguar els per iodistes que havien canviat impressions respecte a assumptes relacto.
nats amb 'Catalunya 1 especialment
amb les vacants aliudides.

Tayà; adqulslcló de l'illa Oms, por
part de l'Estat; l'instruit pel comlssa.rt de policia senyor Roldan. sobre
el joc a Sevilla, 1 la relació de pagaministeriS- la tramesa a la Cam- ments ordenats pel senyor J oan Pic
1 Pon mentre fou alcalde de Barcebra dels següents expedients:
De comunicacions marítimes de lona, amb expressió de la data en
Guinea en relació amb l'empresa què es feren efectius.

Madrid. 1. - El diputat d'esquerPASSATGE I TRIPULACIO , UN
VAIXELL GR EC, UN BULGAR I UN ra senyor Marco Miranda ha dirigit
al president de les Corts un prec
ALTRE TURC
perquè es sollicltJ. dels respectius

Després es refereix a l'objecte de «New York Herald» publica. la. se~
la Societat de Nacions, I diu~ «No güent noticia de Washington:
signifiquem res per a la Societat de
«Els pènts en qüestions de comerç
Nacions sl no estem disposats fins internacional preveuen que les dea la. fi, st després de la greu prova mandes de productes espanyols aug~
no prenem l'acció per a reforçar els
nostres judicis, Sóc un patriota lm- roentarà enormement en el contipen1tent; però Anglaterra no és An- nent americà quan el boicot contra
glaterra solament, degut a la seva Itàlia. sigui efectiu. Les dues Amèriqualitat de membre de la Societat qc.es absorbeixen el 20 per 100 de les
de Nacions. No perseguei.'< res; tan exportacions italianes. especialment
sols vol conservar, la causa de viure ol~ d 'oliva, fruites, anous, cUiros,
terra.
L'arquebisbe de Canterbury cridà en pau amb les altres nacions. La mercuri, formatges i tèxtils.
l'é.tencló de tots els Governs del món Societat de Nacions augmentarà la
En 1932 el darrer any, les dades
vers -aquesta demostració d'unitat na.. seva força. sl nosaltreS' respectem totes
clonal sobre els greus problemes ac- les nacions que- la formen. Estic se- que es posseeixen del qual, Itàlia vn
tualmPnt plantejats davant la So- gur que hi ha milions de ciutadans vendre a- Amèrica per vnlor cie
cletat de Nacions. La reunió es pro-- norda.mcricans que mJren amb simpa.- 6:).883,200 dòlars. Es calcula que Esnunclà amb unan1mitat a favor de tia els nostres esforços per a fer de panya pot acaparar el menys un terç
l'ajut de la Societat de Nacions 1 la. Societat de Nacio.ns un instrument cl"aquest comerç, i augmentarà, per
de les mesures que aquest organisme de pau universal. Alemanya ha sor- tant, les seves exportacions a Amècregui necessàries per al mantenl~ tit de la Societat de Nacions. Ho sen- rica en 1/ 16.
ment de les disposicions del COve- tim; però l'avenir és obert i crec
L'oli d'oliva exportat per Itàlla a
nant 1 del sistema de seguretat col- que la solució no és impossible.
El Japó és una potència que l'Amèrica del Nord suma 14.733,615
lectiva.
També parlà lord Cecil, el qual s'ha girat d'eSQ.uena a la resta dòlars, 1 tomàtecs per valor de dòdigué que no hi ha possiblitat de , del món Hem de mirar amb condes- lnrs 3.051,615.-Cosmos.
fracàs de la Societat de Nacions, ex- cendència les raons per a les seves
cepte en el cas que alguns dels seus critlquos contra la Societat de Namembres no demostrin la necessària clons. Sl aquesta extsUs solament
per a esguardar-les, s'assecaria 1 queresolució.
Sir Austen Chamberlaln el segui daria reduïda a engrunes; però el
en l'ús de la paraula. L'ex-ministre canvi ha de venir primerament de
anglès de l'Exterior diu que a An- dintre de la Societat de Nacions. Ha
Peiplng, 1. - El corresponsal de
' glatena no hi ha simpatia per Abis- de evolucionar-se. La SOCietat de Na.sin1a ni antipatia vers Itàlia i que cians viu i guanya adeptes, ja que no l'Agència Hava.s diu que sap, de botampoc no eren aquests els motius fa molt de temps que ingressà la Unió na procedència, que la nota japonesa
que l'havien portat a la reunió. Afe- Soviètica Les velles relacions entre conté les peticions següents:
Primera. Abolició del consell mlgeiX que els motius són la pregona vells amics s'han desviat, però no
convlccló que sl els Tractats solem- poden ésser fonamentalment tallades. litar de Pelping.
nement signats. les obligacions con- H1 ha elements a França que no han
segona. Dimissió del senyor
tretes lliurement pel COvenant per a vist les coses d'acord amb nosaltres;
prosseguir les regulacions a favor de però existeix la solidaritat entre amb- Yuan Liang, alcalde de Pelplng.
general
del
Tercera. Exc<.tses
la pau 1 arranjament de les diferim- dós Governs, com a membres lleials
cies entre els països i adjuració de de la Societat de Nacions. 1 això és Shang Xen amb motiu de l'assassila guerra com instrument de política una realitat. Les diferències entre , nat de Lanxov, fet ocorregut el juny
nacional no són acomplits, era en la SOCietat de Nacions 1 Itàlia són passat, del qual fou vfct.tma un genva esperar que la pau pogués trobar- també una realltat; però no major darme japonès, 1 indemnització a la
que la nostra amlstat. Crec que ltàse mal segura.
J<Lcs nacions retrocedirien vers el lla s'allunya de les seves tradicions; familia del mort.
Quarta. Extensió de la zona dessalvatgisme i no h1 hauria confiança però n nosaltres no ens mou cap esperit d'antagonisme nacional contra militaritzada a clnc nous distnctes
ni fe entre elles.»
El primer ministre, senyor Bald- l'esmentat pals. Pel fet d'ésser lleials de Hopei, per tal d'apropar alxl la
dita zona a Pelping.
Win, ha pronunciat un eloqüent discurs a la Peace Soclety, en el qual a la nostra paraula donada a la IJiCinquena. Detenció de certs mem·
l'ha referit a tots els aspectes de les ga, volern també preservar la nostra
1s. En el curs amistat. Estem compromesos a tre- bres de les organitzacions de «ca·
relacions intemactona
· ha ballar per la pau, que no és tasca mlses blaves• responsables d'actividel seu parlamen t • Mr· B ald wm
tats a.ntioipones. Sl no són detinguts
dit que que, en virtut del COvenant,
estan obllgats a la pau; però que no fàcU; però l'acceptenu, acabà el se- pels xinesos ho !aran els propis ja.ponesos.
Baldwin.
nyer
podeu mantenir-la sols.
Sisena. Les autoritats japoneses es
declaren descontentes del general
Shang Xen.
Als cercles xinesos regna grau inquietud.

PERD DE NAN QUI N
D ESM ENTE IX EN

ser.

Es solliciten diversos expedients i, entre
Una gran tempesta ells, la relació de pagaments ordenats pel
al Mar Negre senyor Pic Pon en funcions d'alcalde
ES DONEN PER PERDUTS, AMB

Londres, 1. - A l'Albert HaU es
celebrà ahir, a la nit, un míting organltzat per la League Nations Unien,
que advoca per la pau, sense distinció de parUts. Assistiren unes 6.000
persones, 1 ocupà la presidència l'arquebisbe de Canterbury, pel fet d'ésser l'esdeveniment d'una importància
na igualada. Al costat del doctor
Lang e& trobaven representants dels
tres grans partits polítics d'Angla-

LA PRIMER A NOTICIA

Ventosa, al qual han preguntat a1 po·
Madrid. 1. - Als ¡:assadissos del
dia dir el nom de la persona designada Congrés es digué ahir, per algui13
per al càrrec de governador. 1 ha conpolitics catalans, que en breu seri9.
tes tat que el desconeixia.
-51 ma.1 no va. -ba dit un perio- nomenat governador general de Ca.dista- quan arribeu a Barcelona Ja és talunya, i aquesta designació la do.
naven com a probable abans del di·
sabut.
-Es pos&tble -ha contestat el senyor lluns. Avui els periodistes ban av&
Ventosa- però ho pos,o en dubte.
riguat que en principi ja estava fe--Aleshores, haurem d'estl\r a l'aguait ta la designació 1 que havia d'haver
aquesta nit?
estat publicada al mati d'avui; però
-No veig la necessitat. DemA. pot-

del jutjat de guàrdia.

ElS BENEFICIS QUE ESPA·
•·
A Londres es celebra un m1tmg a favor NYA POT TREURE DE LES
de la S. de N. en el qual parlen ~epre- SANCIONS CONTRA ITALIA
sentants dels tres grans partits
Ginebra, 1.-L'edlcló de Paris del

Berlin, 1. - un despatx de XMgHai comunica que el president del
Consell xinès senyor Wang-TxingWel ha estat objecre d'un atemptat
en el moment d'inaugurar la sessió
del Kuomintang. Quan el cap del
Govern s'havia parat amb altres perBOnalitats per a fer-se retratar, un
Individu U ba disparat tres tret:! de
Pistola, tots els quals feren blanc.
Wang-Txlng-Wel fou traslladat imtn.ed.l.atament a l'hospital i operat
acte seguit. El seu estat és greu.

1

Bar~

es

Constança (Romania). - El temporal a la Mar Negra és impor.ent.
Des de vint-i-quatres hores e!l.çà es
fa impossible la navegació, t els vaixells que es trobaven navegant quan
esclatà el temporal, o s'han perdut,
o es troben en greu perUl.
Es tenen noticies de diversos vaixells als quals es pot considerar com
a perduts. Entre ells figura. el vaixell
turc «Gebzet», que amb 100 passatgers a bord navegava. de Smirna a
Constantinole. Aquest vaixell ha anat
a fons amb tots els seus passatgers
1 tripulants. Hom no creu q<.te se
n'hagi pogut salvar cap.
Un altre vaixell turc, que es t!'obava ancorat davant el Bòsfor per tal
de proveir-se de carbó, fou llançat
contra el moll, i es destroçà. El vaixell anà a fons en pocs mlnuts. Afortunadament la tripulació es pogué
salvar.
Segons un missatge, no conflnnat,
el vaixell búlgar cZar Ferran», que
anava abarrotat de passatgers, ha
naufragat. Ha mort tot el passatge
t la tripulació. El «Zar Ferran• conduïa turcs de Romania de les minories que d'algun temps ençà s'estan traslladant a Turquia, per tal de
fixar llur residència a. la pàtria dels
seus majors.
També s'assegura que s'ha perdut
amb tota la seva tripulació un vaixell grec de càrrega.
Amb més de 30 hores de retnrd, l
després d'haver salvat dlrfctlment el
temporal, ha entrat al port de Constança el vaixell romanès de turisme
«Alba Júlia». Porta a bord alguns
ferits i nombrosos malalts.
Des d'aquest mati la Mar Negra.
apareix un xic calmada. Hom espera
que avtat podran sortir els vaixells
de salvament, per tal de tractar de
recollir alguns nàufrags.

La revolta d'Astúries

LA CAMPANYA DE
TRES CONSELLS DE GUERRA «IZQUIERDA REPUBLICANA»
Madrid, J:. -

Gijon, 1. - A l'antic Institut Jovellanes es celebraren tres consells de
guerra.
El primer tingué lloc a les deu del
mati presidit pel tinent coronel senyor Muñoz Grande. contra. el prcr
cessat Valentin Vllofieta, el qual estava. acusat d'intervenir en l'atac rt.
la fàbrica d 'armes de Trubia.
El fiscal considerà aquest tncurs
en rebeHió militar i sollicità la pena de trenta anys.
El defensor senyor Manso demanA
l'absolució per no haver proves concretes 1 en canVi existeixen nombroses declaracions de testim.onis d'havçr-lo vist a Laviana. durant els dies
del moviment.
El tribunal el condemnà a. 12 anys.
commutable per la d'un any.
A les onze es celebrà el segon con~
sell de 2'Uerra sota la presidència del
tinent coronel senyor Martin Lacasa. Eren processats Jesús Garcia Antufia i Antoni Anca Alvarez, el primer acusat d'haver anat a Oviedo
amb altres revolucionaris intervenint en l'assalt a la caserna de Pelayo i que r esultà ferit a conseqüència de l'explosió d'una bomba de l'aviació. A Antoni Anca el flscal l'a.cusa. de volar l'església. parroquial
de TuUla en unió d'altres revolucio.
na ris.
El ftscal demanà per a cada un
dels processats la pena de reclusió
perpètua.
El defensor senyor Manso digué
El rei Jordi de Grècia embar- sobre
Antonl Anca que no h1 ha procarà en un vaixell de guerra ves de culpabilitat i que fou obligat
a anar a OViedo pels revolucionaris;
grec
quan l'espera ven per tal que els Ut uAtenes, 1.-El creuer helè uAve-. rés armes, caigué la bomba de l'a·
roff» es prepar a per a fer-se a la viació 1 el feri, per la quaJ. cosa .10
mar amb rumb a un port del Medi- intervingué directament en cap sucterrani que no es nomena, on em· cés.
barcarà el rel Jordi per a retornar
El tribunal es retirà a dellberar
a Grecla.
1 condemnà Jesús Garcia a dotze
Durant el viatge, el creuer anirà anys 1 autberà. Antoni Anca.
escoltat per una esquadreta de desEl tercer consell de guerra es cetructors grecs. L'«Averofb arborarà lebrà a dos quarts de dotze i fou
la. històrica bandera que portava du- presidit pel tinent coronel Innocent
rant la bata:J.a. naval que tingué lloc Suàrez. Estava processat Emlll Moro
durant la guerra. balcànica, prop del Suàrez, acusat d'haver
participat
Cap HeUi.
a Oviedo en l'assalt a la flnca de
A més, s'ha sentit que el regent Rubin. L'única prova en contra és
Condllis d'acord amb el Govern, ba la pròpia. declaració del processat.
decidit trametre a Itàlla un altre vat. davant la guàrdia civil que digué
vxel de guerra perquè porti a Grèper temor t després una carcia les despulles del rel Constanti 1 prestà
de la seva esposa Sofia, aixï com ta que trameté a la seva ex-promesa
Amèlla Rodrlguez i que aquesta. en
la de la reina mare Olga.
'.1'ots tres es troben enterrats p~ negar-se el processat a casar-se quan
visionalment a ltàlla. Existeix d prcr nasque un fill d'ambdós, envià a Ja
pòsit d'inhumar els tres cadàvers a guàrdia ci vil.
Tato1, on es troben els mausoleus de
En la dita carta Emili parla de la.
la familia reial hellènlcJ..
seva intervenció en els fets revolucionaris, i diu que ha via anat a Ovicdo
que havia pres part en la topada
Ara resulta que Condilis és 1amb
les forces que es trobaven u Ru-

amic dels obrers i dels
pagesos pobres

bin.
El fiscal ha demanat per al pro-

Paris. 1. - «Le Journab publica
una entrevista celebrada amb el regent de Grècia, general Condil.vs.
Comença referint-se al pli:lxim ple-biscit i declara que la votació serà
aclaparadora a fa var de la restauració de la monarquia.
Manifesta que t.an aviat com hagi
tornat el rel J ordi presentarà ht dimissió, però que el sobirà l'encarre-garà novament. de formar Govern,
en vista que no existeix una majoria
sòlida i que l'exèrcit és oposat a ella.
Si l'Assemblea Nacional accept.a el
meu programa de reconstrucció - segueix dient el general Condllls continuaré treballant amb aquesta
mateixa Cambra.. En cas contrar1. de-manaré la disSOlució de l'Assemblea.
perquè el poble és amb nosaltres. El
meu programa és antlcapitallsta i
ara voretx l'obrer I el camperol. De
més a més, sóc partidari decld;t de
la descentralització.

i el defensor senyor Manso ha dit

de la

cessat la pena de cadena perpètua

Demà se celebrarà a Ate·

ca (Saragossa) un acte politlc organit·
zat per dzqulerda Republicana• en el
qual tnterlndran els senyors Josep Maria Lamana, ex-governador civil, 1 Josep
Serrana Batanera.
Com o. cont1nua.cl6 de la. campanya
republicana, s'anuncien els següents actes: el dia 3, a Ban Sebastian, lntervln·
dran ela senyora Jull Jwt t santiago
Casares Qutroga. A Cuenca., el mateix
dla, ht haurà un altre acte en el quat
parlaran ela senyors Gabriel Fra nco 1
Augwt Barcta.
Del dia 5 a 1'11, se celebraran actes a
Mallorca, en diferents pobles, amb un
mitlng a Palma a base del senyor Francesc Caneras Reura, el senyor Jull Jwt
1 et senyor Santiago Casares Qutroga.
El dia 8, a casp, h1 haurà una vet·
llada necrològica. a la memòrta del senyor Josep Latorre Blasco, en la qual
parlarà el senyor MarceHl Domingo.
Et dla 9, a l'Ateneu d'Albacete, el senyor August Barcia donarà. una conte~
réncia, 1 el dia 10 en donarà una altra
a Reua el senyor Marcelll Domingo.
El mateix dia 10, a Huelva, se celebrarà
un acte en el qual tntcrvlndran elB senyors Josep Maria Aguilar, Prudenci Sa~
llngués t el senyor Claudi Sà.ncbez Albornoz. El mateU dia, a València, tindrè.
noc un altre acte en el qual pa.rlarnn el
senyor August Barcla 1 la senyoreta
Victòria K ent.

l'ANGOIXOSA SITUACIO DElS
FUNCIONARIS DEL PATRONAT
DE LA UNIVERSITAT DE
BARCElONA·
Madrid, 1. - El President de la Repúbllca., el oonyor Chapaprieta I el ministre d'lnstruceló PúbUcn, han rebut
un telegrama. signat pel senyor .Zú.!Uga
de la Universitat de Barcelona, en el qual
.es lamenta de la. situació en què es
troben els funcionari.S del suspès Pa~
tronat de la Universitat de Barcelona.

¿QUI SERA El NOU ALGAL·
DE- GESTOR DE l'AJUNTAMENT DE MADRID?
Madrtd, 1. - El a:overnador clvll d'aquesta capital ha cridat a.Ul al seu
despatx. els geston que representen lea
d ierses tnlnories municipals, cada un
dels quala l'ba visitat separadament 1
11 han exposat la. aeva. oplnló aobre la
proisló de l'alcaldla, Totes les oplntona:
en general ban estat favorables a la
candidatura del senyor VUlamU a resera del que decldelxln els respectius par·

tita.
La unantmJtat de la dita optntó -ca
trenca amb algUnes dlscrepàncies, de
les quals la més reaolta. és la del gestor radical senyor Anduna, que no està eon!orme que l'alcald.la sl¡rul per al
senyor Vlllnmll. ja que ho considera
com una Imposició del senyor Melqu[a..
des Alvarez, 1 té anunclada la seva dl·
mlaaió mante.ntnt el crtterl que l'alcalde ha d'ésaer radicat.

que no n'hi b aprou que digues el
que féu, sinó que a més es precisen A Madrid canvien de censor
les proves i per tant. la manera. de
I. - Ha cessat en et clrrec
provar-ho l com que no existeix cap deMadrid,
ce.naor de premsa de Madrid,
eeacu.sa.cló de nin¡ú. només que la se- nyor Calderon. 1 l'ha substltutt el
en el
va pròpia dec.la.ració, era precís per mateix cfl,rrec el &enyor Cavelo.
consegüent absoldre'l.
El tribunal no ho ha entés a.ixf i
Una nota de la Censura
l'ha. condemnat a dotze anys .
1. - El Gabinet de Censura
Madrid,
A la vista h1 ha assistit l'ex·pro- dl u:
mesa. del processat.
cEn cada número no debe figurar

Es recollit el setmanari
«La Batalla»
Per ordre de la superioritat, ta
poUcia procedi a la recolllda del
setmanari comunista eLa Batalla»
per contenir aquest articles InJuriosos per a les autoritats.

mAa que un eolo entretllete de cVl.sado
por la Cenaura., de preterencla en el
mtsmo luga.r 1 cada vez en Iguales dl·
menatones, tuera de cualquler texto 1
11n que aparezcan nunca et sltlo q ue
eeüle lntenvenelón de la Cenaura.
Queda.n tennlna.nt.eme.nte prohtbldoa
los blancos , muhacados, 1 tampooo
podrl.n aer sustttuidas las t&c.ha.s con
puntoa suspe.natvoe nJ. entretUetea do
cVJsado por la Censura..
l.&a pruevas de estos en trerue.tes deberln ser Ylaa.d&B por ta. Censura.•

AQUESTS RADICALS!.,.

Ara resulta que Pic i Pon és
víctima d'una infàmia
Madrid, 1. - Acabl\t el dinar cele
brat a l'horel Rltz 1 al qual asslstiren el senyor Lerroux, el senyat:
5edó i altres regidors radicals de l'A·
juntament de Barcelona.
Els periodistes p arlaren amb a,.
quests últims, els quals digueren at1
periodistes que en tomar cap a. Barcelona, es reunirà el proper dillunt
als elements de la minoria del Mu
nicipi barcelonès per a donar-U
compte del resultat de la visita, no
havent-ho fet abans perquè el se-nyor Ulled no tomarà fins diumenge.
El senyor Ulled digué als perlo.
distes que havien trobat al senyor
Lerroux molt animat 1 valent, enca·
ra que adolorit de Jes infàmies que
se l'havia fet objecte.
Tomem a Barcelona satisfets, perquè hem vist que el senyor Lerroux
ratifica va. la seva confiança al se.
nyor Pic i Pon co mcap de l'orga.
nltzacló radical catalana. I conste
que no hem vtngut a preguntar-U
això. Tots nosaltres hem vist amt
dolor l'atropeU de què ha estat victlma el senyor Ple i Pon, i perquè
tenim aixl mateix. el ple convenci·
ment de la seva Innocència, que resplendirà oportunament, malgrat que
ara s'ha faltat a totes les re¡¡rles del
Dret, des èel moment que se l'ha
jutjat sense poder-se defensar.
El senyor Sedó, interrogat pels
periodistes, ha confirmat les anteriors man1festaclons. 1 digué que no
aceptaba més ordres que les puguin
donar personalment el senyor Lerroux, 1 que d'acord amb elles resta...
rà en el càrrec que exerceix en el
Consell de la Generalitat i el temps
que el senyor Lerroux cregui con·
venien t.

El GALIMATIAS POLITIC
Madrid, 1. - El dia d'avui ha es.
tat mancat d'interès polltic. S'ha con·
cedit lmportàncta. a la reunió que el
vinent dimecres celebrart la minoria
raclical sota la presidènc!a del senyor
Lerroux. En ella s 'abordaran diversos
temes. Es tractarà també d'un €Scrit
que sembla que ha elevat la Junta
Municipal Central del partit radical
amb relació a l'actuació parlamentària. de la minoria, que entén la dita
J unta que no rou adequada. en defensar a les Corts les persones que
no eren dlputa'~s 1 a les 4Uals aBudia
la Comissió dels vlnt-1-un.
Entre els dlputats radicals ha pro
duït algun disgust la notícia que al
Minlstert d'Agricultura. continuaran
exercint alts càrrecs els elements
agraris, puix ciue entenien que en ésser el ministre radical, havlen d 'és
ser aquests càrrecs per als radicals
segons sembla. s'ha resolt la. qüestió concedint al partit radical uns
sots-secretaria L una direcció gene
ral.
4

Ultima Hora
*

Manifestacions anti·
britàniques a Roma
Roma, 1. - Aquesta nlt s'han reprodult lea m&nltestaclona antt-brltànlques
en tes quala han pres part principal~
ment els elements estudla.ntllB. La poU~ .
eta tenia pre8011 tots ela carrers que
anuelxen a l'Ambf\lxada. britànica. La
policia ha hagut d'intervenir, al b6
més aviat per a contenir que no PIUI
per a d189oldre.

L'autor de l'atemptat
de Xang-Hai
Ha estat detingut
X&ng- Ha..l, 1.- Ba .... ~- ~ detingut t'au
tor de l'a.tempta.t contra el president d &•

Consell, Wan¡:-Tcbln¡ -Wel. Aquest és
un ex-solda\ que s'anomena Sun Fens
Mln. També ba estat detinguda una do·
na comunl.st& que sembla que es t.robt
complicada en l'esmentat atemptat.
El prutdent dd Con~U dins del seu
estat ba aotert una n otable rnUiorla.

Utt iMA . HORA·
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·LES COMARQUES·
bou s'han
St ' eUgat de I Vall e'S tàninment

alguns quilos do carn.

T URA
la frigoriflea completament antihlpolitic del Centre Re- gièn.tc.
pubbcà Federal dc Sant CUgat del
E$ rumoreja que la tal petició de
Vallès ha estat cursada la següent. tenir tancada la cambra no ês res
1letra al president de la Comarcal més que una represàlia. al cornerd'Esquerra Republicana senyor sa- ciant de la. taula de bou per part dels
muel Morera:
altres venedors de carns, degut al
«Apreciat amic i company:
considernble consum d'aquesta clasEl Consell polltic del c. R. F. es se de carn des que es va començar
creu en el deure de r ecollir les àn- la seva venda.
sies de molts companys de Sant CuAlxò té la seva explicació, 1 és degat en el sentit de !er quelcom a fa- gut que un bou, pel gran nombre
\'or dels correligionaris que sofrei- de quilos que pesa, en un sol dia no
xen condemna. Algú ha plantejat la es despatxa. Ho fa suposar més, en
qüestió que tenia antecedents que recordar que foren els carnissers els
algun diputat habia. suggerit que es que demanaren, ara fa tres anys,
podria aconseguir Qlle amb una for- que durant l'hivern es tinJllléS en
ta pressió dels partits esquerrans activitat la. cambra frl¡oriftca., degut
d 'oposició, prop del Govern de Ma,.. al fet que, molt sovint, se'ls malmedrid, que els condemnats fins a dos tia la carn.
anys de presó podrien fer la conEsperem de les rectes intencions
demna a base de «presó atenuada», de l'alcalde-gestor, que vetllarà per
cosa que sembla que està en les fa- la bona qualitat dels aliments, sen·
cuitats legals del Govern.
u perjudici dels venedors ni consuVós, com a president de la Comar- midors.
cal, podrieu parlar-ne al diputat se- -No cal dir que estem del tot idennyor Palet, 1 aquest c:;.ue portés l'as- tificats amb la iniciativa del C. L.
sumpte a la minoria d'Esquerra Re- c. de recaptar uns donatius volWlpublicaua, i la minoria, per mitjà taris dels alwnnes de les escoles nadel seu cap, podria gestionar de les ciouals del Grup escolar, a l'objecta
altres minories d'esquerra ajut per de formar un fons del qual retribuir
e. demanar-ho al Govern .
als senyor professors per l'hora més
Esperem que us d.ignareu donar curs de classe que és intenció d'establir
a la nostra petició en bé dels com-¡ i que tant aprofitarà als futurs ciupanys que tant ho esperen.»
tadans.
.
-Ha. causat una pèssima impressió la disposició de l'Ajuntament..
petic1ó d'aluns camlSSers, de temr
tancada durant l'hivern, la cambra
frigorifica de la. plaça del Mercat.
El veïnat es pregunta en quin conNOTES DIVERSES
cepte els gestors actuals tenen la
Se'ns assabenta que en Wl carrer
higiene i salubritat de les carns que
es despatxen únicament a la plaça local hom ha començat a construtr
del Mercat, tota vegada que als dos un edifici de propietat partlcul9.r que
dies de no funcionar, de la taula de sembla que serà destinat a escoles.

Pel

Cor~en

SANT AD RIA DE
BESOS

9.• Seran

concedits «quaranta»
premis de vint-1-einc pessetes cada
u 1 «cent de deu pessetes «als titulars
de lei Llibretes obertes» amb «Segells
d'Estalvi Popular d"un cèntim» que,
essent ja vigents el dia. 31 d'octubre
de l'any 1934, hagin realitzat des de
l'esmentat dia fins el dia. d'avui, un
major nombre d'imposicions modestes, en segells 1 metàllic.
10. Als titulars de Llibretes d'Estalvi obertes a favor d'infants i ini~
ciades amb Segells d'Estalvi Popular adquirits directament a. les Oft~
cines de les Sucursals a. Catalunya
1 Balears s'atorgaran «cent» premis
de deu pessetes cada un, distribuïts
entre els infants titulars de Llibretes
d'Estalvi que, dintre de les circums~
tàncies esmentades, hagin palesat
major oonstància en la. pràctica de
l'estalvi popular.

CONCESSIONS SOCIAlS I BENEFIQUES ESPECIAlS DE lA
CAIXA DE PENSIONS PER A
lA VEllESA I ESTAlVIS

EL SORTEIG D'AHIR

· LA CULTURA ·

Primer premi : Núm. 42.225. Premiat amb 100.000 ptes.

A L'ASSOCIACIO D' ENGINYERS INDUSTRIALS

hagut de llançar es pon- Això é6 un acte lloable, però el més

UN PREC ALS DIPUTATS DE
Sembla que el veterinari munlciL 'ESOUERRA :: PER LA HIGIEN E pal senyor V11s.ró, amb motiu d'al SALUBRITAT DE LES CARNS :: questa anomalta, no ba deixat de
EL CONSELL LOCAL DE CUL- dir que considerava el tancamentde

bonic del cas és que aquestes escoles posarà l'Ajuntament gestor pagant el seu corresponent lloguer.
Quan els mateixos, en temps que nl
a gef3tor podien somniar arribar
critica.ven dels consellers populars el
que el Municipi sempre estigués a
mans de propietaris eu aQuestes coses.
Si per veare coses estranyes era
precís aquesta actualitat anonnal!
-Una altra cosa de les que diver~
teixen és la de la. qUesUó del carnet
electorn!. COnsigni s, sinó, que igual
que arreu l'èxit de les soHicltuds presentades ha. estat apoteòsic tno és
cert? I que els «esquerranots» vagiu
dient!
Però, lectors; un mes més de pròrroga per a demanar el preat carnet
ha caiguo que ni plogut del cel... A
fe de Déu - amb perdó del laïcisme!
- l/escola oficial núm. 1 que dirigeix el senyor Domènec Garcia ha
efectuat interessants visites a un.'\
bòvila badalonina 1 a la barriada local la. Mina. S'entaularen en els dos
llocs plaents converses l explicacions.
La setmana. entrant n'efectuaran
una altra a Ja CaiXa de Pensions
per a la Vellesa 1 Estalvi, de Barcelona, gentibnent invitats per aquesta. CaLu de Pensions.
Al Dispensari municipal ha estat auxiliada la noia. de tretze anys
anomenada Llúcia Romero Huerta,
de la Carretera de la Catalana, 20,
primer, que eu baixar del cotxe de
servei pú.blic local sense que aquest
estigués parat encara, caigué a terra
i es feri lleument de la mà i oolze
esquerre.
També ha. estat assistit el noi
Francesc Fernà.ndez Capella, de sis
anys, habitant al carrer de la República, 31. que fou atropellat per
una bicicleta que li produí una ferida amb esquinçament al terç 1 mig
de la ca.rna esquerra, de pronòstic
lleu.
Diumenge vinent, al sa1ó d'actes del Centre Republicà Federal
Adrianenc, a les deu de la nit, es
celebrarà un lluidfssim ball.

LLEIDA
NOTICIES DIVERSES
IJeida, 1 (per telèfon). - Ha pres
possessió del càrrec de President de
la Cambra de Comerç el banquer
senyor Jordi Llorenç 1 Riba.
- La. caixa de reclutament d'aaquesta secció ha efectuat l'allista·
ment dels mossos de l'actual reemplaçament.
- A conseqüència d'w1 petit accident lu ingressat a la Casa. de Beneficència el jove Jaume Miró, de
Capellades.
- La Comissió de !ires està r ealitzant actives gestions per tal d'obtenir
fons per a comprar joguines als infants pobres en la propera. diada de
Reis.

BONIFICACIONS : SECCIO
D'ESTALVI
A) Per a antics imponents
1.• Cinquanta. bonificacions de cin~
quanta pessetes i cent vínt-i--<:inc pes-setes a titulars de Llibretes d'Estalvi de l'Oficina Central de Barcelona,
o d'alguna de les Sucursals de Ca-talunya 1 les Balears, que hagin co~
plert 75 anys i tinguin vigent.s llurs
Llibretes des de fa deu anys.
2.•
Cent cinquanta bonificacions
de vint-i-cinc pessetes cadascuna a BONIFICACIO A LES LLIDRETES
titulars de llibretes d'Estalvl.-5'a- D'ASSEGURA-lliÇA DE VELLESA
torgaran a. raó de cinquanta bonifl11. S'aplicaran quime mil pessecacions a cadascuna de les «S'Ucur- tes a bonificar aquelles llibretes de
sals de Tàrrega, Ueida 1 Badalona», Retir Obrer, en les se\·es dues Seca
a favor dels imponents de l~s Lli- cians dt" Pensió i Capitalització, en
bretes compreses f?lre els numeres les quals llurs titulars obrers resi1 al 1,000, que ha~ demostrat més I dents a Catalunya i Balears hagin
constància en la pr~ttca de l'estal· Jrealitz.q,t imposicions voluntàries en
vl, les quals conce~ons han estat el perlode comprès entre els dies 31
acordades en commemoració d'ha- d'octubre de l'any 1934 l 30 d'octubre
,·cr...se complert enguany el XXV anl- de l'any 1935. Aquestes bonificacions
versari de la inauguració de les tres consistiran en una. quantitat tgual
EL CAP DE POLICIA
esmentades Sucursals.
a la lliurada durant l'esmentat peEl cap superior de Policia rebé
rlode, per l'obrer titular, no podent
B} Foment de l'estalvi popular t es- excedir cada bonificació de cinquan- ahir al migdia els periodistes i els
colar
digué, visiblement satisfet, que la
ta. pessetes.
3.• Cinc mil pessetes en boulficatranquUUtat era. absoluta..
cions a les «Llibretes d'infants», de
Afegi que avui Hrriba el senyor
Catalunya t Balears inscrits a les
DONATIUS I BONIFICACIONS
Rahola, ministre de Marina, 1 de
«Mutualitats Escolars>' aue pertanyen
A BENEFICIARIS D'OBRES
al règim de !'«<nstitut Nacional de I ORGANISl\IES D"ASSJSTENCIA la Lliga.
Previsió». en el territori (Barcelona,
SOCIAL
EX PULGirona, , Lleida,
Tarragona i Balears)
DETENCIO NS
12. Seran aplicades a favm· de
é
SIONS
a què s est n 1a. gestió de la CAIXA «vells desvalguts» dues-centes mil pesDE PENSIONS PER A LA VELLE- set.es, distribuïdes en Llibretes de
La policia detingué Francesc BusSA I D'ESTALVIS.
Pensió i d'estalvi de conformitat amb quets, reclamat per un delict-e con4... Dues mil pessetes que seran dis- les normes dels «Homenatges a la tra l'honestede.t.
tribuides en «premis collecttus:. d'es- Vellesa» 1 de l'cHomenatge a la. VeSalvador Sampedro !ou a1x1
timul a «Agrupacions, Mutualitats 1 llesa. del Marinern, en la. seva festa. mateix detingut per trobar-se-U daGermandats EscolarS», per a coMa- anual, en les poblacions de Catalu- ¡ munt eines per al robatorL
bora.r a llur labor pedagògica-social nya 1 Balears que Ja celebrin.
El
de foment de la previsió infantil.
l:J.
A les caflllades velletes>> de ,
conegut tim~dor Miquel
5.• Seran obertes «Llibretes d'Es-- l'«<nstitut de la Dona oue Treballa» Gómez Moron fou detma-ut.
talvi», amb deu pessetes d'imposició es concediran «deu LUbÍ"etes d'EstaiHa es~t . expulsat per tndeinicial a favor de cadascun dels in- vi>)_. amb la imposició inicial de cent sltjable, el subcht letó Oscar Blum.
!ants que hagin format part de les pessetes; 1 s'atorgaran «sis Lli bretes
- Ingressà a In presó, acusat
«Colònies Infantils>, organitzades en- d'EstalviJ'l amb cinquanta pessetes d'nn delicte d'estafada Pauli Roca
guany per l'Obra de les Colònies So- d'impos1cló inicial a altres tants socis Comas.
'
ciats 1 Infantils de la. CAIXA DE antics de la «Germandat de la VerPENSIONS PER A LA VELLESA I ge de l'Esperança» que no hagin perUNS QUE ES DEDICAVEN
D'ESTALVIS, sempre que no hagin cebut aquesta bonificació.
percebut aquesta bonificació l'any
14. Es destinaran mil pessetes a
A ESTAfAq DISPESERES
darrer.
bon.ilicar amb imposicions de vint-iLa policia POSà a disposició rlel
6.• Tr~centes setanta premis de cinc pessetes, les «quaranta cartilles Jutjat núm. 2, que els tP.nia recladeu pessetes cadascun en «Llibretes de rescat» de préstecs realitzats en mats, el matrimoni Marian Oau 1...B.o bonificacions d'EstalVi», a favor dels el «Mont de Pietat de la Verge de zaro i Furanda Veltllas VUlanueinfants que amb més constància ba- l'Esperança... a Barc~ona. i a les se~ va, denuncit:~ts per un dispeser ;Y.!r
gin concorregut a le&. Biblioteques de ves Delegao.ons a Figueres, Girona haver desaparegut sense pagar-li
les Cases de Cultura de la CAIXA i Tarra~ona, que, tr~ant-se actual~ 375 pessetes import de llur manuDE PENSIONS PER A LA VELLE- ment VIgents, demostrm nna. major t
ió
'
SA I D'ESTALVIS a Alaior, Andar- constància en el petit estalvi, per al enc ·
ra, Badalona. Banyoles, Berga, Car- desempenyorament de penyores que I La. detenció tingué lloc quan indona, Ciutadella, Eivissa, Felanitx, garant1tzin préstecs no superiors a. t"!lta'\len portar a cap el seu proIgualada, Inca., La Bisbal, Lés, Uei- dues-eentcs pessetes.
c.;-dmlent contra un altre dispeser.
da, Llucmajor, Maó, Manecor, Man15. A les obreres afiliades a 1'«0resa, Masnou, Montblanc, Moià, Mu- bra Maternal de l"Instltut de la Dona
MOR A L ' HO SPITA L
ro, Palma. de Mallorca, Petra, Sant que Treballa», es lliuraran Llibretes
l.'Adwullstrador de !"Hospital de
Feliu de IJobregat, Sant Sadurní d'A- d'EstalVI, amb la imposició i.J?lcial de Sant Pau donà compte d't.aver mor
nota, Santa Coloma. de Farners, San- cinc pessetes, per a. llurs f1lls, que
b è
ta COloma de Queralt, seu d'Urgell, neixin des del 31 d'octubre de l'any J en aque 11 en fie establtment Vl&lsona., Sóller, SOn Servera, Torelló, 1935 fins el 30 d"octubre de l'any 1936, cenç Alemany l Alemany, de 75
TorroeUa de Montgrí, Vic, Vie}la 1 les mares dels qua1s hagin percebut anys,
ct.mseqUèucla Je les lest.:ms
Vila!ronca del Penedès.
el Subsidi Maternal del propi Ins- ctue es ~rodui a l'Asil del Parc el
7.• Es concediran «vint prem!..s» tltut.
dia 12 d "l.>ftubre.
de cinquanta pessetes cad~cun, a les
16. Com a complement de l't:Obra
«vlnb aflliades de l'ID?tatut de la Antituberculosa» es muraran lJlbreRO BATO RI
Dona que Treballa, . residents a les les d'Estalvi, amb la imposició iniHa ('St~l. denunciat un robat">ri
seves Cases de ~úlia de ~ta Ma- I c.ial de cu111uanta pessetes, a totes les comes nl cc..micUi d'Eduard Arme!'ldrena, Angels
tel!- i Ueida, que, persones que surU..n guarides o assJ.&. ~ot Slmon. ael carrer ae les Corts,
essent titulars de Llibretes d'Estalvi t·d
0 Previsió de la CAIXA DE PEN- 1 es del «Sanatori de TorrebonlcaJ, núm. 496, d'on se n 'emportareu 700
SIONS PER A L..>\ VELLESA 1 D'ES- i hagin estat tractades com a tu- pessetes Cl1 metàlllc I joies d'un
TALVIS. justifiquin un moviment ~toses en la. seva Secció gratulta. import de 2.li00 pessetes.
d'tmposiclons més constant i papu- questa concessió reg~ per a totes
Per a dur a cap la m-illfeta, els
lar, des del 31 d'octubre dc l"e.ny 1934 1~ sortides que tinguin lloc des del
nns al mateix dia. de l'any 1935 1 . la de l'Estalvb del present any lladregots !eren un forat a la paret
de la casa del costat.
bonlficacions de deu pessetes, a Íes fins el del 1936.
restants a!illades, titulars de Llibre11. Als beneficiaris de l'cObra d'As-SUPOSAT EXCITA OOR A
tes, que no les hagin percebut els slstència, Protecció t Ensenyament
anys anteriors.
LA R EB EL.LIO E N LLI dels Cecs. es lliuraran. lJibretes amb
8.• Per tal de pro¡noure la difusió la. imposició lnicial de cinquanta pesB ERTAT
del «Segella d'Estalvi Popular», es setes. Es comprendan. doncs, en aEl Jutj at; m:un. 13 es presentà a.
lliuraran «Vint Llibretes d'Honor», ques:ta. conceSSió els cecs que s'insAmb la imposició inicial de cinquan- trueixin, actualment a !'«<nstitut Ca- la presó 1 rebé declaració a Jull
ta pessetes cadascuna, a. .favor dels talà. per & Cec.s:t, en les seves Sec- Merino Martinez, el qual estava. a
comerciants detallistes que més s'ha- clons d'Ensenyaments generals, Es- disposició de l'auditor d'aquesta Digin distingit en Ja difusió dels Segells pecials i d'Arts 1 Oficis, que no hagin visió acusat d'associació UUcita, exd'Esl.alvi Popular de 1a CALXA DE percebut la boni.ficactó concedida citació a la rebelltó entre els obrers
PENSIONS PER A LA VELLESA I l'anys pasat.
de la marina 1 d'altres suposats de~
D"ESTALVIS 1, mitJançant els quals,
18. Es lliuraran llibretes amb la lictes.
major nombre de Llibretes d'Estalvi imposició lnlcial de cinquanta peaeAquest.; dlll¡éucia ha ttn¡¡ut lloc
s'hagln obert, des que l'esmentada tes a les nenes cegues 1 a les &Ordo- en ocasió de passar l'instrucció del
eotit.at implantà aquesta operació mudes que s'instrueixin 1 eduquin, 5Umari a la jurisdicció
clvil 1 el
fins a la data present.. Es condició actualment, a l'Externat 1 al Pensi~
preclsa oo haver rebut fins a l'a.ct~ nat gratuit de l'«<nstltut 5ocia.l de Jutge. despréa d'escoltar l'acusat, orlitat, cap de Jes susdites Llibretes 5ord<7mudes 1 de Cegueu, no beoe- denà immediatament la seva llibertat 1 que el sumari !os arxivat.
d'Honor.
tlclades els anys anteriors.

L'ORDRE
PUBLIC
*

I

I

DE NOVEMBRE DEL llit

SEVILLA

Segon premi: Núm. 40.106. Premiat amb 70.000 ptes.
SANTANDER

Tercer premi : Núm . .10.166. Premiat amb 35.000 ptes.
GRANADA , LA LINEA, LINARES, TALAVERA I VALENCIA

Quart premi : Núm. 23.363. Premiat amb 30.000 ptes.
MADRID, LA LINEA, ANDUJAR, SANTANDER I

VILAFRANCA

PR EMI A.TS A MB 1.500 P ESS ETES

12558
35106
31381
6233
32472
7305

30568
6870
6887
41556

11291
16199

7030
U310
19518

Còrdova., Madrid, Jerez de la Frontera, Màlaga
BARCELONA
BARCELONA, Santa Cruz de Tenerife, Palma, Alacant
BARCELONA, Figueres, Màlaga, Santander
Cabra
Madrid, Estella, Huelva, Bilbao, BARCELONA, València
Santiago de COmpostela
Ceuta., Sant Sebastià, Alacant, BARCELONA, Còrdova
BARCELONA, La Unión, Madrid, Oviedo, Tarragona, València
Madrid, Palma, BARCELONA, Mureia
Madrid, Cartagena, BARCELONA, Mur-la, Valladolid, València
València, Granada, BARCELONA, Gijón, Bilbao, Madrid
Madrid, Saragossa, Màlaga, BARCELONA, San Lucas la Mayor
Sevilla
València, Sant Sebastià, Madrid, BARCELONA, Salamanca

P R EMIATS AMB 300 PESSET ES

CENTENA
042 105 122 153 183 237 242 243 292

646 683 687 718 765 805 839 850 897
955 958 -51 998.
VINT-I-QUATRE MIL

~3g~m~~4w~m~mm~2M~~3wm
-~~mmmm~~mmrnm~m~~~

~nt~•mmm~~~m~mmm~mm

8.11 875 897 809 811 819 898

879 911 917 936 980 986 997

MIL

VINT-I-ciNC MIL

~~mwmmm~mmm~m~m~lli~
mNmmmm~mm~mmmmmm~m
nt~mmm~~~
mrn~~-~~~m

DOS MIL
749 757 773 869 871 878 917 921 925
052 070 086 116 117 135 183 184 221 934 970 971 987
257 258 284 285 331 372 4M 455 462
VINT·I·SIS MIL
~m~---~-~~mm~•~•~m
-~~7u~m~~mutm~m~m~w~
~m~~~~68371J711

m~m~~

006
217
416
604
987

TRES MIL
822 848
008 055 058 059 074 122 145 162
VINT-I-SET MIL
290 313 358 367 368 380 399 404 ~ 049 088 165 180 195 234 245 282

297
509 5611

421 487 499 515 523 541 583 572
41)2 421 451 453 468 474
660 727 765 783 838 867 901 939
573 580 591 596 621
998
657 681 686 719 741 764 809
QUATRE MIL
~ 884 917
005 042 055 150 190 194 223 299 309
VINT-I-VUIT MIL
336 414 560 607 635 664 730 732 734 011 031 038 078 087 125 135
wmruoo~m9R

495 507
623
810 831

Organitzada per l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona ha
donat una intere...~nt conferència
sobre «La funció social de l'Enginyer
Industrial» el senyor E. Colom 1 Segarra.
De la. dissertació n'extraiem els següents conceptes:
«No hi ha. que confondre els conceptes contraposats d'intromissió l
coHaboractó entre les dllerents branques de les disciplines clenti!iques.
Es corrent que l'home de ciència vagi
d'un ordre a altre de coneixements
sense profunditzar en els problemes
i sense esperonar les dificultats de
cada. tècnica. Cal censurar aquest
enciclopedisme superficial que representen les conferències o articles de

~~~gr~:~~ ~u~~ ru~~ ~~ ~U~~

llw· presa. de preparar-se per a un
públic especialitzat i sever. La coHaboracló científica és una act1 vi tat
legitima i indispensable per al progrés humà.
L'activitat industrial ba creat la.
tècnica, és a dir, el conjunt d'elements, d'instruments, de procedlments 1 de regles apUcables al seu
progrés. La funció directora de la
industria correspon a. l'Enginyeria. Industrial. S'ha d'evitar la lnlluència
excessiva de les modernes doctrines
tecnocràtiques. La tecnocràcia ha
nascut i es construeix: amb mires
a les circumstàncies actuals nordamericanes, però el seu fonament
interessa. per igual a tots els països
perquè es refereix a. una. etapa del
desenrotllament econòmic possible en
altres coHectivttats. El director d'aquesta doctrina és Howard Scott, que
exposa els seus postulats bàsics: els
fenòmens que implica l'operació funcional d'un mecanisme social són
susceptibles de medició, totes les zna..nifestacions de la vida deriven exclusivament d'elements fisico-qu!mics.
Els tecnòcrates proposen la dicta·dura. universal dels tècnics 1 diuen
que un cop assumit aquest réglm

648

136 212

mmm~-~~~m

CINC MIL

La funció social de la ciència vista
un conferenciant

603 614 738 739 787 795 809 824 859
911 957
970 978.

964

Per

els enginyers administrarien l'uHn ....
ge industrial l ordenarien eJ .,.....,
de la fabricació lliures de te~'<lc!i
compte el benefici monetari quer fil
taria exclòs de l'economia,
l'ta.
La tecnocràcia no podria éSSer
una solució.
lllal
~·a~otament del camp de 1
dustna pot fer-se 5egUi.nt l'a

~..
&Uo

clàssica l la matemàtica. Arn~
doctrines confirmen l'existència ~
comerç com a indtistria que Viu tDtt::

mament unida a totes les rest
La indústria, en el concepte anta.

=:

de prodt:ccló I comerç té una ~PII
tàncla ~pltal en l'organització
nòmlca del món. Està cr!dada
sofrir fondes transformacions ev.X:
tlves, al compàs dels avenços d ,_
ciència per atendre les necess¡e ..,

creiXents que es deriven del deser::
ll.ament de la seva alta funció -..
c1al.
La direcció d'una empresa indul-

trtal ha de quedar vinculada
el titular enginyer. La professió
glnyer ha de lluitar contra l'intrQ.
sisme dels no titulam I dels tècnl,.
estrangera que posseeixen sovint UQ
valor molt 1nlerior en esperit.
iniciativa 1 en preparació.
ea.
Els serveis públics d'indlisttia no

J::

tenen en cap pals el concepte re.
muneratiu per al Tresor que se'ls volgut donar en el nostre. AI CCI1o
trarl, a tots els Estats que van 11
davant del progrés industrial es .,...
signen grans quantitats per al sc.
teniment de laboratoris d'invest13ro
ci? elentifica al servei de la indÚio

tria. En el nostre país som lenta
organitzar aquesta unió metòdica :
la ciència i la Indústria que imllOSa
el progrés. La institució que ha d'...
pirar a tenir el poder públic ha dt
respondre a la. concepció del savt s1r
Richard Glasselop quan declara

~

un centre d'aquesta naturalesa ba
de treballar per transformar les m.
vestigacions de la ciència pura eo
procediments industrials.»

CURSETS
UNA llETRA DE llUIS COM- I Els dependents
da comerç cernen.
cen les classes. - El consell direoPANYS Al'ASSOCIACIO UNI- tiu de la Untó Professional de O&
i Empleats de Comerç po
VERSIT ARIA OBRE6A saenpendents
a coneixement de la dependènda
general que les classes de Co

027 047 051 055 087 111 123 156 166
199 231
257 274 299 303 354 359
VINT·I-NOU MIL
Corresponent a la salutació que
mm~~mm~~-oos~mm•~~~~
l'Associació Umversitària merç 1 d'idiomes començaran el p f6,.
557 601 647 692 701 731 738 647 851 111 14Q 175 194 197 219 226 293 315 adreçà
Obrera. a IJufs Companys i Conse- xim dia 4 de l'actual, en la qual

m

mm~~~mm

~mffim~~~mm

SIS MIL
057 086 089 097 108 109 164 191 201
323 348 352 357 380 433 451 462 489

588 590 611 620 714 748 761 770 784
606 833 942 950 957 984.

TRENTA MIL

-~-~~-~~664~088tw~mmromm
mm833m683~m
m~mm~mm~m

SET MIL

421J 431 437 439 474 496 521 552 ò71

m~~~mmm~m~884861~~••m~

605 542 624 628 863 711 724 727 738
743 760 833 871 899 955 962 975

VUIT MIL

828 848 877 894.
TRENTA-U MIL
009 018 023 056 076 098 121 129 178

rnmm~m3u~~~·~•~mm~~~
m~mmmmmw~•mmmm~~~509

635 652 692 723 766 794 818 888 945 1 ~21) 544 567 599 791 796 803 845 858
962
880 914 919 963 967 973 986.
TRE!<~A-DOS

NOU MIL

MIL
003 068 08.1 130 135 172 179 186 188 I 015 028 038 050 084 090 098 107 163

~m~ro~m828~mm~mmmmm~m

400 595 640 101 725 747 764 812 820 412 418 431 462 475 476 479 512 ¡a2
m~963mmsw

~m~~~~~~~

DEU MIL

672 677 735 756 769 802 828 836 S65

~m~~mtwmmm~~~~~ntm

TRONTA·TRES MIL

218 234 259 279 280 309 332 317 380

m~~~~~858~~~wmt71mrnmmm

~••••~964~~mm828m542~m~m

9ll~~~m~
0NZE MIL

-~~~~858~~-

llers, amb motiu de la tasca desenvolupada per aquesta entitat, l'exPresident de la Generalitat ha tm,..
mès la. següent lletra:
«Senyor Bernat Esparza., president
de l'Associació Universitària Obrera :
Els meus companys 1 jo hem agraït
moltissim la carta que ens heu tramès, amb el programa de la slmpàtica 1 admirable obra que heu emprès.
Amb l'expressió del nostre afecte,
UB saluda el vostre amic 1 servidor
Lluís Companys
Presidi Puert.o Santa Maria 1935».

lA CAMPANYA PRO
UNIVERSITAT AUTONOMA
Telegrames al President de
la República, del Consell i al
ministre del ram

745 764 788 807 851 868 873 882 901
032 060 124 137 179 180 194 221 305 908 910 932 944
337 368 455 459 484 486 607 527 542
TRENTA-QUATRE MIL

Amb data d'ahir fou cursat per la
F. N. E. C. al president de la República, al del Consell de Ministres 1 al
~~m69tammmm028oo~~~~g¡w~~ ministre d'Instrucció el segtient te~858~899m~~~m297m828828828828m legrama:
DOTZE MIL
cAnte situaclón abandono por in405 470 472 493 498 537 541 597 619
~m~~~lttmmmrn~~rn~~~858~m definida régimen transitorio en que
226 229 290 292 30S 331 344 4'l6 504 828 886 896
se encuentra nuestra Universidaa, es527 628 540 565 579 632 844 656 861
TRENTA-ciNC MIL
tudiantes de Barcelona reclaman de
~m~m858~mm
042mtm~t14mrn:rosm V. E. lruned.iata solución.»
TRETZE MIL
242 243 258 303 356 399 410 434 487

028~~tumrnw•~m504~~mm~ru828
~m2Btm~aosmmm~oom7mmm•mm
354 523 547 670 671 575 619 6~G 786 838 868 870 876 901 911 959 960 990

768 774 784 820 646 881 871 918 954 992
979 985
CATORZE MIL
007
032 042 058 060 075 079 089 103 166 158
194 231 238 257 295 305 346 42G 442 323
486 478 504 670 671 672 689 711 737 N2
762 832 958 938 1191 993
QUINZE MIL
004
029 057 069 106 161 201 218 240 264 144
273 307 341 359 38.1 458 462 487 490 337
495 496 559 570 608 645 660 610 700 591
721 736 759 871 885 929 931 93U 944 el7

SE.TZE MIL

005
196
408
594
765
968.

057
202
416
603
790

072
216
418
607
792

026
280
478
754
963

027
291
494
762
964

095
309
543
836
972.

083
224
443
644
802

120
306
462
657
808

145
326
464
700
816

146
341
495
701

159
343
537
721

828

~

170
397
555
738
922

196
407
622
920

206
465
641
940

008
270 223
471
502
686
906
947

DISSET MIL
102
315
564
851

103
370
616
858

113
394
617
867

018
~8

381
586
940

001
DIVUIT MIL
Oiit 104 141 173 214 223 272 278 288 180

506 518 298
737 738 385
634
818
136 141 986
266 287
508 540 013
~ 695 280
862 869 334
522
69i
VINT MIL
o3_ 045 ma
121 154 169 222 237 863
395 400 4Ql ~ 469 486 493 529 536
571 665 723 724 726 782 798 683 977 008

323 324 350 381 421 432 463
553 556 559 575 631 671 686
783 822 955.
DINOU MIL
004 055 084 086 090 112
156 168 177 183 197 219 234
32: 336 38.1 434 442 465 469
554 570 591 592 616 629 650
712 728 756 782 815 830 648
906 961 983 985

oao

239
031 089 082 100 106 146 154 242 262 376
317 323 330 331 337 364 374 364 388 546
412 456 475 487 507 524 570 677 612 725

TRENTA-SIS MIL
020
190
328
901

058
266
334
958

006
137
344
624
s21

035
157
349
687
d27

071 072 100 105 127 138
277 287 288 297 300 301
Ahir, al mati, morf a la nostra ciu395 442 541 689 741 841 tat el membre de l'Institut d'Estudis
Catalans i destacat historiada¡· de
974.

Catalunya senyor Francesc Martorell.
TRENTA-SET MIL
El traspàs del senyor Martotell, tan
062 064 077 092 117 124
prompte corregué la nova pels medis
174 254 278 301 303 305 cientifics
de la nostra ciutat, produi
375 415
433 453 625 pregona impressió, per tractar-se
699 706 759 772 778 816 d'Una persona in!adigable per l'obra
m 8.18 913 943 954.
de la reconstrucció espiritual del nosTRENTA-VUIT MIL
tre poble. Recordem que Francesc
044 104 107 147 155 210 226 227 Martorell ja es destacà com a deix~
24Q 265 270 300 303 311 337 360 ble predilecte d'Antoni Rubió I Lluc
413 416 425 458 499 519 523 532 a les nostres aules universitàries.
Darrerament, a l'adveniment de la
624 651 732 737 775 797 84ll 693
R epública, pel seu merescut presti953 962 897 991.
gi, ocupà el lloc del Consell de CulTRENTA-NOU MIL
tura.
030 036 046 074 081 136 ló3 166
Francesc Martorell també fou du255 259 279 323 38,'; 391 428 462 rant una colla d'anys secretari de Ja
528 543 609 613 648 654 707 857 Secció Hlstòrico-Arqueològica de l'los
-tit.ut d'Estudis Catalans, 1 es consi951 55 976.
derava com un dels principals pr<7
QUARANTA MIL
motors de la fundació a Roma d'una
018 036 050 070 127 135 136 156 Escola Hispana d'alta investigació
192 199 200 223 231 239 292 295 història, estudi$ amb què l'iHustre
324 328 330 335 349 356 358 .173 traspassat era molt expert 1 sentta
404 410 438 524 563 609 631 d32 gran aficiO.
;C
712 718 747 750 773 776 790 812
D. E. P . el senyor Francesc Marto876 893 897 899 905 024 934 U38 rell i rebin els &eus familiars el nostre sentit condoL
QUARANTA-UN MIL
021 022 077 108 136 145 164 252 Avis als socis de Conferència
264
359
572
723

290
381
577
727

m

294
392
592
743

308
398
599
762

315
417
642
777

322
421
650
780

328
480
862
815

913 922 933 944 951 966
QUARANTA-DOS MIL

217
383
609
928

r.l9 241 244 291 320
400 496 608 537 597
775 779 786 846 848
998.
VINT·I-TRES MIL
006 025 032 069 078 103 105
174 181 183 268 278 304 345
420 459 467 475
515 51!7
229
390
632
983

509

33:1
{72
ll82
a 18

084 104 105 110 135 138 162 189

243
379
5'12
757

264 275 276 315 317 340
392 435 438 443 493 495
575 606 634 M9 694 703
772 773 822 833 843 848
634 689 692 699 705 744 755 785 800 879 918 960 975 992
808 820 641 683 881 921 959 960 973
QUARANTA-TRES MIL
018 027 033 079 084 102 104 109
VINT-I-DOS MIL
001 055 113 142 159 176 21)3 21J7 216 12!) 148 167 1'13 222 254 274. 275
VINT-I-U MIL

HA MORT FRANCESC MARTOREll, HISTORIADOR I MEMBRE DE l'I. E. C.

360 378 294 300
698 606 395 4.37
863 870 642 654
779 794

352
512
705
862
121
285

308 331 333 338 343 364 380"
~ 508 529 561 568 8\l:.i 816

689 700 714 ?23 727 7J9 753
849 850 914 915 939 995 998

Club
La direcció dels Amics de l'Ari Vell
ha posat a I<> disposició dels a..ssoclat.s de «Conferència Club» un nombre limitat d'invitacions per tal que
els que vulguin ITJguln assistir a la
conferència que sobre el tema «La.
musa catalana» donarà el vinetli. dl·
lluns. al Palau de la Portaferrissa. el
senyor Comte de Güell, president de
l'Acadèmia Catalana de Belles Arts.
Aquestes invitacions, que, com queda dit, són en nombre limitat, sernn
!acllltades als sOCis de «Conferència
Club» que les solHcitin personalment
avui, dissabte, d'll a ¡ del maU, a
les oficines de l'entitat

QUARANTA-QUATRE MIL
377 7417 423 460 465
106 157 037 030 062 066 074 082 091 093 131 517 526 528 549 572
395 410 132 134 186 196 199 198 202 203 208 66'1 669 696 708 716
587 604 244 246 2W 273 287 302 318 321 354 879 895 696 898 932

.
494
617
743
937

498
627
751
944

503
112:1
755
986

510
651
845
998

data quedarà. tancada la matrícula
Per a inscripcions tots els dies !ei·
ners de set a deu de la nit, al seu
estatge social, Ciutat, 5, primer, pri-

mera.

Acadèmia da Medicina de Bare.
lona, - El dilluns, dia 4 del corrent,

a les set de la tarda, l'Acadèmia de
Medicina celebrarà sessió cientifica
pública, en la qual es tractaran els
temes següents:
Doctor Francesc Gallart Manés :
«Sind.romes digestius en la liUasi re.
na!».

Doctor Manuel Corachàn Garcia:
«Terapèutica quirúrgica de l'Ulcus
amb boca anastomòtica».
secció da Cultura i Esport del c.
C. R. E. del districte IX. - La 5e<o
ció de CUltura i Esport del Centre
Català Republicà d'Esquerra del cWtricte IX, adverteix a tots aquells
que s'hi han dirigit per escrit demanant condicions per matricularse ens els cursets que començaran
el dia 4 de novembre, que poden a..cr
sistir als dits cursets a més dels militants d'Esquerra Republicana do
Catalunya, tots els simpatitzants 1
amics de la cultura en general.
Les condicions per a inscriure-s'hi
són faci litades al local social, Avin·
guda Gaudi, 79, advertint, però, que
tractant-se d'uns cursets de cultura
popular, els preus per a la inscripció són completament econòmics.
Advertint també que les places VILcants pel primer curset que donarà
Francesc Canyades sobre «Procés
històric de les idees socials», la primera lliçó de la qual es donarà el
proper dilluns, dia 4, de vuit a nou.
estan a punt d'esgotar-se.
I nauguracló del curs del Centri
Català Republicà d'Esquerra del districte IX. - Amb motiu de la lnau·
guració del curs 1935-1936, avui dis·
sabte, a. les deu de la vetlla, al Cen·
tre Català Republicà d".Q;Q.uerra. del
districte IX, Avinguda de Gaudi, 79,
tindrà lloc un lmportantlsslm acte
de caràcter cultural, organitzat per
la secció de CUltura i Esport, i en el
qual prendran part valuosos elementl
i hom espera que serà molt concorregut pels socis de l'entitat i per tots
els amants de la cultura.

L'eficàcia de l'anunci t~
relació directa amb la !.Ufusió del diari
L'Associació de Periodistes
de Barcelona organitza un
festival teatral
A benefici de ia seva germandat.
l'Associació de Periodistes de Barcelona ba organitzat un 1m~t
festival, que tindrà lloc al teatre
Novetats el pròxim divendres. dia I
de novembre.
com a baSe del programa, la CODlo'
panyia. titular que dirigeixen els eminents artistes Mercè Nicolau i Ramon Martori, interpretaran la. bri~
llant obra de Josep M. de Sagarra.
el nostre gran poeta, «Roser Florit>,
que tan grandiós èxit \'a. aconseguir
el dia de la seva estrena.
Acabada. la presentació, Ja p~recQC
pinn1sta i artista con53.grada pel
~
blic t per la critica, la nena
ciA
de LarrOc.ha, executa n\ al piano un
escollit concert, el programa del qual
lla estat seleccionat pel seu professor i emment mestre Marshall. 1 eJ
conegut mestre del violi, l'incomp&-'
rabie Eduard Toldrà do.na.rà tl a. la
vetDada, executant obres que l'ball
consagrat. com a artista de ram•
~uodial indiscutible.
E:s encàrrecs per aquesta ve~
es reben al local social, Rambla deli
Estudis, 12, pral.

Rep u: b l Lc~a rrsl.; LI eg1u LA H 'UJ\tl_AN IT AT
•

DISSABTE, t DE NOVEMBRE DEL 1931

ELS ESPORTS

•

er

sota. l'ordre d el dia. exposat a. la. tau-

Marsella., 1.-En un partit de futla d'anuncis. Assistència. obllgatòrta.. bol jugat avui en aquesta ciutat, el
Olympique de Marsella 1 el Riga.
Per a detalls 1 Instr uccions: Via
campió de Letònia, han empatat a.
Laietana, 32 i 34 (edifici del Foment
dos gols.
<\el Treball Nacional) .

•

...

COMENTARI DEL MOMENT

BOXA

Homenatge al «Barcelona»

Paulí U4cudun arriba
a Nova York

bl tal·ment com si elB a-nys Corts, per tal d'admirar el ueu e~
sem a ssin passat com si vuit,¡ quip», l'equip que el «Barcelona» ha
no haguse 1,0 haguessin deixat rastre, anat formant amb paciència i inte-

è
.
deuany ,
com si en aquest mterval de temps r s.
no hagués pauat rea. Sembla que
ens tTobem al moment àlgid del club
znau~rana, quan guan.y«r un Camionat i celeQrar el trtom/, era cosa
~e cada a1111.
El «Barcelona» és Campió, el «BQ.rcelona» h4 gua11yat enguanv el títol
sense perdre un sol partit, el «Barcelona» té aVUI. un excellent equip,
un equip que molta volen oompararlo amb el de le1 grana tornades. I
demà, atada gran del Club blau,
grana. la directiva. ha orga.nt~at un
,topar d'homenatge ala Campwns de
catalU1!1J4.
Mireu. at n'han passat de cosut
Mireu qv!n cúmul d.e drcumstàncies
ooinctdents S'han u:ntt at redós de la
jornada de 43mà. 1 no dubteu pas,
que en aquest acte, 1d seran tots ~
quest1 qu.e un dtum.enge f un altre,
emplenen les gradet del camp de Les

Ah!, però, aquesta vegada, el. públic no s'ha mirat les actuacionB dl'
l'equip 001n es mira el públic lea ac.
tuacions del seu equip, ni éa amb
indiferència que s'injorm.a de l'homenatge de demà. El püblic enguany
h4 sabut situar...se al redó.s de la
bandera blau,.-grana, i amb el aeu e~
tusfasme, amb la seva te. ha. contagiat la. je L l'entusiasme qut el «Barcelona» necesútava per 4 rtjer l.a
seva història.
Demà jornada gran pel F. C. Barcelona. Tots a. la una, perqu.t en aquests moments en qué els senttntents dels catalana comencen a vt~
brar de bell nou, atgut el «Barcelona» de sempre el aue ens e.stfmuli 1
ens o/ereizt l'ocatió d'enlairar bandera.
L. M.

S'entrenarà a Orange Bush
i espera poder oferir resistència davant Louis
:Nova York, 1. - A bord del tra.ns':ltlàntlc cLafayette• ba arribat a Nova
York el t&móa boxador basc Paulina
Uzcudun, al qual acompanya el seu
.Jarent 1 manQ.8er Just Oyarzabal.
UzcudUil era espe.rot al moll per un
considerable grup d'espanyol, amics ame·
rlcans 1 perlocUatee que l'acompa.nyo..ren

en canwnna automoblllatlca tlns a l'Ho·
tel Santa Lucia, on a'eatatjari. el cBrau
dels Plreneuu, per poquea boroe:.
Paull.no Uzoudun ha oontlat al seu
a.nuc Lou Brtx tot el relatiu a l'esta~
ollment del camp d'entrenament, capnrrtng-partuen.t, propaganda, etc. Lou
Brtz: ba dtt a Uzeudun Que Ja bo té
1.0t dlsposat a Orange Bush,
El& per1041fltea

h1U1

t.robat

Paullno

rejovenit 1, ae¡ou. sembla en lmmlllo-

condlclona fl>~lQuu. Qunnt a lea
moralB, el dubte tampoc no exlsteix dea~
prat~ d'ho.ver sentit parlar Pau11no aobre
a seva pròrlma lluita amb el temible

rablea

Joe Louis.

Ozcuo.un t.neletelx que til una ccbanenfront del formtd.&ble noqueja.dor
de Carnera, Lewinalty I Mu. Baet I declara., que aguantant~lo ela primera rounds,
ce~

GRANS CURSES DJ;: LLEBRERS AL

~ARil4)

'U
AVUI, DISSABTE,

&

les

PUNT de la

QUATRE EN

TARDA. 1

a. les DEU DE

MATI 1

a. les QUATRE

LA. NIT.
DE:WA, DIUMENGE, a DOS QUARTS D'ONZE

del

de la TA.&DA..
M.ttJtUUI de tocomoetó: Autoòmnibus ROCA, aortldA del carrer PelafO.

~

Autoòmnibus LESSEPS, PASSEIG MARAGALL, TRAMVIA HORTA. TAXIS

COL.LECTIUB des de PLAÇA

DE

CATALUNYA.

Girl-5cout.s de Catalunya. - A gru~
Tolosa, (França), 1. - El Sette
pament de .Barcelona: Sortida al P. C. ha vençut el Badalona, per 3
Ca3tell de l'Aramprunyè.. Reunió: gols a O, rehabilitant-se aix1 de la
Carrer Llúria, cantonada carrer A- derrota soferta. anteriorment.
ragó. La primera categoria a lea 6
del mati, la resta a les 7.
BrusseHes, 1. - L'eqUip repre3en~
Per a detalls 1 ~truccions: Cartatiu de la London League, ha venrer Canuda, 13, pral.
çut aquesta tarda el tem nacional
de futbol de Bèlgica per 2 gols a 1.
eEl Club Excursionista Pirenaic,
fectuarà demà diumenge, l'excursió
fa.millar següent a Aiguafreda t els
Paris, 1. -Aquesta tarda, al- Vel~
seus voltants (Colònia Oller). Reu~
nió: Plaça de catalunya (Nord), a drom d 'Hivern s'ha disputat una.
important reunió cicl.l.sta internaciotres quart-S de .set del mati..
nal. El ccc!oU» del programa. el consClub d Esports de Muntanya. - tituïa ls. magna cursa individual de
Demà, diumênge, aque::¡ta entitat e- 100 quilòmetres, en la que prengue~
iectua.rà una excursió a Aiguafreda, ren part els millors e3pecialistes fran
Valldeneu, Berti, Sant Miquel del cesos 1 belgues 1, entre aquests UItims, el crunpió del món, Jean Aerts.
Fai, Sant Feliu de Codines.
ELs frrmeesos s•ha.n mostrat netaLloc de reunió: Estació del Nord. ment superiors, 1 ha resultat ¡ua.-.
a les 5'40 del mati.
nyador Cbarles Pellissier.
La. classificació fou la. que segueix:
1. Charles Pelllssier, en 2 hores,
17 minuts, 19 segons.
2. Roger Lapebie, a. dues voltes.
3. Antonin Magne, a tres voltes.
4. Speicher, a. quatre voltes.
París, 1. - Aquesta tarda s'ha ce6. Le Greves, a quatre voltes.
6. Bruneau, (belga), o. cinc voltes.
lebrat el matx internacional de fut~
7. Vauters, (belga..
bol entre les seteccions de Paris i
Viena, en el qual els fr¡;¡.ncesos han r 8. Danneells,
9. Jean Aerts. etc., etc.
vençut per 6 gols a 5.

conélxe•
!nte.--nt del
• .-..u!tuà
que
Ja qunnegre, leo
d.e reSisUncla
Htatl
el mau: ha est.at concert.at. a qulnLA!
rounds.~

•••

...

La jornada d'ahir
a l'estranger

li sALo DE
eR EAC1 o Ns
AVUI, DI SSABT E

vinent al Madlson Square Garden, per
qual cosa. uzcudun tindrà. tCJnPI:I ue
sobres per & rooltt.zo.r una propara.cló
Estara uberta l'Expusi<:ió de tes deu deJ
a.4equad&.
mau. a Jes vuit de la nit

la

FUTBOL

I ELS PREPARATIUS PER Al

EL CAMPIONAT DE CATALUNYA.

·ó del Barcelona da·
L'al·1neac 1
va nt el partit de dema amb
l'Espanyol

CAMPIONAT MUNDIAl DE
( CATCH-AS-CATCH -CAN)

Entrada·• UNA pt a.

Aquesta .nit a l'Iris Par~ la
«rentree» de Carles Flix

xecució del

COm adversari de Carl.. Flix hom A '" Indlcadce hOres podran vlslt.,-so
nbsoluta.ment TOTS ELS STANDS
li ha de:signat el filipf Spced Arenas,

reu

Les visites dels dirigents d'E, R.-

Centre Català. d'Esquerra del Cloti
com estava.
(Clot, 72, primer).rebé
esmentat
el Centre Tal
anunciat
la. visita dets senyors Cerles Pi i
Sunyer, Pere Coromines 1 Hilari Salvador, membres del Directori d'Esquerra Republicana de Catalunya.
AVUI DIADA DE DIFUNTS
L'estatge presentava un brillant as-ARRIBARA A BARCELONA
pecte per la. concurrència que s'hi
EN VISITA OFICIAL EL
aplegà, 1 els visitants varen poder
comprovar la ferma. adheEió dels soMARINA
MINISTRE DE
els i simpatitzants del Centre ca~
SENYOR RAHOLA
talà d'Esquerra del Clot a l'ideari
Al Govern general fou anunciat
del Partit.
Partit Republicà d'Esquerra.-se·ns ahir als pocs periodistes que hi ha~
via, que avui en !"exprés de M>drid
tramet la segtient nota:
«Aprovats els Estatuts de la Junta arribarà .. Barcelona el minlstre de
Municipal del Partit Republicà d'Es- Marina senyor Rahola.
quen.. de Barcelona, per les autoritats compet-ents, pels quals ha de' Entorn d 'aquesta visita es feren
regir, aQuesta Junta ha acordat con- diversos comentaris. Per més que vavocar als af1liats per districtes amb rem intentar cercar justificació hom
l'objecte de nomenar llurs delegats no atlnava a saber les causes que
per a la propera assem blea que s 'h a I justifiquin una vtsita oficial del mi-

GOVERN GENERAL

al matx
de premsa
l'ar~
Ja amb
Iniciat per
s'ha
rlbada de l'e:r.-uenynter I els periòdics
lllTiben a tocar els temea racials po.rlant
de la competència entre eles races bas- 1 EXPOSICIO DE L'AB.T DEL VESTIR,
DEL MOBLE r DE LES ARTS
ca. I negra•, encara que reconeixen que
DECORA'l'IVES
ha de pesar molt I& JO\•entut do. Joe
Lo:'.:nau tindrà lloo el 13 do desembre (P0o1lau uUmero 1 Exposició t'te Montjule)

La campany&
uzcudun~Louts,

NOTI:.S POLITIQUES

El b11xs.dor Raymond BoliSquet. el famós assa&sl de Hllda Meek, ha estat
escanyat a la presó de Wardsworth, en ésser rebutjada pel tribunal la
seva segona apeUació. L'escanyament fou presencls.t per nombrós pLablic,
entre el q~l figurava la coneguda lluitadora oontra la pena de mort
senyora Van Oer Elst, 1a qual pronuncià un emocionant diaours contra
aquesta execuoló, que, segons ella expressà, és contrària a tots. llei huma·
nltària. La mutntud aplaudl les seves paraules I llnnçà crits subversius
contra els exl'.cutors de la justlcia
La. senyora van Der Elst enfront de l'enonne multitud que presencià l'e-

FOC S
de Bennala
VANDALISME
A Moscou apareU una revista.
que es diu «Trenta dieS». En ella
ha estat contada la següent hfs~
tòria aue no detza de tenir gràcia.
Un grup de tooes comunistes
va consultar el Comitè regional,
respecte l'origen del mot «Van~
dalisme». El ciutadà Tzoupak, en
nom d'aquell, ez.s va donar la següent resposta:
«El mot vandalisme, com el mot
vàndal pot originar-se - i segu..
rament s'origina- de la província contrarevolucionària de la
vendée francesa. Per això aquest
mot s'empra per a aualtjicar tota
destrucció grollera i cinica».
No sabem st el ctutadà Txou.pak va ucriure aixó de bona te
o st va voler jugar una broma
als consultants. Si to& aíxt no tia
pas obrar bé. Uns joves que es
preocupen de: condixe:r allò que
no saben, palesen la més noble
de les aspiracions humanes. I aauell que sap t es mofa del qut
no sap i voldria saber, comet el
pitjor dels vandalismes. Això ts,
destruir d'una manera cinlca J
grollera, l'obra d'autosuperac16
del que pregunta.
l'amic
que
creure
Prejerím
Txoupak, tampoc no estava assabentat I va evacuar la consulta
segons el seu criteri personal. I
cal admetre que no va jaUar. Entre un bàrbar de Genseric t un.
seguidor àe La Roche tacqueletn,la
distància és tan extgua, que «van~
daltsme» podria molt ben dertvar~
se de la V endée francesa i de
qualsevol altre vendée de les que
avut malcten. per esauarterar revolucioni.
J. M. FRANGES

boxador- bregat i dur en extrem i ' InotnHaclon.s del gmn<11óo recinte ••
que molt bé servirà per a donar-nos l'Es.postc1ó en la qual runclonnn.n norPodel:n doDAr avui una bona notlcla. la idea de les possibWtats actuals malment tots eis servel8 d'aqtJ.est magne
· El F. c. Barcelona ens ha. donat
CERTAMEN
' uropa que, segons
a oonèixer les formacions dels seus alB aflctonata aobre a.quest campionat de l 'ex-campió dE
4 de la tarda : de~~~~~!: extraordinà~la. - Ens nlstre de Marina a la Generalitat.
les
de
Des
primer 1 segon equip que dlemà se~ :u~~~r:t=:~:~: =~e d~:_~ ~~b~~vi~st~~~;~d~n~er~uf¡~r J~oi~o;
El sol fet de venir a passar el diuha estat tramès la seguent convoran acarats als respectius de l'Es- Prlce, sota el control dlrecte de la Fe· tra els reptes que ha llançat cta.rrera.menge amb els familiars no és mo/ GRAN MATINE INFANTU.. PER A LA oatòrla:
panyol al camp de Les Corts per a derac1ó Interna.ctonal d'aquesta espl"eia.~ ment a Lozano 1 Sangchill.
«El Casal Gracienc Nac:lonalista tiu perquè un ministre faci anar
GENT MENUDA
Merino en combat de prova, serà
4lsputar la jornada final del Cam- ' lltat, 1 &mb la eurecctó t6cnlca <1e1 coRepublicà d'Esquerra convoca als seus d'enrenou a les autoritats les sect negut promotor &merteà senyor Paustl oposat e Prog. Completaran el pro-plonat de Cata1w1ya.
associats ~ l'assemblea general ex- clons d'infanteria esqu~es músi•
gr9.Dl8 altres combats entre amateurs.
Observem que, definitivament, n1 da Rosa. (fW).
•
•
.
traordinàr1a que tindrà. lloc avui,
Segona tntorm.a 10111 c1 1 d.l.a.
d ia 2 de novembre, a le.s deu de la ques 1 periodistes.
cò·
d.ellotoeament
representacions
amb
senyor,
e
e
de trobara causa
Munlloc ni Areso •odr
t
BASQUETBOL
art I ban quedat J& ·..1.Jtlmades lea gestions
f
Algú trobà el motiu que té el senit, de primera convocatòria, i a
miques 1 instruc Ives.
tntctades perquê una de Iea dues emt&se lesio~a ts• no P an ~.rmar P
ctos quarts d'onze de segona, sota el nyor Rahola. per a portar a cap el
,
AI
de l'eqlUp. seran substitult..s, respec- 1 soree baroetontne•, propali els combats
següent ordre del dia: Exposició de viatge deduint que durant el pries 4 30 :
que pe. .. tltol m•x!m de .. c!entlnca La promoció a la primera
tlvament per Pagés 1 Arana.
Susgestives 1 1ntere.ssa.ntl.s8lmet dentO&- la tasca político-admlni.stratlva realit- mer Període d'ocupar el càrrec no
categorl·a
Per altra part observem que en el I 1 espectacular lluita ll.!Ure nordQ.IIlert· ó
Di~ tin é
total de Consell
uw><~
'"ta
d
a aque1ta clutat. ·
.¡.,..·
~
gu ocasió d e f er una ex h.Ib~ci
Cal anar
rectiu renovació
tractone, al saJ6 e 1a rev..., «-~A- zada,
,.
j cana, es db"'Uta.rau
a 1 tJ'lavçlX
segon equ!p, que j ugau:~.
1 precs i preguntes.
L'empat dels tres clubs que loter- GE•, amb obsequia a. le.s senyorea 1 se· prove'it del rebut del mes d'octubre davant dels senyors de la Lhga,
Un locutor c:ontracti.t apeclalmen\. de
camp a ls onze del mati debutarà
uslatetxtn a les lltçons per a poder prendre part a. les deli- fent una arribada oficial amb revisel jugador Torredeflot, pro,cedent diel ¡ ~~~~ ~~u~e,.gae'!e:;x t~~!~~~ venen en la. promoció ba motivat nyoretea que
1
ta i desfilada de tropes.
Valèncla, 1 que Pedrol &etuarà d'in- l det. combats de ccateh~ t de bOxa, s'en- una. repetició, que començarà di~- ~ pràctiques, ~~a v~~=~~is entre tota berac1ons El Consell Directiu.»
En plantejar-se la crisi, el senyor
Ateneu Bloc Federal d'Esquerres
A LES CINC:
carres;am de relatar d•vant el mtcroron menge vinent Sembla que per ev1terior esquerra.
En deflnltiva els equips del BQ.r- totes les tncldênctee d'aquesta oom- tar el retard que representaria r r A la ¡ran sala de re.tea, presentació de del districte novè. - Ens ha estat Rabola. s'ho veié tot perdut, però
4
en ésser reele¡:it per al càrrec es féu
1 la moda naciOnal . Tardor-Hlvern 1935. tramès aquesta nota:
per al Campionat de Catalunya
celona estaran formats de lA mane- bats.
«Aquesta entitat celebrà l'assemLea tranao:u.ton. començaran a da. · nou empat, es recorrerà, per evitar
m segUent:
el propòsit de portar a terme el prova
i
d'octubre
27
dia
el
general
blea
qua.rts de dotze de la nu t ea prolonga- ¡ Anuesta conUngència. a una !órmuPrimer·. Iborra, Zabalo, A-na,
jecte i deixar astorats als seus corprendre els següents acords:
•
ran ft.n. al final de I& reuntó, per tal --,.
no
La. completa separació d'aquest religionaris, els quals tindran la sa-ASTUOSA EXBIBICIO per MANIQUINS
Bardina, Berkessy, Balmanyà, Van- que el8 ràd.1ootents pu¡;utn seau1r I• la «average:t.
La promoci~ començarà demà, diu- VIVENTS de 1.a. MODA FEMENINA, MAS- Ateneu amb el Secretartat General tisfacció de veure que la coHabora1o1rà, Raic, Escolà, Pernà.ndez i tnctdénctes dcl.B doe darrers oombaU:.
que scn\ menge, i contmua.rà els dies 10 1 17. CULINA t INFANTIL, a càrreo de le• domiciliat a la Rambla del Centre, 9. cló del partit en un ministeri serEn el present campionat
Pagè.!¡
Seg~n: Llorens, Raf&, Bayo, Prat, rtacalitmt en el seu aspecte' local per la I el dia 24. començarà el Campionat, prlanerí&&lmet t'lnne• d'Alta coetura. També fou pres l'acord. per unani~ veix quan me~ys per donar-se to.
\ FEMINE, amb una selecció de la. magnt- mitat, de nomenar la Junta Directiva
Franco, Sànchez, Torredefiot, Rubió, P. C. de Lluita, Lntervlndr.ln. entre al- que seria ajornat una data.
I tal dit, tal fet: el senyor RahOftca ooHeccló de vestits 1 cWHettee• que seglient: President, Josep Viladecans;
Calendari de la promoció:
tres R.608 c.tel ccatcta, Wla.declt, Sbyszlto,
011. cia. Pedrol 1 Solé
t an sorollós èxit obttngu6 en el primer vice-president, Eduard Carranza; se- lo. aprofita el primer «Week-end» que
de
camp
_
novembre.
de
de
Dia
fa.~
el
lgJlaalo,
món;
del
campió
actual
·
r '
mós chome de les barbea•. que per pri~ la Unió Manresana: Junlors- U. C. te de moda 1 de la qual coHecc16 formen cretari, R. Montes; vice-secretari, Jo- es troba per davant.
l
p&rt ela do• sumptuosos eqUips de nú.. se;J Mellado; comptador, Francesc
mera vegada. tntervé en un campionat J
El sopar en honor de.s
Martí; caixer, Juli Màs; vocals: Ra,
ov~s.
d'aquest& naturalesa, encara que hfl.gi
tl V
v1a.. Formidables J auggestlvea n.uvetata
JuB.
A.
1
de
Camp
10.
D1a
món·
dol
lluitad-o
tnlllon
ela
derrotat
Catalunya
de
OnS
.
FESTA SEN CERA
campi
preMJntadee per M. Sedó 1 Noveda.de1 fael Farré, Joaquim Mar , lcenç
Ma r an
·or . U C Jo
'
v•
Serura. L'acreditada casa Arnaus, prcaen· Escoda., Joan Magnet 1 Miquel Gall.»
n es a..
vesLa demanadissa cte tiquets per a comte Karol Nowtna, el' Adonis de bron- Dl s. · ·
A la Generalitat es celebrà la fesOls. 17· - CA.mp de la U. C. Joves: tarà la seva. estupenda. ooHocció de vesass1stir al sopar d'homenatge als ze~. idol de Iee damca; Pau Oardtaz9.bnt,
UN ACLARIMENT ta. de Tots Sants, tal com ha via diattts d'esport, caça, equitació, pells, l'abric
campien de Catalunya que celebra- ¡ baec, l'esperança llatt.na, i Martin Zl· Manresana-Juniors.
reversible 1 a més un nou model auoSe'ns prega de reprOO.ulr la se- posat el senyor Alonso.
k:o!!, rus, un deia ccatcbere• méa tmpe•,
S
D'INTERES PER ALS ARBITRES menat NURIA,
rà demà el F. C. Barce.ona fa. creu- tU0801 1 temibles.
El governador interí estigué uns
creació de la iudlcacln güent carta oberta:
rà.
t
Propera la celebració del Campiu- cau. Lluirà aque&t model de ve~tlt d'~suna. gran ¡ Ela oombat. ee disputaran a una wla
re que aques ac-te assoli
«Al director del diari «La Publl~ moments al Palau 1 rebé diverses
brtllantor i animació. Són molts els repreea de 30 minuta •rae <lescalll; I al nat de Catalunya, els collegiats són qutadora la bella campiona d'esqu1.1 ..... citat~t. Barcelona.
visites. Després marxa de la casa
clubs de Catalunya i altres entitats final d'&Q.ueet temps, no s'ha. produtt pregats de presentar-se a. la secre- nyoreta Plortta. Pérez I l'exhlblrà a 1ee
on no hi quedaren més que els esde
tres
pàgina
la
a
llegit
»Hem
1
que hi enviaran representants alxl la v ctòria d'un d.ela contrineanta. per taria del Collegi (Portaferrissa, 11 passareHea de la gran sala de feetea utl- l'edició del vostre diari corresponent quadres de la guàrdia.
El Canadà vol proposar la
•-·
tot 1
' d l k. o., calguda d'espatlla, abandonament
l
-• . d
o que prec.- al primer de novembre, una nota
com l a prç¡;¡oçncl& e mo ~ soc1s e 0 d.esquaU!lcactó, el Jutge proclap1arà entresol, primera), els dlmart.s i dl- lltzant ela esqu1s 1
neu;
la
de
esport;
gran
aquest
a
per
dos
vuit
de
guanyador al que a crttert del Jurat hagt jous, de dos quarts
F. C. Barcelona. t simpatitzants.
11
revisió dels acords d'Ottawa
que porta per titol: AMB MOTIU
quarts de nou del vespre. per tal precedirà la presentació de l a senyoret.a D"HAVER ESTAT DENUNCIAT EL
Durant el dia d'avui, dissabte, con- demoetra.t supertorttat en les acetona.
Ja esmentada una breu l tnesquiadora
-J.
El 11 Saló de Creacions
tln uau:~. el despatx de contrasenyes
Londres, 1. - COmuniquen d'Otde procedir a la renovació dels car- teressant dlMertactó del sonyor Ribu. SETMANARI «L'HORA> S'HAN
tawa que el primer minist re del Ca-nets mitjançant el lliurament de LLENCERIA 1 DESHABILLES presenta- PRACTICAT ESCORCOLLS I UNA
CICLISME:
e.l local social del Barcelona, Condea per tes importants cascs Cadellet, DETENCIO.
dues fotografies.
sen de Cent, 331, pral.
EXTRAORDINARIES FES- nadà .senyor Mack.enzie King, ha.
Edel 1 La Golondrina.
PATRI E~ LAEITA, EN PARTIT
Aque&t sopa.r tindrè. lloc a les 9
»En aquesta nota h1 ha una sèrie
TES I EXHIBICIONS PER declarat que té la intenció de sotVESTITS INFANTU.S presentata per les d'inexactituds que tenlm molt d'inAM 1ST OS PER A DEMA
LES CURSES CICLIS'l'J:.S
de la nit die demà, diumenge, al resA DISSABTE I DIUMENGE metre al Govern anglès, una. cop ceInteressant el partit que per a de- · acreditades cases Segura, Zlba 1 noeM. terès que si¡;uin rectificades, 1 per
INTERNACIONALS
taurant Regàs de l'Estació de Franlebrades les eleccions legislatives una
Per a avui dl.ssabte i per a demà revisió dels acords d'Ottawa.
ubliCar els a
mà, diumenge, tenen anunciat aça..
~ diumenge, el Comitè directiu del IÍ
a i xÒ us preguem de P
quests dos cercles, matx que es discla.rtments qQe donem a continua- Saló de Creacions 1 de l'Exposició
I
.
.
tt
B
G
ELS CMlPlONATS
putarà al camp del Patrie, a l'Avinper celebradisslms arttstes. SEGONA
de l'Art del Vestir, del Moble 1 de
a
ció:
guanyen
esm1
a
uerra·
suPERREGlONALs
seguda del Pare Claret. Els equips
SORTIDA dels emlnentl dan11arln.s
»Primer El setmanari «L'Hora, les Arts Decoratives, ha organitzat complaure la gent menuda, en un
integrats, de no presentar-se cap
contra el que vol donar a entendre suggestives i interessants programes teatret preparat en un dels rectntes
A Madrid també hi ha partit Volta a la província de Milà ran
contratemps per Maunier, Borrell.
la nota de referència, es publica <de- 1 ha cercat, d'aquesta ~era, nous de l'Exposició.
entre els eterns rivals I Milà, 1, - Per segona vegada s'ha Font, Arnaud, Mit-heU i Henry, el apla.udid1RilmS en la seva. d.arrera reef.nt galment» a Palma. de Mallorca d'en- n.lllctents als molts amb què compta A més, h1 haurà una nnomenada
«Coblat que interpretarà. una. escaçà que la censura li féu la vida. tm- aquest grandiós certament.
disputat a.vui la cursa ciclista inter- del Patrie, i Martinez, Prieto, Musactuació.
Madrld 1. - Hi ha gran interès nn.clonal per eqUips, anomenada «Vol- cat, Guix 1 Antúnez el del Laietà.
De les deu del mati a les VUit de llida audició de sardanes.
possible a. Barcelona.
n.-corEI
Mtlà».
de
Provincia
la
a
ta
camp1odel
encontre
darrer
al
per
En una gran sala de festes, lloc
»Segon. Que la recoll1da. del Jut- la nlt, funcionaran tots els serveis
AMENiTZARA LA PESTA LA FORMInat superrea:1onal castt.!llano-angonès regut era de 116 quilòmetres.
jat núm. 3 es motivada. per haver- de l'ExpoSiclo i els visitants !Jot\ran confortable i elegant, hi baurà aDABLI.
Carnet de l'excursionista
La Jlu\ta ha estat molt interesscnt
que el diumenge es celebrarà entre
nos avançat de dos dies a. la Prem- admir~, en les esmentades hores, el quest.s dos dies exhibició de maniquís
per haver-se produït constants disel Madrid i Atlètic.
d tot E~!)""'S. en la. publicació prodig¡ós avanç de les nostres indús- viventas que presentaran la moda
Sembla que l'nliniació del Mad.Iid tanciaments. La cla&Sificació s'ha esBoy-scouts de Catalunya - Agruen les aeves diverses artistiques femenina, masculina i infantil, de les
, Strauss. 1tries
.. yo-..,
sa e
tablert com segueiX·
serà la següent:
cases més acreditades de la nostra
belles manifestacions · '
documents sobre ·1 afer
dels
per
Sortides
Barcelona.
pament de
la
d
moda
de
orquestre$
les
de
i'ariSLoeracla
1. Equip ouerra-Battesini, en 2 h.
Alberty. Mardones, Qulncoces. ReTots els Stands i totes les instat- ciutat.
seva
>>Tercer. Que d'ença. 6
al diumenge, ~a 3 de novembre
¡ 24
guelro, Bonet, León, Kelle-men IJuis 49
Es reaerven t&uie• a
amenitzades
En aqueslks festes,
tercera epoca d.'Hora.» ha. estat do- lacions estaran obertes al públic per
s. A la velocitat mitjana del 1935:
m.
Regueiro Sañudo, Lecue i E:J:Jtilín.
CASA L L l B R •
L'equip de l'Atlètic es decidirà el de 41,795 quilòmetres per hora. Ha
al carrer Nou de Dolç, 10, tal que aquest, en la seva vi::J.t'a al per la. famosa orquestrina Demon's
m1cillada
seccions
per
Sorb.da
Llobetons
Corl.l, 605. T~lèron I:S:./.17
estat batut el rècord mundial de ta
que és el magat.t.em que tenl.a el nos- ¡ D Saló de creacions, &e n'emporti Jazz, hi actuaran els dansarins Gerdissabte Cavul>, dczprês d'haver ju~ prova, establert pf'r la parella Guer- a Coll Val:daura. Rcun:ó a les 7
tre company Manuel G. Alba per a i un gra record 1 una impreosió opti- mans Monte-San i eia eminents Heila
popu'¡ars
preus
.l,
gat el seu partit crnb el Valladolid. ra-Piemontes.i. amb el promig horari del mati a la p;aça de Catalunya
Avu
et Eddíe, considerats la parella de
les seve.s edicions i els seus llibres mlsta.
Es de SUPOSar que si el P:trtit es de- de 41,2-10 quilòmetres.
(davant Hotel Coloml, Minestra 1.0A tots els es proveeixin d entrades ball més elegant del Wmtergarten de
d'ocas 1ó, i que la persona detinguda
Pte..
2. Bini-Bergamaschl, en 2 h. 49 m. dlVIdual. P.r essupost 1 '70 ptea. COnaenrotua tranc¡uill.u.ment, com és d'esper la policia en aquell domicili és per a.l Certamen en les gub;.etes, po- Berlin, on acaba d'actuar amb èxit
perar 1 no hi ha les!oncts, l'Atlètic 42 13 .
un anUc dependent de les Edicions sades, a. l'efecte, en el .Palau número ~rillantiS¡un.
}:Ulr:tda I Te... ... ... ... ... ... 7'3. Bnrta11-Martano, en 2 h. 54 m. cursos tnd.iViduals. EU!.mcn.s de 1.•
enfrontarà aquest mateix conjunt
Tercera Catcgotia - Sorttda a l
Per a la propera. setmana, el n
l'Arc de Bara el qual despres de la. 1. se ls donarà un numero_ amb el
! 6 segons
Enlr:tda t butaca ... ··· ... ... !·50
cantra. el Madrtd.
it qual podran optar al sorte1g de va~ Saló de Creacions oferirà a Ba:celo't Alb 1
i
Farrel (runes del Poblat Iber). ReButaca... ... ... ... ... ... ... ... l ':iO
4. Mollo-Introzzi, en 2 b. ó4 m.
na una. notable novetat: Les autèna. a. ~ luoso.s 1 a1tisLics obsequis.
unió a tres quarts dc set al lloc de A tots els vlslta.nts a l'Expo.'!tctó 1 al mort del ma aguanya
41 segons.
A les qu'\tre de la tarda, comen- Uques i famoses Gales ArtisUques
d'octubre, ha seguit gaudmt
co::;t.wn. Pressupost 1'25 ptcs. Mines- Sn.ló de Qr¿acl.ons se'ls lltura.rà. uu nu~ . del 6
de Parls.
«Eugcne»,
a
per
PutxineHis
de
funCió
la.
çnrà
qual
NO RESPür~EM DE LA 5. o1mo-Bovet, on 2 h. 65 m 5e s. tra. oonfecc!onad.\ al camp. Pràcti- mero per a m rifa d'ln1portn.ntt.6slma ob·¡' de la conlle.nça. de la vtdua.. la
PUBLICACIO OE LES 6. Cipriani-Borsari.
ques de semàfor i apreciació de diS- ds
exislestingut
totesha
de que
fet 1dipositari
NINE3 l'ha
OIVER&".S
&eqUls.
no cal dir
tcnctes,
UNA MAONJli'ICA
M..mlle&.PRECI03ES
ta CM&
7. Rimoldi-Cazzulani.
N
tancies. Tornada a les 19 a l'estatge MAQUINA DE COSIR. Una ~1Hss1ma 1 tambe de part de la redacció i adOTES QUE NO ENS s. aoma~n.sylver Maes <Bèlgica>. on tindrà llec una conferència a càrmin~tració de «L.Hora» tota la conartisttca est6.tua.
rec del seu Rover mstructor Josep El reciJlte d'~h1btc1ons estA dotat. d·un fiança que mereix pel seu comportaSIGUIN TRAMESES EN 9. Canavesi-Mara.
10. Millhouard-Pournicr (França), Abenza. sota el tema: flm.prt'SSloos
ment i honra4esa, ha vent-se ilmitat
CATALA
perfecte atatema de calefs.cc1ó
PELAI, 8
etcètera, etc.
del primer Janbore lnternftcJonal a
s. rebre les comandes del nostre setm.&...u. CLASSIC
Catalun~·a».
mana.ri 1 a fcr-noe alguns altres enSegona Categorta. - SortJda a
càrrecs, sense figurar, però, mal
NOTA IMPORTANT:
Santa. Creu d'Olorde. Rewlió a tres
com a aclmi.nl.strador rC::~ponsable.
i quarts de sis dd mati. Prt"SSupm.t f"er ala dh::s 6 1 8 de novembre, grandt()tE$pera.nt que puO!lcnreu tot seuna pes~ta. Pràctiqu~ de s• maror, .,1 1 aenaactonala mattnéea a càrrec d• ¡(tllit aquesta rectificacto a la nota
CAMP l>EL "SOL DE BAIX,.
Presenta la mé. extensa collecció de
iea autèntiQues
jocs escoltisks, proves de tercera
apareguda al \·ost.re dlrui, i que aud entrenament del E. C. B:u'celona
antics
1 Primera cat,e.gori&. - No té sorU¡ntem dictada. sorprenent la vostra
da oficial.
G-'LES ARTISliQUES
bona fe, us donem les gràcies per
ïS
Rover-Scouts 1 Senior-Scouts-Reendavant.»
Paris
de
,
E
N
E
G
U
E
uniò a dQfl quarts de sis del malt a
l'estatge. Sortida per equ!ps.. Pràc- un n1~ravelt0tio .. oectaclel El d1a 7 de
AVUI, TARDA, I DIUMENGE, MATI I TARDA
novembre. a lt. ni':
tiques d"orientació a la Serro. de L:eAlta qualitat i fantasia a preus de
Preguem als nostres lectors
vant. Lloc de reunió al Pia. de Can
veritable ocasió.
FESTA DE LA COSTURA que, en fer. ll~rs compre~,
Boquet. PràctiQUf"s d'At!ewsme. De:s-p&ea 4 ptes. Mmestra mdtvtdual.
L segona exiUblCió de
TR..Ur.VJEs: L~"IES 7 I 15 .. .&.UTOOMNIBUS: LLE11U. E
donin preferenc1a als establi·
Rover-Scouts - La reunió orcimàServei cle taxis coHecuua. des de la Plaça de catalunya., de 1a Plaça
ria corresponent a aquec.t mes, el
GALES ARTISTIQUES
ments anunciats en aquestes
portarà a cap el dia 8 del corrent
-voul)·::t.
~- Sal.n.._. - "'""-··"" de Gr ..t..~ .. 1 Bar Chii;.. LKO. del t' ... _.,eJ..
planes
E J G E N E , de París
mes a dos quarts d'onze de la nit.
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No deixeu de visitar
aquesta nova secció

En cap llar catalana no ha de mancar_ LA HUMANirfAT

la humanitat
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DISSABTE, t

EL CINEMA

llaJ

t¡•f! lt =tiA~
Segueixen els plen.
i l'entusiasme
indescriptible per

Ha presentat la seva
producció

DE NOVEMBRE DEl

espectacular

extraordinària de l' any

1935:

L.OS OIOSES
SE DIVIERTEN

.

Inaugurà com cada any amb la
oolemnltat d'un R'*" film

¡J_; ~"' A

que ha obtingut al

, .
·..

un sorollós èxit

~~~;;.~

'

I es reprodurren les cues davant
la taquilla
Eviteu aquesta mo~tla. adqa.irint les vostres localitats anticipadament
Ufa, mestressa en el gènere, ha
brodat una filigra na d8SClrlvlnt
la naturalesa. 1 l'emor, a mb re~..
litats vtvesJ abastant des de l 'I n~
fl.sorl fins a l'home. I a ixò ...
no s'havia vist maiJ.. . ¡Es son..
zillamen t adritlrablel

L'espectacle de l'an)
presentat, com sempre,
per PARAMOUNT
la marca del màxim presliJI

Èscena- de «DOn QUinttn ol Anlarg&Oll 1 11. lr&ñ producoló
veurem aviat al Capltol
~~

.

Una original i graciosíssima opereta bufa de
presentació enlluerna·
dora.

RAQUea.. . TORRES

La pròxima estrena de
«Es mi hombre»

a la qual feia temps que haviem perdut de vista, des de ls nostres cinemes, torna a donar fe de vida des d'aquesta bella foto que ens
arriba a les mans. - Bella foto I bella Raquell

L'estrena. de «Es ml hombreJ, la
nova peB.ícula de Benet Perojo, que
presenta. Exclusives Simó, és espera~
da amb extraordinària expectació,

Ja que són molts els qui desitgen
veure al llenç el genial actor còmic
Valeriana León.
ca mi hombre» no és una pelHcula més que surt al mercat a cprovar
aort». «Es ml hombre» és un fUm
que porta l'atractiu excepcional del
debut d'Un dels més prodiglos:J:; 1n
tèrprets del nostre teatre modern:
Valeriana León. Si a això a.fegun la
cooperació d'artistes tan renomenats
en el cinema i tan volguts del públic
com la bellfssima Maria del Carme,
Ricard Núñez, l'«as» dels galants 1
de la simpatia, la renomenada tiple
Selica Pérez de Carpia, que s'ha
prestat a cantar la famosa ujava»
francesa que porta el mateix titol
de l'obra; la intervenció de Teò!il
Palau, Carles del Pozo, etc., hom
comprendrà fàcilment que no es
t racta d'una peHfcula secundària, sinó d'una peHicula. destinada a assenyalar una data en la h1stòri.i del
cinema espanyol.
Hem deixat de banda els noms
del director de cEs mi hombre» I del
seu autor. Benet Perojo i Carles
Amiches són igualment dues figures
de primera magnitud en llurs respectius arts. Benet Perojo és, sens dubte, el director que ha donat més dies
de glòria al nostre clneme., 1 Carles
Arniches l'escriptor que ha assolit
majors èxits en l'escena. Benet Peroja ha creat un cinema a Espanya,
Igual com carles Arniches és el creador d'un teatre. En «Es mi hombre»
aq\lestes dues mentalitats es compenetren tan admirablement que l'obra
creada per ells respon meravellosament al talent de tots dos 1 al prestigi iHimitat de tots els que inter·
venen en el film.
cQ ml hombre s'estrenarà. el vinent dtmart.s al Saló Catalunya.

()API 'i' OL

arrogant policia i Frank McHugh
que és bomber. Cagney es presenta
com a un pugilista que té més valor
i més habilitat que qualitats f!slques, 1 finalment triorn!a per l'ajut que li dóna el seu germà Pat.
rival seu en l'amor d'Olivia de Havil!and.

2.a S e t mana
.....i els plens continuen
imponents... apoteòsics!

•••

IIAI/111 1101 fii&T JIATIOIIAL • u,. • .,

Existeix un entusiasme sense lfmlts per a. l'estrena de la pròxima
peHicula Warner «Cosmopolitan» en
la qual l'adorable Marion Davies és
el principal atractiu, però on també oirem cantar Dick Powell i tindrem ocasió de gaudir d'una hora
d'alegria amb les múltiples situa·
cions humorístiques que la tram:\
ofereix. El modernfSEim de l'argument. la seva oi1ginalitat i la manera tan engin:yosa com es manté
el públic genuïnament lnteressat :t.
cada una de les seves escenes motiven que a:Page Mlss Olor)'» sigui
quelcom que prometi èxits Insuperables.

4

A més:

La mujer triunfa

•••

per
JOAN BLONDELL
i GLENDA FARRELL
CONTRA EL 11\IPERIO D EL

u

JJr. Ka U!mann, C:lS

ptt:.SC O"l.;\:

INTERESANTES LUCHAS ENTRE
LOS ANJl\.lALES PARA. LA POSE·
SION DE LA. HEMBRA. - LA PROCREACION. • LOS CARACOLES,
LAS RANAS, LOS PECES Y O'tROS
ANIMALES, EN CELO. • LAS ARA·
NAS, ASESINAS DE SUS ESPOSOS.
EL NACI!'tUENTO DEL JJOl\ffiRE. •
LA MUCRACHA CON PIEL DE PEZ.
EL HOMBRE CON PEZURAS. •
UNA MUlER DE 300 KILOS. • EL
HOMBRE LEON. - LA EDAD DE
PIEDRA. • EL AYER, EL JJOY Y
EL 1\IA:RANA.

LES ESTRENES

«QUE TIO MAS GRANDE»,
Al CINEMA AVINGUDA

Expressament hem volgut donar
aquwt comentari crític amb una
mica de retard. Haurien estat massa
crus els qualificatius que hauriem
emprat .si l'haguéssim teta moments
després de visionar aquest film i ens
doldria que el local hagués pogut
sentir-se perjudicat. La «planxa»
No apta per a menors
ara ja és feta i el que cal procurar
En el mateix programa:
és que no pugUi repetir-se. El nostre
comentari va, doncs. exclusivament
e1:caminat a convèncer els reaJitzadors, els productors, que és per aquest carni pel qual ha de portar-se
el nostre cinema. Precisament ara,
quan sembla haver-se intensi!icat
el progrés evident que havíem pog11t
comprovar sobre algunes de les nostres darreres produccions, és més
sensible que puguin llançar-se a l'exfilms com el que ens ocupa.
La tan esperada opereta! plotació
No n'hi ha pas prou en comptar
com a ba..~ d'una producció un tema que podrà fer més o menys gràcia. No es compta per les rialles del
püblic l'èxit d'una pelUcula còmica.
L'èxit artistic, entenem-nos. Cal tenir en compte la qualitat cinematogràfica, del con trart torna riem 1\
Los Angeles, 1. - Informen de San- aquelles realitzacions que tan neta Mònica (Califòrnia) que el cèle- fasta influència han exercit sobre
bre artista còmic cinematogràfic Bus- el nostre cinema.
ter Keaton, una vegada passada la
Aci la base del film és una astra.greu crisi de bogeria que ha sofert, canada d'aquest tan fervorós ~<n.
ha abandonat el sanatori.
mant» de Catalunya que es diu MuEls metges declaren que la forta iloz Seca. Jocs de paraules apuranaturalesa de «Pamplinas» ha fet d!ssi
·
é
possible el seu guariment, que és tan
ms. ocurrencies m s o menys
complet que l'artista podrà reem- gracioses, xistos de tota mena. Oiàprendre llurs activitats habituals el leg en fi. Una abundància insopord.ia 11 del mes que som.
· tàble de diàleg. L'element vlslual t>s
De totes maneres, els metges han troba en franca inferlorH.at. La carnordenat a Buster Keaton que observi bra resta estàtica. Ni la més petita
rigorosament un mètode de vida que iniclativa per a donar-nos la més
li han establert, a base d'enèrgica lleugera d1ver&itat de plans. Enlloc
alimentació i moltes distraccions.
d 'és..."Er la cambra la que, prenent
el lloc dels nostres ulls seguirà. eis
La sessió de demà al Coli· Jntêrprets,
són, pel contrari, aquest
que pass-uan pel seu davant per o.
seum a preus populars
desenvolupar el seu joc. Per altra
No és costum de l'empresa del co- part el so del film és molt irreguHseum organitzar sessions matinals, lar. Al costat de moment-s acceptaperò en l'ocasió present, s'ha vist
··1t abundants
obligada llur tònica de deixar des- bles n'hi ha d'alt ·
cansar el personal davant els precs d'una confusió eVident.
A honor a m , _
hem d'asseinsistents de gran nombre de persones que, per treballar tarda. 1 nit, nyalar que el ptib:ic celebrà. moltes
no haurien pogut veure «Las Cruzadas» de no organitzar-se una sessió
matinal.
des ve donant·nos l'obra cim de cadn.
L'èxit d'aquesta peHícula, qualitica- any.
da amb justícia de mm gegant del
Aixf, doncs, en atenció a les oer1935-36, ha arribat a tots els ambits sones el treball de les quals 1mpedl·
de la ciutat, àdhuc a aquells que per ria veure el filin a una att.rtt h ... . a,
les seves ocupacions poden alguna demà, diumenge, a les onze del ¡naU,
que altra volta assistir a un espl.!'-"3- es donarà al Coliseum una sessió
cle, els quals no volen quedar-se sense ; matinal amb l'alicient, a més, que els
admirar la darrera. t més gran real!~ preus seran inferiors als que regeizació artística. del màgic Cecll B. de xen en dia la borable: dues pessetes
Mille, al servei de la Paramount, en- butaca de platea i pêS.Seta les del prititat que des de ra. algunes tempora- : mer pis.

Buster Keaton ha
sortit del manicomi

Tot el que es digui de la magnífica que és la comèdia de «Kay
Francis» titulada «The Goose and
the Gander» serà poc per tal de
descriure tes seves situacions ex·
traordinàries. No pot dir-se que Etgut essencialment una farsa, ni en
la seva gràcia entra majorment lA.
pantomima; però, són les complicacions dels matrimonis moderns
amb els seus angles de divorcis 1
inexplicables reunions dels cònjuges amb els innocents que lgnorc:t
el perquè de les coses, la qcal cosa
motiva l'interès que tanca l'obra.
George Brent com el papallonejadar de societat que s enamora mitja dotzena de vegades cada any.
Kay Francis com l'&posa desdenyosa. per Ralp Forbes, 1 Genevteve
Tobln com la. coqueta casada amb
Forbes 1 amiga íntima de Bren t. Viuen
dies d'incertituds i de gelos, mentrestant que C!alre Dod.d personinca la còmpllce d'un murri, 1 troba
ocasió per a demostrar aquesta habiUtat especiallsslma. seva d'ésser
atractiva encara que exercint els
papers més desagradagles.
DIMARTSVINENT, DIAS
Una peHicula que serà una sorpresa per l'ultramoderna del seu - - - - - - - - ·
GRANDIOSA ESTRENA
argument Interessantíssim.

CRIMEN

proJecta a les 5'20, 8'15 I 11

Des . de Hollywood
James Cagney és un gran actor,
però, · sense cap dubte que la seva
qualitat insuperable és la del seu
temperament dúctil a totes les actuacions. AViat arribarà amb la Eeva primera comèdia titulada «El
predilecta» que el secunden meravello.sament Pat O'Bbrlen, Frank
McHugh, Olivia de Havilland i
Mary Gordon, el qual a més té un
tUl major que és Pat O'Br1en, "..1Il

quo

•

Diumenge, a les 11
matinal

de les ocurrències del diàleg, rient, Es despatxen localitats per a
a estones, de bon grat.
demà, diumenge, dilluns i
La interpretació té tota ella un
dimarts
reguts teatral acusadissim. Rafael

ingra- ~¡~~~~~~~~ ¡~¡~¡

ta, amb
el seu
èmfaSi
1
Aroos
amb
la. seva
veudeclamatori
força
gest grandiloqüent, resta ben poc
airós. El altres intèrprets no assoleixen pas una major altura.

5

nos~hi amb el cuntatge dels filllll
d'aquesta editora. Les escenes, sotmeses a una mesura de temps lno
teHigent, sintètiques i profundament
expressives, tenen una successió c.!inàmlca, no donen a l'espectador un
Dlrector1 Lloyd sacon.-ln· moment de repòs si interessat per
tèrprets: Dolors del Rlo, Pat l'assumpte no vol perdren la con·
O'Brlen, E d w a r d Everet tinuïtat.
Horton, Leo Carrillo.- QuaA «Por unos ojos negros» apa11
drea artlstics: Busby serke· aquest interès natural i de reali~
ley. - Parella de ball: Los z.ació, de la trama, ht trobem, com
de Marcos. Producció 1 hem dit, una. sèrie de diversos •·
Warner Bros-FJrst Natlonal. tractius, sense comptar amb el '''
la interpretació realment remarcaAquesta vegada que per ésser llan- ble. Hi ha efecte algunes escenes •:lt
çat aquest film sense aquella apa- revista originalissimes de composi·
ratOSitat d'altres vegades ens creiem ció, fonntdables de conjunt, d#una
trobar amb una comedieta més o bellesa estètica evident. I a més una
menys agradable, però de no massa 1-..···••• adequada, agradable, fàcil a .
importància. ens hem vist molt aalgunes cançons, d'entre Iee
gradosament sorpresos per una. pro- quals, una d'elles, «Muchacha» no
ducció força destacada dintre del és aventurat d'assegurar que assaconjunt de les que arriben a les lirà de fer-se popular.
nostres sales de cinema.
un altre dels atractius d'aquesl
Es tracta d'una comed.ieta musical film és l'actuació." de la parella «Lol
esfectacular a l'estil de moltes d'al- de Marcos». Ens donen aci, malauratres produïdes per l'esmentada edi- dament, una actuació ben curta.
tora.
N ht ha prou, però, per a donar·nOI
La trama, com generalment totes tota la sensació exacta del seu art.
les de la. producció, d'una regular!- El seu ball «El rodeo», molt supetat admirable, de la Warner , és molt rior a d'altres anunciats a. so de
agradable, conté un humor finits- bombo 1 platerets, és d'una bellesa.
sim, nn optimisme deliciós. Sense d'una !inura d'una elegància innealtres factors potser arribaria a ga.ble. Harm~nia t belessa. de línies,
decaure completament en algun mo- de moviments.
ment, com té tendència a succeir
A la interpretació, deixant a part
aquí alguna vegada, però el reali~ Dolors del Rio 1 Pat O'Brien que
zador ha sabut combinar-bJ amb tenen al seu càrrec ela persona tgea
molta hab1lltat les escenes especta- principals, cal destacar el treball
culars, els moments musicals, frag- d'Edward Eweret Horton el qual,
ments de revista, que, en ele!ar-la amb el seu joc graciosissim aconge.
novament lt confereixen mobilitat 1 gueix donar .relleu a moltes situaun interès mé sòlid.
clons que resultarien una mica grl·
Cal remarcar, per altra part, a- ses.
quest «cachet» de realització de tots
Es tracta, doncs, en conjunt, d'uels films comedieta de la wamer, na pelUcula. molt agradable.
aquella lleugeresa de ritme, aquell
desenvolupament amenissim. FixemJOSEP SAGRE

«POR UNOS OJOS NEGROS» I
A l'URQUINAONA

w

I

PROXIMAMENT ESTRENA
e,sun& prodtLttÍÓI\..

CINEMA CATAlUNYA

·~ILMOI=ono ..

•••

I

Després del triomf decisiu de
«Contra el imperio del crlmen»
(«G»Men) diffcil es feia treure al
cinemt~. un altre argument que pogués rivalitzar amb el d'aquest drama, amb tot 1 això, en eSpecial
Agenb s'ha tocat uu altre nng!e tnteressanti.ssim de les activitats dels
Agents Federals presentant els mètodes que empren perquè es valent
de la Llei, que imposa el pagament
de crescuts impostos als homes que
acumulen rortunes lHegalment. e:s
Agents poden persebre els estatuts
criminals que saben evadir l'acció
de la justicia. fine a cert moment...
Bette Davis 1 George Enmt tenen
els papers principals. EU és en \'eritat un Agent de la Secreta, però
es fa. passar per repòrter d'un periòdic important. E[a és la secretària de Ricard Cortéz, que és el
pandiller que es fa ric tramitant
negocis 1Hfclts. El segrestament de
Bctte Da vis, l'accló de la justícia
i les estratagemes dels valents estan
intensament presentats en aquesta
obra d'acció vertiginosa.

I

L'ULTIMA PARAULA DE LA PRODUCCIO NACIONAL

•

DES DE HOLLYWOOD

Realitat que sembla una
ficció noveHesca
Estem convençuts que haureu
llegit a les revistes de cinema historietes semblants a aquesta i, natural·
ment, no les haureu cregudes perquè
les suposeu Invents de la fantasia.
Malgrn tot, el que anem a contar
ha esdevelngut amb Olivia d'HavillRnd 1 amb Errol Flynn.
Ollvla d'Havilla nd 1 Errol Flynn
són els dos artistes més sorpresos i
envejats avui a. Hollywood per haver
rebut els seus contractaes per a interpretar els papers dels protagonistes de la gran peHicula «El capltàn
Blood>.

A William Shl:lkespea.re deu Ovldia d'Havil.land aquest honor que se
ll ha fet, puix que el domini que té
sobre el gêncre especialissim que ha
cultivat aquest anglès, juntament al
gran enginy natunll que posseelx, a
la seva bellesa i a unes ganes immenses d'actuar, han motivat que aquesta noia anibi al cim amb tan
extraordinària rapidesa.
Sense saber per què, sempre ha
sentit Ollvia d'Hallivand un gran interès pels poemes de Shakespeare i
els recitava amb passió. Precisament
en els dies en què es graduava a l'Escola d'Ensenyament Supeiior, es va
ter sabedora que Max Reinhardt anava a la recerca d'artistes per tal
d'interpretar els papers d'«El sonul.i
d'una nit destiu», en la presentació
que ha\oia de fer al Hollywood Bowl.
En arribar a Reinhardt amb la seva
soH.icitud, Ollvia va creuere que ja
era massa tard, puix que
Glòria
Stuart havia estat designada per al
paper d'Hèrmia, que era precisament
el que ella volia. Malgrat tot. Max

Reinhardt va. demanar-li que t1nguèl
a bé recitar un fragment del poema
i restà tan impressionat del gest, J•
dicció i el sentir de la noia que oo
va voler perdre-la de Vista 1 va. con..
tractar-la per a substituir Miss Stuart
en qualsevol moment en què fos necessa1·1.
Poques setmanes després, el destl
va voler que Glòria Stuart rebés un
altre contracte t Olivta d1Havilland
s'encarregà. del paper d'Hèrmia de
l'obra teatral. Mês tard, repeU el
seu èxit al cinema.
Quan es varen començar les proves per al paper d'Ara bela en el fil rD
cEl capitàn BloodJ, va ésser una de
les legides per a entrar en concurs
i va guanyar~se el contracte malgrat
que entre les aspirants h1 havia diver·
ses estrelles de gran valor i que gaudeixen de molta popularitat.
En el cas de Flynn, ha estat el seu
esforç d'anar sempre a la recerca
d'aventaures, el que U ha proporct~
nat el seu trtom.f. En 1928, Flynn. que
és !111 d'un Professor de la uruver·
sitat Irlandesa, va sortir de casa seva per a representar Anglaterra en
les Olimplades. D'allà se'n va anar a
Austràlip.. Mentre era. alli, una companyia. cinematogràfica el va prendre per guia i se'n va anar cap a.
Tahitl, i el director acabà per ofertr-1i un paper de l'obra. Qu~ va.
ésecr estrenada, la Companyia war·
ner Bros el va contractar i se l'e111portà cap a Hollywood. Aquesta és aa
història veritable de què els hem par·
lat t que semblaria més aviat cr~s.
da per la fantaSia, sl no concguésslltl
els fets que ens demostren la sev•
nutentldtat.

Tots els republicans.lleqeixen cada dia LA HUMANITAT

la·humtiDitat

DISSABTE, t DE NOVEMBRE DEL 19:11
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Les Arts

Accessoris per .t .-utoa a mmors
preu11 que ningú, .. VisJteu

Auto-Escola

CASA SOLE

Fundada l,ony 1912

Diputació, 139- T. 36364.

ADVERTIMENT! No us neu
dels que anuncien gangues, els
documents i requlslts valen més
que el preu que ells auunclen,
1 diuen tot comprès per a ca-

AUTOMOBILISTES

EFECTES DE LLUM DE
LL. GRANER
La Sala Parés ha organitzat una
tita. exposició d'obres seleccionade Ll. Graner. Calia ;er una re~
tsló d'aquest artista, 1 s ban obtin~ut una. dotzena d'efectes de llwn de
ran qualitat.
ESCULTURES DE LLAURADO
B
Després de cinc an~s, avui que fa
guanyà una. prunera. medalla

res

A 1:1. presentació d 'aquest anuncl es farà un 10 % de descompte

tnslancla ... ...

, ~n 16 bronzes, 7 pedres, 4

Drets ••• ••• ...

bo~~os i un guix. Entre ells algun

Cett. Penals •••
Plans •••
11
Mèdio ...
t

retrat. La indiscUtida personalitat

d'aques:t escultor té nna. maniles~ló
complettsslma que ha de produlr

gran impressió.
NO·
MARAGALL
JOSEP
BLE
A vul dissabte, a les sis de la
t rda inaugura la seva anunciada
!xpO~ctó l'artista Josep Maragall.
Si bé és a primera vegada que es
presenta. l'obra d 'aquest ptntor a
Barcelona cal recordar que Josep
Maragall és pintor des de fa temps,
1 ha fet; exposicions a diversos llocs
,.
des del 1930.
Per tant, és justUlcat 1 mterès
~onèixer
a.
per
que senten molts
l'obra u·un artista. català tms ara
gairehé inèdit a Barcelona.

ENt;ENt:UOüS

CASA SUBIROS
Hospital, 42-T. 13651

1

l'50

1

o.a

cap a VaJ.6nc.la. Alacant, Mala¡a..
BUba.o

set.wane~:

sant Canea l Ferro! cada dues setmanes

SEHVEJ OOaa&N'I EN'l'RE HAHCELONA l Bll.J:!.AO
cada auea setmanes
Sortides 0111 OIVENORE!d a ta Ull;, r.;ap tl 1arraguna., danti Ca.rlea,
Vtnaruo. V&léncta. CUllera, Alacant, Cartaaena. A¡uUaa, &!merla., M.eUll.a. Motrll. Mataaa. Ceuta, C&dlz. Sevlllt~., BUD19&, VIRO, Matt.n, V1.-

fOT D'OCASIO
CORT.S ÇAT~LANES, ~J4

U.aga.rela., Fenol, COlUON&, A9Ue&. Musel, 6antaoder, Bllbao ~ PasaJe.
En les ll.nle& rapta t corrent s adwet. carrega per a I'ànaer. Larrau
Ca.sablanca amb transbOrdament. a 14A.laca. 1 tamDè per a l'lUa or~
t1De l 6.¡amonte amb trao.abOrclamont. a Bue&va.
~EH.VSl

~NHt..lt

HAHCEWNA. tiK'U.: 1 MA.H.l$8U..A

NO MANCA RES

Tel~tOD

13086

Q

-~-

-

BARCELONA

relèfon 30422

sonldea QUlnzenBJ.a ell ..llJoua cap a tiéw l Maraella
68rVel QU1DL.e0al cap a UENUYA
la o&rre&a 01 cep aJ. T1D¡la.Oo de ta COmpaoyta MoU ae1 Reball

SEU.VE.l 1t.APW CAP AJ.. HltAt:il.L • t'U l'A

Classes sobro generalitats del
motor o I ESEL, per professor
titular, per a tltols de t.• 1
1.• especial

per
Cap

wo~Lntusatlautlca oorr"u!J esgaJl)!ola
~rt.laea U.a:es oaaa ~l dlea

Camiseria • Corbateria

a. SANT OS, MUN n:VlOEO 1 BUENOS Al RES sortlra 81 C11a
5

CANVIS DE 2.• a 1.• CLASSE

Ferrer Batlles

de novembre del 193!i, la. magnUica motonau

«CABO SAN ANTONIO»

"EL AS"· Corts, 412

APARELLS
FOTOGRAFICS

tLC.wt:~ra.

Vü&W.t.g:erli

l

36, SOQUERIA, 38
ADAM i RAGLAN
<patentada)
Oênerea de punt; IIlltile& F ERRO
!de garantia)

Camlsea

wttrcaaerle6

CU.N::i1UNA1.'Ait.U:Io

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES
PATHE BABY
PEL·L ICULES
fONOURAFS DE TOTES MENES

RELLOTGES

preguem a les empreses
que ens enviin propa·
ganda que vulguin es·
criure-la en català

MAUUINES
DISCOS, alo.

OBJECTES DE PLATA

TOT de VERiïABLE OCASIO
CANVI
COMPRA, VENDA

PUIGCERDA
La. cotització de les peres del pais,
aquesta setmana, ha. estat superada
al preu corrent de la. collita. general.
L es classes «President» i «Charles
Ernest» han assolit un puja fins a
225 pessetes per 100 quilos.
Es deixa entreveure una puja més
crescuda d'aquestes .classes en el proper mes de novembre amb motiu de
les fires de bestiar. puix que són
molts els turistes 1 gent de negoci

CASA BAGUES

Tel

Alfred

Sanahu¡~

Advocat
DlVORO!S, PLEml, CAUSES, et.o.
Uirooa, 10, praL (de 6 a 8)

MERAVELLOS
DESCOBRIMENT

Carrer de Sant Pau, 6
(prop !!.ambles)

Preus baratíssi m

VlA ¡.&U!:'lANA. '4

JOIES· BRILLANTS
14131

B AR C E L O NA

~ un• científic• combinació de planSALVIANA ~
..
..
tes medicinals per a. prevenir 1 guarir radicalment
un prola IMPOTENCIA sexual SALVIANA no •~
ducte d'efectes momentanis ni perjudicials. SAL•
VIAN A és una sàvia composició d•escollides plantes tropicals. l'element aromàtic de les quals. de
propietats tòniques, vigoritza 1 enforteix l'organls·
me en general 1 guareix la impotèncl& genèsica.
SALVIANA es un formidable aliment del slstem:1

LA COMPRA A TERMINIS NO ES DESHONROSA
HO SERIA Sl PAGUESSIU UN RECARREC EXCESSIU

C A S A B O L D U - Call, 17 • Barcelona
us ofereix aquesta facUltat d'adquisició amb un mòdic rcclrrec Cl'un 6 per 100
&llnal sobre eh prens d'artieless de marques conegudes 1 aerecUtades. Val la
pena que us informen de les marques que nnem en: RàdJG - Cotxes • Bressols
MA.qulnes d'escriure ... Cuines a gas .. Prismàtica
CATALEG DE PRANO ESMENTANT AQUEST DIARI

HAKCI!:LUNA; VIa Ulletaoa.,
t'BSSe18 Qu Ul lJaatellllUB. U .
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA CADIZ · CANARIE.S
et servei les motonau.
Efectuaran
1~
les
a
Sortides set.ma.na18 eUI dlSsaotee
o:CIUDAO DE SEVILLA• I •YILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
Sortldee cada c11a (llevat ete d1umenaes) de üarcetona 1 Palma. a lee
:.!1 nurea ger Iee mutunaus
•CIUDAD DE BARCfL NAs I o.CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANt I PALMA
EIVISSA
MAO I BARCELONA
DE MALLORCA. BARCELONA
L.l.NlA CUM.EKClAL AMl:J ESCM.E.:::l A fO'fS tilJ...I::! PUkT8 UE La MJIDLt
ldurtlcJee QUinzenals ae &rTEHktANlA NURU U'AFR LCA t CANAR!ES
cetona ala CllJoua. UNiA OOMEKClAL I:ULHAO · CAUlZ · CANAH.U!:S. AMB
E&:ALA A n."1'8 IU.S PORTS UEL NOKU u &:~PAN \'A. - &lrtld.es QulJl..,
ESPANYA
zenaJI ae Wlbao ela QJJoua. LlNlA RAPlUA HEUULAR !Nl'NE
1 l'ElUU'l'OBlB UB LA UULNEA Ef:iPAN'íOL..A tFEH.NANUO POO) . - Sorw
ttcJee el cua l'i ae cada wes. amb ~aJes a vaumCla. O&alz. Lea P.atmaa, Santa
cruz de Teoerue L Freet.o~?O g:~t:., :f!e',J;eS~ernanao Poo. Bata. Koa:o t
o:CIUDAD DE CADIZ• I •LECAZPh
MELILL_.
LINIA REGULAV~LE.:n:~HJ'¿'E"r.f:~ON~EUT~L~C:Ir::tve3s"AAH
Sortlaea de ~arl:etoD.J caaa cUumema:o. a lea H b.ure~t : cJ 'Alacan$ ela cuuuoa:
c11ma.rts: d 'Ora.~lo~a.A~~1tm_::~811atmarte t d 'Alacant cag a
d'Orau u
MAUHJU:

(PER A HOMES)

dar~

setes. carn de porc. 4'50 pessetes.
Anyell, 5 pessetes. Moltó, 4 pessetes.
.VedeU. 8 pe¡¡setes.

ta

A..lteroanr.-se les escales ae:
l'arrugau&, Ceut.a 1 Huelva caaa aues

QUO

MERCATS
DE CATALUNYA

rer mercat han estat les següents:
P eres pals de 225 pessetes a. 150 qul~
los. Pomes de 150 quilos, a 75. Cebes
o'40 quilos. Patates, 23 quilos.
Conills boscans 2'25 unitat. Conills
casolans de 3 a 6 pessetes unitat.
Llebres de 7 a 11 pessetes, unitat.
Perdius, 8 pessetes el parell.
Ous, 3•75 a 3'50 pessetes la dotzena. Llet 0'50 el litre. Mantega de va·
ca, a 8 pessetes el quilo.
Blat, 48 pessetes 100 quilos. Fprina.
63'50 els 100 quilos Despulles, 35 pes-

Dl! MOBLES. PIANOS, RAD!OS, OAIXEI:l DE
OABALS, MAQUINES O'ES<.:RIURE 1 DE CX>SIR, MALJn'ES, 018008, et.o.

L..a carreaa ea rep un.. ta v~tua deJ cua cte aort.1aa .aJ. tJ,.Qgia.ào ali.rn. J
del Moll de Ba.J.e&ra, Ce16ton 18nf

nyes.

que les acaparen.
Les transaccions fetes en el

19'-

t1.

t:;el'Ul&. Vl¡o, VWa¡a.rCla, Corunya. Muael, t:iaotand.er l

Total: 100 ptes.

-La. Penya «-Serias», Blay, 2, ha
organitzat per a avui, a les 10 de la
veUla un festival teatral, al ·New·
Asiatic. Nou de la Rambla, 145, al
qual queden invitades totes les pe~

'

Enginyer ..... ,

T O T

Noticiari

1

Sortlaes cnda DIMECRES

Ptu.
40
1'50 1
3'- 1
10'- 1
10'- 1
13'- I

Pòlissa lllol ...

COMPRA/VENDA/CANVI

13t:.H 'V &i ttAPUJ dE' l'MA~ AL ~ l'ttl!; HAl<CELONA .l l:Hl.HAO

COMPLET,
ENSENYAMENT
TOTS ELS CERTIFICATS I
POLISSES

Conducció ·-· ...

MERCAT D'OCASIONS

Linies regulats de' grans vapors per als destins
que es detallen

çar Incautes

Pr.'Elq)OSició Naciona~ inaugtl1'& l'exa oslció l'escultor Llauradó. Obres de
~verses èpoques, 1 de gran tamany.
5

Ybarra y C.'\ S. en C.

nerviós i fa el miracle de retornar a l'home es- I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gotat la sana joventut. SALVIANA va directament l'
dc la Naturalesa. al cos. Ea suficient una capsa per a convèncer-vos i ter
do SALVIANA la planta desitjada
VENERI • PROSTATA
Demaneu opuscle per correu a Laboratoris UDA, Copant, 7, Barcelona Carrer Nou de ta Rambla, 11 - PELL SANG
Olrectora Or. Riu Porta DIATERMIA
Venda: Segalà - Olivella <Gràcia) - Específics, Pelai. 56 - La Creu - Dr. MATRIU · IMPOTENCIA
Consulta, 11 a 1. 4' 30 a 11. f , 10 a 1
Andreu • Vicenç Ferrer - Alslna - Rubio

VIES URINARIES

CLINICA GALLEGO

•

SECCIO ~ -·D !ANUNCIS ·PER ·PARAULE S
Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
Fai·
RELLIGAMENT.
ten mltgos radrtnes. Cf.
Montsló, 10.

OFERTES
I DEMANDES
' vold.rta regentar o arrendar. rarmacéutJc colleglat. Escrtu!e a La Hu·
monitat. Num 109
JOVe <:::t
::i'OFEREI X
anys amb cone¡_xements
cat.aJ.a 1 castellà. corredor d1ver808 articles Eacrlure La Humanitat.
Num IJ71
dO t1 t. u ~u~::rra, &UllO
bOU( .s re1ereoc1ea 1 pn\c-\lc, ctesiLJarla adminur
W.t tlnquea al a •J •• Esc.
a. .. Humanitat. NUm 108.
d.UILI

lWWl-.

Uoraoles re1eréuc1ea s'ol'ereta ger a ootlga o ea.
crlptort. Escriure a La
Hu manitat Num ::l21
MOU1S'l'A
l)tce. ata, ec~ din. Ftan·
ceac Giner. li, 4t.. 2.•.
àumJCJ11.

lllt.UUU

P0$511.1,

UlU$it..

¡..~er

NUm M05.

FAR MAClA

dUWt.N~I

S ' Of~REIA

maaatzem o aeepa.tx.
La HumanltaL
J?.ac:. a

a~.

8

IWJ..eU

per a oegocl ed.lt.ortal <$.
talà- Escrturs a U Hu·
mamlat Num lll4
CA I ALA Wtr~IO \J ~
rlgtuaLI 1 proves à 1m·
premt.a Est.U 1 ort.ogra..
tia. Preue mócJ!ca. &8crlwe a Lt Humanitat.
Num 106
ES CEDEIX ¡,.a.rt de ootip 1 aparador. molt atJeQI ·at per a la. contecc1o

de roba blanca o C06a
&emblant. Woc céntrlc.

L'eficàcia d'un
anunci va estretament lligada amb la dilu·
sió del di a r i
SENYOR CATALA d.e
mitja edat Qlle' conetx 1&
comptabll1t8t p a. 1 pr&c.
ttc en cncresoooàencin
coruerclaJ. \ dlversos ldJomes, sollh,;!ta. coHocac.Jó
sense prE.tenatons. Diri~
gir-se a La Humanitat.
Num 1111
"OVE d.e 16 anya. amb
coneixements de meca.noarana 1 caleu! deaitJa col~
locació, bones rererenetea.
Esc. La Humanitat. N(un.
106
NOIA de 16 a 18 anys
o.ue staut molt llesta.
Ad.receu.-voa: Batx Sant
Pere, 4:J, interior.
PORTERIA 1to Santa 1
Barceloneta, cedelxo amb
'lançn. R: eorta, 678, 1er.

Ira.

J.tLnt.

DISPESES

ti'OFEREU. UJ0660 carntsser. cooet.a: bé l'OU·
cil Edat. 26 anys_ Escriu·
re a LI Humtnltat. NWn

SENYORA orere1x a senyor de posició tormosa habt tacfó reservada.
Escriure a La Humani·
tat, SUm. 891.

Baò:

l::k)ters. 16. Otbut·

874

NOI, !O anvs sap ca\e.ltl, rra.ncés 1 castella
a·oterel& ~ a merttorl,
Esc.
sense pretenSkJos
La Human1tat Nwn 377

Taquimecanografa
corresporuléncla en
ca.ta.Là ee neceaatt.a 2'.1lc
la Humanttat , NUm 6l:J.
Per

S'OFEREIX pet u. tra...
aucctoca aet tran~ a
l'eape.nJol o cataté.. per~
lOna apta Bacrlure a UI
Hr,,u,mtt1 nom ~ou
per a
tnOned.el11, preclsa.

boDEPENDENT A
t\ga

8ealKllp¡l alta, jove 1 prà.ctl-

.

at.erla, 60.

CDitREDORS per a
carbó atnb bues, prese.nLar-ae dema diumenge
de 9 a 1. Port,_, 71 ¡1.&

BaarOra¡.

--·

~ENENTS per a. u~
~~¡¡ ta. ~ n~ten.
·~ orca. ~t

FAMILJA redUtd.a, 01ereix babitacló econòmica
a persona. de rereréncle~.
Mallorca . 494 ler.. lrn.
DESIT"O jove tot estar. traete familiar. ArO.·
aó, 138, prat, 4ta.. (En~
U& Vllle.ttoel 1 Urgell).
JUNT CORREUS red.ul-

da familia de&ltla jove
BUlb

o &ense pensló. con-

solat, Sl, ler., Ira.

habitació
ES LLOCA
matrlmont o :J amlcs,
bany. Aribau, 2~. 1er ..
2na.

o :il Jovea a donntr, balcó car•
entresol,
66.
rer. Aribau,
lra.
PARTICULAR ,
CASA
habJtacló balcó, tot e~tar
125 ptes. Ciutat, 6. 3er.,
sra., Junt Pl. RepUbUca.
ES DESITGEN 1

ES DESIT.JA home a
dormlr 25 ptea. mes. c.
Bonavtsta. Rnó a..l uúm.
31. carboneria..

PENSIO aLa MundiaiD,
Bospti;IU, 125. pral. VIatgera 1 bostes. HabltacloruJ aireJades, banr
teléfOD

IDEAL PENSI O, !a mea
céntrlca I confortable,
exc. menJar. penSiO com~
pleta. des de 125 ptea.
mea. d.ltu1a. des de 6 ptea.
Escudlllere, 6. prai, prop
Rambles Escala estanc.

.

PENSIO ae 1 1 W Pt.ea..

rt.a:oe des de 150 ptes. tot
conrort PL M.adt.. 18.
pra.l
t'ENSIO DEL CARME,
prog Rambles. Atg, corrt.
t. eeta.r des de 160 otes.
Carme. 12 E

.

llOGUERS
MARE I FILLA
cedeixen habitació, amb
balcó al carrer, preu mòdic. Borrell, 73, 4rt.• 2na.
PISOS

()er ll

uu¡ar aes

de 95 ptea 4 dormltorla,

¡ra.lerla coberta amb ,..,
ta.retg. Passatae Marimón,
18. Raó: Porterl&.

HABITACIO
independent amb balcO
al carrer. 10 ptes. setmanals 1 altra ho.bttncló
interior, 8 ptes. setmn.nals. Viladamat, 26, 2on.,
2oa.

FAMILIA CATALANA 1
Cl'esquerra. desitJa un o
dos IUXll.ca a tot estar o
dormir. Angela. 6, ler 2a..
VIATGERS, sota nabl·
tacló per 4 ptea. Confort,
ataua corrent, tel. Aribau .
64 oral

ÇOBEBTS a 2'60, BDtreteniment. 1 8 plata a
elegir a la carta. oa. v1
t poatrea. tot aupertor.
Rondn St. Pel'& 11 . oral.

30 $ TOT ESTAR
banJ, dutxa, teléfon .• b
eaplé.odlda. Borrell, lta,
1er 2n&
PARTICULAR
CASA
orercl:r: pensló completa
1 o 2 peraones, referètl·
eles. ascensor, telét, Balmes, 81, 2on., 2na..
AVINYO, 8 I 10, 1er,,
ea.ea. particular desitja
dos amlca tot estar. balcó al carrer, 30 duros al

meo.

25
FALTEN <l.lspeoea
duroe mea, tot compr6s.
Diputació, 31'7, Bar, (Junt
Bruc).

DAVANT t:Gran Prlce»
doe amics o m.atrtmonl
tota pensió. Florldablan~

ca, 152. 2on .• 2na..

m~
A SENYORETA
tressa o ortctnlsta amb
reteréncles, oreret.x pensió casa particular. Raó:
Fontanella.. 14. Ser., 3r&.

El qu..,

neeesslteu. al preu

que ue 1nteresa1 1 al lloc
qua \UI conVingUt. ua . el
S:a.dlltari.

CASA CARRERA
Borrell. 182. xamtd,
Diputació
PISOS A 70 I 76 PTES.
Noua, compoetoa oe 6
grans 1 Jux088a b.e.btta.clona. water, lavabO, aut.o
za, cuina ecooòmJe&. sa.ta.reJg. a.acenaor 1 teléloo.
en el carrer de Pari&. nu..
meros 20, 2~ I 2t teatre
el de Tarraa:ona 1 pl..
Q&. d'Ernest Vent61, auto.
bua lletra E) .

GRAN LOCAL

propi 1ndUstrta o magatzem. Torres. 1~ (0.). R:
Al núrtl. 10.
HAUI TAC I O, uoc ceutrlc, cedel&o a bon preu
p"er a guarde.r·bl objectes.
E&crture LI Humanitat.
NUm 316

MUDANCES
AUTO - RECLAM

Angll.

CASETA. 35 pte&. Pintor Ta_ptró, 32, final tramVies 55 1 67.

30 I 20 pessetes duea

PER 1 DUROS, pl.set,
aigua compresa. Pavia.. 81..
Clau al 75, botlaa.

llanes, 23, ba.i:loe (P. 8.).

PARTICULAR,
CASA
ofereix bones habitacions
balcó ca.rrer. Manso, 76,
2on.., 2na, Junt R. St.
Pau.

CASA DE CAMP a :?0
Barcelona.,
Q.Ui.lòmetres

prop carretera 1 població

f;. LLINAti ROIG. AO·
voeat. natmea. ~~. Tel.

!òl0921. Barcelona.

llEVADORES
TERESA Z.URITA. Lle-

vadora. P&rta. UI. Tel.

DR. BATTESTINI
malalties de l'aparell digestiu. Estómac. Fetao.
Ra1g8 x. vwanoei, 9, cie
4 a 6.

Cirurgiana • Massatge mèdic

ea llOBa. econòJllica. Raó:
JonQ.ueres, 14. Moblea.

=ol

PIS pral., 85 ptes. fi
habttacl.ons. Lepant, 176
()unt Corts).

GRACIA ,.ARCIA W&Oooeultea il&'fadora.
tultee. l'lortd&btanca.. fili.
entl 4ta. Tel 85741

ES LLO QA torreta, amb
terreny, aia'Ua, hort, prop
Mendlzabal.
Badnlona.
14 pral., lra..

COHCEPCIO JOFRA DE
w"•auura Ulrur•
alana.. I:Wa st. AntonJ,
24 Tel 2afi4t

VENDES

TORRE un minut Mun.
taner, tot contort, voltada jnrdl, 250 ptea. Babilònia, 10, d.e 12 a 1 1 de
S a &.

HIGINIA HU1L. ...,.uvaCOra e1rura1ana. Ooneul~
ta gratuJta Tallera, 78,
bll. Tel. ~1846.

Motors Bèrcwea

PER 10 DUROS, pla 8
habitacions. sa.l'a.relg, aJ..
gua compresa. M&nlgU&.
13, tramv. Horta. 10 eta.
1 autobús.

METGES

PIS tot contort per a
llogar, carrer Consell de
Cent, 246, entre Arlbau
1 Muntaner.

PIS gTan amb molt sol,

lloe oéntrte, llogo econòmic. Comerç, 44.

1 lnjecclona,

CAtltiU.

TOMA& •oRDI BLANC,
advocat. Procurador deli
Trlb\loaJa. Paa. de Grt.o.•a. t7 . sr. I.a Teléfon
76163 Barcelona.
d.

lAULt:R

Pulmons.
MALAL t8.
OOr, Medtcm. general,
Strllla, RaJ¡a ll. Sol e.rti(lcla.1. Or. LlUll CUIIta,
Urgell, 20. pral. CoqauLta de"S e 8
OR "OAN MIRANDA.
.M.aJ.a.lttea deia nena. - P.
de Orada. '-TeL 1:nss.
Bartf>lona

'lt . Tel.

de
PARERA. Numerart
terna de l'Excm AJUDta.Espe.
Barceloca.
de
ment
etallsta en malalties ln..teroea. coaaulta d.e 4 a
5. Ara¡ó, 22t, pral. Tel.
10168

~44g .

JOSEP RIERA. advocat.
Ca&anova. 33. xamrrt. o.
Corts. 660.

•

~

terw1a1s. a

S'- Francesc. 23 . pral

Propietaris solars

CLonstrucclone. Amortit.zac1ó a voluntat. Baeart.
Dt,onal. 841, pral., Ira.•
de a 8.
per
CARRO I HACA
vendre (propi per a repartiment}. Carretes, 61.

Bar.
6.000

• 8'9545
ates.

DOt>eUn
Pau J.a:l~

camises

ptea

ORQUESTRINES: veau
aaao t c..bal:r:. Adreceu~
La Humanitat.
vos a
Núm l:a52

CAÇADORS

PA LOMA•

RES. Advocat. Sant Pau.

TRANSPORTISTES;
Ulesel,
amertcaaa. modeli esp~
caauooe.
ctala oer
l'reua econom1ca. Al maooa o. de Ceo"t. :ns sar~
celona
VESTITS

Med.iclna tntern.&. Ultln·
Cla Ellsabet.s. :t t t. oraL
tsamfri. Pl. Bon SuccM)
Vl.st ta da S a 6. Eco o~

mtca: Dimarte
tes, de 6 a 7.

t dissab-

TINTORERIA venc barata. Raó; Carden, l:il,
pral.
VENC Bar vtd.a pròpia,
per no poder atendrt~'L.
Raó: Corta, 653, PerruQ.Ueria.

..:-,=,..,...,...-=MOTOSIDE,
700

trlctele pedals,
Salvadors, lO,

ptea.

ocasió.

MOBLES venc ple 1 ba.nyera, perfecte estat. R:
Dtputacló. 201, tmpremta.

COMPRO tota mena Ot:
custa. embalatfi[e. uen va,
etc. t:iant Andreu, 850.·
l'elétoc 62Yla

sabatea. esparaeoyea per
muctaoJa Tallera 32
o:FIAT• Balllla, mat:ricula 55.000, maleta, molt
econòmic. corts. 695.

' VENC o LLOGO, ca.sa
1 rorn de pa amb tota la.
Travessera.
mru¡uloàrla.
399.
SO LAR 13 X 28. carrer
Arlbo.u, prop Diagonal,
donaré tacUita.te. corts,
668, 2on., 2oa..
·-SO LARS a 6 duros mes,
o. Dante davant núm. t4
1 futur Mercat Horta. Ca...
nuda., 35, pral., d'll a. 1
lde6a8.
TERRENY ben eituat,
urgeix vendre, arena 1'&.cllitata. Aribau, lTI, entresol, t..ra., de 3 a 6.
•
CONTRACTISTES:
Venc aolan carrer Bal·
mes, 7'50 pam, tracte dl·
recte. Canuda., 35, entresol. Ira. T. 15810.
400 COLOMS, Qa divel'~
racea, des do fi otes.
parell. Laureà. Ftauero1a,
14. bal.a:oa. O. T. 79689.

ees

LA CASA de les 11~
eacJ.ea, edredons. catifes,
Mett.a-t d.e
derectuoeea.
preu . Jonqueres, 13. maaatzem. ·

Junt Cort.a, m. clientela,
taller, habitació,
Jloguu ball:. Assumpte
l'a.milla. Tracte directe.
Tamarit. 185. 1er.. lra.

MACATZEM junt Via.
Laietana 20 duros. Raó:

Ro&tcb. 3, fuster, d ' ll a 1.

CORTI, 300, pi- nous,
bany, ascensor, tel., 21 1
22 curoo

Cotxet per a nens

ANUNCIEU A

ea veo per 27 Ptee. bona.
•usoena16, completament
nou. Raó: Portal Nou, 41
Botl¡a.

LA HUMANITAT

COMPRES
MAQUINES COSIR

el diari popular

Compro Clot. núm

El de més tiratge
de la prem sa catalana

.ta teniu di·a rl de la nltl

u~

116

CD MPRO moble. pL
eoe C).)mpleta. tortell. penatone catxes de cabals.
ml.Qulnes d'eecrlure. cosir pla.uca, r~dloe. etc.
Pago bé comotat Tel.
35293

1

00ll01CIOU8.

DIVERSOS

entri

meté.lliQU&I
PORTES
VIJar. MariA AguHO. 68
1 eiP.ron G.'i76~
~U..~

L'tU

AH I ti,L.t:o:t

""· ell 'rooareu a 1'acr&Ciltada casa Hamon OU·
veua. suc. ae F. Ca.st.ell·
ton. Hospttnl 141 Tel&.

aoe

l'el

Not.a.rtat. 1

<!~661

'

r AULES
1
li AUI KCti
noguer. Caneuas. Uesp,
St Eusebi a tS 0.} Tel.
.

74fW<l

..:wr

~:tt'AtiOUnEti

treoeta bonee 1 (On.ell
E.a:tgl u sempre ta •S• l
TorteiiA IUlrona)

tnu 17:ifib

IHAf'UWUHfl

Josep i'l!iuera.a. ex·1erro.

v1ar1. Facturacions 1 reeoluda dt; wercadertes pet
terrocarru . recu.uere 1 camtons J.utormQI terrov1a.
r18. marttuua 1 aer1a. to·
1orwac1o sobre vta.tges
cou~::cLiua per terrucarrJ1
a aur.u-cat. Pau l¡testa.a.
'Ab

.. uo:t.t:t' MUHit. l.iUU·
Slguat.art ae vauella.-Pla-

ta. 4 • Tel

lona

138a6

Barce-

BALLS 01:. SALO
ae O ~ OU PW&o Uf•
Q.Ue&tra.. protesaor 1 protesaora. PetnuOl. 12 baJ.xoe tnt

CU1'8utl

"IPU I t\IUk:i

CAU1Utl8

sucre t:a.5eB reooa. presteca sobre ~rrenra l tln·
QUe8 rU8LIQU88 NOte.!lllt.
7 enUee<ll
I

ALL.~H

..J<;>

lo'I:Ulll

..,.¡

l.l

wu&ucs
po.vunentl 1 tota ell à~
r1var.a de ta coustrucClO
Frauceec üorreaa Uava
re1P1n11 mn7u
87 , ~
UClaJ.

CODEX
DESPATX JURIDIC
Plets •

diL)O&It.a 1

IN;:ii I AL.LAliiUNb • ~o
p&'aCl008. atgua. aa.t
elecLrlcltat.. Josep 'Illa.
Calaona 1R!> T'el ¡¡flt;t~

SENTOR ; t"t::l

V~li

DIVOrCIS

a comissió l sense des-Peses per aJ client
Matrimonis civ1ls • Hatu..
rahtzactó de rills .. Pa•
gamems d ' Impostos~ Cèdules

~

Passaports

CONSULTES
GRATUITES
Rbl. Catalunya, 13
Telèfon, 23489
DINER. vavu wea que

eLS an.1·ea ver •Papetetel
MUCI.ePlO», jOtes, WaQUl"

oea ew. 1...a casa mes an·
Fucoaaa eJ 1888
t.ta~
•
UUJo ~~ oral
l(ll'a
&uuuu.
Nou ae 1a Kam..
orop H.ambtes.

:iAti 1 Rt..

veswte

bla

111

nltn A•
t(CbiAUHANI
MAR U DIC a t:Jarcetona
per la seva temoeratura
ograoaoJe Que a'bJ go.u.
deJ111. &tons esl.)edals oer
& hnf1MI I lhtiiUUets

~u tt

8liUI eJ VOStre le8Llt. UI
Quedara cou. re¡MU'at a
Ramelleres 2 ter la
CULIS.

trucr.or cJ"obree ProJecLea
prest~UlXJBtos. MeoéncJe2
7t57ft
l PelaJO, 87 Tel
BRrt'.elnna

uotvenuta.ESTUDIS
rla. orientaclO I prepa,.
racto e[lcaç U Prot Ba.L.
mea 47
NII,;ArtOH

Te~tamentarlts

COBRAMENT
DE CREDITS

11::14!\t

fel

LAMPISTERIA I
ELECTRICITA1
¡ran

L'ESCOCESA. Fa1xes

~i!~~::8 ~Loved1Quea

~~t'U 1 c.wu.t:o:t, l"&"'Jilt:t:o,
::MJiJ t t. CMt:~ renaa booea

Alóttct..IA

:J ptes. setmana.. Sastre.
ria ~:Perfec<:Ióo». Nova do

Or. fRANI,;IESli URTIES

ADVOCATS

senyore~ I
nena, dea de 1'60. Munm~~: 17, Ser•• 1ra. Tel.

TRASPASSO eatudl, lao
pta. mea m'oblat amb teléron. Te1e(oneiJ. al núm.
:;!1145.

4AUMt: UUt:RA,

TORRE a Sarrià tot
coniort, e&rrer Oolora
Monaerd.à. lletra B.. peu

PISOS noust.18 duros,
IUJCeD80r. telet., al¡ua.
etc. l'are Claret, 206.
Hospital St. Pa.u.

habltaclons. una tntertor
l l'altra. exterior. Maga-

S'OFEREIXEN dues ha·
bitacl.ons pròpies per a.
despatx. Consell de Cent,
407, 1er.

.OSEP ML ESPANYA•
Advocat R.ossellò. ~ .

Fran..:e1o Lavret. 150 <P•·
raHeU. Tel•fon 3000'2

DESITJO d1speoes tot
estar o eolS dormlr. Car·
rer de la Mer~. 23, pral.
:bla

BDTIQA 12 durOfll, 3
habitnc1ona. Sants. Pròpia per a indústria o ta-ller. Rnó: Parlament. 55,
entresol, 2na-.

tiEHHANIJ

k"Jntura 1 aecoraclò . a
Cal&.luoya. ~ Tel 76411.1
Barcell.na
kt.YAKAt.:IUNo:t "'LI -'~
ac&aua 1 electrtcttat C&U

Bael'!ero Carrf'r P-ali ·m

:tALU

VC:I

..

:;cuyurea

Perwa.AUOWI f'UJQJ
neota oerlecLe& 1:1 t.ttes.
Tel 711~. Barcelona
l:kllo1erou 114 prw ler.

O

1 all i Contecció

Acaaeuua. i:IU.:M:uyawcot
rt.pld I e<:uDÒaltC Es t-&Ueo patrons M.artl Ju·

ua..

4.

~-on

lAuetanrt)

~~.-

HElOll 1 eTIQUETES

ae totes menes ' pet e. apa,..
rattnr'tli ~er~Of'rs 88

SENYOR: t'er vell que
eat.lauJ el ' )SLre V"St1t U!
Q.uedara to1D a nou. re.
passat a Fl.ameuerea. !il:
ter Ira

'llli"JJI

MUtiLES AL I A8A

ole-

pncla. durada ecoonont
No comoreu senae vlaJr.ar
aquesta casa Jovella.nos
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LA REVOLUCIO D ASTURIES
v
DE SAMA A LA VALL DEL CAUDAL
(Escrit expressament per a LA HUMANITAT)

El més criminal és que menteixen

als francesos sobre la defensa nacl~>
na!. Un home, tanmateix, nl ningú
no té dret a mentir. Ningú, aci, no

ha pas oblidat com va ésser preciós
per a la Franç~. el 1914, poder utilitzar contra Alemanya les seves tropes
del Sud-Est. Ningú, aci, no ha oblidat
el servei retut a Europa per B. Mussolini quan va movllitzar sobre el
Brenner, després de l'assassinat del
cenceller Dollfuss. Ningú, aci, no m1n1m1tza el valor de l'ajut italià en
un conructe futur.
Es, amb tot, ben cert que Angla.
terra va fer més per la nostra defensa, el 1914, que no pas Itàlia, tant.
de temps neutral. Es, amb tot, ben
cert que en un conflicte futur, el
seu concurs seria més preciós que e1
mateix concurs Italià. Hom sap que
França no t.é pas stocks d'essència
suficients per a alimentar vint dies
la seva aviació? Que el provcï·
ment per terra li és gairebé lmpossl·
ble? I que sense la benvolença an·
glesa el vintè dia de guerra ja nc
podríem volar? Que les nostres divi·
sions motoritzades devmdrien inerts?
Hi ha mll d'altres motius. Aquest sol
és prou.
Des de fa setmanes cerco, als diaris de dreta més favorables al fel·
xisme 1, habitualment, més lligats
amb l'Estat Major, l'interviu del
general Weygand, l'article del general XXX, que confirmin el què
diuen. Aquesta confirmació no l'he
pas trobada. Els generals han callat. No han pogut dir que preferien
l'alifl?Ça ltnlian ~> a l'anglesa, per tal

L'atac contra la caserna de la Guàrdia civil
En el quarter d e la guàrdia civil
la situació continua sense canviar.
En fer-se fosc s'ataca amb Intensitat
la casa «Miramar», en la qual es deIens ·n
~ ·• !"ll F> la d P~~ ll "~'"'en
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com encarregats de defensar el pals.
no podien pensar-hi. Jo reto homena t'7e al seu silenci. Lamento que
hom no els hagi Interrogat prou.
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