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EL TEMPS. - A catalunya el cel, on general, eslà serè, llevat
1 t'Empordà, el Gironès, La Selva, Plans de VIo, Bages, Igualada I
conca de Barberà, on só n abundlnts les boires.
Els vents no tenen importància, puix que generalment són encal-

dDI

mats

O flU IXOS.

Temperatures extremess Màxima, ! 5 graus a Bagur. mfnlma, 1

grau sota zero a Engotaster.

Barcelona, diumonge, 3 de novembre del 1935

Fundador! LLUIF COMPANYS

Preu: 16 cèntims

LA LLUITA DE LA S. DE N. PER LA PAU

nyots els esforces

per a trobar bases
11
afirma
de discussió han fra cassaf
Sgr Hoa re davant del Ple del Comitè
~

LA VAL EN l:L MOMl:Nf Df: SOK I IR DE PARIS CAP A l>~Nct!I\A
<Foto Sàocbez Català)
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LA REVISIO CONSTITUCIONAL
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EL CO~flTE DE COORDINAClO ACORDA QUE L~S
'"'-· ""
A
SANCIONo.:!.., v~ ·o ·,li'·N····¡N
APLICA.&-SE EL DIA 18
Ginebra, 2 (urgent>.-- O!lCia.lment

el que hem vingut fent i sobre el que
I
contmuarem els nostr
no han
rò tms ara, les negociacions
pees es arços;
estat altra cosa que canvis d'tmpres..
s10ns. Declaro que no tu ha res més

a ~o~i~ru~~. <lJrvu~~ ¿~:eri~;t ~: ~~~~r.~~~r ~o~~~· ..f¡~~~~~~"'noq~~~
1

La comèdia del plebiscit
monàrquic, a Grècia

data del 18 de l'actual mes pe.r a gui acceptable per a la Soctetat de
Crònica del nostre redactor a Madrid Alard Prats.)
ll'entracta en v1gor de les sanCions Nacions Itàlia 1 Abissinla.>>
'
Bir H1~are acabà el seu d1scurs dient
Enmig de la inactivitat política «Straperlo» 1 una e.ltra la reforma contra Itàlia,
LES ~ I SCUSSIONS AL uo-- que Ja soluc16 haurà de trobttr~se
d 'aquests dies, inactivitat aparent- de la llei fonamental de la Repúdintre del marc de la Societat de
I\llTE DE COORO INACIO
bllca. En alguru¡ periòctics monàrEls apasstonants temes d'tnt< ma.- ment circumscrita. a. les esferes
Gineb;a. 2· -.A les quatre de la .Nacions i en un esperit de just.iCla
ctó d'aquests dies passats han desdi. clals, 1 una mica atenuat l'estrèpit quics s'hi observa un canvi de
5 re)llllt el ple del
tarda
ecos tlCS.. Combateren ferotgement
bui.xat t relegat molt a segon tern!e dels darrers esdeveniments
· · s· s· PER L'APLIsota la presJdencJa impa.JciaLI.A uR
de coordinaCió,
.
, ' els
. .
CACIO INTEGRA DEL PACvasconcellos.
senyor
del
Avui
1
passats.
dies
1
en
cedlste.s
1
cals
a
apaguln
s
que
ell
dif
és
s
qua
rls u:.; de l ' opintó pública un jet de ls
TE
El President ha obert la sessió en
que td una innegable importància i la consc1ència. de l'opinió publica. tomen a les actituds de coHaboració.
El _deltg~t- dels Soviets, senyor Po-que, als efectes consegüents, cal no els òrgans cedistes llancen les seves Tan aviat com s'ha estès la conslg- la qual ha pronunciat unes paraud~u ..
kin
...
tem
perdr e de vista: ens referim a la conSignes Wla mica. contradlctòries. na, disparen les oatenes contra ls. les amb referència a les negociaciOns
• •
1
prohibició governativa de celebrar Sot.a aparences constructives i de ConsttLUCló. Segons sembla en les efectuades i l'objecte de les quals 1«l::ii Ja SoCietat de Nacions aplica
q·~:-;c¡:cr' reSisolrltots
l'acte publlc que les esquerres cata... coliaboraC!Ó, SlXequen del seu pro- att.es esfer"" no lli ba la decis!ó d'e3- era el <!·arribar a nna solució hono- ¡ ~~:r:ns:e,~
1
wn. per a v alar Atenes. 2.. - Als círcols polltics litat d'umr les dtrer~nts traccim 1s
e
•
rabie.
•
t
é
··e t1
11
rom& a
que es qu s ons que m s go ar 1es seves prerroga uws q.P~ ... .f.. 1• A continuació són aprovades sepa- la pau del món».
lanes projectaven a la «Monu.men-- g .
President regna a-ran inquietud davant el dub- real"18tE: h f t
Vasconcellos.
senyor
El
sansobre
proposiclOns
les
radamenr
seva
la
per
Corts
le&
de
dissolució
_«A
contra:
en
tenen
nacional
opmló
de
des
reiteradament
tal», a.nuncrat
s a. e que aquest projecte
.. ,
zes .~ostres mateixes columnes. Altres la. reforma de le. COn.stltumo!». mate1xs. IDIClatlVa. ues u~1 w.l . .. ...: 1c1ons, sense que es produis cap di!- ~el _Coln.itè, pronuncia unes paraules, te exisLent retert!n 1
casos de menor volum públic peró Aquest és el crit. Només manca un fou aprovada. !a Constitució i ent:a..- bat. Com hom sap, dites propos1- 11 diu que creu ~nt.erpretar el sentir que desi narà el t re~s J~:~~namal.::i fracasses per complet.
per a
a ¿gual significació política s'ha" me& per tal que rmtjançant un sol ra més des del moment en què va c~ons es refereix~~ a l'~mbargament ' de tots els reunu.s aprovant ~a sug-¡ constituirg el seu Gov rn
~O HI HAU RA O POSI CIO
e • quan hagi
pr·odui t també. Per exemple_ i pos- vot dc majoria., en una votactó en aprovar-se l'article 26 del text cons- d,ar!fl_es, pro~blCló ~importacions ~':~~Ial d~~~~::ts 1e Bèl~1ca, Es- tomat. a Grècia
rEO·
DIU l:L MINlSTRE
·
S
contmuacaó
s'aixeca la seSSló ·
s' zement n'hi ha à'altres _la con- Iquè bi prenguin part la meitat de titucional, la v1da. del país roda en- ~!talla_ 1 prohtblció dexportació de
1
TOKIS
ITALIA AMENAÇA AMB EL ¡per: S:ice~~reln~~nyor ~sa.ldarts esjerencia a cdrrec del nostre esttmat la . Cambra, es pugUi acordar la dls- torn de la revisió d'aquest article i c~~~;~t~~f;~c;~;ó/~ u~~s :S~ ;
Atenes, 2. - On periodista alema.ny
amen a cap de
TRENCAMENT DEL TRAC- G
somció automàtica de les COrts, per dels altres que deflnmxen !"Estat re- novembre
amic i col-laborador, diputat al
;v~[ai pe~ ~ser el seu partit, <el ha celebrat una eutrt!vista amb el
TAl' Dl!: LOCARNO
.
El President, senyor vasconcellos,
lament català, A. Rovira i Virgili, decistó pròpta, per tal d'obrir un publtcà com a laic 1 el Situen per
que estava anunctada. en els loca;s lnou perlode constituent. Aquesta. és damunt de~ anti-estats incru~tats a. una vegada. acomplida la miss1o per ahGmebra 2: -.Als cercles gmebrins : ~e!blea''N ec·o
1 0 :~ nombrós de lAs- nunistre grec d "Aiers Estrangers s~
nyor 'reotoklS, el qual U ha tet in·
a
d' una entitat d'esquerra. de Barce.. la. bandera. que s'agita en l'últrm re- la carn de la nac16: l'esgléSla mili- a la qual s'havia convocat el ple, 1 lrAes pa,~a dunes amenaces d'ltà·
Pel contrari, el regent general se- teressa.1ts declaraciuns en lelacló
ducte de Ja possibllitat de perma tant 1 orgamtzada en la multipllcl ha concedit la paraula al cap del ~at vu.: s a sabut que aquelles conlora
nènc.ia de l'actual estat de coses. EÍ tat dels seus òrgans 1 !nfluénc1~ qov·ern francés, se~or Laval, el qual 6~! eà~in-rr:gfaatbld~1~ en la denún- nyor Cond~lis i els membres del seu amb el plebLSCit. que tindrà lloc da.
.
Ara s'explica la presf¿~~· a Gin ' actual Oabmet ~o s'abstenen a afir. mà, diumenge.
Contrasta tot atxó~ per ~~ple. temps apressa. 1 les circumstàncies plutocrà.tlques 1 totes les institucions ~~(!~e ei.o~ a~6~~;~ aquesta apar~=: z: t~:cen~~~t carlina, fndll:n,. també. Adhuc la mateixa. gent a.· namo~~ que han estat de la seva data per a l'entrada e~u~~:~r f~xea ~~ bra del cap del Govern belga, vari mar que posseelXen la voluntat del El senyor Teotokls. ha començat.
sancions. per a declarar que .França Zeeland, el qual havia arribat a Brus• que avu • tu... campada- en el poder no amaga el devocJo, quan no al seu servei.
pu c.
a
Ens trobem a.ls voltants dei 11m1t ba acomplit lleialment les seves obli- seHes per tal de preJ?arar, per si arrimenge, ha de temr lloc a Montser- criteri que l'actual Govern és l'últim que pot esser sostingut per les de l'etapa final. A1v1 ¡¿, •m~;;.,..,.., .; gacions com a membre de la Socie- ~i~s el cas. un nou Sistema de garan.
rat.
1
PREPAREN ELS ITALIA
·
No hi ha absolutament cap raó Corts actuals. Es tractarà. de salvar particulars coincideixen en la neces- tat de HNaclOn~ que el seu Govern,
LA SEVA RETIRADA DE ~
lògica que JUShJ lqut aqu&Jtes su.spen- el ~rmin1 del mes que manca per a s.itat d'aprofitar la conjectura-tv~oS ~~ec~àa~:rirc.!~w:eril;re:,~t~ts,
SOCIETAT DE NACIONS?
.
es
. ons, pel que ténen d'arbitrdries i ambar a. la. data. que faci poss1ble contra~s als autèntics interessos de deciSions aprovades avui.
Gmebra. 2. - Els penOd.istes han
LAVAL DIU QUE FRANÇA
pa~cta_ls. Adhuc pensant en la l'acord de la COJniss:ió constitucio- la. nac1ó i de le. pau publica-. Els
TE L'OBLIGACIO DE CER- ~dvertit un gran movrment en els
perststencta de l'e$tat d'alarma (re- nal i a l'auto-dissolució de les corts republicans que creuen que tot aiXò
CAR UNA SOLUCIO PACl· i~~~~ts q~e ~~a J~ delegació
cordem. que t' article 34 de la Llei per tots els procediments. Conegui no ~ possible. pequen d'ingenus o
passadtsos :.Oanu~tega~en mebr~. Als
FICA
El
d'Ordr ~ Public di u textualment que el critert sobre aquest assumpte en de x:unples. El transcurs d'un mes,
i caixes: els qua~~e~~
~odrà apl~r-se «cuando asi lo ex.1- determinades esferes constitucionals, p~r ~.u~ ~overn, no és un tenniru «Però s~~l~~e~;e~~o~t~~e ciJ:~ paquets cap
a 1 estació per a ésser
Ja la _segur¿dad. de~ Estado, en caos és de creure que les pretensions ce- exces.slU, e~ pot passa:r de qualsevu- que complir: cercar una solució paci- sortiren
de notoria e mnune.ute gravedad») distes obtindran tota. classe d'ajuts lla manera. Que ningu no es despts- fica al present conflicte amb tota la embarcats en el tren de Roma.
ESPANYA 1 ALTRES ~~~ês i te:cpHcable que mentre a tot Es- : estimuls. Ara s'explica d'Wl&. ma- t1 per l'actitud dels racticals, car el ra~ide.;;a possible. El Govern francès
~~~8f:\1'E~~A ~FRANÇA
panya les . esque.-res poden celebrar nera. prou clara la tàpida solució de senyor Lerroux sabrà. reduir a les esta d acord! amb el de Lo~dres, en
TINUIN LES GEST~~ C~N·
a.ctes pubhcs (a Mad.-td també s'a- la darrera crisi 1 les facilitat que conveniènCies dels seus compromisos què és prec1sa la coHaborac16 per a
A continuació parlen el dele:~ d
plica l'estat d'alarma!), a Catalunva va trobar el senyor Chapapriet~ per amb el bloc, n1 per l'aoollld.a desfa.- aquest~labor. Aquesta. obligació és
es prdhtbeixt el mitin1 de les esquer- a ultimar l'encàrrec rebut en ésser- vorables que elements agraris 1 ced.is-- Fpa.rtic rmce'u't udnpl efrattldv~h per . a Bêlglca senyor Van Zeela.nd· el act•-.:;.~e
~
• de Ru·
·
Slgaver
e
e
sa
a
a
rança.,
res catalanes i s•auton·t21·• no un acte li ratiflcada. la confiança Així ma- tes ' repres en tants d e1 gran capitalls- nat w1 Tractat d'amistat amb Itàlia panya, sen yor M a d ariaga,
1 el
qua.le
els
T1tulesco,
senyor
mama,.
canse:
En
Wtim.
gener
de
7
data
de
pugum
indu.stnal,
i
terratinent
~e
toler~ncies
les
en un local tan_co.t, smó una con- teix s'expliquen
han juga.t aquests dies en el d que dispensar aJs projectes fiscals del se- qüènc.ia França cont.wua.rà amb es- es Fma.tli.fe~ten a 1 favor que es demaru
centració de carlms a l'aire lliure.
~~~iacl~J ~~~~~u.fe fe_0~uln
roUlament dels esdeveniments ~~~ n~or Chapaprieta.. Tot &lxò són Jocs pecial interès ~e.s seves gest10ns per
per a desviar l'a- a cercar possibilitats que puguin ser- tat de Nacions per al restablim .,.
llegiu LA HUMANI T AT tics. La votació precària assolida pel d entreterument d'un
ent
punt capital· vlalr daóe base ¡de nealgochiacló. Aquesta: es de h patL
Govern no és cen.ament un obst.a tenc1ó publlca.
em pres la irúper a. qu
r
·
~ l'auto-dl""'""lucló d 1 Co ....
'
(Pua a. la pàJ. L)
.e es . rw.. per a ctativa. ~ l'haver començat les cli&,
._v
En& limftem a deixar formulades cle per a portar fins e. la fi els p~
lea preguntes í a protestar, una vega- pòsits cedlstes. Però, per a refor- no invalidar 1 ~CCló de qw pugUi dis· cusslons fa algun temps; però sense
da mes, de la suspensió dels actes mar la Constitució, &1 bloc no u han soldre-les, 1 1 obertura del perfod.e tenir la int~nc.16 que les conclusions
ptlblfcs projectats per les esquerres de faltar els vots dels monArguics constituent. El més assenyat és pre-- finals p~wn ésser enllestides fora.
de h SOCletat de Nac10ns. SOlament
·
catalanes.
de
SOcietat
de la alguna
~.~) dintre
espe-pot trobar
es marc
Nacioru;del
--.
osa!!!!es~!l~'ass,;;.;;wn;;p;ta~~d;el~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~(;P;•;ssa~;•~l;a~pà~g~l~n;a;;T
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!c!a!r!!!!un!!!!a!!!!c!!!!
1 rança d'èxit.
El senyor Laval acabà expressant
el seu ferm convenciment que la
SILUETES DEL DIA
Societat de N ac1ons complirà la seva
missió, la qual qualifica com de suprema noblesa, com és el manteniment. de la pau.
La. dlstingida. senyora vidua de
H OARE AFm~IA QUE TO- Francesc Macià vlsltà ahir la tomba
TES LES GESTIONS EN del que fou prtmer President de la
HAN Generalitat restaurada. Anava aSENTIT
AQUEST
companyada dels seus néts I de la
FRACASSAT
,
A contJ.nuacló ha pujat a la tribu- seva filia, la senyora Pe:yrt_ Dlposina el nu.niStre anglès de Negocis Es- taren a la tomba una gran corona
do Grè ela 1 organitzador del upleblsclb
dlcllidor
trangers s1r Sa¡nuel Hoare, el qual 1 la vlslta s'allargà uns moments. Condy lls, el general
pronunciA el seu discurs sense retò- Entre ls. gent que en aquells ~
(Foto Sàochez Català).
nca 1 en tm to completament desa-- ments b1 b.avi& a la. plaça. de la Fe.
va regnar el major Sllend 1 respec.
passionat
di
str Hoare dlu que tots els estor- te. durant la VlSita. Aquest si.lenc.1. poble 1 que lòK"!cament. ban d
e con- r ent que demà demostrarà el po..
ços .realitzats per a trobar unes bases per la seva espontaneïtat i senzille- tinuar al ~ d
da. del :sob~r A~~~res de la torna- ble el seu unanlme desig que sigu 1
de discUSSió amb Itàlia ban resultat sa, constJ.tui un acte ple d"em~t6.
mateix, el ge- instaurada novament 1
Durant tot el ella, pex0 prmmpalinfructuoses.
A conUnuacló m.anllesta l'enorme ment _a la tarda. la desfilada fou n~ cfondllis declarà: ccal que des- sota el cetre del rei Jo~mo:rqula.
pro·
sentiment amb què s'han ViSt obll- molt Important. Es calcula entre ~res e la tornada del rei restem nosticat tam
oe que el plebiSCit «dogats a l'aplicació de sancions; però cinc 1 sis mil persones, que viSitaren nosaltres al poder .f.ins que hàgim re- na.ra
una votacló tan enorme a fa.que si volen mantenir ela prtnciplS la tomba. ~es flors de la t.omba que constrwt l'Estat~.
vor del rel, que apenes h1 baurà. vots
Ham creu saber Que en el
de la societat de Nacions. no ht ha m.a.i. no arnben a emmusteir-se, per
cas que contrarlSJ.
altre canu viable, 1 expressa la seva tal com són renovades constantment l'Assemblea. NaclOn
. . al 11 _tos bostU. . El plebiscit acabarà a la posta. del
creença que les sancions contrtbul- per les noves VlSltes, ahlr encara e- el enern.t
ran a m.lllvar. la durada de les hosU- ren fresquissi?les per haver estat col- l'ac~e imm~ndilis la dissoldr1a a sol 1 eJ.s resultats totals no ser.u1 puatament despres de ce- bltcats fins dllluns No es se
•
locades el dia abans. Calgue, però
litats a. l'Air.ica..
Després diu que, a pesar de tot, retrrar-ne algunes per a fer una m.1: lebrat el plebiscit 1 convocana a en aquesL d.ta es · ugui ca gur que
a dintre de 30 o 40 resultat deftmtlU ~rque s·hncurer ~1
per
eleccions
la
A
remeses.
noves
continuaran les negociacions per a ca de ll?C per les
RW"an de
b 1 d
trobar una solució honorable per a tarda, 1 aspecte de la tomba coberta dies.
Condilis h& manUestat a aquest 1r~ re csi adesalade les liUlombrables
tots els litigants. «Per una part, com totalment de flors era lm.preSsionant
res1deix una SLS&es en es qu
respecte ue no
Els Centres d 'esquerra. reoberts
a membres neuus de la Societat de
Nac.ions hem de complir el deure ttmament trameteren nodrides repre-- acord politc d'impoca~~efurlnse cap na part de la poblac¡ó de Grecia.
Els votants que parttc 1pin en 1
dese
é
que ens imposa el COvenant, 1, per sentae1ons a la tomba. Otverses per~
altra part, tetU.m l'obllgaeió d'arri- sonaliL&.ts del DOSi.Ie món barce.lotli pr s . del retorn del ret Jord.l. per· pltblSCtt hauran d ·escollir entr
_e dues
bar a un arranjament honorable. tu feren ta.mbe acte de Pfffle.UCla.. constderar que obmr d "altra manera· targe~ de vot.'lció Un d 1
Es sabut. que es celebren negoctaclODS Com dc costum, ens a~tenJm de ~o-- constttuma una falta de respecte. 1 l blaul amb la ~orona e coJt,r reld.l
monart.l~.nca,
entre Roma, ParlS i Londres per a ler ctouar noms per les ttlllcult.aLS J& i Se sap t.ambe que eJ DlllllSt.re t1 A· que St''ra em ès a 1. .
n:sta.J~
avvr de1 J~
fers EsLrd.ngers senyor Maxtmus es ratto ae la M
.
conegudes. .
cert"ar pos::¡tb1lltats de .soluc10. No
~~ua.. 1altre en
El Cemnti..ri., a mes de les •;wt.es guardava. J& tdea d'uliciar negucia-¡ color ro¡ ·
ha res ;)llll.Stre nl nustenós en aques-6. am~ I tA 'fe Feuln, embleteS negOCJBC.lOOS. Són solament. explo-- ~rtl.Culars a. 1& tomba de Macla, es cians pe: a la constitució d'un Go- ma d
El nou estat¡e del Parttt Radical
(Per Ne.Uol
-.mana dol c&m1 c1e la pau. ~e) 61 "elt. tam.b6 &b.ir, molt coQCQrrc¡u~o. \'CrJ.l de coahciO. però 1a lmPO!$Sib~- lidL e la Re.pubhca. Helena., Ja a bo-

on-¡

tàc~
radi~
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La tomba de Francesc Macià visitada
per la família del
cabdill i pel poble

!

...........

I

I

hil

úl:

I

I

•

~il

I

humcmital

DIUMENGE, S DE NOVEMBRE DEL 19~t

TEATRES
~....,._..,._,_Telefon 2507_2~-=--,-..-

Temporada d'hivern
Gran Com¡¡anyla d'Opera
Queda obert l'abonament. AlB se.
ny ors o. bon ats antiCS els seran reservades llurs tocau to.ts tina et
cUa 10.

Principal

L'Art del Vestir, del Moblo I de les f
Arts Decoratives tenen estupendes
lnstaHacions al Palau núm. 1 de
MARGARIDA XIRGU ACMontjuTo
TUARA A BARCELONA
Aci ¡;a u;:a 110ticia fresca, la qual,
I ahir mateix, a la tarda, llegiren
aquesta vegada, no ens ca!drà des- als esmentats artistes í al senyor
prés rectijicar. Una notleta fresca Fernàndez. Burgas, la seva nova coi interessant.
mèdia «La inglesa sevillcna».
Margarida Xirgu amb la seva
D'això, se'n diu arribar t moldre.
companyia castellana anirà al Principal Palace. Ja es un jet.
ATENEU REPU~LICA DE
Ahir, a la nit, el r epresentant cte
GRACIA
Margarida Xirgu signà el contracDemà, diumenge, a les 5 de la tarte amb l'empresa de l'esmentat Teatre. Trenta cties prorrogables a comp. da, a l'Ateneu Republica de Gràcia
<Montmany, 34 1 36). es posarà en es·
tar des del dia 12 d'aquest mes.
cena el melodrama en 3 actes i ü epl·
HI HA INTERES A FER I sodiS «L'home 1 la bèsLia», adaptada
«NADAL» PER A PASSAR de l'anglès per Ventura Gasso! i
UNES BONES FESTES
J. Carner Ribalta, en la qual s'estreS'apropa Nadal i' encara ningú naran cinc magmtlcs dt.:corats de Jaume Miret, excetent barlton que
ha estrenat al VIctòria «El abamco
no sap qui farà el «Nadal» de ven- l'acreditat escenograt Jooep Pou.
japonès,>, de · Baylac
tura Gasscl, car, aquest, digui's et
Amb aquesta obra s'inaugura Ja
que es vulgui, no ha adquirit cap temporada teatral, després de llarg
seriós compronus amb ningu.
descans obligat per les circumstan7'othom pensa, espera 1 aesitJa te- cies.
nir l'exclusiva d'aquesta dar1"era prr>ctu.cció de Gassot, perquè, no hi /ta
dubte que el qut tingui aquest uNada/)) passarà unes bones festes.

TELONS CURTS

Pala ce

Companyia de Sarsuela i Opereta
AvU.:. tardo., a les 4: MOLINOS
DE VIENTO. per E, Zabarte; LA
CASTA SUSANA, per Emilia Alia·
ga, Tmo Folgar, Ricard Fuentes I
Rodoli Blanca 1 la cèlebre parella
de oau Simo11e 1 Cardona. - NIT.
a Jes 10'15. L éxit dels èxits:

LA CASfA SUSANA

pels mateixos artistes de la tarda.

TEATRE BARGELONA
CompanYia
DIAZ • ARTIGAiò · COLLADO
Avul a les 3"30, popular. Butaques 1ra. classe, a 3 ptes.;

SIETE MUJERES
A 1es 6 1 a les 10'15:

JUll ETA Y RO MEO
Exit grandiós

GRAN TEATRE ESPANYOL
Comoanyia de comèdies valen•
oianes dlri&lda per PEPE ~LBA
Avui, tarda, a les 4'15. Entrada
1 butac~. 2'50:
PARE VOI:>T~ LA BURRA, AMIC!

ELS ESTUDIANTS
Nlt. a les 10'15:
L'AS D'O ROS

ELS ESTUDIANTS
Cada paraula una rialla I

TEA IRE POliORAMA
Companyia
dramàtica
MARIA
F. LADRON DE GUEVARA
AvuJ. tarda, a les 3'30:

LA COMIQUILLA
A les 6 1 a les 10'15:

AMORES Y AMORIOS
Luxosa presentació. Valuoses
«tollettesn

UNA ALTRA NOVA QUE
NO DEIXA DE TENIR t;L
SEU INTERES
Ahir, a les sis de la tarda, l'empresa del Tívoli ¡;a signar contracte amb Manuel Sugrañes ' Tina
Folgar per tal de ter temporada de
sarsuela i opereta -fins a darrers
de gener- al Teatre del carrer de
Casp.
Quantes iUusions fallides/ ¡Quants
projectes frustrats/
Perquè, el 7'1voli és un dels Teatres que tenia mes pretendents. Més
que una mossa rica i bonica, però.
cap d'aquests pretendents no s'atrevia a dema1tar-la.
I ha passat el que havia de passar. Mentre uns i altres protecta¡;en, jeien comptes o esperaven una
oportunitat, ha vingut el que menys
s'esperava i s'ha l'emportat.
ARRIBAR I MOLDRE
Ahir arribaren a Barcelona ets
g~ .mans Quintew. Al Baixador del
i Passeig de Gràcia els esperaven I ;·e' 11 • López. Heredia i Marian Asqueri! no.

MOBLES REY

PLAÇO S

I

PISOS COMPLETS
DE

1.000 a 50.000 pessetes
.-= .

COMPTAT

I

GRAN COMPANYIA LIRICA

OLYMPIA

AVUI, TARDA, a les 3'30. FORMIDABLE CARTELL LIRIC. 6 ac•
tes 5. • Primer: LUISA FERNAN·
DA: • 2on.: Exit ver1tat de l'opereta ael mebtre Baylac:

AVUI, DIUMENGE, TARDA, A
LES 4. NlT, A LES 10
MAGNES FUNCIONS!!
MERA\IEL.LOS PROGKAinA DE

EL ABANICO JAPONES

El millor conJunt presentat a
Barcelona:
14 colossals atraccions, 14
ARTLfS, perxu;tcs noto.bllisslms:
BRUNA ET YOLANDA, e.:qUlsits
olilnp¡cs; SISTEHS DE LUCA. m.
superables malabaristes; 6 SRA·
IER. merltlssims acròbates; KAIS·
KY, dansar ins russos;

e

Triomf de tota la Companyia •
Superba presentació. Nit 1 cada
n1t. a Ics 10. 1er.: PACO ... QUE
LAS DAS 1 ol succés de l'any:

El ABANICO JAPONES

1 R

e

ROLLET SEMSEY

Demà, tarda, a les 4'30. La butaca més cara, 1'50 ptes. Les al·
tres butaques i localitats. 0'90
ptes. Entrada general, 0'60 ptes.:
EL TE~IORIO MUSICAL i LUISA
FERNANDA

campió del món de bellesa
plàstica

LA RUBIA MISTERiOSA
incomparable 1Huston1sta

WORDAY'S
emocionant acte aeri

TEATRE NOVETATS

MARIO MEDINI AND C:
sensacional treball d'escales lliures
Exit Inenarrable dels famosos
clowns

TEATRE CATALA
CompanYia NICOLAU · MARTORI

Pompot- Tedv

Avui , diumenge, a dos quarts
de quatre. Espectacle per a lntans. EL SEURET DE LA CAPSE·
TA D'OR, de Folch i Torres. A tres quans de Sis 1 mt, a un
quar" d ·om:e. EXIr GRAN"DIO:>.
~:1 darrer trlomt de Josep Mar1a
de Sagarra:

Nabuçodonosorcito 1 Zampabollos
l.l SENSACIONAL NUMERO

CAPITAN WINSTON
amb les seves FOQuES, LLEONS
MARINS i BELLES NEDADORES
de HollywOOd que actuen per prlmera vegada a la

ROSER FLORIT

PISTA ACUATICA
Demà, dllluns. GRANS FUN.
ClONS TARDA l NIT. - DIJOUS
CANVI DE PROGRAMA. SensaCIO•
nais debuts!! - NOTA: A l'objecte d'evitar asrlomeraclons, es
despatxen localitats o.mb tres d1es
d'antiCipació a Comptaduria de
l'OLYMPlA 1 Centre de Localttats.
OLYMPIA

la·

TEATRE
NOU
GRAN COMPANYIA LIRICA

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

e'Ara í Ó' 0GàA -R3E.: s A
8

1

genial creació de Pau Herto&s, G.
Alcaraz, M. Garcia, J, Arnó i R.
Casas. - NIT. a les 10: LA DOLOROSA, per Antoni Miras, Ma•
tllde M::trtin. - 2on.:

La del manojo de rosas

creaclo subltm de Pau Hertogs,
Glóna Alcaraz i Antoni Miras.D1VENDH!:,;S, St;NSACIONAL ES'l'RENA: LA CANCION DEL DE·
SIERTO, clcl mestre Padilla, por
Pau Herto¡;s

TEATRE APOL.LO
Gran Companyia d'Art Dramitlo
procedent dol Teatre aLa Lati_na»,
de Madrid • Director: .Manr~que
c 11. • lr.... actriu: EnriQUeta G.
lllescaa. • 1cr. actor: Joan Cuma•
llas
Avui dlumen¡¡e, tarda, a les 4
1 nit. 'a les 9"30. D;.rreres !unclons ~Ó~ JUAN TENORIO
I

EL NUEVO TENORIO
Preus populars

TEATRE ROMEA
Darreres 011 d1a festiu de la Com·
p.;ny•a ~:orcd 1 a • Asrtuermo. A les
.. ao butt•uucs a J J>\''" Per dar·
~era \"C&<Hia; LA PAPI RUSA. A les
t) 1 10"16.

LA

TEATRE COMIC
•

PALAU DE LA REVISTA
AvuJ. tarda, a. les 4'15 1 nit, e.
les 10'16: EL TIO CALANDRIA 1

DON JUAN TENORIO
(Sonor 1935), per Santpere. 36
bellisslme.. glrls. - Demà, tarda 1 nit. DON JUAN TENORIO
(Sonor 1935)

I ==========~
I TEATRE CIRG BARGELONES
Avui, tarda, a les 4 1 nlt. e.
les 9'30:

DON JUAN TENORIO
EL NUEVO TENORIO
per Laura Bova, Marta Caz:orla,
Eduard Cabré, Lluls Torner, A&ustl Morato. Direcció: Emili Perelló

CINEMES
MARYLAND
Sessió matinal, a les 11. Tarda,
3'30 . 6 (numerada). N1t, a les 10
EL SASTRE VALIENTE
(Dibuixos¡
NOTICIARI I'"RANCE
Al.TUALITES

ALTA ESCUELA
Rudolf Forster • Ange la Salloker
l'reu,;: 1\laLmal. 1'66. ·r .. roa 1 nit.
2'60 Numer«da, 4' 40.

PELIRROJA

en 1 QUBI Irene López He·
n crprcta
m ..s•-utum•·uL
: .. aul> o l' • nat¡¡c.- Dema, ui.
trr
<h.luns. a les .>;JO 1 ..

obn&

rod1ii

ItS li) l.>.

LA PELIRROJA

TEATRE
AMATEUR

*

Al Centre R epublicà «El Pro¡¡rés».
Martorell, i a càrrec del quadre
escènic Germanor, que amb tant d'èxit ve actuant en a.q-Jell magnífic
teatre, tindrà lloc avut diumenge, a
Ja. tarda, una extraordinària representació de la celebrada comèdta en
un pròleg i tres actes d'Agustí Collado «La B ohèmia trista», la qual
serà interpretada per les actnus senyoretes Gonzàlez, Rodríguez
Sal·
vador, l senyors Mas, <.;anals, Morera, Parera, Bargués, Rov.Lra, Cots,
Perelló, Clanxet, H.oQrlgue.t., Anas i
Canals. S'e::;trenaran tres decoracwns
del reputat escenògrat Vtcenç L!ws.
dt~

~9,

Rda. Sant Antoni, 49

~¡¡¡¡¡;¡;_;u:;r;;;~;;;;;;m;~

De veritable festival artístic ha
d'é.:>Ser considerat el que organitza
l'Associació de Periodistes de Barce·
lona a benefici de Ja seva germandat. E.I programa escolht constituClx
un veritable encert per a l'enttte.t
orgamtzadora, Ja que ha sabut eqw.
l!brar la vetllada donant una repre1sentació de l'èxit indlscutib!e de Jo.
1
sep M. de Sagarra «Roser Florit» t
1 l'acte finalitzara amb un concert que
per si sol constitueix un esdeven1·
ment

La presentac1ó en púbhc poques
vegades aconseguida de !a fs.mossls1 sima artiSta del p1ano precoç AhCJa
de Larrochea, constitueix un dels
majors atractius de la vetllada, el
colofó de la qual serà la interpre~ació d'unes bellissimes compoSicions
per a v1oll executades pel celebre
mestre Eduard Toldré..

L'Ateneu Republicà de Gràcia
<Montmany, ::!4 1 36) celebrarà avui,
rhumenge, a les cinc de !a tarda, el
seu primer acte de reobertura, en el
qual es r
rà en escena el melodrama en 3 actes 1 6 epiSodis «L'home 1 la bèstia», adaptada de l'anglès
per Ventura Gassol 1 J. Carner Ribalta. El quadre escèrúc, davant t·~
norme expectactò desvetllada entre
ets socis I nulitants per l'am.Jlcl d 'a-questa obra, ha púSat extraordmària
cura en ta presentació i representaCló, i a tal etecte s 'estrenaran cmc
magnifics decorats de l'escenogra!
Josep ·Pou. li:! director, Josep Serra,
ha activat 1 intensificat els assaigs.
Podem, doncs, atirma.r que l'àmplia
sala-teatre de l'Ateneu es ve-oll"à curulla de fervorós i entusia-sta públic.

Milers d'ànimes desfilen diàriament
pel 11 Salo de Creacrons. Cal que
tot Barcelona visiti aquest magnltlc
I
Certamen

La Comissió d'Esbarjo, per a major facilitat dels socis, famUiars 1
sunpat1tzants obrirà la secretaria a
!es tres de !a tarda, on es podran
recollir les corresponents invitacions.

I

PUB LI

CINEMA

1

II

.
1

•

ACTUA LI DADES
Avui diumenge, matinal, a 1es
10'30 amb la. cooperació de Ràà1o
Barcelona. - Tarda. a les 3. Ses610 Infantil. Butaca a 1 pta.: RE·
I"'RfAlCES, DIBUIXOS 1 DO.
CIJMENfAL:). lsuJter Koaton an
GASOLINA EN H DE&It:~TO 1
1 emoc1on.snt pelhcula.
LA SENDA DE LA VIOLENCIA
(Cava llu;•a> - Tarda, a. les ti, numerada. Butaques. 1 50 Ptes. :
VUELAN MIS CANCIONI:S
t tot el programa Actualltats.Nit, sessió continua. Butaca a
1 pta.

C O M T .A L:

Avui matinal, a les 10'30. Tarda seSsió continua dc 3'30
a
12'SO; ASEGURE A SU MU.JER,
en espanyol, per Raoul Rvullen l
Conchita. Montenegro;
EL PAN
NUESTRO DE CAi>A OIA, Wl Hlm
ne Klng Viàor, NOTICIARI FOX
en espanyol I DIBUIXOS.
Demà., dilluns, CWlVi de pro..
grama: EL .JOROBADO o EL JU·
RAMENTO DE LACARDERE, en
e:;panyoJ, per Robert Vldalln; A
LAS 12 EN PUNTO, per Richard
Barthelmes; PRISIONEROS DEL
PASADO. per Lila Lee 1 Oulow
Stev.:ns.
W AL K Y RI A:
AvuJ ses.;ló matinal, a les 10'30.
Tarda • se.~stó continua de a
a 12'30: ASEGURE A SU MUJER,
en e¡,panyol, per RaouJ Roullen I
Concnito. Montenegro; SUPERS ri·
ClON per Jack Holt; VARIE•
TAT 'MUSICAL • NOTICIARI I
DIBUIXOS .
Nit, a més, BABOONA, documental, en e.;panyol.
Demà canvi de pro¡p-ama.: VAM·
PI RES AS, per Dlclt Powell 1 Gloria S~uard; EL PAN NUESTRO DE
CADA DIA. un film de Klng Vl·
dor· A LAS DACE EN PUNTO.
per' Richard Ban.uelmes 1 DIBUI·

xo s.

ANUNCIEU A
LA HUMANITAT

SAVOY
Passeig de Gràcia, 86 • Tel. 76988
Avui diumenge, matinal. Con.
tínua ci 11 e. 1. Infantil, a les 3'30.
Butaca, 1'50. 5 DIBUIX()::;, NOTlCL>JtiS 1 LA MUERTE NECR~
(Cavalllsta) - ~peclal a ¡es b.
BuLaca, 2i>O: VIAJE DE IDA, pe¡
Wtlllam Powell 1 Kay Francis 1
NOTICIARIOS LUCE • FRANCE
ACTUALITES 1 FOX MOVIETONE
I:;x~ra.ordlnarla lutormac10 de Ja

lTALOg~eÀ~lSlNlA
DIBUIXOS
A pcticlo del pubuc, :!n•. setmnoa de ht. HI::;TORlA o¡,.L (;Ufo<·
H.lC'l'E ll'A...,O-KllOPE
ExclUINU ::;,.,o~
EN EL LEJANO MANDALAY

::,e~lo con~mua.

Se.ent UNA PEbDOCUMEN·
TALS. VIATGES, etc.
~IOTICIARIS .

.• Avll., !\

. Uò

Un dOC1 .•.. r1.a1 <H 1' I'•S IMBOLO S ETERNOS»
v:. cate<l •.... ú k: ; ·.. a .. ,.
LA SAGRADA FAMILIA

AVUI, matinal, a. les 10'30. Tar·
da. 3'30:
ADORABLE
per Janet Cunor 1 Henry Carat
EL CORREO DE BOMBAY
per cdmund lowe
VAMPIRESAS 1936
Dick Powell (Solament a les I!)
DEMA. DILLUNS ESTRENES:
EL BRINDIS DE LA MUERTE,
per w. Baxter, en espanyol; CO·
NOCE A TU HIJO. per .Jack Holt;
SUCEOIO EN NUEVA YORK P\lr
l.)ole Talbot

VALSES DEL NEVA

-EMPRESA GAPITOL

CAP I T O L:
AVUI, matm..~J. a les 10'30. Tarda, se::;slo coutmua de 3'15
a
12'30: CONTRA EL IMPERIO
DEL CRIMEN, per James Cagnev;
I.A MU.iEil TRIUNFA, per Joan
l:llonaell.
E X C E LS I O R:
Avu1. m-.unal, a .es 10'30. Tarda., sessió continua de a·;¡o
a 12 3!J: VAMPIRESAS 1935, per
Dick Powell 1 Cilòrla otuart; ADO.
RABLE, per Jane~ Os.ynor 1 Heu.
ry G.uat; A LAS DOCE EN PUN·
TO pe.c Rlchau·u bartnelrnes !SO·
lament nit); VARifTAT MUSI·
CAL • DIBUIXOS 1 NOTICIARL
Demà., è!lluns, canv¡ de programa: EL JOROBADO O EL JURA·
M.EN"fO DE LAGARDERE, en espanyol, per Robert V1dalm; VAL•
!òES Dli. NEVA, per Paul Horblger; CONOCE A TU HIJO, per
Jack Holt.

PATHE PALACE:

Avui, diumenge, matinal, a les
10'15. Tarda, a les 3'30 i a les 6.
numerada 1 nit, a les 10:
Sempre el programa més atractiLJ
UNA VENECIA CELESTIAL (dO·
cumantal) - Pierre Brasseur en
e !divertit fllm. SABADO, DO.
MIN~O V LUtiES DIA
DE
FIES (A (dibUIXOS) - La merave.
llosa música de Strauss en la bonica producclo:

,.,-- -

l,hlJ.i"l\

::>&l'A:

CINEMA P ARI S
Tel 14544 Avd1 Fta. Ancel . 11·11

UROUINAONA

I
I

I
¡

I ~=============:

I
I

CINE REYNALD

GRAN EMPRESA SAGARRA

.

Provenoa. 110 (xamfrà Viladomat>

Avui, diumenge, mat1nal, a les
11. Tarda, a les 3'30 1 sessió nu .
merada, a les 6. Nit, a los 10
La bonica producció, trlonu aa
Dolores del Rio:

I

parlada en E>Spanyol per Richard
Arlen • Chester Morris i Genev1e·
ve Tobin

Por unos ojos negros

I

Es despatxen localitats per a la

d

seSSIÓ de les 6

- -·

I,/J "!51

1

ESPIGAS DE ORO
SUSAN LENOX

triomf lm.mens de Creta Garbo
Clark Cable

I

I Receta para la felicidad

1 .-~-W;II-~H•~1:m-io;-.

'i O:> o"'" t;Uu:•m,.
EL<:&.VOSTRE
PROGRAMA
Avda Mistral • Calàbria • T. 32302
Matinal, 10'30. Tarda, continua
des de les 3'16:
PROGRAMES REUNITS
Paramount • M. G. M.• Ufllms •
Clfesa
REVISTA • DIBUIXOS (Betty)

AHI VIENE EL NOVIO
Còmica en color

FIESTA EN PALACIO
RUMBO AL CAIRO
Demà:
REVISTA •
lra. Jornada. sonora:
QUETEROS • AMOR
AL COMPAS DEL

i

DIBUIXOS;
TRES MOS·
EN RUTA I
CORAZON

Llegiu LA HUMANITAT

METRO POL
Llúria. 115, Telèfon 81222
AVUI, TARDA:
LA SOMBRA DE LA DUDA
(A les 3>. per Ricard Cortez
LA NOVIA ALEGRE
(A les 4'25), PCr Carole Lombard
SESSIO NUMERADA
SU MAYOR EXITO
(A les 6>. per Martha Euerth)
DIBUIXOS (A les 7'16)
LA NOVIA ALEGRE (A le" 7'35) '
NIT, A LEs 10:
LA SOMBRA DE LA DUDA I LA
NOVIA ALEGRE. - Preu úmo.
Sessió numerada, 2'50. ptes. To tes les altres sess1ons. 1'50 ptes.
DEMA, DILLUN::;, ESTRENA
d'un gegantí pro~rama. ANNY •
ANNY, pe.- Anny Ondra: EL PO·
DEROSO BARNUM. Per W. Beery
1 A. MenJoU 1 EL AVENTURERO
AUDAZ, per R. Colman.

-------·-- ··---~---

1

Avui, diumenge, a les 11 <ma·
tinal>. Tarda, a les 3'30 i 6 (numerada). Nit, a les 10. La cUF~»
presenta dos filmS de &Tandlós
èxit:
LA VIUDA SOLTERA
meravellosa pellicu1a muslcel
EL ORIGEN DEL HOMBRE Y DE
LA VIDA
NATURALEZA Y AMOR
Extraordinari documental de
¡rrandiós interès

COLISEUM
A,yul matinal, a les 11. Tarda,
dues séssion.s. A les 3 '25 1 a les
6, eapectal. Nit, a les 10:
CAMPEONES
DEL
TRAMPO·
LIN (Documental>; PARAM OUNT
NEWS Núm. 8 (Revista): LOS NI·
ROS EN EL ZAPATO <Dibuix on
color de Max Fleischer), I

L AS

No h1 ha dubte que el programa

del Gran Circ O!imp;a és serios~
ment definitiu. Aixi, almenys, ho
proclama el nombrós públlc que cada.
dia emplena l'ampli coliseu, tot desmentint el vulgar tòpic de la crisi

NOBLEZA BATURRA
l)CI 1mper10 Argenhna 1 M1aue1
L.lgero _ ~5 d" ·V"IXocn l"' . lt8t;íi
¡l•·r ., ia nulDl'lllOO. de Ics 6, tala ...
ui,.~ ·\ JJU-Llh".:;· o.urere;, !)ro
Jec;.¡on:; ue NOISLElA SA 1\JRRA
,\i.~!{ f;:, t;;:,lJG\ J:a";1Me •• lll r.ê·
~~n •• de ia ¡ran supet·vroduccl.l

Ml

HOMBR E

,.

PAlAU MUSICA CATALANA
Orquestra Pau Casals
Avui, diumenge, tarda. a tes 6.
lV CONCERT DE TARDOR
Direcció; PAU CASALS
CONCEPCIO BADIA D'AOUSTl
soprano: PAU CASALS i RICARD
VlVEb, pianistes; ENRIC CA·
SALS, violinista; ESTEVE GRA.
'I'ACOS, !!autist a. «C ONCERT DE
BRANDENBURG» núm. ó de J.
S. BACH. «QUARTA SIMFONIA»
de !:lRARMS. Fragments de
l'òpera <<GOYESCAS» de GRANA.
DOS. «SIS CANÇONS», de PAU
CASALS. ( 1ra. aud1ció pública).Localitats 1 entrades a la taquilla
del PALAU

BRAUS - ARENES
Avui, diumenge, tarda, a les 3'30
EMOCIONANT CORREGUDA DE
BRAUS
«Competència»
CARNICERITO DE MALAGA
CARNICERITO DE MEXICO
Ela m's valenta matadors de braus
formosos b r a u s 6
6 d'I
G NA S I S A N C H E Z
Entrada, 2 Ptes.

Frontó Principal Palact
AvuJ, diumenge, tarda:
RE·
CALDE ll · ALDAZABAL contra
ISIDORO fi . VICENTE I. Nit :
ARGARATE • UGARTEOHEA contJ,-a GURUCEAGA • GUTIEREZ .•
Dilluns, tarda: JULIO • URRES.
TARAZU contra RICARDO • MOTRICO. Nit: SALSAh-IENDI l l .
h1AGUREGUI l contra LUCIO •
ALDAZABAL.

ClnJol, 3 (Placa del Teatre)
T e I t f o n 17431
AVUI. tarde. 1 n1t, extraorcUnt.-

JAUME PLANAS
• la. seva

ORQUESTRA
amb un suggestiu prOgrama de
balls Dloderns
La POPular artista

ORLOWA

la 1n1mltable parella

LEONOR and GURRI
amb les seves danses
Cada dia, tarda 1 nlt:

Pnce S.

c.

Esoorts diver¡oa, 6
ptes. iii mn

DEMON'S JAZZ
Uran exlt de

BLANf.lUI fA Pt:~EIRA
veoeLte Dloderna

Trio ZIGANI SPASSOWI
Colossal atracció coreosratica
Espectacle nou alt; nostres
e~~cena.rts

HOLLYWOOD
BAR DANCING
CABAHET ARISl OliRATIC
Avui, sortides de teatres

DEMON'S JAZZ

JAUME PLANAS
amo els ~eus DlbCOS V!VENl::;
Els Inimitables creadors del J A ZZ

Ateneu Empordanès Pi 11
.1\v "'' te
1 nit. GRA.'liS .BALL::> dc
Socletiil.. e VE.'li US OrlClil!.tiTRA»

..

y

ESPECTACLES PER
A AVUJ
T E A T RE S

Amèrica, - c20 millones de enamoruaas», cEl letUilO».
Arenas. - c'l'rt:s 1anceros oengaues.t,
u\1ush:a s~Jore 1a11 olas» 1 cRaza de
domadores».
Aotuauuns. - Dibuixos, l'ilotJ.claris,
A Jts 6, «Liebele1».
Arnau. - ctt.umoo aJ Calro», cProtanac•òn» 1 el comoat Max Bae.r •
LoUIS,
Abtuna. - cEn el lu~rar del crlmen»,
•vun.wnes rOtO!>».
4VInKUOa. - «! U1..UOOt», cRusla re•
v1sta. 11140», eta comoat Max &er.
Joe LoUIS».
Barcelona. - c.Asegure a su muJen 1
c<..u.~rue Chau en Parl5».
Boheme. - •uueua. ue ~a.l5eS» 1 c:Se
uec"bl~a uu v1otecton.
Boso, ~ c.ku~;l-. tt.toVlSLB 11140» cA lea
!<I en PWltO»
'
Bohèmia - c;:,lntoD!as del corazónJ,
c.t.l vlajero solita.rlo».
Broadway - cRumbo al Calro11, cPro.
1anac1oJU 1 el cowoat Max Baer •
LoUIS.
Centr1c. - cCleopatru 1 c.En mala
compañ1u.
Cap1tu•. - •Contra el lmperlo dei cr¡.weu», «La WUJe1 trlunta».
Catalunya, - u'oOle.Ga. oaturra».
&.oll ~ijurn. u.a& cru;G&(las».
comtal. - cAse"ure a su IDUJen. elia
vau nuestru ae cada. dtt» 1 cSupefot1C1on».
Diana. - cEl negro que tenia el aJ..
ma blo.nc:u I c~ronct\ en 1a. rae11o».
Emenoa. - cVtuas .rotas» 4 c.l!a J.O.Wl•
do es m1oa.
E$p1a1. - eLa leglón blancall, cAmot
de madre».
Excels1or. - cVampiresas 1936», c.Ado.
rableslt 1 cA tas 1:t en punto»
Fantas1o, - •Los D1oses se cuv1erten11.
Fèmma. - cN!do de àgUllas».
Foc Nou. - cCapr1cnos:t, cMelodla dt
arraoab.
Goya. - cLos mlsterios de Parla» 1
cTurandot».
Iris. c·. rres lanccros benaaues» 1
wasta de mUJeres».
Kursaal. - «Lab 111l<>ter1os de Pa.ru;:t i
cTw·andot».
Laietana. - cEspérame», «Genoveva de
~rava.nte» 1 «Madame Butter!ly».
Manna. - «El rey soldado» 1 «La v¡..
da es dura».
MaJèStiC, - «Rumbo aJ CairOJ 1 eLa
avenLura del eXJ,lres».
Marylanu. - cAlta e:;cuelalt.
Metropol, - eLa somora ae la dudu
1 cw novia alegre».
Mlstral. - «li'lesta en paJacto», «Rum•
uo al Cairo».
Monumental . - cEl rey de los ¡ta;a..
nos» 1 cEl prec1u de un beso».
Mundial. - cEl 1>00eroso Barnum• 1
•Un aventurero auaaz».
Núria. - «Amor en ruta», cOro en ta
callet 1 «Tres lunceros oengalies».
Paris. - «Se.bado, dom.ínao 'i lun"s•
1 cVa.laes del Neva»
Patte Palace. - cVamptresas 1936».
«El correo de Bombay• 1 •Adorable».
Prmc1pal . - -.E1 enc:mw ae 1a noche», cEl correo de l:lombay».
Pubil Cmema. - n.a co.uClerto de la
banda» \dlbuJxos Waut DISDey), reportatge.,, lnlormaClons.
Remald. - cE.splgas ae oro», cSUSil.ll
Lenou.
Savoy. - RePOrto.t¡;:es, Guerra ltaloaolssina, cEn el lejano MandalayJt.
cSimbol<l& eternos• 1 cCatedralc~o de
E.spafta».
Seiect Cmema. - Revistes. Dibuaoe
1 cVampireSM 1936.t
Smart. - cMUSlca soore las olas• L
cuna dama stn lKUaJ».
S plend1d. - ccuauao un nomble ee
Wl nombre» 1 eLa VId ... es dura».
Talla. - · cNo qut ..ro !rmc a h cama»
1 c::>e necestta un ~roLecton.
T nomf. - •El rey SOlt!<ldO» 1 eLa Vl•
da es dura».
Tetuan. - «Regina» 1 e& h1JO per·
dldO» .
Tlvoll - cEl ongcn del hombre F ae
j¡• v!daa, &La VIUda SOlte."&».
Urqu1naona. - •Por unos OJOS ne·
•
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A'l'RACCIO MUNDIAL
Reserveu la taula

ClNEMES

Telèfons. 34661 • 33818
Palau de la Dansa i de l'Esport

t .. <4.vonal :

ES

amb la !ormtdable

Jornada final del Campionat Català de Futbol

GRAN PRICE

amen.t '1dcs per la 6\lpcr-orqUP'I·
tr.< P R I C E B A N D, el J.U...
preler1t
Sala I P1sta unica iii mon

TEATRE MUSIC· HALL
EL MJ.U.,OH. CART.I!a..L:

--· .

rtes exh1blclon.s de

Avui. tarda i nit:

POM PEIA

el valuós prograrr.a són, amb segur~
ApoJ.Ió. - Tarda 1 nit: «Don Juan Te.
tat, els millors en cadascuna de le:s
norto» ¡ «El nuevo Tenorio».
seves especialitats. 1 això fa que els Novetats. - Tarda: «El secret de J.a
capseta d'on, «Roser !lorlli». N1~;
valgui ésser ovacionat.s pel públic
«ltoser tlor1t».
inteHigent l coneixedor dels espec- Baroetona. - Tarda 1 nit: cJUlleta. 1
Romeo».
tacles de circ.
Còm1o. - Tarda 1 nit: cDon Jua.n Tenono» (sonor).
---~~-=·============~ ESPanyul. - 'l'arda: «Pare vostè la bur·
ra, amic!» 1 «Els estudiants». Nit·
eL'as d'oros» i cEls estudiants». •
Nou. - 'L'waa: eLa del maneJo de ro.
sas», eLa V1eJeclta» 1 •La Uogaresa»
Nit: eLa Dolorosa» 1 eLa del manO:
jo a e rosa s».
Poliorama - 'Iarda 1 nit: «AAnores 'i
Avui, diumenge, tarda, a les 3'20
lllllOflOS».
BARCELONA
Romea. - Tarda. 1 nit: eLa peltrroJd•.
ul)'mpua. - (.;lrc.
contra
V1ctor1a. - '.farda.: cLuJ.sa Fernanda»
1 cE. abanlco JaPOnès». Nit: «El abaESPANYOL
nlco japones».
Les Corts. Entrada, 3'50, més l'im.
post. A les 11 mati, segons equips.

FANTASIO

DANSES SELEClES

CASANOVAS JAZZ
EXCELSIOR ( CABARET BAR
DANCING> REFORMAT
15 ATRACC IONS EN PISTA, 15
2 orQuestres: Casanova • Oliva
Jazz
Cada rút sort1ues d 'esoectacles
Grans festes fins les 4
·

te~~~minents artistes que integren

I

'

A l~

~

Gran éxlt del
MUSIC -l:IJ\LL .U..l'.Eit.NACIONAI,
10 DEBUTS NOUS A BARCELoNA
3 HORES O ESPECTACLE amb

OLI MPlA

VERA

F ol
An'

Trio ZIGANI SPASSOWJ

La Buena Sambra

Fon r del Cinema Nacional

EXCELS IOR
-MUSIC • HALL • CABARET-

PELS ESCENARIS

CR U Z A O A S

Avui. diumenge, sessió mati·
nal. Tarda. a les 3 1 a les 6 1 nit.
lel> 10. Gran èxit de Henry Carat
en Ja ~~:rac1osa comèdia. LOS 010.
SES SE DIVIERTEN, amb Flort•
lle

t

81~

Amb motiu de l'esde\teniment artístic-esportiu que, patrocinat pel F.
o. Barcelona. es projecta per al proper dia 6 d'aquest mes, al Teatre
.Nou, algunes de les nostres destacades figures esportives han evidenciat
excellents dots artístiques.
Del lot d'esportistes que amb gran
entusiasme es prepara per a posar
eu escena el sainet esportiu-humorfs.
tic de Valent! Ca.stanys, sobresurten
eu llurs re::>pectius papers Zab¡¡Jo,
Vantolrà, Fernandez i Martorell, que
en ían una creació com sl, realment,
no haguessm fet a ltra cosa que tea~re en tota la seva vida.
Es induotable que aquest magni!lc
fest1val que es prepara per al dia
li d 'aquest mes al teatre Nou a proht
aeJ desgraciat esportista senyor Garriga, constituuà un formidable ex1t
1 que la mterpreta{:ló del samet «Ho.
nor del barri» assolirà una gran bri·
Uantor, majorment si tenim en
compte l'interès 1 !e que en la seva
representació han posat els nostres
esportius més destacats.
Les entrades i localitats per a
aquest festival poden adqu1rir-se dl
local social del F. C. Barcelona, ConselJ de Cent, 331, principal. t al Cab~ Barcelonista, Passeig dè Gràcia,
num. 35, a més de les taqUilles del
mateix Teatre Nou.

L'obr& grandiosa de Cecil B. de
Mll le. - Es un programa PARA.
MOUNT.
NOTA: Degut al llarg metratge
d'aquest programa, llom prega la
pun~ual aasisténc!a.

CINEMA CATALUNYA VARIETATS
AVUI, mhtln..t., a les 11. rarda
3':30. &peclal. Numerada. a Jc:o 6.
Nit, a les 10. Exlt maJ. igualat ac
la SUPCI·ProdUCCIO.

Avul, cUumen~re. tard&, t. lea 5·
Partit a cistella.. URRUTIA :
BLENNER contra FIDEL • BER..
RONDO • TRECEr. Nit, a lea
10'16: Partit a pala. QUINTANA
IV • CHIQUITO GALLARTA con.
tra lZAGUIRRE • PASAY. - De.
talls pex Ul.rtella.

El FESTIVAl BENEFIC PATROCINAT PEl FUTBOL GLUB
BARCELONA

- ---=========·:...::.::::.:.:=__.___ -·--· - -

Teatre VICTORIA

Avui. diumenge. tarda, 3'30 _
CARTELL MONSTRE. 5 acteJ , :>
ler: LA VIEJECITA, per M. Mar·
tin. 2on.. LA DEL. MANOJO
DE ,OSAS. per Antom M1ras, F
Surmach, J. Arnó. M. Garcia, P.

Des de tes deu del mati fina a les
vult de la mt està oberta al publlc
l'Exposició. No deixeu de vlsltar•la

EL FESTIVAL DE llASSOCIALa testa acabarà amb la represen·
CIO DE PERiODISTES DE tac1ó
del sainet en un acte de Lluis
Millà <<L'amo del gos».
BARCELONA

I

creacló de Mercè Nicolau i
mon Martori

FRONTO NOVETATS

TEATR E

GRAN TEATRE DEL UGEU

Dl

- cEl Ultimo val& àe Chopin• .
cL..U sembra àe 1~ auda» 1 eLa ¡¡ov ~.a
a!('•'"Je»
Walkyna - cASe¡ure a su mUJW"I,
1tl$.iOOCUaD 1 c::,upent1c1a;u.
Xile. - el/ls ce!os aet recuerdo», cEl
hiJ l perdiJo» 1 cA!;e¡oure a au mu·
jen.

Ql
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Tornem-hi que no ha
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NOTES MUNDIALS

Llegim en El Debate:

La. Líbertad aconsella:

«El J efe del Estado, en el Consejo
«La sltuacton, pues. se agrava ca·
Ht ha una mena de gent que d~:~. rua. El Gobtemo actual, con ce- de mmlStros de ayer, mostró su es-

Sous mínims per als dependents de Banca i del Comerç
al Brasil

d1stas y agrarteJS, contlnúa stendo peranza. de que el nuevo Gabmete
una. amenaza al créd1to del pals y dejase encauzada la retorma constl·
•
a tos mtereses del pueblo r epubll- tuc10nal. Acertò con ello a senalar
cano español. S1 el señor pres!deu- su verdadera rumbO: de aqu1 a poco
te del Consejo de mlntstros qUiere màs de un mes - cuarto aru versano
demostrar su amor a España y 111 de la Constltución - bastarà una
torta de tahures-si es que estds rég1men, presente cuanto antes la votactón de mayona ordmarta pura
hlStorlas pueden tenerla~s que !~ dirnlSión de su cargo para ractlltar acordar la reVlSlón del texto tonsttEl Stndíl:at brastler dels depen.Repubuca habla queorado la. !mea ast la d!soluctón de estas Cortes. de tuclonlll. El Gob1erno rec!en constltuido debe preverurse desde llhora dents de banca, amb Ja cooperació
de la mmoral!dad monarqutca, dt::.· tan tistes destmos».
Valdria la pena que el consell para ese dia. aunque luego, y a par- de .:1 uruó ae Dependents de Comerç
de el Gooterno prOVISIOnal al Uotos escoltat.
tir de él, haya de escoger el memen- de Rto Janeiro, ha establert lt:.s ba·
bterno Azana., y que e:;ta lmea vuelto de Ja. reforma atendlda la conve- ses que, segons opimó de les orgave a anudarse durante la gestlón ae
mtzac1ons smdlcals semolen mes anlencia de la polltica. nacional.>>
las derechas, a lo largo de una Sl·
proptades per a ta. detem1tnac1ó dels
t.uacwu que qu1so repre~entar el UI·
sous mlmms dels dependents de
teres de Espaila. Les hemos acusado
Banca en parL1cu1ar, 1 dels depende esplritu monàrqtuco, de pràcttl:tiS
El Liberal de Bilbao publica un dents de comerç en general. AquesHeus act com lw demostra El
<I.VteJo reg1men». de polittca klprc!aL'be
interessant ~rt·te.ze d el qua1 repr o- ta tnlClat!va smd.lcal de te rmma prm1 r al··
dida. en . .l. ptcaresca antlgua, y los
Clpalment:
dutm et seguent.
«f>ara sumar 163 votos tuvo que
hechos han vemao a darnos la ru.- computar todo lo computable. De los
1> La creactó per part del Poder
dos premlsas se deduce
estas
cOe
zón. Aun tendremos mayores prut::- 277 que tomaron parte en la votac16n _ slloglsmo perfecte _ la tercera de Executiu l''ederal d"una Com1SStO pabas.>>
para. acordar la mcu1pabtlldad de su actuación de abril de 1931 s. oc- rn.ar1a. encarregada de deteraunar el
salazar. Alonso. sólo 163 hubo para tubre de 1934. catalufla responde, sou Jllllllm, capaç de respondre, se<1BECQ UER I ANA
la conftanza mm!stenal. De un dia cumplldamente, a. sus antecedentes, gons les cond.Jclons Imperants a cada
Ho jas del àruot caldas ... »
a otro, un oajonazo de 114.
1actuando en la orbita repul.lhca.1~ re- regto ael pals, a. les necess1tats nor<De «La Naclónl)
Ayer no pasaron de una. doceoa los , cién cvnstttUlda de manera ltmpta, mats aeJ.s dependents.
d!putados que ocuparon sus escanos. irreprochable. liel al estado de uber- 1 :.!) L'obugactO per part dels paJosep Pta., etes de Maarid ~s
¿Estan o no extinguldas estas Cor- tad que. asegurando la de todos, ase- trons de tawltar wr.es les daaes nede supvsar que des de t'halt aet tes'?
guraba. la propia y al que s1empre cessanes a la Co!IUSSIO encarregada
«Patac~:~»- escriu a La Veu de CJ.·
Y del bloque, ni hablar, porque la encamino sus pasos anhelante ..te res- de deternunar els sous OU01IIl3.
talw1ya aqucsLu nota e1tcorac1au.;>. acutua de los radlca1es no està de- tauración de la. convivencia penmsu3¡ La. ttxaclo del sou rrumm se1·a t ~ J ~r a t'actuat govcrlt.
lar. y el hombre que se levanta en gons el numeuHndex general de;s
hruda, m mucho menos.
«.riem de dtr nomes que Sl uo
Prats de Motlló, el «avi» de ·•>S ca- preus, enLenent-se que 1es var1ay en la votactón de conflanza:
s'ap.v...<'n aquE'Ht:t> poque:, setmtttalanes, Macià, en desesperada ape- Clons d aquest moox ongmaran un
1~5
1:)¡ los de la Ccda son ...
nes que quedt:n de vtda a •es Corts
lación romantica de llbertad, trente ~J· uct automàtlc dels sous.
ali
Y 10s agrarios ... ... ...
ll t
35
actuals per ler una. He¡ e¡ectoral
a un Estadn españo.1 - el monà rqu 1- 4¡~ La determmaclO de les necesY los· reg!ona s as .. .
d l
de t1pus au~ja 1 equJJlbtat, es comellbera 1es. 1 sl tats COtlStderades com a constHutl·
·
70 1 co - negador de .Pr~nc1ptos
.
..
es
ica
ra
los
y
ttTACTICA CONOCIDA
tra una msensat~a 1 es trullaran <.l
re- ves de les necess!La.ts normals que
cataland,
su Republlca
_ verà u'Stea como en cuanto go- el, electes de~astrusos d'aquesta deide San
en la plnza
cién aclamada
25b 1sacrifica
TOTAL
tllernen las ltqUJerdas lo pramero que xadesa general.)>
Ja ·1me. lncorporando su pensamlento
1 11 •a 92
· lt
•
!a aron «a a s. >, · ··
harà n lr.s derechas es pedar que teUna mayorta nommal de 255 vo- v s<.~ fuena al nuevo Estado espanol
vanten la censura.n
tos. que solo suma usa en la voLac10n palpttante y prometedor, el rep~.:bli<De «Heraldo de Madrid»)
.
de confianza, en una VOtaClón de cauo.
con!lanza tan tmportante como ta 1 La alanna que susctta en tod•J couurera. CO/Ilt Illa. - celebrada. el mterccoles. no autorJza rnzón tlopUblicano el rumoo que la
.«En el numero de «La Van..guar a. nadlc para decir que tiene en el oolitlca i ba a tomar en la ult1ma
de ayer se mscrta un ai !CUlo
dí
que
posiiJle hbcdos techas,
el numero de los prec!- 1 de
Parlamento
•
L
••.
•
autónomn.
en la ¿era
se sintlera
no esas
para gobernar.
a1recwr dc aquel penodea.»<cGazteh,,

Amerlc" l.l lh'lb I Por1u .. l t.s·un trlmMtre
17 •4111 8 • u"'""' un trlmeslrl

sempre stmbla,en tot el que ¡a,
que tingui el pOder de retomar at
passat. llegiu aquests paragra¡:,
ct'un crticle que D¡Qz ¡. ernanacz
publica a El Dlluvto:
«La moraleja de esta triste llis-

~

El bloc s'està
desfent

L'única conducta

I

Poques setmanes
de vida

Q

I

l'OfENSIVA CONTRA LA CARRETERA

Arreconan t Lerroux
Soltdan~ad

l'assalariat té de poder satisfer; &questes neceSSltats comprendran,
prmc1palment:
a> Una allmentació sana., sufic1ent 1 nutritiva; b) un habitable
sa. 1 hig!ewc; cJ 1'asslsténc1a meruca; <11 el vestit, segons el cilma 1
les convemenc1es SOCials; eJ la. cuttura necessana per al compliment de
llurs tunc!Ons; !J la cultura t!sica 1
els divertiments mcllspensables.
La. satLStaccto de toLes aquestes nenecessttats normals na d'asegurar-se
als aependents 1 a toLes les persones
que tmgw al seu carrec.
La lOlC!auva smwcal determina,
tambe, la creaCió per part del Poder
t!.Xecuuu duna CoDllSSlO <1els sous
p ·r a cada reglo ael palS. Aquestes
con~J.:>.:>tvus tJnctran el deure de u,.ar anualment ei ruvell del sou aumm nec~n per a ter tront a ies
11ecessttats normals dels aeptmd.ents.
Els acordt; que prengum aquestes com~SSwns Lluuran torça de lle1. A mes,
les coauss1ons pantanes reg¡onals
tmdran et deure d·aoaptar eiS sous
muums, sempre que el numero mdex
ge:teral dels seu.s preus acus1 d uran t
·
sts mews segwts una a 1ça o ba1xa
cent.
per
cinc
d'un
aimcnys

, . I

Les dretes contra els
auto. transport•IStes

505

Les dretes de Suècia
re~ueixen els crèdits
rer a atur forçós
El projecte de llei relatiu a la. concessió de créd1ts per a. obres públiques, destinades a remetar l'atur
f rçós, que s'havia presentat el mes
t:' brJ passat, ha estat per n aprovat pel Parlament suec amb algunes
n•.xllflcacions de detall proposades
per la Comissió permanent.
En els debats, els membres del
partit conservador varen defensar la
te.:;1 que Sl per a combatre l'atur
s'emprenen obres públlques per anti• pat l'atur forçós es farà crònic.
Awb aquests ar¡;uments varen obtenir que el crèdit proposat per a les
obres públlques empreses per antiCipat, és a dir, pels treballs que normalment no s•executanen fins a una
data posterior, es reduïssin de quatre
milions 1 aug de corones que proposava. Ja. CoOUSSlO a J.500.000 corones.
Ji:s a. dir, un milió de menys per als
obrers en atur forçós.
Le: dretes d'Espanya ho fan d'altra. manera. Voten crèdits amb
comptegotes 1 després no fan els
!!Juraments. Les dretes de Catalunya
encara no amben a tant; es limiten a fer visites d'estudl per a convertir camins veïnals en carreteres.

Pot semblar a. prunera vista que
l'actitud dels governs del se¡on blenni ha anat dirigida contt.~o l'autoP grans
transport en benelici de les
ferroviàries.
companyieS
1 que
ossembla prou edem
deixem dit, ens
trat que aquesta. actitud - volem
creure trult de la Ignorància o d.e
la. inconsctenc1a. - no ataca solament els mteressos dels transportiStes, sinó l'interès general de tot el
poble. A canVi d'aJXÒ, en sortlna
d l'Es
també perjudicada la caixa e
tat, perque en red.uti-se el serve¡ de
transport per carretera quedaria. automatlcament redutda la recaptac10

dels tmpostos. ¿A qw poden aprofitar
ral y republicana tierra catalana?
doncs. unes tals disposicions?
Companys. sucesor de M~cià en la
Les conclusions que es varen prenPresidencta ue la Generalitat. ~teule
dre a l'assemblea d'autotransportisla congoja que por 1gual oprlmt a
tes del diUmenge passat a SaragosASPECTE D'INTERES GENERAL
todos los pechOs repul.llicanos, agrasa, 1 que ja hem l:omentat en rues
1 vada, màs houda por la respunsablDespres d'haver estudiat els as- agricoles i pe1x, una. disminució en au tenors. donaven un ample vot de
lidad que le l.nct.mbla como Goblcm1o
autónomo. Su sentido dc la re~ponsa- peL;Les legal ¡ moral d.el contlicte l'lhtercanvi comerctal, una. mtens1- conhança al comtte nacwnal, perbllldad le dice qae a la amenaza QUe plantejat pels governs radical-drCtlS· !iCaClÓ de l'atur lorçós COm a COnse- qUè Sl el govern pretema !l.pltcar a
tor na. al pellgro que vuelve a las 11· tes, cal temr ell compte els perjud!· qi.lenc1a de la. disminuc10 en el movi- partir de 1'1 del vment desembre, el
bertades, tiemas todavla, que corren CIS que poL ocasiOnar als mteress lS ment de transports per carretera, I decret del 29 d'agost, prengués les
el riesgo de desaparecer, qutzàs fue· generals del pais l'augment Cle tn- la possible misèria de molte~ fam!- determinacions que cregues conveHo diu Heraldo de Madrid i bé se necesario responder sumàndose a outac1o que es preten aplicar als lles que viuen de Ja. mdústria del nients, les quals foren secundades
las notas de los jefes republicanes transports per carretera, fins al punt t ransport. de moltes iamllies man- pels a.utotransport!stes de tot Espa.1w hem de creure.
«VIrtualrnente estas Cortes ya no e!>pailoles con a.lg màs que eso. En dc ter imposstble Ja seva existeuc1a. neres que no podrien vendre el pelX nya. Sl el govern persisteix en la
ex1sten, Y no exlsten sobre todo, re- In. conclencia de Companys Y sus Pero es que hi ha hagut ma¡ un go- pescat, 1 de moltes f .ul!t. de pa- seva actitud, això pot arnbar a porpetlmos. porque elias m1smas con- consejeros debió levantarse impeno- vern que hag1 pogut pensar scnosa- ges que no podrien transportar al tar un confhcte d'un~o. gravetat exsideran que, amnistiades los rebeldes sa exlgente, la. doctrina, tan sabia- ment que Ulla asnxta trtbutàna del mercat els productes massa encarits trema. Sl aquest cas arnba., volem
que els nostres lectors sap1guen a.
del 32, percibicndo sueldos los curas, m~nte sustentada màs tarde por Ji· transport per carretera augmentaria per l'impost.
L'aphcacló del decret del 29 d'a- 1 qué s 'han d 'atendre i comprenguin
destruídas las organizacíones smdl- menez de Asúa, de «la no exíglblli· en gran escala el transpot per ferrocales y de Justlcla social, desahucia.- dad de otra conducta». Por respeto a carni? Un raonament fonamentat gost reportana., fatalment, una In- que l'actttud dels autotransportlStes
El •rrC.\pnll.•at a Maarid de
1ens permetra posar de relleu la te.-tsúlcació de la. cnsi ja prou torta no es solament per a defensar llurs
La dos los arrendatanos de fincas r us- su historia y 1. su esp!r1tu.
Publicitat, diu:
JOSE AGUILAR» . manca de sentit d'una. tal supost- ~ que travessa avu1 &panya., com a interessos, sinó que, a. Ja vegada,
<<La trlSt.or del d!a. no ha estat t1cas. detemda la Reforme. agraria Y
conseqi.lènc1a <..e la desencertada ac- salvem l'interès general de tot el
c1o.
í' l.l.:.tacle perque la poltttca llrmdes la tnstrucción publica, etc., etc.; reatuacló dels governs dretlstes, i a la poble, ja prou cast1gat pels desenque
lloc,
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ccESTAMt>A
ARCS, li dmtre 604.516 qllllome1res quadrats qual es troba. tambe arrosse¡¡-ada Ca- certs governamentals del segon
senyor Lerroux va dinal al Rltz que hacer.>>
- Al que tanto amó ... ))
bienni.
que te !;!;Spanya. hi ha solament 16 talunya,
acompanyat. del conseller d Econo<De «Polltica»)
nul quilòmetres d.e ferrocarrU, 1 40
mi~ de la. Generalitat. senyor Sedó,
1 mu quilòmetres de carretera. AquesNOTéS POLITIOUl:S
1 d'alguns altres radlca,s catalans
' tes dades per st soles demostren ja
.
q :. es troben actualmetlt a Madnd.
Un mibng de la C. N. T . - «So- a bastament la completa. 1mpossibt·
Otdel
transcurs
el
en
que
sembla
1
Udarltat Obrera» diu en un solt que, lttat que els 16.000 quilòmetres de
•.
.
.
per tal d'exposar davant la classe tre- .
i nar es va parlar llargament de Ja
ballador?. la situació perquè passa 1errocarnl assegurm per Sl so1s 1 msituactó que iB. dei\úncia del senyt•r
Espanya. s'ha. decidit celebrar un ml- Lercanvi de productes entre els dtSLrauss ha creat al senyor P1ch I
tlng d'afirmació smdicallsta. a la tcrents pobles de la perúnsula. Hom
Pon. El senyor Sedó, una vegada a·
plaça de braus Monumental. Més ja sap que són en gran nombre els
cabat el dinar, va mam1estar a. l!ll
endavant, afegeix, es donaran mes pobles que es trobaven mcomurucats
LA CAMPANYA PRO UNIVERSITAT AUTONOMA
penodtsta que el senyor Lerrtux haI de la. resta del món 1 que avu1, graSON O NO SON PERME· detalls.
VIa dtt que la «jefatura» del parut
Partit Republicà. Democràt~c Fe- etes a. les carreteres, s 'han posat en
SES LES AGENC IES PAR•
rad1cal de Catalunya ha de segutr
TICULARS DE COL·LOCA· deral. - Rebem una. nota. daquest contacte amb el comerç, han pogut
ostentant-la el senyor P1ch 1 Pon,
A conseqüència de la campanya
partit en la qual es dlu que està resEn començar aquest nou curs, els
tablert de la. seva malaltia el senyor orgamtzar una sort.tda a 1s seus pro- iniciada per tal d'assolir la. normaClONS?
e1 qual no trigara a temr ocas1ó
de la Umverslt.at Autònoma. estudiants temen que aquest estat
litzacíó
riseva
la.
crelXent
anat
ha.
1
ductes
relnes
qual
el
Corbella,
FranceSl.
la.
a
presentaren
es
mat1
Ahir al
de demostrar la manca de tonament
Prefectura de Policia diverses pet- tegra a les seves tasques preslden- quesa. Tot atxo per mttja dels ser- de Bar::elona, la F. N. E. c. na. adre- perduri mdeUnidament, I que causi
u., les mculpacwns que en relació
que ha vien anat a una. agen- clals. També es diu que ha estat no- velS de transports que s han ana~ çat el següent comunicat als parla- en conseqllencta l'anorreament de la.
sones
li
l'c<Straperlo,>
amb l'assumpte de
Uruversttat de Catalunya.
cia de coHocaclons del carrer de Pe- menat secretari politic el senyor L. creant al darrera. de la. construccto mentarw catalans:
Per aJXó els estudtants no es rehan estat fetes. 1!:1 sen~or Lerroux lai, i en estendre la. solilcltud els Torres , Vidal.
de carreteres, amb la formacto de l Distmgit senyor:
oE L CALENDARIO
a. aquest estat de coses, 1 el
signen
e~ veu que dona garant1e:> de la ll'l·
d'octubre
29
del
data
en
ReUllida
smdlcats
de
constltuc1ó
1
es
company
docuels
tots
dtposltar
a
obligaren
1
d'octubre del 1935 acorden portar
29
es•
año
- ¿No les parece ~UQ este
nocencia <1E:l senyor Plch; en el dar- ments. AlXò els féu sospitar i deagr!coles, cooperat1ves rurals, o com- del 1935 la Cambra de la F': N. E, C. a terme Immediatament una «Camtoy màs de actwaiJdad que los otros? rer dels casos, ambdós creuran tal
prant un camió sunples .ParticUlars ¡ ~::S?~~~~~óq~; c~~P=~a~~~ls~~ panya pro Uruvers!tàna».
<De «El Dtluvlo»J
vegada que la. pol!uca l l'admmts- nunciareu el cas al cap superior.
S'han dlrlglt telegrames al Presique nan trobat a!xt autJa de VIda tud!ants uruversltarlSJ, acordà adreEl propietari de l'esmentada agèn·
tracló sòn com una mena. de grandent de la Republica, al PreSldent
catalatJS,
parlamentans
als
çar-se
transpor-1
families,
llurs
1
ells
a
per
es
i
Prefectura,
la
a
cridat
fou
cis
dis «Sttape:lo» en el qual alguna comprovà que els çtocuments no eren
Mlmstres, al mlmstre
tant a la vegada. productes del camp després de constatar que res no s'ha del Cor.sell dePública
1 al coaussari
d'lnstrucctó
vegada ca1 perdre-hi.>)
que d altra. manera no s'ha.unen po- aconseguit fins ara, a desgrat d'ha- gener~:l d'Ensenyament per tal d'inamb cap finalitat delictiva,
retinguts
Ho trobem molt bé. El senyor per la qual cosa. !ou posat en lllberver començat el curs a.cade!Dlc, per teressar la solució del nostre problegut posar en cuculacló.
Pic serà un digne representant del tat.
D'altra banda hi ha serveis que de I a. soluc10nar l'estat transí ton de la ma uruvers1tar1.
partit radical.
Presenciàrem ahir ...n fet en w1 cap de les maneres no els pot arn- nostra Universitat, 1 a. aquest objecte
nosaltres
Els estudiants, però. necessiten del
I Fins aci molt bé. Però
el que seguetx:
· e1 terrocarrl·1• a 1menys tal exposa
' d' Ulla f orma bar a fer
¡em
'
Autònoma de Bar- concurs de tots els parlan1entaris caLa Universitat
preguntem: Qwn cas f an 1es auto- tramvia que detal
ntats d'una. dtsposlció del Govern abreujada. Un passatger donà al co- com estan fets act~alment els tra- celona te una forma de govern reco- talans, , concretament de vós, pers'obtmgw del Govern de la Reque prohibeix les agencies particu- brador una moneda. d'una pesseta çats. ¿Es que s1 s arnba. a unpos- neguda per la coustituc1ó 1 l'Esta- què
publlca w1a sOiuclo concreta del greu
1 1er tal de pagar els 15 céntuns un- I sibilitar el servei d autoLransports hi tut. de catalunya, que li es própta.
lars de coHocac!ons?
problem~:~. uruverSltart català.
A cau~a. d'uns fets pol1t1cs dolort del trajecte. El cobrador, amb haura manera de suostttUJ.r amb el
Es per alXó que us adrecem aquest
UNA DETENCIO QUE A• po
0 ta tranqull:litat u prengué la. mo- terrocarru el servet de camions per rosos catgué, ja. fa un any •. la Uru- escnt reclamant una mtervencló acque
traOSlt?n
règun
un
en
versltat
Costa
la.
desde
peix
de
transport
al
d'ucap
al
CLAREI X UN ALTRE A1 ens dtu l'eaitorialista de Pottva en aquesta questló Vital per a
1 .li lllur eÍ biUlet·
uDIFUNTOSn
la deix<). en una SituaCió d abandó Cat.al.unya.
va a Barcelona• poseru per exem- permanent
u
neda
F ER
llt1ca ·.
rec1amar ' e1 passat ger .ura
en
estona
na
·
<De «La Libertadlt)
La. policia detingué un indi'?du, el caDVl ll donà un alt.re paper; a- ple? Posem aquest cas com un dels
«Lo cterto es que Jas elecclone.s
Us saludem atentament.»
consutuyen un anuelo unamme, c!X- fitxat com a ttmador des de 1 any uest era una. mena de «Vall per a mes palpables a Catalunya, però en
NOTICIARI
cepto para 10S tracasaaos del Po- 1909, que es dtu Jo::.ep Gaspar Ro- ~ar a cercar a les oficines de la podriem Citar a centenars.
. .
.
.
Al mercat de Burgos es vénen
1Com any¡.a els 85 céntuns que li sodesenvoluparà el tema «L'arma quider Hasta Romanoncs cun.,ldera so- sell.
Institut l\ledtco-.f armaceubc. - auca 1 la producclo de colorants».
Pn de la. pesseta que ha via do- 1a.ntracttes de la conca de CerveraQuan va. ésser detin¡ut, mani!eslUCión const • vadoiS la. apelactón l>l
Radio i Electrologia de Catalunya.
la
celebrar
va
~orporactó
Aquesta
apessetes;
75
de
preu
al
Guardo
.,ullag10. }:;:,to acusa el estado cie ta que el pollcta que tenia la. seva bra.ve 1 brador no tema. xavalla.
Indignat no volia. quests carbons transportats pel fer- ¡ seva anunctada sesstó c¡entllica ordt- - La. Societat de Radlologia 1 Eleclas Uamadas cn1ses ae ordre de detenció s'hav~a compro- nat. E co
de
;spmtu
d
nana, en la qual el doctor Francesc trologia de Catalunsa celebrarà sesdr •
'
•
El pasatger,
11 mitjançant
1 t
con spanto eó no
uell a er l n'cxhibi dos més a!e- rocarril no podnen ven ... s a menys d'A. Bt:rgòs-f<Jbalta de::.envolupa el sió cientlfica el proper dia 8 de noranqu
~ t m ès a. d e1xar-o
e
' or en, que ven
P P li era POSSible anar a de 120 pessetes, pulX que mentre la I tema «Ei Mecamsme de les lntoxt- vembre a dos quarts de vwt de la
lla., dercchas a.anentan la r-.obeldu el lliuraJnent de 200 pessetes, que 11 aq
gmt que n~ers· rimer er ue les dlstanc1a per carretera entre Bur- ' cac!Ons per Gasos TòXICS>>. En aquest tarda, al Saló de l'AcademJa., V1a
., ...c1al con su polittca dlSparatu.aJ. feu el seu advocat.
1 y su ausenc1a tolal de e:.l:r upulos Y
Segons les nostres noticie~, la po- recollir ~s <i _: ~e 9 a 1 ~e 3 a gos 1 el lloc d 'ortgen és de 120 qu1- debaL va prendre part el doctor Jesus LaJ.etana al, primer <Casal del Met1de dotes de Gob1erno. Cuando la.s licta ha. pogut escatir que llndiv1du hores In ca e~teixes ue ell té ocu- lometres, per via. ferrada es de 250 Maria. Belltdo 1 Gollertchs. El confe- ge¡, en la qual el doctor J. M. Vi1
c1asL5 cvnscrvado1as del pa~ hacen que cobrà les 200 pessetes no era tal 7 -:__són ~ l~a. ue qtreball.a. 1 se- quilOmetres. 1 ctt.ant casos aoo ar- renc1a.nt fou ~olt. felic1tat per tan laseca 1 Sabater, presentarà la segllent comurucac!ó: «Colesc1stogra1ta.
brarà
valuo:;a com~cactó.
qll Viu a Sant An rlbarlem a. omplir el d!arL
oa1ance <1c la ob•a rea.lZ.ada en dos pollc1a, smó un tlmador que es ta rad .. e. lof
pel mètode de Sanstron».
1
dill~~~ oral
Fins ara. hem esmentat casos on cl;;tul::~dl~rà~~t d~~à.
aüo:; de po•lt.ca reacctonana, ven passar per advoca~ i ~Ucla 1 es de- ¡on q~e t:~al¡:eae Sant Mart!, pe;
ccLiuila per la lida d'Atenew,, docel
qual
la
en
nit,
la
de
deu
les
ferrocarrils,
de
llnles
ha
hi
encara
de:s
oficmes
les
a.
b
dreu
que mngun prootenta ha s1do arre- dtca a aquesta mena. d afers.
El propvment dimarts tmdrà lloc
ro 1 ¿on no h1 ha altre mitJa de 1 tor Mart i Garriga i Roca desen vol u- una conferéncta. a l'Ateneu Enclcloanar a co r~ Ronda de Sant All·
g.ado para las masa~ POPLt.ares, que j Be'l cerca activament.
ctACCION CIUDADANA», TramVles ~ de tramvies el ma- :mumcac10 que la carretera? Re- para el ~ema «.Metroràg¡es de la. pédíc Sempre Avant, a càrrec del
nan suindo en su carue, en sus ucordem-nos que a t;atalunya mateix t>1enl'pàUSJa-..
b
ton1 ll cos . ad
ENCARA
Oeit~de., t:n su traOaJo las conse~u pres~dent David Bover, el qual
oTENO RIO POLITICO
CONFERENCIES
dissertara sobre la cLlU1ta per la.
La. pollc1a. detmgué, a causa d'u- I teix que haVl~ r~~d~~r. r l'all.udlt terum regtons extenses 1 r1ques comcucuc:as Cie una política de tango,
Dor> .Iuan. - ¿Muart•l yo?
v1da de l'Atenelllt.
letament desprove.tdes de vtes ferpe
Les raons exp
na denuncta, M.anuel RU1z Garcia.,
sangre, là¡;nmas ~ eurona.
El comendador .,ueblo. - El d trauLa musa catalanao>. - Demà, dl.o qne se trude en d1solvcr que tenia una piStola sense el cor- 1passatger són per a tenir-I~~ en Pades ¿Què tora de les altes comarlulo o te mato a la puarta d11 tu lasTodo
cortes es carga al:.JDlUlada tn responent pernus. La detenció que- compte 1 enca.ra. més la soluclo que r~es · lletdatanes _ seu d'UrgeU, lluus. .4 Wl quart de vu1t de la tarda,
:asa.ll
CURSETS
~all d 'Aran. Allarras, seròs, Alma- donara. ~~~ conterenc1a el comte de
.
el 1.zqU1erd1smo oc las pròxlmas. A da, pero, sense electe perquè el tal ¡ .:11 donà.
<De «El Soll)
Geografia Econòmica a la ProtecAquests «Vals» haurien d ésser ac- 1tret _ les terres guonin~:s d'Olot 3. ?~~ll,V~l:~~U:~~u ~; ~~~~
nosotros no nos tmpaciema la es-¡ Ruiz es d'cAcctón C1udadana1.
DETENCIONS ! ceptats per tots els cobradors de Banyoles l r'lgueres, l tantes altres ns..~a, el oua! dissertarà sobre eLa ~~~ -;o~ed~ ~u:g~sd~e ~e~r~
p~:ra, puest.o que el d esenlace lo l<·
fia Econòmica», corresponent als Esnemos desconlado. Pcro el clamor ! Han estat detinguts per la brtga- tramVles en el seu unport 1 ells _ls que dlnUe matet.x àe les comarques musa catàlana».
~ c~mpan~a de l'Associacio Uni- tudis U:liverstums Catalans, que prode la mayor1a de los españolcs ~~ c..:t. d'investtgaclo cr1mtna1 Josep pocinen lliurar en liqwdar la sev~ 1de 1arragona 1 ad.huc de Barcelona,
deblera unpres10nar a los re.•¡xmsu.- I Gonzàlez carlln, Francesc Jlmeno recaptactó ruana.. Alxo evnana mol 1 Sl els lmpo.stos arnoaven a ter pro- H'rstlarr:" Obrera. - Aquesta entJtat tessa el senyor Pau V1la.
Les classes es donaran a la Faculbles de que C:>ta Camara sobreVt\a ' Rodriguez, Pere Ramon Alon~oo ¡ 1 tes mo:.esties al pubhc que ja fa prou t hlOtliU el transport per carretera? acaba a orgatutza~ un cicle de conleD'alLra banda, creiem que la tasca rem:t~s f!- les barnades obreres de la tat de Filosofia 1 Lletres, aula nua su propto. tracaso y amenace con Trílon Florenc~a de la Paz, tots ell6 de pagar unes tartfcs elevadls:;lmes
ordlal de tots els governants en nostra Cll.ll.at a càrrec de prest1g1osos mero nou .
sense protestar.
erlmrse e.• unlco Juez de sus cU1pas.1 de mal Viure
Estètica I Preceptiva. - El vinent
pro 1eSSòr.s
pr1m
araul
yi té 1
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.,.
a un quart de vwt de la
Entr~; eis confert.>nciants hi !lguren dlmarts
els moments presents en que la.. vla.
a P
se'ls aplicarà la llei de gandUls. La Compan a
da es prou CllllCll per a tots, na des- els doctors Serra Hunter, Bosc Gun- tarda, ~rà Inaugurat el curset d'Es·
UN FALS POLICIA
ser el procurar 110 ele\iar d cost de pera, Joaqmm I Josep Xlrau, Car- tettra • Perceptiva que serà explicat
!:::::>IU\tA(; I lNTJ:;l:;JINS
I Denunciat per Lluts C1v1ç de Cara la. Societat de CUltura Líteràna
la VIda L'apltcaclo de les tante.; que rton 1 <.;er..-era.
ALI:IUMtNU
Ul!\~t;l ¡ ::)
t-es "a ésser detm10ut Bonaventura
L'ann.t qu1mlra I la producrlo dels <Duran 1 Bas. 8 pr!nctpalJ . La prid'un!\ ~anera com..,:etament tHegal
I
1!.1(.
11\o~t\Nl :IA
t-<IA
passa.r
lent-se
que
acusat
Cardona,
I
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r el decret del ~J a 'agost <·olorant;;. - U1marts. dJa ;,, a l'A;..)o- mera lltçO comprend.ra els segilt.>nts
. .
.
.
per policia, 11 teu lliUrar 200 pe~
elació d Engmyer:; .industnals <V1a temes: I I Objecte de I Bstèttca; me• •
Gira ¡ arranJa vesllts 1 \iOl tmpvsa •
CARRER LLU RIA, 62
;..es, amenaçant-lo que de po fer-ho
9 lr passat als auwtran,.--portlSte.s, tmana Uuetann 39), a un quart de vwt todes. meta1ls1c, psicològ¡c, etc.; 2)
T afal
la tarda douarà una conferencia ~·art; e· Joc 1 l'art; el proces estede
e~lcaun
consequencm
tat.al
a
com
.,
'
gar,
,
r
ab.ncs.
el detindria.
•entre (;ot~U ae • :eut 1 ~o
pnmera. Telefon 256091 rm1enL del cost de la. vida, prmct- publica l'enginyer mdustnal senyor ttc; la «einfillllung», la contemplaHa Ingressat
1:),\._,,,_ •• U!'of ~22
de J ustlcl.a.&la calabossos del i
¡__ _ _ __ ;.__ _ _ _ _ ___. Pa!au
palment en el referent. a product.ee Jaume Martorell 1 Portas. el qual : ció, la creació art!st!ca, etc.
\1.\ .\ ~u n Cda~am aeJ Mt:r«.:aLI

dlco.
«Uaz¡el» t.icne una preoct~paCIÓ!l
obsestonante · la ~e. dar COI~CJOS a
las derechas ~ a las IZQUieldas para
qut. gobtern.a con paz, tranqutltdad
·Y ouenos ahmentos. .
D1ce que ~1 rad1ca.1smo era un
estorbo para la. concord1a entr~ derecc LO S INFIELES DIFUNTOS
Los muertos. - ¿Qulén es el guapo cnas e lzqUJerd:>.~ porque Se tnterpoma entre elias.
que so atreve a tevantl'.rnos'l ,>
Véase lo q..1e son las cosas: «La
<De «El Liberal»>
Vanguard1a,,, penOdiCO de onentactón temptada, prenere Azaüa 1\
Lerroux.
Las cosas estàn pe,·feciamt.>nte elaras para t.odo el mundo, mc.tJSO para Lerroux, jete de un parttdo fanI tasma desde que gobicrna.))

votactOnes tan exlguas lo único
que acreditan es lo que por notono
no necesitaba demostrac 1ón: que el
bloque despucs de la. ültJma crlsis,
està aÜn màs extlngwdo que en las
~
t '
an enore~... »
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La repressió d Astúries.., la polntica del

Govern i el paper de Gil Robles
UN GRAN DISCURS PARLAMENTARI DE GORDON ORDAX
•

(Textos mtegres del «Diario de Sesiones».)

el esp1rltu de un catohco para tmpul·
sarle a ser perJuro. Os reis porqu~
sols menos católlco que yo. No se podra negar m uno m otro necho. que
el señor Gli Robles na hecho este juramento, segun su prop1a contes1ón.
y que el señor Gtl Robles no Ja ha
cumplldo. Y dtgo yo. ¿Què iuerza
enorme tlene que nnber operada sobri! el esplritu de su señor!a para llevarle a eso?
L 'home providencial
La fuerza que na opt!rado es, a nu
ju!CIO, esta: su seft'lna ¡;e cree el
hombre prOVIdencial. para restablecer
en Espana. un sent1do rellg10so esta·
tal; a eso lo sacnflca todo, absolutamente ~o. Y para eso ha reuuzallo su senor1a, que tanto nabla de
maniobras de los dt>mas, esta tnste y
d_olorosa maruobra_ de expulsar ctel
Gob1erno de Espana al nombre que
le concectio carta de beligeranc1a en
la Republlca para que nictera dentro
de ella lo que esta hactendo, a Cienc1a Y pactenc1a de qulcnes, pudiendo,
no se lo unp1den.

I

antena

::.1 processament con.

L-Legim a La Noche que et ~e
nyor Pic i Pon dilluns, a tes dot:~:e del matt, anirà a t• AJuntament
1 a ta una a ta Generalitat. Encara que la not1cia sigui ctonaaa
amb aquella naturalitat cat etes.
tacar d'ella ta preciszó cte tes Ito.
res e1t q•'é s•etectuaran aquelles
visites de comiat.
Fins a nosaltres arriba ta nottcia
que el dilluns es tracta de ter (L
l'AJuntament una mena de mlting o demostracw d'«lwmena11:1»
al dimitit senyor Pic. S'han cursut
ordres i tots els radicals que treballen a ta casa acud1ran, espontàniament, a demostrar, tranquillament, la w¡usticia que tes Corts
de la Repliblica han comès amb
et «cau..t.illito» local. A.ixt, almenys,
ens ho d1uen.
lli ha moltes maneres de mostrar t'agraiment al partit, la que
s'ha -scollit -si r!!sulta cert et
que se'ns diu- es completament
inacceptable.

Ens plau . transcriUre a continua.- RRA: Ei que coincide; uno de los Sé por qué se rfen sus señonas. No una sus votos a los mlos para pe;lo els prmc1pals tragments del mag- que comciden:
creo que me cons1deré1s men~ capa- ¡ ctir el lnmectiato nombranuent.o no
n!tic ctiscurs pronunciat en la se~Sló
El señor UORDON ORDAS; Pues c1tado para ocupar el Poder que cua!- de w1a Slno de vanas IJomtstone•
parlamentària de d~mecres passat, el pertódtco que comc1de cou S. t:>. qwera ae los mllllStros que se s1en- tRumors¡, porque nay que actua;
pel ctiputat senyor Felix Gordon Or- me dectico una sene de IDJurtas con tan en el banco azul. tRumors.J T.m- en muchos Sltlos <Mes rumor:;¡,
dax.
motivo de la publlcactón de filS es- go una vlda pohttca muy amplla que y. si qmeren una es 10 ffilSmo una
Mereix que les esquerres republl- cr1tos acusatonos. Yo, desde el pn- comenzo en la mfanc1a para tener Com1s1on parlamtmt.arla
'
canes cone!?ium en tot el seu aoast mer mome_nto, mtente contestar. Ah! una autondad, y, pese a los tàctles
1 stgmftcac!O les paraules del ctiput.at · pero el nurustro de la Gobernac10n,, numon. mos a que es tan aflc 10nado
J •.
de «Umon Republicana», que trans· que lo era el republ!canísuno sefior el seilo. Gil Roblrs, tambtén algun
.
usbcla!
cnv1m amb tant mes gmg quan, ta Vaquera no perm1t16 que yo con- conoc1m1ento del Derecno polit 1co. se- rEl ~nor GORDON ORDAS: t>opocs dier;; censuràvem JUStament el testara y se daba el caso smgular, guramcnte mr,yor que el que ttene lt.lca Y JUSt1c1a, stmplcmente JUStlque cre!em -i no rect1nquem-, po- analogo al que rec1entemente he te-, su senona de la Cna caballar. (Ria- Cia. Y ante e..a. CoffilSlón parlamenL'antir epública
SIClÓ eqmvocada de Gordon Ordas rudo con el acLual muustro de la lles.>
tana se uemostrt.ra la veraau, no
a. I'Assemb.lea del seu Partit.
üooernac10n,
ae
que
«M Debate», coy esto me lleva de la mano a solo de: 1o:; n~;cuos aenunc1aaos por
Su pretcnde
señona essula antlrrepublica; lo
1 dl t
que
seflona eotablccer I
Heus ac1 les paraules de
pu at mo ahora el m1rustro, contestarà a anW1c1ar a su senona y al selior Pre- nu • srno_o~ o.ros mucnos.
en España no es una moailtcac!On lle
per Leon:
unas cosas mlas que no ve mas que s1deme del Consejo de mlntstros una 1 El senoi liti koo1es na quenao
No se'l va deixar par- la. censura, porque no Jas dejan pu- mterpelación sobre el traspaso bajo presentarme, desde el banco azul tono conservador , como 10 pretenae,
blicar Y tuvo que nacer una apela- los ausptCIOS de la Ley de Rest~JCclo- -no es nuevo, JO hlZO t!lrull èu el !-Or eJemplo, el seilor Maura. en la
lar
Clon a la dlgmaad Y a nu de¡·echo nes, de la Cria caballal del numste- senot· . l:"Ortela Vallau~;.res, Y ae eso marcha ae la Repuohca; Jo que pre·
Dec1a, señores ctiputados, que, cuan- en la Repubuca para que se me per- no de Agncultura al mmJ.SterlO de la nao1a1e cuando aesarrulle La wte1·- tende su senorla es que no e>US\.a
l./órgan dels dictaminats de :a
Jo recogi esa m1ormca16n, sollctte m1t1era no contestat a las mJunas Guerra.
pelawon qut! Lcngo pewua sobre m1 Republlca, porque la ttepubllca 110
calç t et ciment. dels passos a nidel seilor presideme ae1 Consejo de Y a las calunuuas de «hl Deoate»,
Un señor D!PUTADO: ¡Ahi !e ~ltuacton personal, - como Ull nom- puue ser un nombre, srno un conteveu, de t'impost subre ta cervesa
mlrustros Ulla mterpretacJón sobre SillO s1mp1emente aecll' a la opuuon duele! <Rumors.)
ore que va pr~wcanao 1a revuJuc1on mdo, Y no nay mas Repuohca que
etc. (aquest etc. vat tot un Peru! j
aquelles hechos. En prop1a mano le pullllca que yo no contestaba aqueiJo
por la calle. l'lO, senor Ull t~.oo 1 es la nuestra; nada mas.
entregue nu petlc1on escr1ta. El se-- pvrque n~ se me penruua contestar. . ... ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ... ··· ute cuntti.l.lue con su senona. bU se-:
parta ae cavardies 1 vatenttes.
ñor Lerroux, pres1c1eme a la sazon,
!:.1 selior RUDR1liUJ!;Z. JUH.AIJO:
Fa un any ¡ nvr1u '>~ que prewco iB revo1UCIOil en
Si aquests de Et Correo ens vot..
"El que no és laic
me contestó que esperaba recll)ll' una Y en uempos de Azaila, ¿se permlLo · ·
la calle.
no és republicà"
guessin J. ; UlL Javor de ¡.;r anar et
mform...Ciòn completa soore lo ae t1a contes~ar·
. tmtco que deseana, ya para
lm :.enor l.HPUTADo· Pet·o ·que
redactor àel «J.Jonde pasO Va. ia
AsturiaS y promet!O concederme la
·
termmar, Y se que este dese<;> no se revu1 uc.ont lUrullS run 1 ~ 1.. ) • G
Un monarquteo tuc
el señor
·
d
vera
sat!stecno,
es
que
el
senor
miEl
'·U
,,
noclle del fi de Octubre't» a interSàm:t.
H.odnguez
qwen
CUJo
aqw,
I
Unes d ecIaraciOns e 1 lllStro de la Uuerra tuvtera l b
interpe acl6n pocas seslOnes despues.
senor '-' ~lJUi" VL\.uAo: :to trayendolo de labtos tan autonzaaos
viuar ll «llieja guarctia», hi hauria
Yo habia sollcltado explanar, con
ministre de Governa- dad de d.ecume por que al ~'lo a{t; ~e Jo voy a decu. lvOlltlllueu o::IS ru- como los de Jaures, esta verdaa lll·
material per a riure tota ta vida.
caràcter de urgencla, CUcha mterpe.,
estar pedida la mterpelac!ón sobre la nors:> r'ero, senotes wpu~aaos, c.es mcusa: «El que no es la!co no es re,.
la e i 6 u . Antlrreglameutanamente,
~~ouRDON ORDAS. E repre~tór> en AsLul'ias le ha entrado qq~~ j~e nometenegs•coucc·an"ee~oconntl mlunu ll•'-"a publlcano» u<.umores¡, porque lo que
Don Pere és a<n. Els nostres ucapuesto que la Camara no opmo so_,¡ señor '-'
. n de repente anora la pr¡sa de que se
e re.:.peto caractenza la H.epubllca, subst.anchilbre nu petlc16n, se me nego la ur- tiempos de Azu.ila hab1a Wla llber-, celebre y nada mas
tatamstes a seques)) que tan ua
que yo ebCUcno a tos u~:wast Ge-ur mente, es preCJsamente el es~ableclgencta; pero, transcurndo el plazo tad absoluta ae Prensa. (Urans ru·
·
1 que no se me na de ~cuc!lal a mn mieuto del lalClsmo en el Estado, Ja
poc a POC» curen del retraspas
de un mes_ que señala el Reglamen- mor:>J. Exactamente lo nusmo me .............................. ··· "' ... ¿~o¿ue derecno 11ay para la lllterrup- l!IJ!lrtaa ae1 l:!;stado cerca de la lglecte tes t...'ontnbucwns, ho haurien
to, y el senor prestdente del ConseJo acaba de ocw·ru· con el senor De I
R
'f . , 1 c1on SlS~emauca, sm argumeutos que sta. est,a.blecer la verdadera sobera.- ct'aprojitar
per a soZ.Zicitar de t'«i/.de mtrustros,. a qwen nabla re1Le- Pablo Bianco. S.! autor1za la cele- 1
•
ech 1cac1o puedan ser tundamenta1es, Slno sun- ma naciOnal, que de otra manera no
lustnss¡m amic» que se'ls dont
rado por escnto la petiCió~, lo mis- brac16n ae un mitin en que voy a
El senor GORDON ORDAS: Una plemente por el aus1a. de moLL1hcan extste.
aquest servei.
mo que de pal~?-bra a l senor pres1- mtervenil la pnmera vez al cabo nueva prucba de sus arroganc1as ver- 'i o p¡clo a la pres1denc1a que me arnEl seilor MAURA <don a onorio).
dente de la Camara, no . volv16 _a de cua tro meses, en León, en la ca- bales acaua de darnos el se!lor Gll pare en nu derecho.
Allunyat det Ministeri En MarMl mas sentido pesame padre CJafo·
contestarme. Fue mutll ml e~ peno p1tal dc la provmc1a, · por donde soy Ru~le>s. qu1en dtalecucamente es lo
.
1
'
·
raco, ¿Quina excusa tenen els nos.
para explanar la mterpelac10n. Y dtpmado y ese m1tm, sm que se m~smo en el banco azul que en los
La resistència
1
El
il1 d 1 R •
tres lligaires?
c;:omo nu concte~cla me lo aconse- haya explicada por que, se suspen- bancos de la oposición màs rabiosa
li .
.
a es
. per
e a
epu•••
JaSe, dmg1 al senor pres1dente de la dc; me re:;¡gno, vengo a MadrJd, y
~ts, predicada per
bhca
Quan tes penyes que Costa 1
Repubhca un escnto, que S?Stengo nu sorpresa es enorme al leer unas
Gil Robles
El señor GORDON ORDAS: y este
Deu te llogades s'assabentaren de
hoy como el dla que lo escr1bL
decl~rac1ones. del senor mlDl~tro de
EI señor uUR.DüN ORDAS· Su es el enorme pe!¡gro que en este mola imparcialitat amb què es vot
No SE" me deJ~ !la~lnr en . el . Par- la Gobernac1on, contestando sm au.::11oria, seilor Gll Robles se · a
mento ~iene la H.epubllca. Race \a
proveir el càrrec de 25.000 pesselamento Y consoltmp_o el Gob1erno da a una .Protesta hecha por alguneses enteros por E:; aÍia
fea~ mucho t1empo, sefior CJ1l RaoLes dr::J de. octubre de 19;!4....
tes, totes es deixaven endur-àdhuc
1n~s penòd1cos ace rea de la suspen·
.:;.nuo esta doctrma:
resisl!n.:la he seguido siempre muy de cerca Ja
.
scnor H.Ull. ALOl\SO _pronWl- ston de este acto, en las que dtce
.._¡ curupillruento de las le es&ctuación de su señona- en plena
sense et corresponent permts ae
Cl~alabras que ~o se perc1ben.
1 tranqUilamente que no es c1erto que
.u seúoua consideraba mjultas ~~: cx1~tenc1a de los Gob1ern'os del sel'a?~o- de la més pregona sen. mo YO no poa;~ vtr llillguna so- se haya suspenctido nmgtm acto,
.as cons1deraba su seúor a
'e:;to ñor Azaña, advertl publlcamente y
sactó:
hdart.daà. con la camara C:espues de que tod<X> estan autorizados,. y que
es para m 1 t.an revoluc1o;ari~ como puolicado està, que el un1co pell«¡Després, si surt nomenat F. x.
la eX!stencu1. de aquel <;;ab¡nete, com- unicamente _se han suspendtdo los
salli' con las armas
gro que hab!a para la Reput>l!ca era
1
prendi que nada tema que hacer que susped1eron sus organizado111 calle <Rumors > par~n m~ o~r0 ~ 1 a su sefi.or1a. A ml no me 1mportx:.A:>an
~~~tc:n cgolabora;lón,d s{q~e~l;l fuese res. De mi puño y letra, porque era
lentamente un régimen. po~que pal~ nada, desde del punto de vista de
•
n 1a o ra e
o 1erno.
u~1S: hora avanzada de la _noche.
mi, seuo:es, lo que forma un ais la ef1CaC1a, entiendase bien, las pro- señoria es que le prestan muy buen
escub1 cmco cartas a !os penòdJcos
es la justicia, y, por ¡0 tanto,p su pagandas romanucas sobre a!loran- Jue_go sus peones para provocar nu
Dos fets repubucanos de la man~na, en gue
traducc16n en Jeyes, y la ley para Wl :ras de cosas que se fueron para no f~lt1ga flstca, porque esta interrupPasó el tiempo e intenté reallzar n~ d1go màs !J,Ue esto. «El senor
polltico responsable es la COScl. mas \'Olver màs, de los elementos monàr- C16n constante, que no me permite
en España una campanúa mtensa, ya mtrust~o de la Go~ernac16n dice que
, "spetable que eXlste, està P'>r encl- quiCoS. lRumores. EL PRES !DENTE ha biar ...
que aqul. en el Purlamento, se me no se suspenden mas a~tos Que aquema de todo, incluso del réglmen, m- reclama orden.) Lo que me imporU . t
li . ,
negabar. los derechos de ctiputado llos que h an suspend"do sus or~acluso de todas las mstituc!Ones por- taba... .
E1 na m erpe acJo
para ejercerlos dentro de este sa- m~a~ores. A las palabras del senor
qae la ~Y es la carta de garantla
El senor mmistro de la GUERRA:
senor <;JORD_ON ORDAS: Este
lón cou varias finalidades. Ademàs ministro de la qobernactón yo conc;ue tienen los cmdadanos ara su Pero, ¿acepta o no, su señoria, venir GOblerno, s,enor Gil Robles, no es tode.! aspecto constructtvo Y progra- t~sto .:on l a copta d el stgul~nte of¡.
relación mut.ua. Y el selior ~ll Ro- a CUscutir lo de Asturias'/
d_~via un Goblerno; le falta la votamaUco, yo llevé a rm campaña dos CIO: «Goblerno CIVIl de Leon, etc.»
b'es no ha h echo un ctiscurso smo
El señor GORDON ORDAS: Yo C1 n de conf¡anza ~e la Camara.
cosas: la inmoralidad admlDistrati- Es todo lo .9ue yo ~we~o publicar
muchos discursos, una campaña' cons- contesto cuando me parece a ml, no 1 Cuando ese Gobtern~. sea un Gova óe que se ha enterado el señor en los penodicos. 1.Ah! • pero _la
tante de rebeid!a contra la !e . la cuando qUiera su señoría. <Rumors.> ¡ blerno Y en su actuac10n pueda yo
Gil Robles cuando 1e convenia des- C~nsura no lo perm1te. Y . ~1 senor
~~Y que él llama ba inJUSta; per~ 'que 81 cree QU:e està jugando con un doc- ~er que es Wl Gob1erno estable, tenplazar ai se!lor Lerroux del banco m~stro ~e la Gobernacwn COll·
cstaba votaàa por una m ayol!a par- trmo, esta equivocada; yo hago Ja re m~cho gusto en anunc1ar, no al
azul. <Protestes> Y las brutalidades te.:.ta. a mt carta con unas declara,&roentaria. Yo eso, señor Gil H.obles pol!tlca con nus ideas Y con nus pa- mtrustiO de la G!!erra, Sl me lo percometidas en la represión. De una c10n~s gedeómcas, que hace en la
no ro he predicada jamàs· yo nÓ labras, no con las de su seüoria.
~te, jslno al s~nor prtsJdente ael
manera nueva, desconocida...
«HOJa del Lunes», donde ctice_ que
ne predicada la resistencia
mnguEl señor_ mirustro ~e la GUERRA: la~fe o de rnmlStros, una mt~rpt!El señor Aza pronWlcia palabras le ~an entendld~ mal los penodtsna de las leyes que habéis votado Pero no Vlene su senoria. a ctiscutir en fan sobr~ la polltlca del 9oblerno
que no se perc!ben.
tas, qu~ lo qu. e el ha dic.h o es que
vo
. sotros, no obstante tener el de- lo de Asturias.
be repr~:slón revoluciOnaria. Ya lo
El señor GORDON OR DAS: El . se podnan celebrar todos los ac tos
CIdido proposito de 11' a s u derogasaEl ~~-sc nona ..
señor Aza. que de manera tan in- que no estuVleran suspenctidos por
GORDON ORDAX
Clón en cuanto a ml me sea PDSlGil Robles, nerviós DE
nor presl~ente del CONSEJO
digna me interrumpe, fué el primer l~s gobernadores. Es. declr, el ml- I
ble hacerlo, que esa es la poSlCión
tonc~NISTROS. Aceptada para endiputada espailol Que conaCió los ert- rustro ~os ha descub1erto con esas
.
que yo adopto, no la otra· la otra
El señor GORDON ORDAS: Digo
s.
menes escalofriantes de Asturias.
declaracwnes que, ev1dent.emente, lo a ~as Cortes Const1tuyentes. Y a.si, , es la posiclón demagògica' que s Y rep1to que su señoria, que tan nerPlataformes electoral
El seflor AZA. No sabe su seño- que no es negro puede ser blanco.
ebc ando mano, segun es su costum- señoría adopta, con exce.Slva fru vloso se pone porque estoy dando en
no
'
·
à0 d
·1
.
re, de la caja de los truenos ha
.
t
e- el blanca, lo que pretende es acabar
~ ~~e s1 s~o~~ q~as~o~~ao~~:
Els successos repres- cticho que> yo he ~do a Asturiàs a ~~e~~lain=a ~~~~~~deg~~ P~~qpuue con la República; su seiloria no se e EJ dseñor UORDON ORDAS: Para
i
dí
.
·
d I
I .,
extraer de los baJos fondos no sé bll
- na. solidarízado con los rmnistros ra- uan o sea un Gob1erno estable tRinoc16 pr ~ero que na e 1os cnmeSlUS e a revo UCIO
cuàntas infamias y a declrlas por
ca.
dicales que se tueron del Goblerno, sas¡ • p01·que yo no tengo por qué nanes comet!dos por la revoluclón Y Esta e~ la Sltuación que se me na ah!, Y que he levantado nada menos
.
.
no por las razones especiosas que na cer mterpelaciones cuando le mterese
~~!u~o~a palabra de condenaclón creado prec1samente por consecuen- que una. bandera de calumnias conC~d1datura a.nbrepu- dicho el se~or Barcia, smo porque es- PO!Ittcamente al seiïor Gil Robles, a
El seflor GORDON ORDAS. E tà c1a de pretender mtervenir en esta tra el ~Jerc1to. Cuando se es mulisbbcana
to era el fm de la maniobra. que Vle- qwen se le marchan cada cua màs
su señorla e .
d
.
· ~
Càmara respecto a los sucesos re- tro, senor Gil Rebles, no se pueden
El señor GORDON
.
ne realizando desde dos o tres me- los aliados de las derechas, porque
rfa hubtera [~Jgc~. :~rft~s se~O: pre~vos de la revolució.n. Aquello hacer af!I'maciones de esta natura- el períóctico que defien~:-R~u~! ses despues de su. triunl
. o electoral, , all noso. tros no nos satisface: pero a
brla VlSto u
ll
.
• a tema una tmportancla enorme, que leza, que afectau a. lo màs intuno del de su señoría en S 1
porque los dos pnmeros meses fue- e os tampoco, ru a nacue, y ntces1ta
denaCión te~~~t~ ~~ f~tac;~ con- de haberse tratado a tiempo, de ha- decoro de un ctiputado, sin probar-¡ publícó, dias antes a ~~~a e'f!c~iue ron, para su señoría, como un maza- una ptedra de escanda.Jo que. sea un
de la revolución. Para h~blar ~~~~ berse not:nbrado las Cotnlslones par- las en el acto.
_
nes de noviembre de 1933 como co::: Z? en ~a cabeza que no le permitió , aglutmante. Yo !10 soy tan mocente
migo hay que documental-sP <Grans lamentan.a s que mvestlgasen a fou- ¡ Espero. pues, que el senor Gil Ro- secuencia. de las cuales
es su señoria ctiscurnr; no esperaba aquel trmnto . Y. no le proporc!Onare nunca, a sarumors 1 rtalles) Lo ctlg mu do lo sucectido, se hub1era cortado bles, antes de yo continuar, me diga 1ministro un cuadro fotogra.f co
y tuvo que !ormarse su compos!Clón; blendas, Wla plataforma electoral.
1
serlamente· n ·
• .
. 0
. Y lo que Slgue todavía hoy. y
aprocua!
es
1~.
bll:Ildera
de
calumnias
contodos
loS
canctidatos
.
con por eso, si alguna vez hubo razón Ast que, sellor Gil Robles, de esto ha1
Didos son · a}~e::t~
~~ 'rsBZ:"1 vecho la ocas1ón, señores ctiputados. j tra el EJerctto que yo he levantado Madrid capital con ~tf~ta~os
por
para
que los republicanes de lzqwer- blare, cuando crea que el Gobterno
0
protestes)
·
para exponer un hecho que no llace Y en que bajos fondos estuve en As- didatur~ antirr'epubli
e can- da se unan contra lo que representa ttene tltulos; pero anLes de hablar
· U
màs de quince días ha ocurrido en tunas. _
un señor DIPUT can~. .
la situac16n polltica gobernante, es C?mo mi documento esta ah!, y, rC:
na nova forma de un pueblo de la provincia de León,
El senor GIL ROBLES: La prue- errata!
ADO. ,Fué una por la constitución de este Gobierno, Plto! que la doy por reproduc1da
delinqüència
el. cua! demuestra. claramente a qué ~a .esta en el maniftesto de su seEl señor GORDON ORDAS· Sl· que para nosotros significa un gran aqul1 en .su dia presentare ante la
R ito
extremes se ha llegado por la m!u- nor_1a, en el • q~e habla incluso de sin duda fue una erra
·
: pellgro, porque fuera del banco azul pre~1~enc1a de la Camara una proep · señores ctiputados, que se blClón total del Gob1erno en los ac- fusilanuentos sm la formac16n de 1 ralmente es lógico
ta.uiY• natu el señor Lerroux que era la Úlllca poslclon rlatJVa a los nombra!Dlen- I
~6 C~~~~od~~~tr:Só~to~c~;;~ tos de .las fuerzas a sus órdenes. pr~~eso~ JUST·
la lucha 'electoral co~u~a~c~~r ~~IJ.~ fuerza. que podia.' contrapesar la m- tos de las Conusiones parlamentanas •
que yo no tengo derechos ciudada.- [ego tlempo hace es celebró en
senor
· ¿Y Sirval?
republicano tenga aproXlmadamen fluencta de su señoria...
porque, de esa manera, señor Gil Roi
bl
e n uno de los procesos de la_ re~
te, el mismÓ lnterés r la Re ubllc~
El seüor .ORlA DE RUEDA: Pero, bles, se van a averígu~r los hecnos. 1
1
0
g~~s~~;n:;n~~~~~~anu~~ae~e ~e~= ~oluctón de octubre, el de Bonar,
Les institucions rru- que tiene el seúor caFvo SoteloPquien ¡sl !e habélS combatido encarnizada.- Y yo no le doy a s u senoria ninguna ·
cuencia Y de sanción. Yo no he pe- abla acusades -no recuerdo exaclitars
para nú políticamente hablan'do g~ mente!
plataforma que con tanta ansia dedido a la Càmara, lli. se lo pectiré, ta';llednte la Cltra-, treinta o cuarenEl señor GORDON ORDAS.· Tam- za de u'na respetabilidad que no !e
El señor GORDON ORDAS: Y le sea en estos momentos.
ta, e ese proceso saheron once c1u- bién han
.
.
puedo conceder
- .
seguire combatiendo toda la vida No
~~~ ~o Pfg~e~~sp~~~t~s ~~P~~~~ g:d~~d'! ~~ol~;a~~~t~¿~~r~; lleva- ceses, mglfs~~l~a~~J:::C~d1;g:as!ra~; el señor Calvo ~~o s;~~~~e~~~~~ obstante. dig_?, la respetabilldad 'perSegona rectificació
dades iuera del Parlamento. Una prisión, y volvian con el ansi~s~at~~ ha dichv el sellor Calvo Sotelo c%n- ¡ en sus doctnnas. Su señoria, muy hQ.- son~! del senor CJ::!apapneta, en ese
El señor GORDON ORDAS: Dos
0
1
vez, que so sepa, ha. venido un su ral a sus casas y en Boñar sefior tra. la República y contra personas ~·· ~ lo es Suficientemente para ~en~~?6~ n:y
puede haber mas palabras nada màs. No recuerdo, se-plicatorio a la Càmara; la CoiDlSiòn ministro de Ja' Goberillicion' senor de :a Republica, y yo no cometo la Sl!ll ~ lo que pretende llacer, y señona porq~e
ea a t queb "àarque su ilor Gil Rebles, exactamente la fe1
correspvndiente me ofic>ó para que pres1dente del Consejo de minlstros villaní~ de decir que ha hecho una a gun
procuraré demostrar ~n esd
. cos um ra ~ a ame- cha; pero Sl estoy seguro de que en
fuera a oponer nus descargos o miS la Guarctia civU los esperó los llevÓ campana de calumnias como ciuda-' ta Camara a donde va su senom; n~r es del Jefe del Gobterno al esta Camara hubo un debate de excxplicaciones, y Ie contesté ctic1én- al cuartel los apaieó barbaf.amente... da no_ español, y yo, como cíudadano I ~? c~n V?Sotros ldlrigmt-se als mo- f~ ~u~~ :tad~, ~uardo no se hace traordmana tmportancta en torno
dole Slmplemente que yo no tenia (Grans potestes, que rmpedeixen Oll' espanol, lo he hecho en España y x.arq es) • no es monarqulco m tam- nient A é~ or a e p~re~e conve- del O:llido.ensmo md¡¡luz, y sl estoy
nada que declr. Nactie podra adu- a l'orador).
para biel'! de Espaüa.
poco republicana lRumores); pueden
. e. cu r ese su senona de la segura tamblen de qu~ en aquel decir un hecho en contra. No pido beEl se¿or GORDON ORDAS: Pues . El seüor CALVO SOTELO pronun- haber ~s .que no sean ni monar- c~;~u~~l perdón Y de la resoluetón bate un nombre que para la mmensa
nevolenc1a de la Càmara. Si cree yo, set1ores dtputado.s, con mi res- c1a pal~bras que no se entienden.
qula. ru Republica, aun cuando para q
·
mayona de los que me escuchan es
que cometo delites en mis propa- ponsabilidad perwnal afirmo que eso
El. senor ~ORDON ORDAS: y yo los eíectos de la decoractón parezca
.
una maxrma autondad, el seüor Qaganadas, al Juzgado para que 10rer- es clerto. tDenegac1ons). Abogado le ~go al senor GIL R~BLES que si que són Republica o monarquia.
_
De tres a cmc no~as...
venga; probablcmente lo que màs de estos señores es don Ramiro Ar- hubtera_ leldo m1s escntos...
El senor ORlA DE ROEDA: Ona
E.;J mlnlstro de la GUERRA: ¡Ah,
deseo en estos mementos es que se mesto, que tiene presentada ya una
El senor MINISTRO DE LA GUEFeixisme vaticanista Y no màs. De eso es de lo que nos eret qu~ era de aboral
me procese por las luchas y la carn- querella...
RRA: ~e le!do todos.
El seçor GORDON ORDAS: La acordamos.
El senor GORDüN ORDAS: No es
pai'ia que reallzo para que se haga
un DIPOTADO: Pruebas.
_El senor GORDON ORDAS: Hu- marcha clara, a través de un anàllEJ señor GORDON ORDAS: En de ahora; se lo dtgo para ahora. Otjustícia en lo de Asturias.
El señor GORDON ORDAS: ¿De btera comprobado esto: que tengo sis mlnucioso de sus discursos, que efecto, los señores de Acctón Popu- jo lo siguiente, cuando le pedlan
Todavia es hoy lt~ fecha en que, que? ¿QUiere su senor1a que trruga ~uy. buen cwdado en saJvar las 1ns- s1gue su señor1a es exactamentae la lar, por lo menos el señor Gil ao-1 pruebas: Que un dtputado no neceno obstante las promesas del señor los cuerpos magullados de los que tttucJOn~s militares y que acuso a rwsm~ q!le sigwó Dollfus en Austna; bles•. teruendo tres ministres en el slta presentar pruebas de hecnos que
presidente del Consejo de ministros lueron apaleados? <Grans protestes. personas con StlS nombres y apelli- su senona es un !asclsta del Vatlca- Gob1erno, tenia que ser inexorable. él, personalmente, puede traer con
actual, yo no puedo hablar en los La PR.EbiDENCIA reclama orden¡. dos.
no! un fasclsta católico. cuando su ¡Ah! Pero si le daban cinco, ya se dtflcultad; pe>ro que la C~ara _puemitines politlcos.
Lo triste seilores diputades, no es
senorla comentaba el famoso ctiseur- podia. mdultar. (RumoresJ. Esta es dc buscar esas pruebas. Su senona
_
que ocurran estas cosas; lo triste es
L'acusació so de las Juventudes gaJlegas de Ac- la. traducclón pràctica de aquella dice que yo he calwnmado ...
No s'ha permns par- que Ulla Càmara, a la cua! habla
La acusación està en ple; la acu- Cl?n Po_pular, donde se habla en ter- crlSlS, porque su señoria no se para
. .,
lar d'Astúries
que suponer una . sensibilidad reft- sación la reproduzco integra ante la mmos mocentemente fascistas y se I e_n escrupulos para realízar la tinaComlSSlo parlamen.
nada contra la lDJUStiCia, reacc10ne Càmara, Y pido el nombram.Jento de ~upa del establecimient{) del ímpe- lidad que ~rsigue. Està en su deretària
.senor Gil Robles. por lo qu~ ~e de una manera inarticulada contra una ConúSlón parlamentaria, aun no de España, su señorfa no conde- cho. Su senoria es un polítlco que
.
.
dícho habrà. refrescada su senona una denuncia que un hombre res- cuando ya, desgracíadamente, es bien nó el manüiesto; su señorfa lo ue puede reallzar lo que tenga por con-, Ea mlnlStro de la GUERRA. Yo
la ~demor1a Y comprenderà que Sl ponsable formula ante el Parlamen- tarde, que pueda hablar con los que ctice es que el imper1o que trataqde venlente para sus fines. Lo rnalo se- f!aeré 1 ~ pruebas de que so~ falsas
aqw no se ha hablado de los suce- • to.
acusa:1 y con la atmósfera humana establecer es el imperio ·de la reli- ra que haya politicos republlcanos de ' ~lman_1 estaciones de su senorta.
sos de octubre de 1934 no es porVarios DIPUTADOS:
Pruebas que rodea a los acusadores <Rumors¡ g1~n, y eso Wl ministro de una Repu- ízqmerda que se presten a esta nueb·sen~r GORDON ORDAS: La
que no se ha quendo; es por- pruebas.
' 1 con toctoc los ciudadanos de sama blica laica, mientras sea ministro va maruobra de su señorfa.
pr: a .0 1_clal.
que no se ha p¡?rmitldo, ru aquí, ni
de Lan~reo, por ejemplo. uno de los no lo puede decll' mas que cuando sé
.
b~JStro de la GUERRA: La
fucra dc aq~. Y nh om, mopmadaProves 1 principales Jugares de los malos tra- va donde va su señoria claramente
Astúr1es... pr: a . ocumental.
mente, el senor Gil Robles, quiere
tos y de los crímenes...
porque su seilorfa co
tod
•
senor GORDUN ORDAS: Pero
1
provocar la dlscuslón sobre los suEl señor GORDON ORDAS; ¿Queun sei10r DIPOTADO: y los muer- hombres habiles ..:_ e mo d os os
Y voy a ~~ recogtendo lo de yo pido que se haga una prueba parcesos revoluclonaríos. ¡Q~1é extra- rélS pruebas? Sus señonas, juntos tos de Turón, ¿también se hablarà noce su habilidad
uan
se .e~ ASLUflas, senor Gil Robles, porque es l lamentana.
ilO es estol ¿Qué ftnalldad persigue con los radlcales, constltu.ren la ma- con ellos?
- ha quebrado ei'~a 11~ ~dh:blles labora cuando yo tengo que hablar de
El tnlDlStro de 13. GUERRA: y se
el señor Gil Robles, àrbttro absolu- yoria; hagan que el Gobterno nomEl seï1or GORDON ORDAS : Señor niÍiesta
a
a ma- esto, Y no cuando le parec1a a su se- hara.
to Je todos los Goblemos que des- bre inmediatamente una CollllSlòn Preslàente, yo he escuchado...
·
l'lona. Jamàs se me ha ocumdo a mt 1 E.! seüor GORD ON ORD AS· flecha
de el 4 de octubre dc 1934 para acà parlamentaria en la Que yo vaya. . seilor Fresldente, a nu me parece
S'h
. t d _
) decir al señor Gil Robles, ni a nadle ' por nombres que no perten~::can a
han ex 1 ~udo, tratando de provocar Va mos a mvest1gar,( Rum crs i prote¡,.. na muy puesto en lugar que cuando
a m ro Uit a
a que me conteste ahora; cada wto ¡' mnguno de los lnstitutos armados
este dcbate? ¿Que perSlgue ahora? tes. El senyor preSldent toca la carn- con el desenfado Que Slempre lo hace
República...
comesta cuando lo tiene por conve- que nan tornado pan.e ~ la repreSollc1Lé m1 interpelactòn el dia 11 de paneta). He pèctido justícia; yo no el señor Gil Robles, ha pronunciada
Su señor!a
h .
m~n~. Y abora voy a ~ntesLar a su stón, una prueba 1mparc1al y OOJenoViembre de 1934. Va a cumplirse he solicitado nunca pledad. Sóy res- palabras extraordlnariaml'nte graves Republlca sinse a mtroducld? en la ~nona con mucha clandad. (Un se- tiva, como las Cortes Constituyentes
un aúo. y el señor Gil Robles, que ponsable de todos mis actos siempre. para nú. el señor Presidente le hu- ria aún _
ser republicana, le CU- nor DIPUTADO pronuncia palabras hlcíeron siempre en todos los casos
lntcrvlcne en todas las minucias Estos son hechos a los cuales se pue- biera llamado la atención. No lo chos grito/8 se que ~rus a dar mu- QU.: no s~ perci~en claramente.) No en que se dentmcló. y esa es la ver-tambten a ,·eces en cosas de aJ- de añadir una s:U'ta .intermmable de censuro. Lo que no comprendo es <Rumores> su' q~e r!lendo perJuro. se quejara su senorla . de sus peones, dadera prueba, la prueba que no adtura-. 1RumorsJ. relacionadas con ellos: pero yo, señor Gil Robles, no que el señor Presidente, al tratar yo se habta hech senor ~a dicho que que sue}en ayudarle b1en.
mite coacciones de nmguna clase
la marcha de los Gobternos. no tu- me preste ni juego de su seiloría. de contestar al senor Gil Robles que nocbe triSte _:! 8 Sl m~.mo. en . Ulla
.El sel~or ~nlStro de la GUERRA: \ yo, òesde anora. senor Gll KO:
1
0
vo mnguna prisa en que se me con- Ahora no hay que hablar de Astu- no t:, mjunado al Ejèrclto, slno que ria- el ·u
ha dlcho su :;cno- Es que ~u :;enor.a es tan tem1ble co- bles, me someto ~·oluntarJamente a
cedieta ta tnterpels.cion: antes po: nas. De Asturtns. de León, de Pa- acusado a personas, trate de colli- tos l:'o n ~~etàto de no aceptar p~c- mo enemlgo. que necec1 to ac todas la responsabtliaact que resulte cut1•
00
el c_ontrarto, su periódico, o el pe- lenc1a, àe Madrid y de tan tas pro- burne.
guna cltL;e a' e.
entrar en n.n. Las ayudas. Tenga su sen ona com pa- Ira nu de lo:; h€cno~ :.Ubslanc•aw.,
ni.iico de su predllecct.ón o el que \'incw.s españolas donàe se ha semEl scñor GORDON ARDAS: Pere traru.acc!One.:., nuen- ::,tón de mi. lRlsasl.
r:o de accidentes que en el r lat
mejor refleja el sentir de Accíón Po- brado el horror <Protestes) y el me- fectamente. Ya ¡0 sabe el señor Gil ~~~u derogara el articulo 26 de
El sennor GORDON ORDAS: No de los nectlos pueaen terg1ver~~
oular. ese periódico matutmo que nospredo a la ley. Si yo puedo ha- Rebles: no es ~lamentarta; pero do a su
Clon, Y su seflorla, f aitan- me retería a eso, señor . Gil Robles. ASumo para ml toda Ja re:.ponsablli:
~! Jlan;;s c.El Debate».
blar algún dia, serà desde el Poder. 111 formularé en rorma reglamenta- ues enJ~~nto, poco ttempo des- Yo ~o ~ lo que soy temible o de ri- dad. Pntebas cuce su señoría. y yo
El senor MINISTRO DE LA GOE- <Grans exclamaclODS i rialles.) No na. y yo ruego a su señorla que ~dembles u
pactos. Fuerzas con- Slble. se lo que soy de hombrc SIIJ· le dtl:o a su seÏlona: ComlSlòn parla·
enen que operar sobre cero. y lo que be quendo dec1r tt <>U mentar1a.
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tra els membres de
l'Ajuntament popular
de Barcelona
La t:>ecció tercera de l'Audle
que mstrue1x ta causa, per ltlll¡0 C!a
de l'autoritat nulltar, contra btc¡o
memores de L'Ajuntament pÓp
'1<
Buce!ona, accectint a pettmo Ular de
t.dvocats detensors dels prons de:s
ha dlspo.sat que es reb1 decJa~at$
diversos test1morus que han ac¡o a
ctes1gnats.
esta¡
Acorda, també, sol:licttar de 1.
ntat militar Wls anteceden auto.
consells de guena 1 els se"''
ts de
..., verEQ¡
tes con t ra algWls AJuntam
c.
Catalunya encartats en el e~ts Cie
suscces.sos.
s arrers

Calderó, diran que l es coses
Jan amb tutJ els ets z uts¡¡¡ no ''

,.

I

«La SIJ.o>pen.,¡On OèJ «Aplec
Mout.!>euat por qu1tm est b » C!t
raunen..e en rnterd.lcto a a lllo.
da una eJecutona àe ~~~es to.
10:; nombt'es al servlcio ~ebran
AntH'atua, consciente e
Ja
Clentementél.»
mcons.

..

I

_¿Que unarà que veure el se
Pzc amb l'Anti-Pàtnai' No nWr
Jonguem, no confonguem.
Cl!t.

•••
Els obrers del Patronat d
Umvers .• at Ja sis mesos ,., e lli
cobren.
• ,.ue no
1 dones, senyor Duran
diria a atxó el Mestre? ' ¿QUè 1"

.. .

Els monàrquics han volgut car.
regar at règim republicà l'afer
«Straperlo>>, sense temr en comp.
te:: que els «Straperlistes» són ell
seus més alins.
I... ¿que no recorden els aJerl
de la monarquia? Aquells gover.
nadors que portaven tes alte
les ba~~s del JOC des dels aes:a¿
xos oju:tals. ¿Que no es recorden
que Don Al¡onso mantenia una
e~treta an:istat amb aqueu home
d «afers mternacionalS>> expulsat
del seu pals i que teu jun~nonar
a Es'I!anya timbes de joc? ¡Aquell
m?ns1eur Marquet que mantenia amzstat amb Don A.l¡onso al qual
de tant en tant, jeia presents/ '

I

¡f

I

a

°

•••
Els monàrquics, però saben ésser delic:tts ver. els seus sobirans
Llegiu, sino, el que ha acabat 0~
declarar Maeztu:
. «-El oficio de rey es ser justiciera. Todos sabemos que ta ta-
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I
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Es oportú ter ressaltar el que

I

I

?

I
I

I

I

°

I

nulia Borbón na terudo muchos
1ctiotas; pero aun ast, es mucno
mejor que el regunen democràtlCO.»
Els catalanistes històrics, el3
tècnics, ~;ls ce dis tes i els supervivents radicats, estan en¡emadissims per a proveir ets càrrecs que
ht ha vacants a Catalunya.
¡Tan av1at que sortirien de dub·
tes si es ¡essin eteccionst
Eleccions, diu? cambo ho té
prohibit.

I

0

...

Avuzt Avui va la cartil
Montserrat a esplata1 ta ~ada Q
que tant escarnetxen. l!;s de berta¡
sar que «•! regunen» hz
IIUIJO.
co1 dat com ho ¡ou a Pobt~~~a re.
. El comanaant o corontt "Pa
sw:ush en donar ahzr t'
ri/U.
orare a
:.om-ru barreJa en etta cose8 e
no ven~n gens a tomb.
que

volen iguorar les dretes: Biennt
abril 1931 a setembre 1933, 19 m~o7Listres. Pertode de dissolució de
setembre a novembre 1933, 19 ministres. Bienm, francament aretà,
de desembre 1933 a octubre 1935.
49 ministres.

Focs
de Benoala
EL QUE VA D'AHIR
A AVUI
Quan l'any 1923 Etiopia va presentar la seva demanda d'admiSsió
al si de la S. D. N., un dels governs que s'hi oposaren va esser
l'angles. Per contra, Itàlia, per boca del seu representant a Ginebra
va expressar el que segueix:
«EL comte de Bonin-Longare, considera que ta demanda d'Etiopia éS
un homenatge degut a la s. D. N.
Aquest homenatge te, encara, mès
valor per tal cont ve d'una nació
llunyana, la qual, per l'admirable
fermesa que ha hagut cte palesar pre
a preservar, a traves de tes edats,
la seva Je r eligwsa i el seu caràcter nacwnal, ha conquerit títols
de noblesa als quals conv~ retre,
ací. la justtcia que els es deguda.
Aquestes canstatacions no ens
han pas tet pensar que calgués oposar a la demanda a'Etiopza una
excusa a li de no rebre-ta, smó al
contran, la dita demanda d'ad11US·
sió per tat com es una prova evú:Umt
de ta seva bona voluntat, e113 ha
semblat evident que desitJaríem
encoratjar-la, fent dret a aquesta
aemanda ...»
Cinc anys després, el 1928, els
govems italtà 1 etiópic, pactaren
solemnialment un tractat d'arbztratge, pet qz •.! í, ultra aJirmar que
existiria una pau perpètua i una
amistat constant entre els dos pai·
sos, ,.. comprometeren jormazment
a què cap dels dos, sota C11P pre·
text, mai no emprendria una acciÓ
que pogues perjudicar la mdependèncla de !'altre. Fins ara, el poble negre, ha
II.01wr al compro• IS 1:s el poble bla11c aqueU que
empra els tractau com a paper sà·
nie 1 es d1sposa a cpenuaicar» a
/Olts la independència que 1zav1a
promès respectc.r. Ara, que es possib.e que el poble blanc s'hi vegi
negre.
J. M .• FRA.VCE:S

wt

UIUMENGI::. , 3 OE NOVEMBRE DEL 193&

•

ELS ESPORTS

•

posada en joc, scgwnt les tnstruc~wns dt: l'arbitre:
a) B1 es marca un basquet .
b l R'. ·la pilota es declarada re.

•

tinguda
e) Si hi ha temps mort.
d> S· una talta a una violació és

LES COMARQUES

•

comprat ada.
e>

ATLETISMé

:St h1 ha fóra de joc.

Oespres de cada un dels dos
f)
BEIS-BOL
cops trancs que segueixen una doble
falta.
. -tAVUI A L'ESTADI
El eamp1vna de Catalunya g¡ Al nnal del temps de Joc.
El Campionat de
hJ S, la pilota Queda enclavada
de Segona "'... a1egorl"
entre <IS suports del basquet les poLa primera jornada deli Con· Conesponent.s
en joc: «entre dos» a la Unia de
sa
data
tercera
a la
Catalunya
curs Oficial de l'Atleta del campiOnat de Cacalwlya, de ..,_ 1 cop frano. mes propera entre els dc>s
gona categoria de la Lliga Otlclal, jugadol':.: Ct:ntres.)
eompIet
En la darrera jornada, desDespres de cada cop franc. ex1)
es jugaran, aquest mati, ets seguenls
cepte e. darrer, en el cas que se
Avui , a les nou del matt, comen- partits:
taca el partit que juguen a çara
Ganaàenc B. B. O.- F A. E. E. r., n·haglL concedlt d1versos a un equtp.
ta prunera JOrnacta del 1 COn81 l'arbitre declara ptlota morta,
UllCIBI de I Atleta vomplet, ce- camp de PlSctnes 1 Esports, a les nuu
Les ::orts el Barcelona curs
quan Ja pilota es enlau·e. e1 baslebram-se les proves d 'atletisme de del mau; uri.Htr~. seuyor Perez..
0t.tmgut és vàlld, excepte:
quet
MeXlc,
i l'Espanyol
Çlub
<..:Jub
Bank
Ctty
que consta aquest concurS.

FUTBOL

'I

LLEIDA

ASSEM!L~~~~~O~~~UT

HOSTALETS DE
PIEROLA

FE- l
DE RAL n EL PATRONAT DE SAN·
SIO. " ANIMAúiO A JOVENTUl TES CREUS .. TR J BALLA MA· 1 ACOMIADAMENT DELS oQUIN·
I TOS>> :: LES DRETES A L'AJUNCABRA
REPUUL!CMIA
TAMENT :: ACCION CIUDAOANA
Ueida, ~ lper telelonJ. - A l'AU·
1 ELS liACtCS ACTUEN 11
El dijous es va celebrar, com ha..
dlemaa. s'na celebrat el JUdiCI per a
COMIAT
veure 1 tallar ta causa per assalt a viem anunciat, la reunia geueral orAl F'oment .KepubJJca se celeorà,
ma armada a ta ~sa cte oanca As- dlnana de la J oventut Feo.eral d'ES·
et passat diumenge, un oatl d acoqUt!I-ra ttepuolica.Jta de t-aw.tunya.
tre.s 1 Uumpany¡a, d.e Bangel'es a~
L acte, al qual ru acuc11ren gatreoe m.1adament delS cqwntos». u urant
LUchun, tet ocorregut el c11a :u d'a.·
tots elS socís, es desenrotllà amo et oaU es rifà un bOmc obje~.:te 1 es
aJ S• abans que la pilota stgut gust Cle !any l~::l:i.
Urudes tes dUerents UlStes, s'ha ot>. camp de Ptsclnes 1 Esports, a les onPRiMERA CATEthJRIA A
companyoma, 1 toren el~ , recaptarec1 \1::,'1!> pessetèS que s'nau
fraternal
'I'u1-,lorenti
sòn
proo~ssats
tUs
estat
na
v1olactó
o
talta
una
enlaire
Abizan.
senyor
àrbitre.
mau;
del
~
!
166
de
t.ot~J
mscnpc10
tingut una
Ba rcetoua·&panyo1. Escartm.
LOpe-.& 1 Jesus Per~ ~1~ per a exercu ets l.'Srrecs ctel co- destmat a 1a suoscnpcto pro·emprel:!:nnque
ñòn,
que
l'equip
de
jugador
un
per
comesa
da..
dema&
be
si
que,
x.itra
pat'I.IClpants,
Juplter·üad.aJoua. OState.
.H~poso, els qualS nan est.at. deteu- m¡t.e pohtlc els senyors et. t3urona.t, sonats de LA tiUMANil Al.
ha tirat. el basquet no es vàlid.
tr!i l'ent.USiasme que na prod.wt a-¡
Qilona·Sabadell, Vllalta..
-.t'a mes d 'un any que el nostre
advocats senyol's ignasi E. Vuma. J . H.ecasens, S. Serra, .E.
. b) S; l'arbitre declara «pllota. re- sa.ts pels Am.oru
LLEBRERS
Ql:JeSt concw·s, promou un senós con·
.bergos.
tmguda» tel basquet. no és vabd, en. 'l'. !nsa, 1
tllcte per a la bona orgarut.zacló de
pot>le es aanurusLrat per gestors ae
vr¿es l H.. Const.I:LntJ.
PRIMERA CATEGORIA B
La sentencia mct..att· na estat <te
cart1. que ta p1low. est1gu1 enlaue en
ta jornada. de dema., Ja qut:!, en cap
dl cal antre. ues• •réS ae molt peu.er a Jurmar part del Consell ad·
""
el moment de xtular la talta>.
11:'
Parc
Canòdrom
Al
mtmstrauu varen esser nomenats elS ra ,
moment., tli els mes opt.hrustes tlSPt·
anys, .vult m~~us I un ata. pelS senyors J. Franquet, J. Oonzà.Jez, i''. sar-a hl, nt~.n deC1d.lt t~.ct.ua7 I nan .cotres
l'l\rbltre.
toca
pilota
la
Sl
Nota:
raven una mscr1pc10 tau nombrosa.
sa.nts·Terra.ssa, cardiet
mut·
I
LOpez,
I
luuon
processats
d~
continuaJ.
joc
el
I
morta
és
no
OIA
AVUI,
A
PER
CURSES
na.
La xifra dels 106 partlclpünts
.Horta-Granollers, PUJOl.
Mtay, P. uu, A. t"orqueras, L. ltiolu., mençat per treure els a.rlHèS ?-e1 cttrArt.iclt• 8. «Plvot» . .t.s cuns 1dera ta de bOU Pt!sset.es per a. JesUs Pe J, Abad, J. uarboneli, A. Trill, ~. rer de t'rat d.e 1a ttlOa. ::lt:gu tctaEuropa.-tiant Andreu, Femàndez. causttt gran sorprestt, tes calcula. que, 3 DE NOVEMbH:E DE 1935 A 008
H.apuso.
1ez
pos~ss1ó
en
jugador
un
qt!an
pivot
MATI
DEL
D'ONZE
QUARTS
per properes edimons, calara or~a·
Calella·Ma-rtlllenc, Alvarez.
m~nt n&.I! 1et. vaSQar uues papereLes
~uronat 1 P. uoméuec.
de la. pHoLa de&¡.Httç.a. una o Cllverses 1 -ht~. prèS pussessio de la Comt\n·
Uitzar aquest COIH:ur:;, paCLmt de la.
cunv 1 cta~ pe 1 president dtH Slgnades per 1 agent ext::cuttu, per a
-Antr,
ba~c. mirui"?a. dels 200 partlCI~au_ts.¡t.• cursa, 5.• categoria. :iOO metres: vegades . en dlferens dt.r~~~wns un dàncld. huntar ae Lleiaa e.1 general .Patruuat del mouestil' de oantes procerur t·embarg"ament ctets atras
SEGONA CATEGORIA
centella, Peluta, Morena, Gitano, de¡s seu~ peus st:nse mou1e .s. d.e lloc. Jo~p M.I&Ja MeHont.
::51 es le, ~;omp~ aquest nomb1e. tan
PREFERENT
-uour.mua crct!t:nt J'animacto als c:reus, seltyor t'ere Lloret, els pt:lrlv- .sa.t.s. CJaldrla s~ut:r, ¡.¡erò, Sl e!s re·
Article 9. Marxar: tPaSSlSJ. Uu
Zara 11 Yuung tsuy.
crecsut d homes que dema ~ctuajugador en possesslo de la pUats. I
.
dts~..es 1uca.1.s es traslladaren en a- but.s que etuiJ!Iil't:Il els geswrs aute' ..
ran a l'l!!stad¡, es necessan que tots ..
~ unposln el maxlm de dlSClpima 1 2. cursa, 5. t~tel{una, 300 metres: «marxa» quan ets seus dos peus es localS d.e Juveut~t .ttepu~bucana., Ut!~ qut'H oeu mdret.
Primer irllP:
nors, s~gue1xeu anuHat.s tJ oe s'ban
BúJo, Agut.a, t<.tuj tuJa, Ar!Sca, C..hu. separen de terra 1 h1 prenen contacLc de m seva reuiJt::aur~. t:SSt!Ut motte,)
que prestm atenció i acudelXUl tot
Manresa·MoUet, Andreu.
Uunmt la VISita al monestir ~ lliurat a i execut.lv&, t&noé. tiaoem
nuvamçnt.. o be quan ets seus aus les atLes que cada d.ta es van reKts· guert::lll aonàr·nus compte a e: tes lm· que ment.re nom vol prucedJr l'tm!·
taptl., Careta, Uhance.
segutt eu esset cr1dat.E per a reaut,..
sa.nt. üu"at,. v 1c, cuu,
zar tes proves, ja que, wucament 3... cursa, !1.~ catc!:iulul, 300 metres: peus \$ desplacen a qualsevol àt- t.ranl.i a .la Uista de sociS de l'entu~t.. portants restaura.ctons portaaes a oargantent de molta gent ue~..esslta
Tarrega·Uuro, TomJuàn.
LOKruuesa, Berliua, l::ipecmh.st, Ghl-~ recCIÓ.
amb la atc1d1d.a coHaooracto dels ma·
cap. aquest.s darrers temps, au1Lrt' aa, uan estat. a11uHat.S reuut.s ae gt:aJt
'
Un jugador que es troba hnmónU
quilla, Auna 1lscna. caudlllo.
telxos partimpants, serà posstble dur
Segon grup:
ae1 seu re~;mtt! 1 aels esturços que que cuora reude.S 1 Uogu~rs per va·
dtsp~es ct·naver-ta renuda, no es cou·
metres:
vo
...
categuna,
4."
cursa,
...
4
jomada..
aquesta.
tenne
a
tteus..UlDUlàsttc, .Rovira.
!a aquell t'tt.L.L'unat. Pt:rque V&f!!:l ~u tor d algunes l.lt!Utes ~~tes tl.llUtilS.
_
Ma.r~anta, K.IVit:n, Lmtus, Blue s1dera que marx1 {paSSIS) st «P1- ~
Santbol&-Gra<aa, .I:!:Spe1La.
augmem el cornmt tunstic que VI· La auercnc1a emre 1oora d.elS ac·
~~~~:~s Q~:rc~~a:!: ~~: .sita
A.mposta·POble .Nou, casals.
votfeipref de «pivotau:
Bot. ~t . .t:<.occo, !ns.
tJOXA
tUals ¡¡est.or3 1 l'J\JUntameut IJUPU1ar
~queU cenum.
.
·
.
"
aJ di comenc.;a el «dribllng», ta
5.• curs~:~., :i.~< ca te~ una, SOO metres:
-.tiu un Dtt.rrtt.uc dels atores de es neu cta.ra i manHesta; el PtJOlt!
TtiE~ NOI I CIES
JJun Qumtln, .PoHct:mau, Ratpe-- pilota ha de de1xar les seves mai 1 ~
EL CAI\tPIONA1.' MUNDIAL DELS
la
bl
b
·
'
i en
L eQUIP. pro a ~ p .
nat, Jumptag, Jennet., Tobog~u. atJans que el peu que resta tix du· l aa estat a1x.~::caaa 1a cla.usura que Falsel.i va esser t.robat ei cadàver· se n na duuat pertecte compte
<<~lG PE8A'ISil ,
el seu d:la nu demostrarà. d'una mad' Wlt~. duna que ~st.a.va dc~apu.aaa.
PUIILICS
cemres
deiS
a•mum
pes•va
terra.
dc
sepnn
es
«PIVOt>>
el
ram
L:up.
John Henn Lewls en vencer Ruad
JOrnada d avUI
Hom suposa que la tnatlabra trC? nera. oen cawgow.:a.
. , 6.~~> cursa, ::~.a. categoria, ::100 metres: bl St es disposa a passai o a sei!{LI.euts, t.ancats per urore govel· balla
• I '
Barcelona: !borra, ¿,acalo, Ara· B b Ol'
-D1es passats et grup a ACClón
no te relaciò amb cap crim.
6
del
tets
dels
moLlU
amo
nativa,
peu
el
desplaçar
pot:
ba~quet.,
a
tlrar
.benIn, es e no.u carn plO I Pmyul, Mano a Mano, J:UOOk,
na. Hardtna, Berkessy, .t:hUmanya, l ~
Ciudtt.d.ana presta el pruner serve¡
Rur. UrtiJ d. Or t;apltan Turmentu !Ix o salt.\r, però la Pilota ha de d'uct.uore
S ha
sant Llu1s (Misouril, 2. Vantolra Raic Escola .eernanaez
des de la st:va const1tuc1o. t::al reCJtmtre ttepubllcà. .t''ederal d'AmeP
dl!:iPIJL~t el romoat pnt al c~mplf'll.b.t 7." curs•. , 4.... caÍeMUria bOU metres: cte!Xar-lf! ae les seves mans abans
'
'
I Pa¡¡es · '
•·
•
que ell pr€ngm contacte novament
'
d.
,
,
del mon del pes nug pesat entre el
mt~.rcar, pera, la ra Pidt!l:i8. a.mb que
c..;asal <.:at.a.Ja, d 'Ulot.
Espanyol: Martorell, Pardo, Pe· ¡ possessor de LlLol Bob OJin 1 el seu , 1augu, Cabezu o, <.:umpllcto, Coli- a terra
Unio H.epubllcana Federal d'Hos- CICLE DE CUNI"J:.tu:.NCIES : FUT· mtervmgue el caporal, Ja que avi·
l Nota. La interpretació que segueix
bn. Freya, Bandera V.
rez, Espl:td&, tiole, Lecuuna., Prat., «chaJieugen/ el PugU hebreu John
BO~: CURSA CICLitiTA : VAt·dA sat. a tre::; quark:. cte dotze es uresentalnctl, 1
8.• cursa. ;:j• ca.tcguna, bOO metres. és autontzada.
Henn Lewts.
Edelnuro, ureen, Manolln 1 ~osc.
La Junta. Autonoma d'~xtmc1o dd ta. a aos quarts cte dues de la t.arda.
Ateite~ Pi 1 Margall (secretarla.J
Es pt:rmes a un jugador que es
S1r Ntgel, 'I any 11, Ocell Blau, Kaoespres dels 15 urounds» reglamen.
Gllona: Fran.cé.s, i'l!.rro, Torredeli\- Mendtcttat na rebut un donat1u
desplaça ràpidament, en el moment de La Btsbal
-E!s cames lacats ènguauy poaen
!lot, Campa, Ut~.st1ilo, ·rnas, Uuc, taris, es va prOCla.mar vencedor t, 1 la, CoraJma, Ocean Ouble.
-Amt pa:;sada entra¡·..¡ lladres a l de 125 pessetes d'A. T. i J. Ll., amo caçar a gust. La ('t\t.,:& abuncta 1 els
per tant, nou campió del món, 9.'" cursa. 3. ~~. cate¡ortJ., 500 metr:.!s: de rebre la ~ilota, d'executar dos
Bestit. Trujillo, Ramon 1 Farre.
sandy Gay, .Prunero l, Donny Bill. lnOVI;n~~s. P~I rtur~r-se ~1 bé per dOnllClli de l UldUSLllaJ senyor J oan destt als tins benétlcs de l'AssocLB. caçadors són moJlt pocs perqué Ja
Sabadell: Florenza. Morral, Blanc, Lewls. el qual guanyà netament
.
,
s'han CUida .., amb l'excusa que
~~~~·~nt e ~s ~u a~ Pe 1 ft~Oca ap~~~! :::;erra 1 t::;aoadl, et qual viu a. 1a car· ciò.
Trade Gal, Auto, Mr. Robm.
Gracia, Font, Mora, Sospedra, Cal- represes, mentre que Bob Olln nomes
-El cap de 1EstaCió de ~· S. A. són «revoluciOnan.s1), de no retornar
amb •m dels seus peus. despres de retera de I::Jarcelona., i s'endugueren
guanyava la pnmera, segona, sisena
_
vet,. ouat, Sarcelo 1 Perera.
r disc.r à d 1 j t- A LES QUATP.E DE LA TARDA rebre la pilota. El segon es quan joies I dmers per ta quantitat de 2 1 va luurar a la parella de Seg}lretat tes armes ats caçadors que la thura~
Damel, !~net, l QUinzedn~.
Jup1ter: Sola,
que presta servet a l'andana, un m· ren l'any passat amb mot1u dels tets
.
tot•a a terra amb l'altre peu o els mu pesseLes
ep! U, e s u
P~rt e pub lC
Font, Solé Mena Diego Perpmya,
sense bitHet·
dlvldu que vtat¡ava
En aquest ma. .
- I~~:lament.
500 metres: dus ISlm,u
es vem:e·
es a matx
deme.naven
ges 1Olim
, Ues.
.. '
~
-La poliCia de 11-.Igueres na. detin·
d'octuore.
nul, I ... cursa, 5·"' cat egorta,
menys,
a, quanque
dar
1~ T arrade
Garcia, Oalvany
Fou posat a. d.J,)posic.I~ del Jutj~t.
Marotm, Anduruia, Seg~r~, snan- n~ent. s. Lira a basquet o passa ta gut Anna Hered.la 1 vareta, Juliana
Badalona: .Navés, Borras, Llado, ~egumment. s'lmprdslonaren pels
Hem acomiadat els nostres anucs
-Aquesta tarda, a I Esta~! se ce· Jaume f'lo 1 Valls 1 l)anJel l!'abres
gai Express, Entenza, :::ïWif, Boll- pilota, pot contmuar el seu cam1. Nav~rro 1 CJat>eUo I Ma.nuela Villar
CrlStla, Camacno, Schlld. Betan- episodts del q_uart roWld en el qual
aixecar un o els dos peus I ten~ un Uutterrez habttuals delmqueuts con- !:~rara 1encontre Reus Deporttu· i Valldosera, ets quals han mat ).at
do.
court, Cambra, Forgas. Serra 1 r.ewis tocat amb precisió a ta barra.
1
gaircbe no sabia on era, sense que 2.'" cursa, 5.• categoria, ~00 metres: ~~lt:~s ~:~s h~a~; ~;~;~~r q~~ ~f j~~ tra 1a propietat 1 pressumptes auto- üimnastic de Tarragona, el qual cap a Osca a complir el servei mi·
Tones.
res de les subSt.raccwns de muneaers en~;ontre correspon al Campionat àe lltar.
terra
a
contacte
nou
Prengui
gador
I
Bogotà,
Ctne-Ctne,
Gahnda,
Ut,
Bob Olm sabes rematar·l~_.
.
,
.
.
1 amb un o els dos peus. Si, ans ei a unes dones que concorregueren al CataJUnya.
Ole. Laca.
Malgrat tot. la decis 10 dels tres
. -A. la Comtssarm dOrdre pubhc
3.a. cursa, 4.~ categotla, 300 metres: ' cont~·ari, vol comença¡ un «drlbhng)), mercat d "s.que.ua ctu t.al.i.
jutges fou unànime.
Aquests moneders cutltenien diver· mgressa un subj.ecte ..toraster el qual
~lacty, Batlarlna, Tmtorero, VIcto·¡la pilot-u haUI·a de cteixar·la de tes
el peu que ses quantitats tm metà.lhc l bitllets no .volgue satlsfer limport del qu~
El gran combat del Madison ' nosa. Justed Lmk, BuHanguero. seves. mans abans. que
hav1a consumit a la Pensió Fus te.
del Banc d'Espanya
4... cursa, ::1.• categoria, ~00 metres: tingui darrera toqw a tena.
NOTES DIVERSES
-Avut, diumenge, l'Escola à 'Art
Han estat pusade; a disposició de
EspladLmonls, rra~ed1as, Mtck the 1 Un jugador que s'hagi. immoblhtLa jornada d'avui
Square Garden
Ha estat imposada La creu dél Mè·
Teatral t::atalana de l•orteo Reusenc
1 d S
G
Fluke Inca Coqutn Garnvary zat. després dels dos movunents, pot 1
inaugurara ta temporada 1 posara a rit militar a l'Alcalcte lllgalre d 'a..
e eguretat.
«pivotan> sobre el peu que tlngu1 aJ a JJireccio enera
'
,
I Boy '
----Bascònia- Navarra
ctutat, senyor .Estams.au Ge·
questa
Al
M
b
,
.
dellnell)
-Han estat detmguts
darrera.
egr1a», adapqUents nabltua.ls contra ta propietat escena 1o ra ~J: are
(COntinuarà).
5.11. cursa, 3.• categona. 300 metres:
·
pel seu heroic t 11 comMoreu,
ner
Paya
Francesc
per
Sebastia Carrasco .Robert Hernàn- tada al catals.
.,
Osasuna-Atlètlc.
I HaU Wory Boy, Ttgre, Lismaura-¡
Jrun-Arenes.
v~, Mayvane Boy.• Westos Alies. di~~l V~ff :i~Ad·~~u~:e~ fTAT dels dez 1 Joan Marttn~ els qllals nan es. Planas, el qual assistiré. a la repr~- portament. durant els successus d »
tubre de l'any passat, a Calella.
.
Baracaldo-Donòstla.
I tat posats a aisPQsició del comissa~ sentac1ó.
¡ Gamba.
No sabem que dlt senyor hagués
-Ha estat den~nc1at u~ vet . que
.
r Ci d·ordre PUbhc.
e~a. cl).rsa, 3.• categoria. 300 metres :
Castella·Cantàbria·Araev
-tia estat denunciat al Jutjat hom suposa és 1 autor d WlS turts fet cap heroïc1tat, aquells dies a
Puck, Coc~les, Gran ..Plus Ul~ra.
mumctpal Gaspar Garcia Canals, de Iru~Wi eu una ttnca de ta carr~ Calel;a, tota vegada que es trobava
Blue Fachton, Gran Sprint, sert 1
Prima Carnera !la guanyaqt un
Madrid-Atlètic.
a fora.
per desobediència a un guàrdia de tera d Alcolea.
\
Ha t.
combat contra un home qualificat i
Racing· Valladolid.
Amb aquest nomenament, ens ha
-segons 1a Memòria. lle¡ida a l'oSeguretat.
, \
~
11.
P..,er k. o. tecruc .. Ja feia temps que 7.a cursa, 4.• categoria, 500 metres:
SaragosSa·Nacional.
vingut a Ja memóna un altre percen.
del
-Ha estat assistit al dispensari bertura del curs aeadémic
.1
\.\
1 ;.
Payaso. D'Or, Miss Chocolate.
carnera no podia anotar en el seu
1
mumcipal Joaquim Oruart 1 Feliu tre de Lectura, aquesta entitat te sonatge calellenc a.l qual els anucs
¡
! «J.·co~d» un tnomi de qua.l~tat. Neu· 1 Rumba, Parsitat, Carabi.
Gallcia·A&túrles
el qual presentava unes ferides lleu~ en proje~te un Imporyant cicle d~ del senyor Estanislau, dès de la
CAMISERS
i ~T~j~~~a.1 C::~ss~~:s~e~:s~~ur:en s~eÜ 8... cu~sa, 3.~~. categoria, 500 metres.
que 11 va ocasionar un automòbil de conferencies_, algunes delies a carre\) «Costa de llevant>), en vlltut tambe
I es possible refer la carrera 1 el pres·¡ Agutlot, GuardabO~que, HawksmoOviedo-0. Corunya.
la matricula de Girona a les imme-1 de personahtats de relleu a Catalu· d/una dlstinclò, anomenaven en
BATES, GUA.NTS, BUFAN·
re. Mr. Pesal, Punales, Mr. HOP·
ttgi perdut.
U. l:::l. de Vigo-Celta.
«Joan de la creu» tractament que
nya 1. Espanya..
diacions de la Devesa..
DES, VESTITS 1 Ml f JUNS
I
.
ptt.
L'ex-esperança alemanya, Walter
Avllèo-Sportlng.
AvUI, a les vuit del mati, serà do- pOdria molt beu donar--se, al nostre
LLANA
Neusel, ha quadat diluïda entre els 9... cursa, 3... categoria, 500 metres.
LA FESTA DE~S JOCS FLORALS nada la sortida als corredors que homenatjat ('i').
Dos Pasos. Soda Lad, Poker, Lang.
punys del gegant italià.. Segons tes
Valèncla.. Múrc
Res, paradoxes de la politica ili·
Divendres al mati, a dos quarts oe disputaran el ~(Campionat Ciclista.
stone Determination, Navegante.
¡·~terènoies t.elegrUfiques, la supe_l'l<>:
València· Hèrcules.
dotze va tenir lloc al teatre Munici· de les Comarques Tarragonmes i gaire.
1
Llebra.
ntat de Carnera. h~ estat dectfava,
Oimnàstica~Uevant.
-Es :roba entre nosaltres, des·
Gran Premi Tmtorer:.i. «La Rà.pida».
pa.l 1 ~ festa dels Jocs Florals
temp~ 10 ... cursa, 3.• categoria, 500 metres
Neusel l'lO va extrtu·. g,a
Elx·Múrcta.
pré¡; de (JmpHr un any de condem.
El recorreut es:
Hi assistl una nombrosa i distin~~: ~se~~~ct~~ad~exacterc:: ~r,h~':te TANQUES:
Reus, Tarragona, Çonsta.ntt, Pobla na a la ¡:r:só de Mataró, l'ex.caporal
gida concurrència que omplenava. 8
Tremendltas, Ku-Ku, Stately Lea·
de nom per tal de fer pujar nova·
Andalusia
de Mafumet, Reus, carrer de Pi l del SOmetent, Joan Monné.
vessar el teatre.
der, TambOril, Trenca-nous. Baiment carnera; 1 be. Carnera. ha guaQueda encara en dita presó Joan
Fou presidida per l'Alcalde, senyor MargaU, Raval Robuster, Carretera
.
hntubers Pnde.
nya.t, peró estem convençuts que el
Betls-Sevilla.
Tomàs, pel cottúSsa.n d'Ordre Publlc. de ~alou, Cambnls, Hospitalet, Pe-- Moragcas.
seu paper .no pujarà ni un enter. Nl 1 11. .. cursa, 2... categona, 600 metres:
R.. Granada-Xereç.
-Avui el Calella, rebrà la visita.
senyor Obrad1.1r pel Comissari de l& rella 1 Amposta.
Blue
Steventon Falspar, Joy,
Carnera m Neusel no ~en mteres~
Malacitano-Mirandilla.
del Martinenc, per tal de diSputar·
Oues hores de neutralització.
Generalitat set;•. or Masià 1 per lln
•
Gown, Wmdy Peter, Happy, Schill·
saren 1 moment en qu es nota una
t
lt
H
IlO
p
ost
Arn
g ran reacció entre els pesos forts.
'
•
·mg, The Chlel·
P a, ere • osp a 1e • 0 am. se el corresponent partlt de cam
.,acerdot
d pn
b d tot 1
1
Hem tingut l~ sattsracció d'estre· .. Un coP obert l'acte, el mantenedor brils, Parc Samà, Montbrió. Riudoms plona.t de 1... seva categoria, encon:
t;~ASQUE TBOL
EL CAl\IPlONAT DE CATALUN YA m:Cer r:o~:nta~aa'const~tdfi'ela e ba~
Lre que promet é;ser molt disputat,
_
nyer 1" ma " 1 senyor Salvad~r Bur- l president del Jura~. senyor Pruden- t ~us.
El gran partit Barcelona-ES· de la propaganda l popularitat de
Larnbada. estarà mstaHada da-lja. que el qW resulti vençut put
guel1Vlvó,d1rectorde1es«Galenes ~;i Bertrana Hegielseudtscurs que
(l)
R I d .
Carnera -la. seva corpu1enci.a -,
Laietanes», el qual, de retorn del seu r¿u molt aplaudil. El secretarÍ. >e- vant el bar Catalunya, 1 la qual arn- dir-se que sera el culsta del g~up.
eg eS e JOC
panyol d'aquesta tarda ha estat el ~ue, al llarg de les seves
Esperem de l'equip local que trau.
A~ticle 2. Fóra de JOC. Un jugador \ viatge a. Amènca. ha tingut la gen· nyor AbelU, també va llegir et seu bada serà a les quatre de la tarda.
!ll parüt d'aquesta tarda. al camp actuac10ns, l ha fet mes impopul~r_.
El nombre cle corredors 111SCrtts rà. el màxim de voluntat
Seguidament es donà compte dei
A.lxo 1 la campanya de desprestigi és tora de joc quan una part del seu ti:~a de visitar·nos.
de les COrts entre el Barcelona 1
• per a po.
h
hi.
1,
t
e
42
de
era
ahir
Umes
les
de
tóra
terreny
el
toca
t portada a cap pel fieu ex·manager cos
. .
' t
1~tt. dt:r desplaçar.nos de dit lloc, ja que
•, 0 re e s qua 1s
El senyor Burguet ve encantat de 1 veredicte del Jurat, resultant gua·
1 de toc 1 de fons. La pJlota es fóra
~panyo 1• mere xera esser compara • Leon Huc.
1
funestes
de
quant .a m~erès expectació arn~ ~l~ 1 Ja. veieu el que són les coses. Un de joc 1 «sortida» s1 toca les times l'esperit patriotic que anima els ce.- nyador de la Flor Natural el poet~ els que més s han destacat aquesta fóra per P' club local,
~~tstl~~i~~n~~ués~~~o'd~es hifr,ò~;s combat que tres anys enrera naurta 9ue delimiten el terreny o tot ob· t.alans de Sud AmerlCa, ben retlecttt barceloni senyor Domènec Parra· tempofa~, la qual ~osa assegura. conseqübc'JS.
ampionat d enguany serà
tmgut un interès transcendental Jecte at defo.ra d'aquest-es ltn1es, els per les seves magmnques publicfV món, e1 qual elegí reina de la resta que e
•ctversaris.
LlWtara el Barcelona aquesta tar· h~ passat desaparcebut. Ni Carnera, supor~ dels taulers o el se~ pt\1 pos-- W.vns. Alia on en 1 Ja seva distingida . a la. bella 1 gentilisslma senyoreta molt disputat.
tenor, 0 bé Sl és tocada pel un juga- esposa. na.n anat s'han vist obse· Maria. Rahola, Iilla del nostre Hlus·
da. amb l'afany d'aconseguir el que m Neusel no interessen.
I Raho!a..
I senyor e ares
.
El1 aconuadar·los
. . .
pllota toca
joc Si 1la laterals
fóra desuperiors
dor caites
LI. 111. , els
els tou t re ame,
dels y_...J.adissmlS.
q1..e I a 20 anys ~en bé cap CI u b no
REOBERTURA DEL CENTRE U. R.
La. distingida regina, acompanya.
taulers sense tocar llul's suports 1 encomanat un afectuós salut &ls
ha po¡¡ut obt.em: ~n el camp~onat
INFORf,1ACIO LOCAL
F. 11 CINEMA
EL COMBAT cau tot seguit al terreny resta en germans de t:ausa especialment a· I du del braç pel poeta, ocupà. el seu
ccsttaallà. de futbol. esser cdamt plo de
ts
d
api
grans
de
enntig
solt
te.
u
'
.
a unya sense haver per u ru em·
L'empresa del cinema ::Sala Mercè,
au 1men .
.
que ;; que pa 1xen persecuCJ 0 per
.
Nova York, 2. - Ahir nit, al Ma· JOC.
pa tat. cap encontre. Ho aconsegUira?
Per !1, dijous, 31 d octubre, l'au.
Els altres prem1s els obtinguP.ren atenent mdicaclons manúestades pel torit.at governativa, proced.l a aixe.
Act radicara precisament l'mteres de dlson Square d'aqueSlli ciutat, va I La p~o~a és posada f~ra de joc Catalunya, de part <tels seus ger·
els senyors Joan Sellerès, Rvd . To- ¡ corresponsal d 'un dlarl de Ban~eJo- e la cla~ura del Centre «Untó Rel'~dversa.ri L'Espanyol rara tots els c.eleora.r-se el combat. de boxa entre pel danel juga.dor que I ha tocada. mans de l'altra banda del mar.
Agralm 1nfln1tament la fraternal màs Noguer, Emili Gallen, Rvd. Nar. na hav1a contractat per a. ésser reportatge «Guerra lta1<rabJssima»,
pGSSibles Perque aiXÒ no succeeiXI. 1 1ex-campiÓ del món wmo c~rnera I ab~t~cl~l13 h~fi~~= ~t~~;·uda
aquest contrast d'mte~e~.s farà amb i el p~ ~eso.t atenjlanyl aJter ;uset: I La pilotS. és declarada rêtinguda salutaCió dels gennans d'Aménca 1 ds Llbou. Jaume Rosquelles, Rvct. l p~jectats a Arenys 'els h.lnts «Ex· afillat a E. R. de C., el qual tou
Cum1l Pey, Narcts Figueres J Oi·¡
..
.
d
j
Catne1a va. pu ar a nng am ex
m.olta seguretat que 1aftCio catalana
ta.sl.s» «.El mlsteno de los sexo.s» i clPusurat pe~s fets d'octubre ael
Sigui testimoni d'un dels partits mes cLllents condictons flsiques i va de- quan dos uga ors dels equtps op<r ens plau molt trametre·!& - obemt meno 1 Navarro Lamotte •1 ·
0
Qut!r, dAs que nacen».
. .
•
. .
les dues mans so- el prec del senyor Burguel - a la
formidables ¡ memorables per tant I mostrar posseir tota. la torça del seu sats tenen Wla
1934. Amb tal motiu l'entusiasme
Aquestes projeccions este.ven a.sse- entre els elements republicans es
nas·
la
de
Vila..
Per tal de no dificultar ra~.:cés dei 'punch-colcbóm> tcap potent, però no bre .la pilota sense cedir-la, o be que gran massa republicana 1 democrà- Joan .Arus 1 Manuel
1
d'octubre
29
cUes
nyatades per als
tra ctutat.
Publlc al camp de Les Corts, tes scc' Els tres primers rounds traus- un ~ugndor ben marcat reté la. pilo- tica dets nostres lectors.
gran, t són eu gran nombre els ~
Els poetes varen llegir l~s seves 6 l 12 del corrent. No sabem per quin CI•• l slmpatitzan~ que constantmeut
portes d'aquest s'obriran una hora i wm.•gucl·eu amb clar donum de Car· ta 1 no fa cap esforç per posar·la
Aneu al 11 Saló de Creacions¡ vegeu poesies, ess~nt molt aplaudides per motiu, l'autoritat governativa. IDWll· desttlen per dita entitat, per a pa.
.
mitja abans de la flxada per a co- r.era 1 ell el quart va augmentar con • . en joc.
-pal, ha pro"·btt l'esment-•a pr~
tots els asststents a tacte.
li e d fil ...... ~
un ad- 1
menr.ar el partit, que est& assenyalat siderabhnent t'avantatge de tal .na· ¡ Nat~: ~i un Jugador,a. quan
01
.,- lesar novament la seva alegria en
m.~
u..
1t b iU
La f t
es sugges v s es •~ de mani·
distan·
una
collocat
ha
s
versa.n
re
suspend
de
hagué
l'àrbttre
que
nera
"
20·
3
si be, però, circula el rumor poder reprendre, de nou, llurs acti·
jecCló,
antls·
r
ar
resu
va
que
•.
a
es
tes
¡Totes
...
¿QuAn?
vivents.
quins
el matx t declarà. vencedor a Prima cia. ~e menys d'un metre d'ell, rete
per a. les '
deternunació
aquesta.
pres
ha
que
pre·
del
discurs
un
a~b
acaba
~ima,
tardes!
la pilota sense fer ~ap esforç evi·
Camera per k. o. tècnic.
vitats polftiques.
Els honors als campions
Sldent del Co0Slstor1, senyor Tarrats. per considerar els films Immorals.
dent pe¡· jugar-la, 1 àrbitre lla. de
b t era a 10 rounds.
El
-El dia primer del corrent mes
EXPOSIClO COL-LECTIVA
declarar·la «pUota retinguda»
com a
prohiblCló, cal ~ cmen1a h llCtòrium. toren projec:
aquesta
d
Davant
NOVELLS
D'ARTISTES
«dribla»
que
jugador
un
:
(exemple
Una vegada acabat el partit de
1
preguntar sí la cultura ciutadana er tades les peHicules següents: .E.l
Les Corts, la 1''ederac16 Catalrtna de A ta Gran Sala de Festes suggest" 0 bê «pivota», juga la pilota).
renyenca, éS més baixa. que 1a d'al· reportatge «Guerra ltalo·ablsstinla»
Ja s han rebut bon nombre d'tnsArticle 4. Hi ha un salt centre
Futbol, farà lllura.ment de la Copa ves desfilades da «deshablllés)) per
tres loca.lltat.s on han estat donadea 1 el drama en set parts «En alas de
del Campionat de Catalunya &I ca- gentilS man iquins vivents, presentats das» quan l'àrbitre llança la pilota crlpcl~ per a aquesta interessant
expos1ctó En el~s veurem represen· · NOU PROFESSOR A ~' ESCOLA a conèixer aquells fllms, sense que la muerte».
per a oredltados cates baroelonlnes entre dru. jugadors oposats.
pita del Barcelona.
l'opinió pUblica s'esfereis.
MUNICIPAL
-¡ 1 Artlclr 5. Temps mort. Cada ve- tats el. més nodrtt dels artistes joves¡
VISTA D'UNA cAusA PER ATRACAMENT
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PRIMO CARNERA VA VEN ..
CER WALTER NEUSEl PER
K' Q, TECNIC

.

I

I

23

s

I

/t

K' t

Les Arts

!

I
I

I
I

ARENYS DE MAR

I

HOSTALRIC

I

I

I ,

LA ROCA

r-_;;;,:...::.::.:.::.::::.:::..________;,;_;____________
MOBLES DE LUXE
MOBLES SENZILLS
CALÇATS
MAQUINES DE COSIR
RADIO S
MITGES i MITJONS a preus de ganga
Compra-venda i canvi de tota mena d'articles
Subhastes variades tots els dies a les 4 tarJa
Sempre al

es regularment
pa.rut
que el per
gada
amb desl'àtbllre
interromput
' compte del temps de suspensió.
1 Articl(' 6. El basquet de cada
equlp es aquell en el qual ets juga. dors de cada eqwp s'estorcen a ln·
trodwr la pilota.
Article 7. La pilota és morta t el
joc es uspès fins que la pilota sigw

Catalunya.
ha per
que
cartes
es reben D'arreu
terra
de lahi nostra
donant altes a la tnscripcló.
Aquesta exposició, que serà, sens
dubte, IID gran é!tlt dintre el camp
de les a.rls, tind.ra. lloc a les Galenes d'Art Catalònia», Ronda de Sant
Pere, 3. situades a la popular llibreria. Continua oberta la inscripció.

CAN ODROM

PARK

CMlP DEL "SOL DE B.UX"
antics terrenys d enl.renament del F. C. Barcelona

TRt\. VESSE RA. VE LES

~0

..... i S

AVUI, DIUMENGE, MATI I TARDA

HOl EL DE VENDES

CURS ES DE TAfJQUES

PELAI, 8

Servei de t.a.x.Ls coHecuus. des de ta Plaça de Cat.a.IUD.l·a.. de 1a Plaça
d'Espanya, Salmeron·Passeig de Gr -"~ t Bu Ch!cago, del l"...... rte1.

TRA.\1\"l.ES : U?\ll5 '2 1 l.i - ALTOOM.NIBLS: LLETRA E

Do Lo Rs

t:"l..
uns quinze dies, uns ctuta.- !~!!'!!~···········
-~a.
Dies ha. ~uè ens preocupava viva,..
ment l'estat d'abandonament en què dans entusiastes I simpatitzants del
ea trobava l'Escola Municipal, tota 1 Ja. fa e.nys traspassat con vilatà Pau
vegada que havent estat jubilat t1 Lladó, el qual en morir va consignar
mestre titular, senyor Jaume Tor· una delxa en metàllic per a ésser
rents, la mainada no poc:Ua assistlr· destinada a unes escoles laiques, (e·
ren l'oferiment desmteressa~ de re- d RO
hl
Finalment. però, s'ha salvat aques. pintar les reixes que cerquen el pa.n. ~RT;IV,..~NS, REUMA TICS, GOTA
1
SME desapareixen dêl tot
ta anomaiia amb el nomenament teó que guardo. les cendres del nos- 5otm te
e nt--ee &1 tractament que avui
del senyor Jgnasi Bata. J Marl.DlOn tre volgut compatriCi, a la vegada
en substltuctó del mestre. jubilat. ' que arranjar el recinte del cementi· 1 ~ec~m~n ~ls mes notables metges
m n. El mala.lt que pat.eix
Celebrem el canvt perque, amb ull n que fins J'¡;t.dverument de la Repu. de ot
haurà acabat, segurament, una ac. bllca, es cone~x.ta com a. «Lliure! 1 d= reuma ~s pt:rqü.è \'ol. Mai nu na
P_erdre l espen.nça q..:t:! pot. (, lar1rtuacló docent completament en dt:.s· que, t~-Vui malgrat el reto! que dl u.
acord amb el que ha d'e::;ser l'es- «Cement.:irt municipal» es co~ider~ s~ ~ té r.ura de prendre alguu llas~ e la MEUICINi. ANTI REUMAper a molts com a lliure
perit pedagògic de Ja Republlca..
ICA VOG~L , la fóromula de 'a qual
Es amb molta satisfacció. dones. L'alcalde gestor que t~ el qui rebé
que salud.em el nou professor senyor l'o!enment esme~tat., els va. respon. fi~~r~;~da per destacades persona~
~ mèdic. Re~;omanem ats
Lr
Bata, tot esperant d ell una encer· d.re que no podla acceptar aquest ~
t.ada labor, en benefici de la cu.tt'J· ferimt:nt, per haver donat abans l'or. n:er~ ames I a to~s els malaltQ en
olUe prenguu, un tlasco de
gtan
rd. del poble t que sabra pre...·•cmdtr dre de rer.bo
conegut preu
·
..,arat, que truca.:diJ a
Som & la tradicional diada dels Cua Se o~~tlà
de ~~:. cuaccloru, que, molt probabt~
• Ran..bla de les l' \urs ;
mcn.. tractara de ter wbre d'eU, moCLs 1 aqu~ta es l'hora que tot ,se. Casa AÏ
sina, yass.tgt del lJredtt·
eentre Pela
I element teaccionari local Obhdaut fi'Ut.'lX ¡gual
···
•
' .
l'al
tes le Yo' carrer Pc:layo, 1 ,;I to.•
-Durmt el mes d'octubre han e>ta !unció del magtst.en, na.
q~&e
s tarmàcles lJer: proveides
d estar al marge de la baixa poliU- corregut 1 naixement; 6 àefunclo
Da
1 7 Ol&trimoll1¡.
tD. 1 c1e lea ln&ruobree C&ClQuil.L
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La lluita es concentra a Ginebra
•

La

•

#

SlfUaCIO

•

a la Mediter1·ània torna a agreu1ar-se

•
de·manat
l'ap
licació
Etiop ia ha
de la cl à usu l a d'ajut econom1c
~

Els etiòpics han causat dotze mil baixes a les tropes italiaries
ELS IT ALIANS RAN TINGUT DOTZE 1\IIL BAIXES
AL VOLTANT D'ADUA
Addls Abella, 2. - s•aou nc1a en
aquesta capital que en els combats
a l voltant d' Adua els i talian~ .~sa
ren en llnia de comba t tres diVISIOns
en peu de guerra.
I nformes de la mateixa font, ~&
gons le" quals les perdues en dits
combats s'eleven a 12.000 m_orts. i
ferits, i disset mil els dels abts~mts.
Als cerrles coml>etems es co~SJ~era
mancades de foo.tment o be, aillleuys,
molt exa¡;c ..ades. En tot cas, les perdues naur:m estat consirables per
ambdues parts.
DES)IENTI!.\U:.NT DE LA
PRESA OE 1.\lAKALLE
Add!!> Abeba, 2. (Oficial). - Es
desment que els italians s'hagin apoderat dt> l\lakallé.
!!:LS ETlOPS DIUEN QUE
LES BO~IBES FAN PLOU·

RE

Addis Aoeba, 2. - A diversos punts
delb fronLs Nord 1 Sud plou a bunde).
sament Els vells decl:ueu t¡ue no re·
cor àen que ma1 s'ba¡;1n regi~trat pluges semblant, en aquesta epoca de
l'any r creuen que aquestes pluges
són provocades per les descarregues
d'artilleria ' les poteot.es bombeS dels
aeroplans italians.
Es considera que aquestes pluges
poden tenir repercussió en. la guerra,
a ltament favorables als ehops. ·
EL RAS GUGSA VOL QUE
ELS ITALIANS EL PORTIN
AL Sf:U PALAU DE MA·
KALLE
Adlgrat 2. - El dedjaz Gugsa ha
manifcsta·t que vol que ltalia avanci
rapidament vers J\takalle.
Diu que ba tingut noticies que el
el seu palau, d'estil ~uropeu, ha. estat
saqueia, i que care1x de notictes de
1a
seva .1.segona.
anava
donar dona,
a llumque
un a~tualment
tnfant.

ELS ITALIANS EXPLiqUEN
A LA SEVA !}1ANERA, L'().
CUPACIO D'UARDER
Frant del Tigré, 2. - 1!.1 genera l
Grazlani ha. ordenat l'evacuació tota l
de la població de la. regió d'Uarder,
a mb obJecte d'evitar incidents en·
tre la tropa i els mdigenes, ja que
molts d'aquests són protegits brita·
nies quJ. a nualment t ravessen eJs t-erritoris italians a. la recerca de camps
de pao;tura tge per als seus ramats.
Uard e1 està situat entre Gerlogubi
i Ual-Ual
EL COl\lANDAMENT ITALIA CONSIDERA ANEXI<>NATS A ERITREA ELS
TElUUTORlS PRI!;SOS
Asmara, 2. - segons un decret pu·
blicat per l'Alt. C<lm1ssari d'ltàlia. les
fronte,·e.,; d'Eritrea s estenen fins el
límit de tots els llocs conqutrits i
es declaren en vigència. totes les Ueis
italianes per als esmentats llocs. Per
ta nt la. població dels trrenys ocupa ts' ga udira dels mateixos d.ret~
i deures que la. població d'Eritrea.

A Ginebra, els italians preparen la marxa de la S. de N. Les eleccions municipals d'ahir a AnglaL'alt comandament de l'Eritrea ha publicat una ordenança terra donen un triomf als conservadors
1nexionant-se els territoris ocupats
Les properes eleccions per a diputats han de determinar.

nies s'han negat a sortir cap a l front
de combat.
DJtbati. - El Comte Vinci ha r&uut l'ordre d'anar-se'n a t\lass.tua.
Adigrat. Prop d'Amba .'llegua,
uns (;arnises D(gre.. que practJ\'avcn
unes exc:lvacions per a collocar un
monwnent commemoratiu del 28 de
octubre, trobaren els esquelets "e
cinc soldats italians mons ca.gu,s
en la guerra italo-etiòpica del 111'~6.
Entre e.s morts, hi f1gurava un oti·
cial que por.ava sobre .a ca)a,·eca un
kepis amo e.s galOI•S de tment, (OJddat per una oa:.a ae lul>ell. Le:. de!>·
pU!Ie~ nan tstat recowd~l> cwv:.••>.~u::uL
1 tra~lladades a Ad1grat. La troballa
¡,'ha. e1ectuat entre l'esmentada pe).
NOTICIES OFICIALS ITA· bl.a cio 1 Ení&
scio.
LIANES
Roma, 2. - L'Oficina. d'InformaA L'EXERCIT ETIOP HI HA
ció de Premsa facilita les seglients
noticies sobre el conflicte ltalo-etiòDISCIPLINA
Roma, 2. - Una informació d'Ol'!·
pic:
Adua. - S'accentua. el moviment gen 1W.!Ja diu que un ba~al!o de sol·
de submissió a ls autocita¡, ttalia· dats etiòpics. destacat al sector sud,
nes per part dels caps de les regions va protestar P"''quc !>C'ls havien ~liu·
allunyades. que encara no són ocu· rat nns cartutxos d'un calibre
pades pels italians. Ent re altres, s hi que no coinci.tia amb el dels fusells.
compten repr(sentants de la religió El general Nassibu feu una informa.·
cop1a. 1 musulmana d'Adi Ato.
ció i ordenà l'afusellament de dO'J 4).
Djibut.i. - Segons nottcies rebudes ficials encarregats dt la llli.~uouc•o de
alguns contingents de tropes abissi- municions.

d

l

So' n supr"J mits molts trens de VIatgers I
Els Invents moderns... . Ràdio, ctne-I es prohibeix que circulin taxis i autoòmma sono~eie!~t:n Mc;~!r:;;:n que se nibus sense passatge.
No es publicaran estadístiques financeres i econòmiques ~~·,u~a~.g~~es~:n~ ~u~l~~~~/:;1(;;~
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lES RELACIONS COMERCIALS
ANGlO-ESPANYOlES

engmy 1 sense solta. La proL'ACORD D'APLICACIO DE Clvilt~adora. Avui segueiX Itàlia el sense
porcw de les noticies ¡atses abiiUT·
SANCIONS CAUSA SENTI· mateiX carni, uruda, com mttl no ho
1
,
!.\lENT A l'I ALIA
ha estat, per un espontam esforç de des s ha acostat molt, algun~ ates,
Roma, 2. - La deciSió adoptada fe i de voluntat. W!t.a no vol altra co- at cent per cent. S: la Prem~a •ta
avui a Ginebra pel Comlté de Coor- sa que vture la plerutud de la seva vol àesacreattar-se del tot elL tes zndmaclo que fixa el dia 18 de novem- v1da per a treballat 1 emprar les so- ¡ormaci;Jns de ta guerra, cal que tes
(Ve dB la p àgtna 1.) bre com a data d'entrad.'\ en vtgen. ves nerg1es mes bones a tots els 1deats agenetcs 1 e/.S corresponsals auuatts
ETIOPlA oE~lANA AJUT ¡ ;ia1~~ale!zn~n:i!~fts·d~~~e~bu~~ comuns que son el sagrat patnmoni tanvim tot seguit cte metoae, 11e
FINANCER A LA SOCIE- 1 que ja es donava ""'I descomptacia de la ctvill~clò hnmana.~>
que en determmats casos caLdria canT OE NAúl ONS
"""
Es fa avment que aques:a es la viar tamb~ de personaL. Els peno.
TA
1
bi in1 ¡ la seva aplicació.
que el re¡ d Itàha es dtcs i llurs tectors mereixen mes resGmebra, 2. - El Govern
a ss • , Els perioctlcs
comentant el discurs prunera
pronuncia publlcament
sobre el con- ecte
per ltlltja del seu re~resentant a de Sir Samuel Hoare diuen que es flicte italo-et!op.
P
•
Paris, senyor Woelte, s ha dmg¡.t a una mostra més de la intrans¡gen·
Es considera que el discurs del rei
•• •
la s. D. N. en demanda. del seu ajut cia d'Anglaterra. Quant al dis- és. en sintesl, l'expressió de la seva.
A Ginebra ha passat una mica
fmancer, recolzant-se en l'acord del curs de Lava! diuen que ha estat identificació amb el Govrn de Mus- com a l'Africa oriental. Desprr:s
2 o•octubre del 1930 sobre l'ajut als moderat.
solin!, dita à.rnb el to moderat que d'uns quants dies d'activitat r.x.
Estats, que fou s1gnat per 28 Estats,
~1 «Olornale d'Ità.lia» recorda que pertany a la séva alta personalitat. traorainària els comitès
i sub-c01!dntre ell· França 1 Ang.aterra; però el dia 3 de novembte del 1919 es va
tès, vingué una mena d'ensopiment.
e
~ .
. .ó
signar l'armistici entre Itàlia i l'lmque esta subJecte a la condicl • que peri austro-hongarès a la Vila Giusti
LA GASOLINA PUJ A DE Si, com quasz tothom suposa, les nel'acord de Desarmament ha d estar ¡ remarca que Itàlia va prendre part
PREU
gociacions d'avinença tracauen noen v1gor.
Roma, 2. - Els taJOs han elevat vament, la qüestió de tes sancions
en el conflicte quan la posició dels
En l'acord s'estableiX que havia de aliats era ben incerta i aconseguí una les seves tanfes de perus, oblir¡ats contra Jtàlza prendrà la importància
benehetar-se financerament els Es- victòria que dctermmà el triomf fi- per l'encariment constant de la ga- màxima.
tats que no est1guessm en dispoSició nal de França I d'Anglaterra. Diuen solina.
I L'aspecte més interessant ct•aquesAb 1 tambe que es una sagnant ironia en
det.msar-se per Sl mateiXos.
!SS - la hlstòria d'Europa que, en l'aniSON SUPRIMITS 47 TRENS ta qüestw é8 sens dubte el de l'eJJ...
ma declara troba.r·se en aquesta si- \'ersan de la. decisiva victòna dels
DE VI ATGER· 1 ES RES- càcia. La pressw economica 1 Jinantuac1ó 1 solllc1ta de Ja S.N. que apli- aliats, els antics camarades d'armes
TRINGEIA LA CIRCULA- cera no es un szmple càstig que s·aqUI l'acord, amb tot 1 que el Trac- es prepann per a condemnar Ità.lia.
CIO DE VEHICLES DE !HO- plica a l'Estat agressor per aconsetat de Desarmament no està en vi- a la inanició.
TORS D'EXPLOSSIO
guir allò que els penalistes en diuen
gor.
-uo;:, "QTI1nl waAoO r.11 - ·¡: '11m~
el restabliment de l'ordre moral. F:s
NO ES PUBLICARAN ESTA- tinua prvenjnt-se per a fer front a un recurs per a impossibilitar o esDISTIQUES
UNA DECLARACIO DE LA
ECONOMI- le~ sancio~ eoonòm1ques; ha supri- , curçar la guerra. 1 la mesura de 1es
QUES NI FINANCERES
DELEGACIO ITALIA.."'A
rruta_des d ara el trajecte de 47 trens ¡sancions es a air llur ma or o me' .
•
1
Roma,
2.
El
Govern
ha decidit de v1atgers. Ensems ha dec1d1t estaGmebra, 2. - En els cercles de la
blir
un nou horari per a. leoS oficines n?r amplztud, ha de dependre prtnsuprendre
la
publicació
de
LOtes
les
delegac1ò Italiana s'ha declarat: «El
públiques 1 privades, les quals comen: 1etpal"!'ent d:aquest objectiu. Cal a- M E r G E E S PEC l A L 1 S I A
Govern de H.oma res no ha demanat estadist1ques sobre qüestions econòçaran més aviat 1 plegaran tambe nar jms ath on calgui per a posar I
PELL - URINARIES
n1 res no ha proposat. El cap de la miques i financeres, degut a raons més aviat per tal d'estalviar llum 1 a ratlla l'Estat
GRANJA
agressor, i st no es
d'economia.
delegació ttallana s'ha despla~-at a
volia obrar d'aquesta manera, més
DEFECTES
SEXUALS
A
curat
servei a domicili
HAN FET LES PAUS VIC• calefacció.
Gmebra a precs reiterats del senyor
Roma, 2. - D'acord a~b les ordres valia no haver posat en marxa l'arT OR ~1ANUEL I MUSSOLI· donedes pel Duc:e, la Dueccló Gene- ticle
Lavat. A mès dels precs de França
del
Pacte
ginebrt.
RAMBL
A
DE
CAN
ALET
ES,
11,
t
.er
16
ARAGO, 379
NI?
BARCELONA
T ELEFON 55502
l'absenc1a hauna estat mterpretada
Totlwm té clara consciència ae
d B 12 a 1 1 de 4 a 8
Roma, 2. - La frase del discurs ral de Ferrocarrils ha suprunit nomcom a una obstrucció a tot mtent del re1 Victor Manuel, que tants co- lia per tal d'estalviar energ1a I com- e zca~ a
ects va que tind;uz e
"ta& e . ,
d'arranjament, 1 nosaltres no refu- mentans ha provocat, és aquesta:
et·¡
.
l
bust1ble. Igualment s'ha fet amb els bl~quetg . de_
les costes de l Africa
sarem aquells èn els quals se'ns reco«No deixa d'ésser s1gruficatiu que serveis d'autobusos 1 taXls que nomes onental :talzana. La Societat de Naaquesta Ciutat del pensament obri hauran de circular amb passatgers.
El que diuen els gua rits:
negwn els nostres drets.»
les seves aules destinades a nobles 1
En general, s'han reduït consideinteressat
en
esdeveniments
qu
li
han
rablement els usos de motors d'exploLA DISCUSSl O DEL COJ\Il'lE DELS 18. ESPANYA severs estudis, quan el meu país està sió de canoes automòbUs de recreu, espera. una solució diplomàtica del
problema, però no es pooen obstacles
Imposat
supremes
exigénc1es
a
la.
secotxes
de turisme, etc.
PROPOSA AliPLlAR LES
va v1da, a la seva seguretat i al seu
La calefacció haurà d'encendre's alo:: esforços intentats vers una c;oSANCIONS
~
Ginebra, 2. - El Comitè dels 18 esdevenidor. En tots els momen~ d~ més tard de l'hora acostumada 1 a- h ció mentre es tingut en comptela
història
ha
acomplert
una
rruss1o
pagar-se
més
aviat.
l'honor 1 eJs interessoo d'Itàlia.
ha discutit aquest mati la fixació
mos.
per a l'entrada en v1gor de les san"Sofria d'enteritis crònica amb grans a .
ClOns. El president, .senyor Vasoon-¡
d'Abril de 1933, demanava ~empre la mor t, n J e,, ~ a
EL «TIM ES» CONSID ERA
CtHlos ha proposat el dia 15 de noouarirme mai més, puix que tots els tractaml:n~s haEL DI SCURS DE MUSSO·
vembre; Ja delegació 1ugoeslava ha ,
vten resultat inútils. A 1.a fi vaig guarirme amb la
LINI UNA PROVOCACIO
intervtngut 1 na proposat el dia 18,
CURA N.o 10 D EL ABA T HAMON. He fet quatre adepTorna a empitjorar la situació a la Mediterrània
Londres, 2.-El corresponsal del «TIaHega!lt alguntls raons d'ordre pni.ctes més í tots estan contents."
mes»
a
Roma
denuncia
el
èJSCurs
tlc 1 Leclllt. Ha estat acceptada la
Londres, 2.-segons es diu en alITALIA ACTUA COM S l pronunciat pel seyor Mussollm com
Signat : Donya Elvira Trilles Martínez,
proposició 1Ugoeslava, 1 s'ha fixat la guns cercles d'aquesta capital, Ja
NO EXIST IS LA S. DE N. una provocació contra la. Societat de
data del 18 de novembre.
pau no es farà fins després de tres
I TAMPOC NO CR EUEN Nacions i les sancions. Aquest dl&Tavoessia
de Sant Ramon, 2, València.
En el curs del debat. el delegat mesos, a menys que Mussolini ceEN UNA SOLUCIO FORA
curs ha sorprès eJs optimistes, que
del Canada 1 el d'Espanya, nan m- deixi a darrera bora. Ensems, novaRoma, 2.-Hom diria que a Itàlla
tervmgut per a aconse.aar que stgwn ment apareiX en l'horitzó un con- tot marxa. com sl Ginebra no existls, creien en J.a propera realització d'un
wcloses entre les materies prunes flicte armat al Mediterrani; particu- ensems, però, s'evita tota mena d'im· arranjament de la dlierènci.a sorgida
l'exportacló de les quals es prohibeix !arment, Atols¡ anuncia la decisió prudenc1es que pugUin comprometre entre la. Societat de Nacions 1 Itàlia.
amo oest! cap a Itàlia, el petroli i d'Itàlia. ...L'abandonar la Societat de un èxit eventual dels esforços paci- -cosmos.
els seus denvats, el carbó. ferro 1 Nacions. el que consideren probable fiStes empresoo en el quadre de la
REACCIO DE LA PR EMSA
acer. Despres d'una breu discussió. er un futur proper molts observ~V Societat de Nacions.
son la salvació dels malats desesperats perqué poseeixen un
ITALIANA
extraordinari poder curatiu, gràcies a la perfecta capacitat
ha estat acordat trametre aquesta dors polltics ben lnformats. La tenPer altra banda, s'accentua la. reRoma, 2.-La premsa italiana ~
de assimilació de lea Plant.es de què es componen, les quals
proposició a estudi del Subcomitè sió anglo-italiana, que havia dismi- SIStència a. les sancions. Acaba d'éSexerceixen una. enèrgica depuració 1 renovació orgànica que
tecnic.
I rwt un xic des de fa alguns dies ser creat un monopoli d'olis IllJ.llerals cull el comentari que l'òrgan oficiós
restableixen 't'àpi.dament l'equilibri de la salut, sense necessiS UISSA A PLI C ARA LES mercès a un mtercanvt de segur~ ¡ s'està estudiant la creació del de tGiornale d'Italliu ha !et al discurs
tat de règim allmenUci. No perjudican ni produeixen trasae Stanley Baldwyn.
SANCIO!IOS ECONO:lU QUES t&.ts entre sir Enric Drumond 1 Mus- la celuHosa..
torns perquè no rontenen tòx.lc3 ni estupefacents, només
El comentari de referència fa r~
Ginebra. 2. - Aquesta tarda s'ha sollni, 1 despres més encara per la
PlanteS
sanes i benefactores.
Els italians que creuen en una
reunit el Co~~tè de .Treball del de s,:bsegüent determinació de Mussolllacló a. les paraules de Baldwin r~
propera.
soluc1ó
per
vies
de
les
ne~~-----------------~
Coordhlacló. S es~r!l\a amb mteres r~ de retirar tropes de Libia, està
referents a rantzga amistat ltalola dec! s.¡ ac1o di! Su1ssa.
•
gociacions, o que la desitgen, són ~n b:itànica, 1 escnu: «.Déu lliuri a Itàt sense comp romJs rebrà vo11t6 l'tnteres-)
El sen)or Mutta, en representació pròx.tma a agreujar-se més que mal, ruinoria. La majoria tmmensa de 1 :>• - - -- - - - - sant llibre "La Ml'lllclna \"t~grtal". del
del Guvern helvetJ.c, na declarat que cl qual es pot deduU' del decret ltahà pmió està convençuda que és neces- lUJ. d'aquests amics, perque ja sap
Dr. Sabin, Que ense ' a la m~nera de guarir les mala.ltles per mitJà de plantes, I el "Bulctin l\lcn.'>ual",
Ja neutralltat su1ssa s'npllca única- autoritzant l'armament de vaixells &'U'i lluJtar fins l'èxit únal 1 que és protegir-se ella. mateixa contra. els
"t.o q ue dlcen los cunulos", que reprodueix lea cartea demoa-~
~>eus enemics».
ment en l'aspecte militar; però que, mercants en temps de guerra, 1 tam- r.ecessari
traJlt l'eftcàcia. d'aquest mètode vegetal.
acceptar
les
sancions
l
amb reterenc1a a les sancions econò- bé la. de la. mantfestació realitzada
Un pertòdic de la. tarda. reprodueix
lDlques. Smssa es solldantza amb la davant l'ambaixada d'Anglaterra a menysprear-les.
Nom............................. ........ ..................................................
una. cartcatura. que a.ssenyaia. l'efecte
Hom repeteix que Itàlia no farà desmoralitzador que va. prodUir n.ls
resta dels membres de la. Societat de Roma, en al qual els mamtestants
cap
propos1C16
a
Ginebra.
Hom
no
Carrer ........_ .....- ............- ..................... ••·•··· .....................~.
Nacions
portaven banderes amb cartells tn
soldats alemanys durant la. guerra.
l'exhibició 11 les tnnxeres franceses t
~,
eJS quals t.s J.legLa: .ca baix Anglater.-e.lós mètode de curació per mi~à de Ciutat ................................................................................ .
angleses de grans cartells que deien :
11a
~.A
ra». Aquesta manliestacJO ha estat
.,¡TES, descobert per l'ABAT HAMON. 1 Provlnc1a................. · · .. · ·· .. · .. · · .. · · · .... · ... ·· · ........ · .. · ... · .. ·· ·· · · · ·• ·· ·
cElS Italians estan amb nosaltres•
lt:ta despres d ba\·er reJt.erat Urwn.
FEM1 són ton procllal clentlflc rr.ond darrerament que la polltlca es el nom de les tamose:; l'I:..KLI:.~ El pencXi.ic comenta aquesta canca__
n
1:.(..0. úJll\1~> r.~, sols con~ ten 2S cts.
Envieu aquest cupó com a lmpru (franqueig 2 cts.) a LAREBUTG EU IM ITAC IONSil
anglesa del Medlterra.nl cont.in.uava que tanta tama tenen pels seus ~ tl.ra. 1 diu que cl'obllt ea c.1Sa. nuper dl& perquè cada caps& dura un mes.
HO I:U .I.UJS.l~ HOl'<l...' I C:, 1 M.UU.." 'lt, Rouda de la t..a .h el'l1sultats deflruuus. Venda, Fa.rmac.1es.
ta t., 6, 1$.\,IU..J:.l.OZ'o""
sense

Es VEURA El PROGES
Co''TRA THAEL••Aa:N

s

les

LES PRIME .H:S DADES DE
Mr. George diu que Anglaterra,
LES ELECt;IONS MUNJCI· des de la guerra ençà, ha tmgut despese:; que ascendeiXen a un bllló
dos·cents milions de lliures per a
mantenu el poble que no te treball
Londrts, :.!. - El resUltat regiStrat amb subsidiS que no són suficients
cions pot iJLterrompre. tant aviat eLl les se<Xanta-cmc pruneres wca.hper VIUre. Diu que l'actua..! Govern
com vulgui, les comunicac:zons en. t.at.s no canv1a d'una. manera excesslha esmerçat en subsidiS 460 milions
tre 1tatta i l'exercit expedic1ona11. va la s 1t.uac1o dels MwuclplS, pero es
de !hures.
Es lamenta que tota
Sl tes sancions fins avui decidides 1not.a una tendeuc1a oe peruua ue lloc¡;
aquesta despesa geKatltma no hagi
no són prou eficaces o triguen mus- per part del partit laboriSta. En can· servit mes que per desmoralitzar
e1s
sa a esser-lw, la 7W realllzaczo Jet v¡, aqutlst ha acunsegu1t la majorm
obrtlrs t:n atur. «No es trobarien com
owquezg pu1tllrta la Soetetat ae Na.. en t:IS MwuctplS d algunes pobla·
es troben Sl s 'llagues esm~rçat tot
etans a tu Jrru;às que~ per e.;ser en c1ons on Ja Illa un 10rt partit, com,
aquest dmer en un trtlbail pni.ct.lc.
certa manera t-oíuutan, resuttana ¡..tr ext:m¡)le a t..t;igh, al condat de
Es una Sllllstra ret'lex.tó el tet que
més greu i mes vituperable.
Lanca&hue. En canvi, a Newport,
en els darrers cinc anys el nombre
• • •
regul nunera del palS de GaHes, :-;e.. d'obrers en atur torçós hagi estat
E/.S proceaiments dilatoris són gons sembla les actes es t roben en
et doble que en els deu anteriors».
cru.ets no sots pe' a Et:opia, ans en- mmona.
Lloyd George despres dóna una excar .L per a Italia Fent durar molt
A tes aotze de la nit la situació plicació detallada dels seus plans, en
Lll pressio econòmica 1 linaneera, era ta següent:
els quals mclou la construcctó d'obres
lwm mUltipticmta i accentuaria tamConservador:., g-..¡anys, 26; pèrpubliques, desenvolupament educatiu
be La misèria i les sotrences dels dues. 9.
de la poblac¡ó i altres projectes.
italians.
Liberals, guanys, 26; pèrdues, 9.
S'ocupa dels aters m~nacwnats 1
¿Es resignaria la Societat de NaLabor¡stes. guanys, 14; perdues, 14
diu que els mmtstres han tmgut di·
cians al Tracàs de la seva. acCiOi' sePerò a mesura que avançaven les vers1tat d'opmJOns en les conierènria un vergonyO& .sutcidl. ¿Vol arri- nut1c1es. aquesta tendència s'accenCteS a qué han t>.SStsttt, i ban estat
bar a l'objectiu que s'ha proposat? tua va, 1 a la una de la tarda la povençuts per altres nomes .nés astuts
Doncs que no permet¡ l'allargam.en.t s1c10 era La següent:
1 resolts. Demana als electors que
1 la intensificació de La guerra itaResultat d'unes cent localitats:
votm la candidatura del Consell
to-etiòpica Com més dun aquesta..
Conservadors. guanys, 50; f'erdues. d'Acció.
mc;¡ probabilitats hi haurà de com- 18 llocs.
MA NQUEN DAD ES CON•
plicacions europees.
Liberals, guanys, 10; pèrdues. 12.
CRETES
Un mes de guerra ... Mal anirà
LabOriSteS, guanys, 36; pèrdues, 60.
Londres, 2. - Encara nu es posper a tothom si dura gaires mesos.
Independents. g-..¡anys, 20; pèrdues.
seetxen dades exactes sobre les elec!!;,¿ aquest cas, La Societat de Na- 26 llocs.
cians es mostrarU. incapaç o desEL ccNEWS CHRONICLE~> cions municipals celebrades ahll en
lleial.
AN UNCIA UN GOV ER N R E· més de 360 MuniCipis anglesos La
unpressió dommant és que, si be no
A. ROVIRA I VIRGILI
ACCIONAR !
s'han produit grans canvis en les
Londres, 2. - El ,,News Chronicle» posicions existents, el partit laborisanuncta que després de tes eleccions ta ha perdut alguns llocs.
1Aneu a l Palau núm. 1 de Mont- es procedirà a una reconstrucc10 del
Juret ... VIsiteu el 11 sa ló de (;rea- I Gabmet bntàn!c, I preveu que el
Govern que es tonnarà serà d'una
cio ns
tendència conservadora més accentuada que l'anterior.
l
Amb tot i els desmentiments fets
.
..
li
pubiles ahir, el pertòdtc pronostica
Espanya deu a Anglaterra
que el senyor Eden serà nomenat
¡·
d ·
·
pçr a un alt càrrec, I ...¡ue detxara de tres mi IO
ns e lliUres I un
pertanyer al Gov~m. AtegelX que corresponsal par la d'un em~
~~
n1 I~
Lord Hahtax, COnsiderat com " poc
è t•t
I ,. t
decidit, abandonara el Departament pr S1 CSpanyO a .eS f'angcr
Berfin, 2. - S'anuncia que el Hder de la Guerra, i que el pruner Lord
Londres, 2. - El corresponsal del
del partit comunista alemany Thal't· 1 de I'Aimuallat, Eyres Monsell. aban- «Tims», a . Madrid, en ressenyar. les
.
.
1donarà La política amb caràctex ae- per als pr1mers vuit mesos de I any
mann, compareiXerà a rrutJans del finitiu. Aquest serà substituit per un estadlst1qus comerflals espany~les
mes actual davant el Tnbunal del c<decldlt partidari de la ressurrecc1ó publicades al mes d agost proppassat.
que cal notara un
descens
euorPoble davant del. qual s'haurà de de 1a gran mar ina d e guerra or ità- diu
me cl'exportacló
l'imperi
bntatuc,
defensar de les acusacions que hom ¡mcEal». N
Ch
b ls
I
mentre que la x1tra d'1mportac1ó es
.
,
cc ews
ron1e1e» aca a e seus gairebé la normal. Els representants
1
J¡ dtngelX d ha \'er comés de ictcs ' pronostiCS dient que els seus elec· d'li:Spanya. podran ter US d'aquest ar·
d'alta traïc1ó.
I tors de Seaham no reelegiran H.am- gumenL en detensa dels seus lnteresThaelmann es troba a la presó say MacDonald.
sos a l'hora que s·m1cün les converdes d'abnl del 1933.
LLOYD GEORGE DEFEN· ss sobre el Tractat de comerç anglos A ELS S E US PLANS ECO· espanyol.
L'endarreriment en el pagaml'nt
NOM I es
de les deutes de la O ran Bretanya,
Londres, 2. - Mr. Lloyd George Xltra la suma de tres rrul!ous 1 no es
amt pronuncià., davant el mlcróton compren qwna soluClo es pot cercar
de la B. B. C., un dlSCurs electora..!, per a aquest problema, Sl no es un
VESTITS A TERMINIS
en el qual tractà dels plans que pre- e';Ilprestit. estranger o be l'exportació
5 pessetes~· setmana
sentà al Govern per tal d'alleujar d or. El Govern sembla que està entaulant negOCiacions prelunmars per
Casanova, 1, l.er, 2.a. Cunt Ronda) 1 atur forçós, que !oren rebUtJats 1 aconseguir
l'emprèstit que seria molt
l
. despres acceptats pel Consell d'AcCió avantatJós per a1 pats creditor per
- - - -per la Pau 1 la Reconstrucció, que lles ocasions favorables comerclals
1 presideix l'orador.
que se ll. concedirien.

Al cap d un mes eguerra

Ja Ja un mes que dura La guerra
italo-etiòpzca, menti e a Gwebra contznuen Les reunzons. 'l'ant en el camp
militar com en el camp dtpiomat1c,
hom pot caracterazar aquesta primera mesada amb un simple mot:
tentitua.
La penetració dels italians en el
ternton etwp es, ¡ms a1 a, poc pr.>Junaa. Si descomptem els trenta
quuòmetres de la zona ¡ronterern
evacuats anticipadament per tes ¡orces deL Negus segons les orares d'aquest, comprovarem que l'avanç itu.
ltà no ha passat, en gerterat, d'una
dotzena de quzlómetres. Lei:J opera.
cions itatumes de la pnmera. se¡,.
mana de guerra van ésser retatwa.
ment rczpides. pt.rò ae~p1 es t;mpue
una. llarga aturaaa. Si d 'ac¡ enaa.
vant no anes mes de pressa, t'exerc:it expeiicionuri necessitaria ar1ys a
arrtbar a Ad.dis Abeba.
El balanç real aet primer mes
és més aviat magre, a àesp1t de
Z'ocupacio d' Adigrat, Adua i Akxum
No ha començat encara ta ventaiJte
..esisteneta dels etwps 1 ets capJ de
ies ¡arces invasores 1a han hagut
d'adoptar mètodes de precouczo que
•I demostren tes grans diju:uttats i els
qrans perills de. l'acció empresa.
Una de les coses més remarcable.,
-1 mes deplorables- del començament ae la. querra, ha P.stat ta m ror!llaczo que certs corresponsals z
ct.rtes agencies han servit at pu-

LES SANCIONS A ITALIA

el futur de la pau europea
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No creia~ ,
Jnat mes...
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Les converses iniciades per Laval

LES 20 CURES ~~
DE L'ABAT ltAMON
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'¡ DfRfonr EL <<PARTIT SOCIALISTA DE êS VA REFENT EL «BlOC» El PROJECTE DE LlEI D'OR· I
cada d'la Dnn!llr
na
1
X'
de
La Sl'tUac'o'
EN ATENCIO A «GRANS» OENACIO FERROVIARIA
CATALUNYA»
p rí~ ~
rrí u ~
I

e'S p'llj'Or

El nostre t r aternal

coMUNicAcooNs

coHe~a

INTERESOS

•Uitt-

ma Hora» publlca unes declaracions

Una conferència
d'A. M: Sbert

Un vot particular del senyor ~.!.b~n~~e g~=:"6.d·=~~';.t
na orgu.mtzat Wl mcle de conterenc1es
Marial

d 'actua1Hat pol.J.tJCa, la pnmera de
A oDitime. Hora• es puouca anueata
El Centre d'Esquerra ltepublicauu del diputat J aume Comes, presJaent
¡ ~
¡ b
Madr1d, 2. - tit:~uOJI not.lctcs adquln""'
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aooua d'&llir & 1& t.arda. han contluuu.t. roviàrtu. vtt. .., presentar un vot parttcuqual s 'acompanya el desig que beu partits.
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l'EA1XJ61ClO en .La. qual l\UlclulUL.l'an uorape.l'len a la ta.Ct1ca delS assassma~ Gunzalez, L:ebnan, Ul'l'lZ. urau, 'Vl- to.::.pru., a l!;ntre e•S pnmers ltgureLl u.quest..e~r b~unan
ucumeut., amo t &.vc...l.lt.a~e. per aJ t'ta - d'acc1ons que U currupougue~n ret~.J.u
pum1cs aa vant ei u a cas rot una deL.., nyes, Moneus, HllCOJ, An¡e.tes, .H.o- el3 IL.llÜSLrcs aè la. Guerra i lil.struc- $ido:::nt Cie la. epublh.a., que a 4 uc&~:a alS- udeli al preu de la seva. Ctlt.l t.r.aclo ofi- malment tota elB serveta d'aqueat ma.¡ue
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L'AUTOR DE L'ATEMPTAl proceu.un~u&s tlllltLl:U';:,. l,..oUStuttt~. 4_uo:: mero, Marques, Ma.Lecas, f'me1, Sa- ciò Putau.:a 1 agncultura; sot..s-st::cre· sutuclo tt.uwuu.I.JUt. uu 1mpue~:~. 1a. J.L1.,1LU- clo.J en t:!l dJa de la seva baix~:~..
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Súbre les 1ases més destacades del
Madrid, 2. - La ConUss1o "estam mu- la lJ.1 va part que quedln ~. :>rovats
El que se•u diu l'«affatre» Sta- nespreS de creuar-se entre el poeta prelierardu t.stapt!, t:nnquet.a ~ala, t'nnu,
proces, que no te precedent., en el Vllbtt.Y pot éSSel' atacat per UllllllLS mlat 1 els nostres amics presos coraJals ulcipaJ, celebrara ~Jó extraordins.r!.& aoans del c.tia ;,1 de desembre.
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plemeutanes del regim, 1 s 'aH.ud.lrè.
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Tal com havia estat anunciat -amo vinsky, l'ex-gener&.! Fortu, l'advocat guts: aixt bo expressà en nom d'ells 1
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entusiasme per a.l present 1 espe.
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En aquestes condicJOns el r~sul- 1'a.rlstucracl.a de J.eli orquestres de modlli
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esr.at abolida la .Etepubl.lca, i eiS reLes malalties més per illoses de les en forma, representa per altra part
aaber concretament els motius del viatge
publlcaJ.J.S sofrelXen la mateiXa pervies urinàries poden guarir-se del tot un sentit moderat, una JX)SlCió de
a Barcelona. 1 de la. vlalta al Governa· wy.
secuclo que els comUD.lStes.
Clor lnterl, &enyor Alonso.
Hom tem que es registrin gran i amb poc temps. Un preparat abso- centre una. poütica. noblement conE1 Govern te ja nomenada Ja de·
-VInc a Barcelona en vlslta oflcia.l nombre d'mclde~ts 1 s~ons molt lutament vegetal, el ZUMO DE'PU· servad~ra de la R:epU.blica, J. sense
~a.d.rid. 2. - «.El Sol» publica el
perqul! ba.vta de ter-ho -respougué ell-. agitades. Pre~Jdiré. el Tribunal de RAT jVQ
legac1o que antra a Londres a e<;
combat cap minva, perque aud s1gul, ans seguent;
HOFFMMANN,
Fa.ré una Vlslta a l'Escola. d'AeronàutiEntn.da al Saló de Creacious
.Por lo ql!<:: se renere a los man- municar a.l re1 Jordi el resUltat deJ
ca. 1 &1 camp d'Aviació del Prat, a.ixl Dret el magiStrat s.e nyor Barnau~. amb eficàcia la dLENORRAGIA bé, estimant-tu quant val, ja. que
i seJent .............. .
MILITAR, aquesta. polltica feta amb honesti- dos de Cataluña, el Gobierno tJ.ene p1ebJSClt.
GOTA
com ala tallera, a t1 de conèixer de prop que és una. de les figures més enu- (purgacions)·
Seient ................... ..
les cosea de la. martna... Es el meu de- nents_ ~e la n:a~tratura fr~cesa. CISTI TIS, p'RoSTATITIS 1 e dolo- t.J.t 1 talent rs dispensable al règun, un propóstto que es sobre manera.
PAPERETES DE DOS CO·
Te........................ •u 5'50
Pa.ttameut. D'Arribada, m'han vingut El numsteri public serà. exerCit pel rós MAL DE PEDRA, puix que dis- 1.1 partit d'Esquerra Radical Soc1a... dificil llevar a .la pnicttca• .Nmgun
LORS PER A POUER VItou els que a.dquJrelxln entraelee •
A
a. rebre lea autoritats 1, naturalment, el& procurador general, senyor Roux, as- sol les pedres en pocs dies. Un w- 'llista creu el seu deure cndar l'aten- par~.o1av de los representades en e-l
GILAR ELS VOTANTS
les taqU1Uea de l'Expoalcló, se'ls lltu..
torno la. finesa..
bret molt int.eressant es regala al qai ció a tots els grup.s i elements afins bloque guoernament.a.l reca.ba ru presiStil per dos fiscal suplents.
un numero per l:io la riCa. d 'tmpor•
rarà
-A1II, per a.ra., deixeu tots ela lntee! demani a Casa Alslna, passatge ! sobre l'enorme buit d'una esquerra tendre obtener para Wl correltgtoAtenes. 2. - H 1 b.a. dues classes tantla&lma obseqUia. DlVE~Ef;S f'RErtna 1 acctdenta.ls que exercelxen d 'au·
del Crèdit. El ZUMO DEPURATIVO republicana. autèntica i la necessi- nano suyo el. puesto del Gobterno de paperetes per al plebiscit.
CIOSEB NINES, de la casa. Mora.l.e.t,
"tor!tata a Catalunya?
UNA MAON.[PlCA MA.QUUofA DE CQ ..
HOFfMMANN es ven a Cl.sa Sega là, tat d'emplen~-lo an;'-b un partit qu~ general de Catalu.fia.. COnsidera que
Les oJ.aves i les vermelles.
-No em toca a. m1 resoldre aquestes
caaes. Ttnqueu Ja seguretat que no faré
Rambla de les Flors; Centre Pelayo, amb un ampli espent de coHnOOracló los momentos no -.son los mas aò,e..
Les pruneres i.odlquen que voten sm. UNA BELL!bSIMA 1 ARTISTICA
ESTATUA
:rea nl m'ha. estat conttat cap encàrrec.
carrer Pelayo. 1 prillcipals farmàcies i simpatia. ~P a to~s les organitza- cuados ni para hacer una labor dt:: per .ta moll8l'quia 1 les segones per
Per altra banda., demà. &1 vespre marxo
cians repub.licaJ?~ 1 o~reres. orga. part.J.do Di para satlSfacer la &mbl- la República.
EI recinte d'exhiblciona estA dotat d'un.
c:ap a Madrid.
nitzi el front unte indispensable a ción personaJ de este o el otro perperfecte sistema de caleta.cció
.En aquestes eondtcions J.a coacctò
-Estareu molt sa.tWet de la ratit1ca·
sonaje. Se necesrta. al !rente dól que aixo r epresenta signif1ca. no pola salvació d e la. República..
IDEAL OLASSlC
e.t6 del vostre nome11a.ment de m.J..nl..a.
tre? ...
;;;;;::;;;::;;;::;;;::;;;;;;;;;;;;;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gobterno de CataJuña una persona der votar lliurement.
-Home 1... Feu cada pregunta., també...
que sea. respetada por tod.os los par.
-A Madrid, a'ba parlat que a. la Ge·
tldos y que se halle sttuada poütl·
PASSEN DOS MIL SOLDATS
neraUtat...
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A lea ct.no de la ta.rda:
-Rea, res. No valgueu enredar-me en
CANAL DE SUEZ
com·
unan
la
que
s.1n
elles,
de
te
Cl'av1on.a,
parla.rê
us
PoHttca.. 61 voleu,
promisos d e ninguna clase a parUParts. li. - De Port 6aid comunitallel'B 1 v&lxellS.
dos ni a nombres, para. que pueda. quen a l'agència. Havas que avui Rxtra.ord..lnàrta exhibició de la COL\'etent que no en treudem l'nigua. claDesprés de la vl.alta que ahir a.1 m1g.. amb les sa.lutaclom 1 acatament. de pro.
realizar una labor eflcaz, cüs!rutan- ban passat pel cana.l de Suez set LECCIO COMPLETA de lea cases: Mora. VIarem tombar per un altre cantó:
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térem
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tocol,
des MMes, de Asunc16u Bastida 1 E'lleL
dia, va. fe.r el mJ.nl.st.re de l4arlna, ae·
- I de Catalunya, qu~ ena dieu?
-Ba. durat mol~ la conterén.cta a.mb do de la confianza de los m:ls y del transports italians amb dos mil re.. En aqueata emtb1ci6, es presentarà daQl¡e-De C&talunya?... Donca que auposa.s
nyor R&hola al P&la.u de la Generalitat el mlnlatrel
respeto de tod.os. La elección t.ro- rits 1 malalts. els quals van destl·
vant del pú.bllc el meravellós aes.utd
cont.e.nts. L'aiXecament de
1 de la. conterènela que 10ettnau~ amb
1 ._.~esta.reu
-Oh, no 1 Hem c1Upatxa.t aten del De- pieza con senas dl!icultaa.es. por- nats a les illes del Dod.ecanès.
nupcial, la nóvJ.a 1 la seva cort d'ho"4\oU.t de guerra 1 eLs doa decret.a dar·
el Governador general, J.nterf, &eJlfOt partament del m1nl.atn ... De locala 1 de- que eo tales condiciones es muy <1.1ren afavoreixen molt la. Generalitat.
DONA MORTA PER UNA nor. El vn'.tt ue nU.vta. 1 de!a seua
Alonso -de la qual donem compte en pendênclea de l'Aeronàutica., 1 veure de ficU encontrar una persona en la que
acompe.nya.a.tsa Da estat &d.;,UltU per
iJ.I la Lllga, sembla. que .._
CAMIONETA
una 1ntonnac16 eapeala.l-, vUcm inter· concretar tot allb que PU&Ul pe.rt&nyer concurra.n esas cuatidades. Del seno
ls 1Huatre actrlu det Teatre f'ollo.-atua,
'"'--~nyor Rahola ens delxt. a. mttJa
roga.r el senyor Alonao en el moment a la Mar1n.a o a Guerra..
ca..
una
per
atropellada
rou
Anit
nombre
un
Surgtdo
ba
Goblerno
del
Marta. .f'ernr.nc.ia. Ladrón de Ouev"-ra.
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DEMON 'S JAZZ, 1 en eta tnquestra
EL SENYOR BA..BOLA A. L 'A ..
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sidera. sin embargo, muy d.lf.icU que cwada al passatge de G&Jola, nú- iermedla a.ctuarà la bella. 1 eminent
da.naa.rtna ETHEL ALDE~N.
A l'AJuntament no h1 havia. ningú.
Sl VOLEU MENJAR BE, ANEU AL
esa persona acepte. Posiblemente se mero 1 en e.l PreclS moment en què
El fisca.! juridlc militar de la DiPREUS POPULARs
era dla cpont.. En arrtba.r-hi, el
habràn realiza.do algull.U ¡estiOOe3 aquesta. mtentava. travessar el carpe]6
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QUe e.tpa,¡ pel cap de cerimonial. Com fets d'octubre deJ 1934 ocorreguts a
En cuanto a la Alca.ldla de J3arce. llenya.
NOTA IMPORTANT:
:SALO ESPECIAL PER A BANQUETS I @AMENTS
d no b.1 ha.vla cap gestor n1 a.utorlt.at, Tarragona 1 soJUcita, per a. l'ex-colona, no se ba tra.tado el tema. aun
La Jeslonad& fou portada •e¡¡u!da. Per ala d.ln 6 1 8 de novembre, S'l'&Ddlo•
;:nror Rabola se'n ent.ornà.
missari senyrr Prunés, la pena ae
tard. r tal d'arranjar-ho una. m1ea., més 10 anys, la de sis anys 1 un dia. pel TELEF. 18291 ·RAMBLA DEL CENTRE, 32 ·BARCELONA en COnsejo de mlnl.stros. Esa ~ men~ a.l dlSpensarl del districte. nn se. 1 seJlii&Clonala mat.lnèe& a. Wrec da
~ el ~yor Ribé estigué aJ. aom1c111
lea aut.èntlques
cuestión secunc:tana. y se est.un.a que, li apreciaren diverses terldes de cadiputat a.l P a rlament de Catalu·
t&rj cuta.r del senyor Rabola 1 delxà la
ràcter greu.
gnbernador
el
de&gnadn
vez
una
callol,
1
Rouret
Mart!
senyor
nya,
a del Rnyor Jaumar.
BLENORRAGIA AGUDA I CRONICA, ¡¡eneral, é.;te !&CUitarà mucllo a.l ()o.
En V1Sta del seu estat fou tra.s!Ja.
1 Igual pena per a l'ex-delegat del
SIFILIS, blemo la designación del presiden'l.e dada en una a.mbu!àncla ,. I'HospJTOTAL
GUARIMENT
Vl.S1TA A L' ESCOLA D' AERO· Treball, senyor Saoa.huja 1 d'altres
PELL, LLAGUES DE LE8 CAMES del Ayuntamieno de Barcelona.a
NAUTJCA
taJ. Clinic. 1 mori s. poc d'haver m- on meravel~ espectaCle! El d1a 7 d•
encartats. 1 reUra. l'acusació al pronovembre, a la nit:
gressat a l'esmentat centre bené.fic.
b41t. la una del miJdta, el m1n!stre arn- cessat senyor 5egalés.
b
C
I
NOM
ECO
PREUS
enlresol
,
'lY
fallers
•
•
!
!Se
•
0 ' 11 • 1
a. 'E&cola d'AeronàuUcc.
fln&.hnent
u
Hom suposa que la vista de la
per
••a.v&}
ta.l .ho •U-hi la vl.alta ~ue causa se celebrara avla.~ tot.a vega,..
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~....va aqueu V1&t.ge del s-.:.nyor Ha·
da. que s 'ha donat un termini de SlS
suspesa tornarà ràpidament amb les
1 ~egona e.xll1 b101ó da
~ eJ. leO,J'Cn' Ra.bola. v181t.arà l'Ae4 dies als advocats defensors, senyors
sense d olors n1 perill el perlnde
famoses
del Pnt, I l2>aZUR cap a .... Andreu. Uebadnt, No¡¡uéa I Maclan
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PERLEB fEMI

Les darreres exigències japoneses posen tota la Xina del Nord en situació
semblant a la de Manxúria

11 SALO DE

CREACIONS

A

AVLii, DIUM!:NG·E

LES 11\JTEOESSA!IIT\' DHE·
'-IUNS QUE n·I:P lLH"'!]UY

Entrada: UNA pta.

Des . de les 4 de la tarda :

TEATRE Dí: PU IAI~EL. US

¿\lla- I

DEtliA

lA VISTA DE lA

GHAPAPRIElA DIU QUE Sl LI lA DIREGGIO DE «LA VOZ»
FALlA El PARLAMENT GER·
GARA l'AJUT FORA D'ELL

CAU<~A ~tAviNSKY

.n:;: :'u.':CI,u~~~'"":;~~¡,i..
PRitVif;RS PLATS

citats com a testimonis
Queden vint-i-cinc acusats. •
tres ex-presidents de ministres

~~~;,r~i~:r~ ~!~1~~~~~n:e

P~~r:r~:n~~~~~ltare

DillUNS SERA ElEG!J OfJ~
GJAlfñttiT l1 ALGAlUE·6ES·

TE SELECTE

TQil DE MAO!l'O

Ultima Hora
*

I

El ministre de Marina a Barcelona
Diu el senyor Rahola

Pel front unrc
d esquerres

INTERMEDIS

Una nota de {( zqwerda Ra·
t

I

~ ~

Rl ~ ~ RI[ ~

DEMON'S JAZZ

lES DIFICULTATS PELS NO·
MENAMENTS QUE AFECTEN
A CATALUNYA

I

tls

HEllA ET EDUIE

PREUS

I

,..

··-

fets d'octubre
a Tarragona

DEMA, DILLUNS

El FISCAl DEMANA DEU El SENYOR AlONSO PARLA DE lA VISITA DEL MINIS·
TRE DE MARINA
ANYS Al'EX-COMISSARI SE·
NYOR llUIS PRUNES I SIS
ANYS I UN DIA AL DIPUTAT
DEL PARLAMENT CATALA SE·
NYOR MARTI ROURET CA·
llOll D'AlTRES ENCARTATS

:U

La desfilada tan esperada ! !

RE S'•' A IJBA. ~ 'l.' t!!i PO BT

GALES ARTISTIQUES
E U G E N E , de París

Dr CASASA
e

•
LA REGLA Re ap a •. e Ix

per ....tu<liAr-.1&.

PliRLEI

filll

FESTA DE LA COSTURA
GALES ARTISTIQUES
EU .G ENE

la humanitat

DIU MEN GE, 3 DE NOVEM BR E DEL

1835

'EL CINEM A

La darrera n ove tat m usical

-

d el estudis
WARNER BROS
és un altre èxit formidable

DEI\1A, ESTRENA AL

I

'IEATfl E BOSC
Un film que us farà tremolar
se n se que vós pogueu evitar-ho
Desconcertant! ...

Amb el novíssim i trepidant ball
"EL

Terrible I !•••

RODEO"

D esconcertant! !!•••

Rumba, Fox, Tango, Vals, tots

EL F ANT ASMA
.¡ DEL CONVENTO

els ritmes fosos magníf icamen: 1
en aque:.ta dansa sensacional

I

Els directors també tenen

més, en el mateix programa

les seves rareses

per la millor parella del món

::\tollf'!· nïom1acions s'han escrit SO·! sweters en els models més ~~t~actius.
bre els cnpr:~ls dels art~t..!S de cineMervyn Le Roy es w1 fanntlc del
ma i so..,zècO[, sobre les pecuhari· silenci 1 sempre mana a. tothom que
tats de cada estrella; però, s'ha d1t call1. Recentment mentre cllrlgJa el
MATINAL, a les 11.
mo,t p;>ca cosa sobre els Directors, !, gtan dJ·ama titUlat «Petróleo para.¡
TARDA: A les 3'30. A les 6, especial.
o.mb tot, ~quests també són caprl- las lampara.s de la China», un dels,
NIT: A les deu.
c;osos 1 àdhuc estranys.
técmcs de l'Estucll va tenir Ja pa.¡
Per exemp1e. Michael Curtlz, que clenc1a de comptar les vegades que el
va dirigí Paul Muni recentment en ci.lrector Le Roy deia: «Qmet!» que 1
el drama <<El infierno negro», te el vol dir: «TranquHlitat i silencm, i
t¡.'Ii¡¡ •·h·-...-... .,....,._.")à • ,..~1 . 8 Jad I1IUtS!JO liOW <~enue¡» vun wnniETRICH
J costum de portar sempre el barret des de les nou del mat1 ftns a les
1t:; ,.,, .. v, wHil 08 illS uu~<mulre~blts
,N~tt-~W
prendre el sol al jardf de casa seva...
posat, amb la única finalitat de Ue- dotze del migclla, Le Hoy va uançar 1 DRAMA
'-'
3
•
90
a#N*Miri *PA 'W
·"~
=-"
var·se'l sovint i passar els dits pels I aquesta exclamac16 mes de dues cen·
- ROMANÇ • ACCI O aspirants a <<estrellesn llumt un m•s·
•
-=
er
- "? seus cabells, amb un mov1ment que es tes vegades. En la seva direccio de
1
,
nfflo deshabillé
f I
• ,
•
•
sempre igual 1 que cons••tue1x una de lla comeclla li11Clal de Maríon Dav<es
Dues produccions ~e Fl~l\I~·RAZA
o r m 1 a
e .
les seves caracteriStiques.
com a estrella de la Warner·Cosmodirectes en es~anyo!· dlStrtbUldes
Arclue Mayo ès conegut com un I poht.an, que porta. per titol: «Page
per Exclus•ves
dels directors que amb mes ehcàc1a MlSS Glory» ·el cllrector Le Roy va
F EB R E R 1 B L Ay
IS
IS
sap amansir les manifeStaCIOns d u·a haver de ter Ull esforç mes gran que
o de disgust de qualsevol artista; ma1 per a poaer mantemr aquest Sl1
Turquia estava sota el jou d'Ab- amb W1 concepte oposat als areals· però, el mes curiós es que ell es el lE:.ncl que tant lJ plau, pmx que e. ntre
dul Ralllld Il, el"So!fiài·qNe eseome- 1 mes de la vella polit1c.a
més mal gemüt de tots els cllrectors., les gracles '!-e Mar10n uav1es I eli
tia. &Ulyudament els seU3
. " 13úbdits· Ell Turq. ma era una altra· havta d'és· Quan va 1er-sc 1a pel11cu1a «Casmo Xl:;tos de qubeeesta plena la peHICUla, .....lt,..,.;: ¿· ; ~,)_t..\•. :";.t ~- •• ·~ ~ .~. ~ ··:.. ' '.
'> tothom cons•·derava
e~ teta garre
que
pob!e turc. retrògad: 111.nàtic de la ser-ho On pafs gran. amb els braços de Pans·
.
'•.
. .
• 1els
empleats nounpos:;101e
nguess1n assolir
no tren0
seva reli¡pó ·propens e. acatar la su-I oberts a la moderna Civilització· Ull POSSible. <:linglf una obra amb Al¡ quess10 el sllenCI
Jonhson 1 la seva esposa sense tro·
.
.
bar infmites dificultats degut a les
Le ltoy, que es molt gema!, ha dit. LES ESTRENES
~!!-.!'"-.---------eXigències d'ambdós amb els detalls I «probablement que jo 1aig mes soartlstlcs; amb tot, Mayo va dur a . roll cndant «Sllencl!», que tots els
terme la direcció que va acabar amb altres conversant, però no puc ~v1tar
un gran exit. El seu capnc1 mes re- que els meus nerVIs v1brm al soroll
marcable es el de voler portar sem· mes pet1t que tan els altres.»
pre una camiseta de color groc vlvlsEl d1rector Lloyd Bacon que acaba
Director: R&inhold Schunzel. ment que el que va a explicar-se'nS,
slm i te l'especialitat d'elegir aquest.s de dmgu Dlck Powell 1 J oan BlonMúsica: Franz Dpelle. lntèr- es fet a to de broma. 1 com a br~
deli en «El Uondolero» esta conuprets: Henri Garat, Florelle, ma prendrem, nent tot el que hi
US FARA PENSAR ••• !
nuament t1rant-se el barret d'Ull
.Jeanne Bo1tel Armand ser· na de rts¡b,e, celebrant tots els fl·
SENTIR••• !
costat a. l'altre. <Jacta vega.cta que conard M. Utor~oo Pasqual!
bundants trets de tlnfssim humor
mença
una
peH1Cala
compra
un
ca. '
'
·
PLORAR ••• !
peU nou de teltre 1 quan 1 ob1·a s'lla
Tots eu; anys ,a IJta ens doua que hom ht trobara, 1 tots els su·
RIURE ••• !
' acabat el capell no serveix per a¡ una. d'aquelles prcducc10ns de tec- cosos anacromsmes que hom hi aa
res.
mea mool/aC1ora, de tantasuca grau¡. abocat.
Vegeu-lo avui al
Frank Borzage, el director de la dtostta.t 1 ntreVJdes concepciOns. t!;J.:s
L'obr~ és construïda a tall d'opreciOsa peHtcUia de Kay Franc1s
«ate!lllrS» d aquesta editora es potulada
«Su primer beso», Juma en pl- sen eu collllltoclo en Ja realltza~:1o ~~~~~~~~~~~~~~
pa
contmuament;
perO cada dia en c1 aque.stea üorers seusacwnalls[es
ta servu una de dllerent, PWX que eni¡ h1 aooca tota mena d etements ·•u
te una nombrosa coHecmo 1 les em· .. e
pra per torn.
puguu1 wmuuwr a Ja seva granulOUn drama potent
El director Alfred E. Green porta Sltat. Recordt:m «.J.\11etrópoJSl>, supeDe realisme insuperable
sempre un clavell a la solapa i usa rac1o de Ja tecruca corrent en aqUtil
un
basto o W1 tuet.
tetup::.. 11E! 1avor1to de Ja guardta»,
Tres vegades premiat I
William D1eterle, que tan admira· hm; moctcl que h av1a de donar lloc
Un film RADIO.. Naturalment!
blement na cooperat. amb Max 1te1- a una serie d'urutac:~ons, «!!:1 Connnardt en la cllrecc10 cte la peH1cula greso se dJvlerte» «I. F 1 no conmaXlma «El sueno de una noclle de
'
·
verano» porta sempre guants blancs. testa», «Oro», etc.
No h i ha cap mot1u espec1a1 perque
Amb aquest:; procedents no era
faci aixa; Simplement és que 11 agra- d'e:;trauyar que eXlstls w1a profw¡1'0UNA EL MADRID VUITC.tNTISTA
da portar·los.
da. expectació per adm1rar la sevll,
EN LL MES COl\IlC DELS DRA.\1ES Jmp~es~lonant moment escènic de la gran producció «Abdui·Hamldll
(El
El director Raymond Enright em- darrera obra <<Los dio.,rs se dJvierSultàn RoJc), que reprodueix vlbra nts pàgines històriques de la Turqu1a
pra sempre Ulla gorra blanca. Wll· ten» que ens era presentada al fo'aullam Ke1ghley, que va cllr1glr «Con- tasto.
esclavitzada en revolta contra;. el seu tirà
... i l'èxit segueix com el primer
tra el impeno del crimen» contesta
Aqui la Ufa, empesa en un
prema. nutorttat del seu emperador, pais molt diferent del que governava I
dia!
sempre en frances abans de contes- carru de superactó i d'ongmalltat ta
tar en Angles. Robert Fmrey es lo·
un dia i altre es senti deslligat del Abdul Hamid II.
tograf anc10nat 1 aprofita les av¡. emocaL un tema que abwldava en
que fou «Assot d'inlldels».
Però el soldà, a. l'ombra. prepara·
TAMBE AVUI,
nenteses per a treure insta.ntarues peruls, 1 n'lla sort1t pertectament
Per a l'imperi otomà s'obria un nou ce. plans mequiavèllcs contra el nou
per a la seva coHecc1ó titulada: cA a1rusa. Ens porta no res menys que a
UNA
SESSIO A LES 3'15
camí. en germinat en el poble ran- part1t, que veia arribar al poder per
l'Estudi», Busby Berkeley es vesteix 1 Olun po, a cone¡xer la v1da d~ts
lle-1 de rcdempc:ó. NaiXia. un partit, voluntat popular. El parilt de Renosempre de blanc. tant a. l'hlveru com deUJ; als qt:a!s ens presenta a tmat·
el de Renovac1ó Turca, que uma en vació representava la seva elimma,.
a l'estiu, canviant solament ~1 genere j ge 1 semblança nostra, amb tot~ .-¡:; WAINEI uos fllsr NAT/OllAL ,.,., . ..
el seu sl tota. la !oventut del pafs, ció pol1tlca, calla sortir al seu endels seus vestits, però ma1 eJ seu co- detectes 1 ooLes les quahtat.s que en-li .IAius
contre i tallar-li la marxa. Abdul teEl Dr. Kau.fmann, ena presen~:
Ior blanc.
oon mhere:1ts al!, mortals. D ella a t
nia la. clau: el partit de Turcs vells.
Ja veuen. doncs, que els directors nu.altres no h1 na a.tra d11erench1 I
INTERESANTES
LUCBAS
ENTRE
Ambdós, acarats, obnríen w1a llwta
tenen tarube les seves caracterl~ti- que 1a 1mmortahtat. ¡Ja es• go.;awa
LOS ANll\lALES PARA LA PO::.Esagnant. Què importava al Soldà
ques espec1ahSSlmes, el qual es molt la. del realitzador! omcament, ote·
SION Dl:: LA HElllBRA. - LA PRO·
natural que esdeVJngut car ells, geque es vessés sang humana? Des
CREACION. • LOS CAHACliLES,
neralment, son encara. mes somrua- rmt-n~-no com ho ha fet podta
del seu pedestal, a través de la seva
LAS RANAS, LOS PECES Y Ol:ROS
dors que els artistes als quals din- rcelxtr. Des de les pruneres esc~~~~~
A.'IIIMALES, EN CELO. • LAS AR..\·
mentalitat estreta i malsana, Abdu!
geixen.
l h om es dóna compte unmedtataNAS, ASESINAS DE StlS ESPOSOS.
Hanud veuria en això Ulla solució
EL
NACIIIUENTO
DEL HOMDRE. •
personal. Turquia era ell; la seva
LA lllUCHACRA CON PU~L DE PEZ.
glòria era. Ja glòria de TurqUia..
EL HOl'tlBRE CON PEZVNAS, •
Abdul, en el seu fantàstic palau.
l:NA l\tliJER DE 300 KILOS. • EL
terua tres-centes dones, menjar en
HO!\ofBRE LEON. • LA EDAD DL
abundà.nc1a, plaers, tortUlla.... Al carPlEDRA. • EL AYER, EL JIOY Y
EL 1\IAR.\NA.
rer, el poble otomà. sofrJa gana. Allah
armava el braç d'Abdul per a castiA més:
No apta per a menors
gar el «ramat», 1 l'emperador, fanà.Nota:
Aquest. producció no ea
1tiC. covard. en continua bacanal, deiA PARTilt
projectarà en cap altre local de
xava el pafs abandonat a la misér1a.
DE DE.\lA,
Barce~
lC..
ftna l 'any ~lnent.
per
Abdul Hamid li no cessava en les
seves intrigues. De dia en dia, el poJOAN BLONDELL
En
el matetx programa:
2.• SETMANA
!lle arrumava la seva moralitat; pe.
i GLENDA FARRELL
rò el desig d'alliberació era mé.,
DEL
lltES
gran. En el carrer queten homes as·
GRANDJOS
sassinats. pels esbirros del Sultà. 1
DELS
més enllà de la fron tera turca altres
MATINAL: a les 10'30.
ESPECT .\CLE •
homes conspiraven.
1
QLE HA
Abdul, amb el seu desig de san~e
TARDA : Sessió contínua a par·
\'1 ST LA
innocent. anava perdent el tacte ; el¡¡
tir de les 3' 15 tins a les
sèus inductors el tra1en. Ell mateix
Htil\lA.NITA"I,
signà la bandera. que ha VJa ci'issa.r
12'30.
EUROPA
Renovac1ó Turca per a enderrocar-lo
SENCERA
Un dia Abdul, va. veure tot el poEN AR.'1E&
ble contra d'ell. Aquella nit. - Ja de
, LA co'~ ' • I \
la seva darrera bacanal - no pogue
CONTRA EL IMPERIO
dormir. Els dc Renovació avançaven. I
UELS
a\·ançaven .. Havia arn bat ta fi del creac16 d<.: l' r.tz Kortne-r amb Nlls
D E L CRI ..1EN
.,~~TS
de.pot.lsmc de l'emperad<>r de Tur· I A~tber 1 Aanenne Ames. es Uli& peles projecta a lc.; 11 '3!) del mati,
LLOCS
qu:a.
licula que no:10ra la. sc;·a edlwra, la
a les 3'15, s r5s, 8'30 j 11
• ••
B. I P., de Londres, Ct!esa que la
50 estrelles. 8.000 artiales • El lilm gegant d e 1935-36
Car!es Orueoe ha fet una magni- presenta a ~panya. 1 l'Emp~•
Es de, p;at leo localitats ver a d~m•, dlmarU ¡ dlmecre&
fica realltzació Clnemàt.le& amb a.- ~tailo que l'e¡trenarl & Sarcelo' que.tt t.ema. Uclb\Ü He m!l4», l r&ll
t
li!.;•••••a:e~:•:,¡;;:.;,:_~;;a~.~-....~,;:..c.•••Z:JI•Cii"•w~;~~•••••••owm~,J
"LOS DE MARCOS''
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La redempcto d'un poble oprtmlt sota
• ¡· ta
I
eI fanat• me •tmperta
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«LOS OIOSES SE DIVIERTEN>>, Al FANTASIO
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CO LISEUM

Avui, a les 11, matinal

.

muJer tri un fa

I

I

la humanitat

u t UP.l t NG E, 3 DE NOVEMBRE DEL 1935

La

Música

Al conseller de Cultura
l'opinió pública

UNA EN QUEST A

a
1

EN DEFENSA DELS NOSTRES
ARTISTES URIGS D'OPERA .

Si voleu conèi xer el pensament de les grans
figures, encara viv ents, de la Re:1aixença
Catalana i dels homes de l'anomenada
generació del 98 A

lA ·HUMP.NITAT
TROBAREU MOLT AVIAT LA RESPOSTA
QUE HAURAN DONAT

ANTOMI RUBlO I LLUüH, PERE COROMINES: JAUME

MASSOI TORRENTS, POMPEU FABRA, JOAQUIM RUY ·
RA, JOAQUIM GASES GARBO, FERRAN DE SA·
GARRA, EMILI GUANYAVENTS I VIGTOR C1mLA
t moltes altres fig ures encara no consultades, a les ,Jreguntes seguents:
- ¿QUINA OPI NI O US MEREIXEN LES JO\'ES
PROMlJt;IONS LITERARIES?
-¿COM Vi:.lt u tL ru 1UR IMMEDIAT DE LA
_ITERAt UHA CAl ALANA?
-¿E:. f~ , t..<i:.U QUE LA PREDI LECCIC QUE PA..:.SA EL PUBLIC PER LES GRANS BIOlihllríES
NOVEL.LADES POT SIGNtr lt;Art uc:TRIMHH PER
~ LA NO VEL. LA?
-¿TENIU FE EN L'ESDEVENIDOR DE LA
'·'·JDERNA POESIA CATAL.~NA?
Dintre breus dies anunciarem la data ini·
ci al de la publicació d'aquesta e~ questa

Alegre! Dinàmic!
Div e rtit! S'apropa

Per l'indult de
Florentí Prieto

A N N S

ETHEL M E RMAN
Y 1AI

GOLDWTN

G IRL S

Disposat a divertir tot Barcelona
RITMES NOUS
DONES FORMOSES
RIALLADES CONSTANTS

=
<<EL ORIGEN DEL HOMBRE Y DE LA VIDA», Al TIVOLI
SM0t0"'' .U a· •ít 1Ni

·.::. ~ ----

L

fa

Argument: Doctor Ni colàs
Ka u ff m a n. CoHaboradors:
Dr. Ul rtch, r . Sch ulz, Wol~
fra m Jung han s, Wi ily Achesel. Fotografja ; Cari Hofman. Microfotografia: Uda
Hollm!ln Producció: UFA.
Aquest 11~m cur1oslSSlm, de cert
ca.m~ Clentiflc, ens mostra amb imatges certer es, aspectes de la procrea~~6 en les més opooades especies d'animals 1 tracta de demostrar-nos al~unes transrormacions soter te3 per
la Natura!esa, sense concrecíons que
no 11 serien tampoc poSSibles, QSSe
nyalant vestigis atàvics que tenen
marcada influência en la vida bu
mana. Hom es basa en algunes ten
ries, repetm1 que sense afirmaClotJ·
concretes, reco..zant.-les amb r aona
ments grà.Hcs fo rça interessants. 1!..1
el capitoi de procreac16 se'ns mostrs
entre diverses espéc1es de. besties, 111
granota, el cargol, algWls peixos, les
aranyes, etc., donant detalls curicsslSS.Lms que fan l'explicació mês cap'Jvant encara.
De pa.s ens descobreix algunes a:>- rracious de la Naturalesa: la noia
amb pell de peJx, l'home amb potes
J'anlmal, etc. Per a demostrar l'e1ulu.c1ó de l'home h a recorregut a
d. reconstrucció escèn ica i en aquest
:;pecte ens dóna una explicació veltabl"ement interessant. Quan a la
~sta. ha es~t necessària uns. pa-.t:ncia extraordinà.n a. Amb ajut del
JcroscòplC se'ns descobre1x el secret
ilgWles marufestacions de la vtda
11maL lmatges reals, con vmcents,
gran vàlua cultural.

I

P!AlA URjiUIIIAOIIA 5.

leo

H l{f. l l9bb

D EMA

Darreres projeccions

NOBLEZA BATURRA
la peHícuia CENTENARIA
que entra en la seva

CINQUENA SETMANA

FLETA A LA PANTALLA
DRAMA VUJ:tA.N'l' U'UN POBLE
QUE ES REVOLTA CONTRA EL SEU
T IRA

I

Les jotes de «El último
contrabandista»

El més vibrant dels cants tiples
espanyols, el d'accents mes virils i
encesos, el que més entusiasma, apassiona i enardeix per la seva r obuste-

CINEMA PARIS
Matinal, a les 10'15
T arda, a les 3. Numerada,
a les 6

D E MA ,

DILL U N S

LA RO:MA DEL JAPON, documental
CARAl\I ELA.:."'iD l A, dlbutx en color-

Viaj e de pla c e r
PlERRE BRASSEUR, en

divertld.lsslma comèdia per W. c. FIELDS
i la &ran parell&

Sàbado, Domingo
y Lunes

Briggite Helm • Jean Murat

ALTA ESCUELA

diverUdissl.rna comèdia
i Ja ¡-ra.ndiosa producció

e.n la ¡rand.iosa obra

L'U NICA P EL.LlCULA QUE RE.rLE(."T:t.lX Alo1B l' ID.ELITAT L 'Al4BIEN1.' VIENES, Q IJ E SERVEIX U!.
a.!A.RC AL MES EMOTIU TMi.A

QUE S'RA PORTAT

AL LLENO.

EL CONCERT D' AQUESTA
T A R DA DE L' ORQUESTRA
PA U CASALS

MONUMENT ALS PROGRAMES

CADA DIA
EL GRANDIOS EXIT

U FILMS

Noticiari

DE

Molt aviat :

AV U I

MQ~

tint MA (AI Al ~Ju

Es d.ifictl aprofWldir en un comentan el contingut d'una obra d'aquest caracter. Diguem, doncs, ün.icamen t que es tracLa d'un document
d'un mterès realment destacat. b5
una pelhcula, en n. curiosisSlma
que obre els úlls a molts secrets desconeguts de L1. vida.

VALSES del NEVA

El secreto de una vida

Me ravellosa. ruúsiu

Jn:.riga apa.ssaonan L
ln LUpretacio subli m

de SLr il U.s.:.

•

¿Cfmt

•

LA PIORREA "•
AfnD I UniC PIOdUC:Ie

uemaaeu l'upll5C!e

8 1icaç Q U8

Ulltel.lt

AriiiYENEROL
a: rat.ult cuoouaeoclaJ.• &I

aa. rutabhmtntl Y1lar. Via Laithna 60.

vustre

l'

tarmaceuuc. o oé

·~ t
i a ïtumanna
I;

10
1

L estat, gairebé paral·litzat, de les obres
del que fou durant cinc centúries '1Hospital
de la Santa Creu 11

sembla, n o exlstt maJ sl no és en el
projecte. A mes. alxl servirà. per a
tancar la U 1 donar comumcac1o a
tot l'edlficl.
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LA NOSTRA SUBSCRIPCIO
RelaotO de donatius rebut~ a les nostres oficines
1dministratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
3' -

1111,314'211 Familia. Solà ...... ... ...
J . o. J ....... ... ........ .

Treballem amb una consignació de només 150.000 pessetes
anuals-- ens d i u l'arquitecte municipa l, senyor Fl o rença

10'- O. H. 8 .... ........... .

Una vtdua amb tres fills
41'd'esquerra ... ... ... ...
10'- H.ecapt at ~ntre la gent de
MONTBLAN(., 1 Partit
3' Un grup de vulcamstes
(15 setmana>. .......... .
10'lJ n gr up de tetxldore~ de
6'Ja casa «Mart!, Uopart
6'· 1 Trenys» ........... ... .
l'- Una catalana sunpàtlca .. .
1'- Ramon Navas ............
1'- I\.. Arderlu, de GUAR1'DIOLA DE BERGA ...
1'- cArmlnyo» (quota setmanal> ................. .

,I

À.

1'-

P ............. ........ .

0 <>0
1-

5'-

lstare bala .. . ... ... .. .
LeullCI UIBZ .. . ... .. .
3'- M1que1 <Jasamurt ... . ..
Josep Oa.Uut ........ .
25'- Gat>nel t>ascual ... .. .
lialentt Pujol ... .. . .. .
13 ~o l.;usep H.os!>dlò............
L!UIS Albertcn ... ... ... .. .
Josep Harto!J ... .........
20' - ~ Clunem ~mol ms... .. .
1iv.1aru Planas ... ... .. .
2'- Josep l::lerra ......... .. .
G regon ~¡ret ...... .. .
2'- Alfons Casanovas... .. .
Salvador Jordana ........ .
2'- Cosme Plana ...... .
2'-

20~

11' -

11'2'1-

11'1'-

11'-

0'50
1'1'1'1'1'1'1'1'-

Josep Picola . . . . .. •.•

H.amon Marcos ... .. .
lMdre Espert ... ... •..
0'50 Josep Llupart ... ..... .
2' - Hamon Novell ... ......
1 - J &.u me l::lau¡;f!f:!'t- .. . .. .
Josep fo'aor~:gll.':l ... .. .
2'2'- JO<;ep PUJOl. ..... ..... .
Josep \Illa ............
Mana Oonze.lez ... •..
1'- LIU1S Pons ...............
l!.nnc Lopez ... .. . .. . •..
J\loep Oull.art ... •..
Juan Cuca ..... .
LV.lartt H.uca... . .. .. .
.P..ao.on PUJOl ... ... ...
JOII.n <.:rusat ... ... . ..
1'- Juan Fuste .......... ..
1 - rel oe dels que treballen
l '- I Felix Alouso .......... ..
l ' - Oat>nel H.octrlguez... ... .. .
l'Ha mon Mt:ucCJ... ... •.. .. .
1'- ¡ vel.tura UUUOlllU .........
1'- I ranresc r.astells .. . ... •..
l' Ferm1 Juvé ............
1'Amadeu IJ(Jmenech ..... .
l ' - J uan Cruiiat .. . . .. ... •..
1:- 1 \1 1cenç Ct:Untayud ....... ..
1 - Josep And•es ......... .. .
1'Agustí Cogul ... ... . ..
Amadeu Arris ... ......
TeOdor Peiró ... .. .
l''rancesc \llla.Jta ......
Joan Jovè ......... ...
,_ Set>astia. MULaz ... •..
2
o·so
Joaquun Romero ......
.
Uouçal Gon ... ... •..
0 :>O
50 Jaume Oliva ...
... •..
0
Pere Al&ma ..... .
5' -

1'1'-

2' 1'-

0'50
2'1'-

0'50
1'-

r-¡

x ................ ......

2'1' _ lJ N GRUP D'ESQUERRA
O'fiO
UEL CARHER CREU
UELS MOLERS lP. S.)
,_
06 vegada>:
1
Elltlqueta ... ... ... ...
,_ Antonta ... ... ... ... •..
2,_ VlC tOrla ... . .. ... ......
2
1'Femanda ...............
,
TtreseLa ................. .
1
1.: 1 QPiJar .................... .
,
tJimeLa ................. .
0 50
~tamona ............ ... .. .
1.
Vicent.a ..................
1.:
,._ Merce .............. ..... .
1
,_ I rancesca ...... ....... ..
1
._ Lola ......... ...... .... ..
1
l..i::.queta ............... .. .
1,
.:
Marteta ................. .
1
0..50 1 1eresma .. . .. ... ... ... .. .
1 · Antonteta ... ... ... ... .. .
Stmó .....................
GRUP DE FERROVIARIS Dt:LS TALLERS
DE SANT ANDREU.
0'50
NORD !quota mensual)
Octub:e:
0.50
0.50 Miquel Gabardós ........ .
0.50 Joan Lhgoña .. . ... ... .. .
o· :;o Josep Obwls .............. .
0'60 Jaume Camprubl ........ .
O'.>O LIUIS Serra .............. .
0.50 Juan Coronel ... •....... .
0.50 Josep Bartrma .......... ..

o·:;o

5'2'2'-

1'1'1'1'2'1'OliO
2'-

1'0'50
0'50

0'50
0'50

r-

0'50
0'50

20'50
1'2' 1' -

~~~~;~~e ?i~oi~ :::

o50

0'50

0'50 Amoros l::lolè ... .. .

1'2'0'50
2' 1'-

~·~ LIUIS Font . . ... ... ... ...

:~;~ v~~~!~al~de~

0'50
...::· :::
0'50 Carles Butsan .. . ...... ..
O''iO r'rancesc Adan .. . .. . .. . .. .
~:¿~ Joan Pons ... ... ... .. ....

0'50
l'-

0'50 ! COPONS. «CENTRE RE0'50 I PUBLICA» t 10.• Ulst.a¡ ·
o~
.
Francesc Closa... .. . . .. .. .
Josep L11ro .............. .
Contant! Pujol... ... •..
Antoni rorrens... ..... .
Jaume Datmases ... . ..
Joan Sole ........ . ..
2'Un esquerra ... . .....
2'Josep Parcs 1 Felip .. .
1'- Miquel Garriga ......
l ' - Em1ll Font .. . ...
. ..
l ' - Alfons Segura .. . ... ... .. •

r:

Noi de Pontons .. .
Manuel Ponz ... .. .
Un de F. N. R. .. .
Josep Llagostera ..... .
Joan B. Ripoll ........ .
D::111iel Casals... .. .
Mercè Ricart ... .. .
Josep Massó .. .
J\ngel R.lsuenyo .. .
Man.uel Rtchart .. .
Antom Giralt ... . ..
Josep Giralt ... ...
Pere Valls .. . . .. . ..
Màxim Ygal ......

J osep Torrens ...... ... . ..

2'- l J.

1'85 Ramon Passolas ltd.> ..... .
Una republicana antlcJerl1cal lsetmanalJ ... ... ...
Familia A l>~na... .. . ... •..
2'15 !!.. s. s. \Setmanal) ... ...
2'- Nena Maria Arbonés \ld.)
Ar.na Fort tsetmanal) .. .
1'- Una a ra¡conesa ... ... .. .
A Ja memòr1a de Com6' panys , c:onsellers, Francesca Cabases ... ... ...
2'GRUP D'EMPLEATS dels
T ALLERS « METRO
10'TRANSVERSAL l26 desena ¡:
2'f'. Tur&. ....... ..
2'I. Burgués ........ .
A. Armora ........ .
6'G. Oòmez .......... ..
6't.J. Buraoy ........... .
2' - A. Bonet ... · .........
B. Escuaero... . .. .. . .. . .. .
4'J. Loren<!:o ............. ..
1'M. Pera ................. .
1'P Manstany ............
J. Poen ................ ..
A. <.:abre ............ ..... .
L. Morera ............. ..

2'1'-

5'1' -

1'~

2'1' 1'1'-

l'1'l ' - Sl ma I segueix ... ... ... 157,800'75
o.60 "!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

o0'50
·'0 ' I

FABRICA DE RELLOTGES

0'50
0'60

KROMO.S

4'2'-

1'-

h ambla <.analetes, núm. 3 ,xamftà lallers)

La •·-"

,_,v,,.l

.¡.. u llullli:l. IAn

t:ets castats de l!i. u formada per les

tres na us j untes

longltud de seixanta metres cada una
per uns deu o onze d'ample. La mes
avançada, a la qual es refereix el
senyor .f'lorença, Sl be ho es més que
les altres dues, no per a.xò es pot
dir que ho estlgw molt. Es en aquest,a nau que. en fer caure l'estorat i
lemblanqumat que hom haVla anat
dipositant damunt l!l pedra, h~ sor~1t unas cunoses pmtures. Mes. bea;
rut, són uns dtl>lllxos, nlgu!lS d ells,
segons el ~enyor Florença, ae venta-

!eren
!P.sufíclents. D'aquf que s'anessin afegint construccions adjacents
QUe són les que ara ha calgut enderrocar.

L'ACONDICIONAMENT DE
LES NAUS DESTINADES A
BIBLIOTECA
Aquestes grans naus són al pis su·
perior de l'edifici. Es veu que, quan
fou construït, per a aplanar les vol-

EL PATI DE LA CISTERNA
Ona de les coses mt>s ben resoltes
és aquest pat1 de la CISterna de
Sant Pau, segons resa la pedra picada. Es veu que en les seves galeries de columnes bellament tornejades hi prenien el sol els convalescents. Mentrestant els que volien passar a la història inscrivien el seu
nom sobre la pedra: «El dia Tal de
1823 salió Vicente Martinez Borràs».
UNA PLACA HISTOR IC
.A
En un recó velem Wla gran làpida
de pedra amb una extensa lnscrtpció qu.e assenyala la data ~el 1820,
en que tou canalitzada a 1 hospital
l'aigua de. la .fonta de Canaletes, salvant del oblit totes les persones que
contnbuuen a tal rrullora.
QUAN LA COSA ESTIG UI
LLESTA ...
Quan tot esUgu1lfest, serà, evidentment magnific. Hom completarà el
pati del passatge de la creu, acabant
d construir el claustre que. segons
e

L'aplicació de les restriccions

VENDRE
3

EN
SEGONS

I

Polftlca publica et següent inte- nue11tos seuctlllstmo. . En el Cuerpo
ressantusim comentari sobre ta :}t- ae Catas&ro, por ejempl 0, tOdos los
Lebre llet de restricetons:
arqllltectos e u,gemeros de las d•ver«Altwtclo el señor Chapaprieta que sas categoria& OISir..ttaban und gracou la apl1caclòu de la Ley de Res- t111cactOn ttxa de J.360 pestas anuatrlcclones no sutrlrian perjulcw al- les por espectalidad; Iu mismu lo¡, de
guno los tunclvnarlos. Dljo, por lo 15.000 pesetas que los de 6.000. Totanto, la mitat., exactamente, dt! Ja dos Igual grat1!lcac1ón. ya que no
verdad. No han stdo perjud1cadt•., los habla dlterencta __1 la especiallzaciOn
altos funcioltanos que cobran gran- técmca.
des sueldos. Al contrano. estos ven
Los aparejadores y peritos agrtcoaumentados conslderablemente sus las cobraoan, a su vez, Wla gratltl·
lngresos. En caml.lo, los tWlclonar¡os cactòn de 2.u40 pesetliò, tan•blen
modestos, los que apenas pueden sub- igual para tod~s.
vemr a sus necessldades, su1ren una
El seúor Chapapr .et. na suprtml·
importante dlsmmuclón en sus ya du la gratU1cac1òn umtunne y :a ha
reductdCJ.S haberes. Este resultadCJ es subst1tuldo por otr11 del 40 por 100
comple~ente dtstinto del que anun- clt los subldos. Con lo ~ual tos suelclò el senor (.,hapaprieta, pero n0 es r1os alto¡¡ quedan aumentados y los
poslble acertar en todo.
mOdestos reau~ 1dos.
Llegó el llustre flnanclero a dlcho J Véase el detalle·
s orprendente resultado por procedi·
ARQUITECTOS E INGfNIEROS
Los de sueldo de 15.000 ptas. GANAN 2.640 ptas
mils que antell
»
12.000
»
»
1.140 »
»
»
»
»
»
»
» 11.000
»
»
1.040
»
»
»
»
» 10.000
))
»
640
»
»
»
»
Los de sueldo de
8.000
»
PlERDEN
60 ptas. de sus lngr.
» ,.
7.000
»
560
» » »
»
,. .»
6.000
»
960 »
» ,
,

,.
,.

Actualment el comerciant ofereix fes se·
ves mercaderies a uns ulls que passen molt
de pressa per da vant de la seva botiga.
Efectivament, una persona que circula pee
la voravia necessita uns tres segons per a
pauar pel davant d ' un aparador. Es en
aquest temps tan cu r t, doncs, que ca l
cridar-li l' ate nció i transmetre-li una idea
que li faci desp e rtar e l desig de comprar.
Aquesta és la raó q u e fa que fa llum si·
gui un ele ment ex traord inàriament impor·
tant p e t a l'a pa rador, car res no hi ha

,.,. ,.
,.
Los de
»
,. ,.,

,.

,.

,.

,.,.

,.

,.

,.

,

APARE J ADORES Y PERJTOS AGRJCOLAS

Los de sueldo de

,.,.

8 000

sueldo de

MOO

»

»

,,. ,,.

7.000
6.000
4.000
3.000

ptas. GANAN 1160 ptas. màs que antes
t
»
760 »
))
» »
,.
»
360 »
»
»
»
PlER DEN

»

»

40 ptas. de sus lngr.
440
B40

»
»

»

»

»

»

»
»

I

Con ello se h~ lo~rado t>plkar la evidente, pero aumentando la cUn
Ley de Re.s~ncc,oues con mjustlCia total a cargo del Estado.l'

que atregui tant com la llum.

•

Presteu al vostre aparador tota l'atenció
que mereix. Posam a la vostra d isposició un
tècnic especialista que us indicarà, sense
que adquiriu compro mis, Ia mane ra

d'ii·Juminar- lo convenientment.

Biblioteca de catalunya, en l'edifici que ocupa lt. Generalitat de Catalun)'a,
u l'entrada pel ~rre~ del Blabe

1

que

•

Adr e ceu-vos a
C.a BARCELONESA DE ELECTR ICIDAO
Gi rona, n.• 1 - Te lèfon 16545 in t. 514)

é Omt BlJ'ÏJ:aJ'-:..

el

con taat ell Iu malalties vener les't Amb l' un 1c orodu cte e 11cag C~ue
oroteaeilr s•mu 11 an 1am ent ambdos sexes, l'
ANIIVII::NtAOL
Proi ii.CI IQ IUifldOr I orevtntlu

Demaneu ropuacte aratult • vunuaeoclo.b aJ vostre r.umac6utle. o oe

a i&tabllmenta VIlar. Vte Laietana. 60,

!!

la humcmttat
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MERCAT D'OCASION S
COMPRA/VENDA/CANVI
Oil

MOBLEl:>. f'lANOl:!.

~lOl:!,

CAJ.X.E::;

-~ DA

CLIN ICA

DE

Dl> CQ-

CABALS. MAQULNE!l o•EJ>VIUU!tl!. I

MAURill:

l:lARU&..ONA;

t-'aasetg o u ta uasteJ..hwa. .Lot.

Vta L..alet&D&.

LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BA RCELO NA CADIZ - CANAA IEB
tklrttdea set.ma.nats elS russsbtes a 1ee J.~ Erectuarao et servei Les m.otoll&ut

Slll.. MALI!:I'E!l, Ull:lOOii etc.

aCIUOAO DE SEVI LLA• I «YI LLA DE MADRIOa
PA LMA DE MALLORC •
LINIA RAPIOA DE GRAN LUXE BARCELONA

ENUENiillUII8

Sortldes cada d.1a !Uevat eLs ruumen¡eg) de ~arcelooa • Pa.una. a le&
.,1 ooret1 pe1 tes Ulutunaua

TOT D'OCASIO

CASA SUBIROS
Hospital, 42· T. 13551

llii U DAD OE BAR CELONA • I «CI UD AD O E _, ALMA »

IU.RYEil) HEGULARS ENtRE TARRAGONA, YALENCI A, ALAC ANl I PALMA
EI VISSA
MAO I BAR CELONA
OE MA LLORCA BARCELONA

CORTS CATALANES, 414

L..J.N!A CUMERta.Al. A~ ~ALE:::I A l.Ol'b ELS PORre UE LA ME!JJ...
tiortJOe6 QU1DUOa18 08 S&r·
fERrl.ANiA NUtw U aFlUUA I VA.N.A.l<i.EH

OA..NARl.r.B. AMb
CAUI:Z.
\;8lODa ela Q1JOU8. t.J.NlA COMEMCJ.AL lil.l.HAO
Eti<.JALA A !'t.'TS E.L...S PORTS UEL NORU l).s:t:;PANYA. - tsortJdee QUln-

uoala ats dHoao e!B QlJous. WNLA H.A.PlUA KEUULAR &Nl'H.E ESPANYA
Sor ·
L l'Elt.K11'UUJS UE LA OULNE.a ~PANYOL\ IFEl-LNANOO POO) . ttdee el ata l'f ae caa.a wea. e.mb òSCalea a Ya.le.uCJa. CJ&dl:Z.. L..ae Palmaa, ~t.a

8 AR C EL OI• A

felèfon 30422

Wo tlenl(.(., ¡,>e18 ValJ:8UB
•CIUDAD OE CAOib I uLEO.ALl'b
O RA N
ALACANT
REGULAR EN'tRE BARUELONA
CEUTA ' YICE•VE RS A
VILLA ALHUCEMAS

t..I N IA

AUTOMOBiliSTES

Bar Petit Miramar

Accessoris per .1 autos a millors
Visiteu
preut. que ningú.

Casa recomanable pel seu pol:l
freso I menian d'encàrrec

Fundada l,any 1912

CASA SOLE

Gran terrassa a est1u Dropla peJ

ADVERTIMENT; No us lleu
dels que a.nunc1en gangues. ds
d.U(;umeuts 1 requl.l:)tts Ytlleu mes
que el preu que eUs anWlcteu.

Diputació, 139 ·T. 36364

AVUI,

!\ la presentacio d ·aqu est anun.

es tan.. un 10

~I

de descompte

%

COBERTS A PREUS
RAONABLES

r'ASS~IQ

NACIONAL

Barcelona -

&i

Telàton, 19'235

Mobles i decoració Urrutia

l.ionaucctO
1nstanc1a •••

Pte&
40
1'50 »

Drets ... ••.
cert. Penals

3'to·-

Mèdic
engmver ...
P111issa titol

Gran facilitat de pagament sense augment de
cap mena. •... Estils clàssics i moderns. •• I a ..
Uers propis. .... Realització de models darrera
temporada a preu de cosf

T

T

(1

l barra y ~.a, S. enC.

Preus baratíssims

»

7'50

Limes regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

VIES URINAR ES.¡

»
»

NO MANCA RES

Per al guariment en pocs dies de la BLENORKAGlA, atxl com de tota
classe d'infecclO;lS de l'aparell gémto-unnart, com ClStitiS, orquitis, irritacions. gota mUJ.tar o matmal, etc. de i'tlome: flmxos, metntlS, uretntlS. etc. de Ja dona., s'obte amb l'us dels SELLOS OSSAl\L Ja que els seus
erectes oenetic1ea en gran manera a les primeres preses per crómques
j ¡ rebels que s1gwn perque les seves propietats antlSéptlques comuruquen a
l'onna 1 destrueJ.xen els gonococs, 1a mlccló resulta menys frequent flns
1
que amb el seu us s'obte la rawcalt prompta curac16. De venda: DOC..'TOR
ANOH.EO, segalà (Rambla de les F'lors, 14). Farm:\Cla de la Creu, Far·
màcia Tarres (Carme, 34L Farmàcia Pujo! 1 CulleU (Pelai, 56). Farmàc1a

Classes sobre generalitats del
motor Dl ESEL, per protessor
titular, per a utols de t.• 1
t.• especna I
CANVIS DE 2.• a 1.• CLASSE

dl:!OkC.VJill

VtU&.garCJa, Ourunga.
A.l.t.eroao~ les e8GI:\Je& ae;
.i.'a.rra.¡Vl.l•. \Je'-lt.a l t:tue1va caaa àues :f6t.W&De.to
tiaot Carles ' fo'erral ca<1a. dues setmauea
~.l!:.li.V.ti:J UUKW!:!oll !!:M ' i~ HAJW&.ONA 1 Hll.J::SAO
cad8 du es setmanes
duttlOtló w.ti OlVENOR~.b i;i Ul Ult., ~1,) • J.'&rl&¡'v.n&, oau& O&rlee.

tJ'wa.nJQ, VaJ.eD.cla C..:uUera, ALacant;, CaJ.•tagena., A¡uilaa, AJmerla. M0:

C..:euta., (Ja.d12<, òevULtl, t:iUelv&, Yl¡u, Ma.rLD Vl-

uo,aa.n.aa. l<enw. Uurunya, AvHea, Mt,I.SfU, $.0taooer, tilloa.u l Pa8&,Jee

En tea lWJe& rap1o 1 corrent s a.d.aiet. ca.rregu peJ· a J.' è.o¡et, t..arrau;
Caaabta:oca amb transbOrdament " Ma.laa:a l ~De per a l 'Illa Crt&tmP • &yamonte a.mo w-ansooraament a auena.
Oltae.'JE.l gN.lttl!. HAKUJ!:LUtiA O.tóJ.lli i M.Atu::lJ!:LLA,
SOrUd.es ,.¡w.nzen&JE. el8 ..UJous cap a Sète t MarMJla
~Vel QUUU..Onat ~p à U&NUVA
L.a .:&rre¡¡:a ~ rep al l'ln¡.la.d.o ae la Compa.ogt.a 114011 del &eb&la

Ferrer 1 prlncipa1s Farmé.cies.

relèton 13685

~J...A'J.'A
A.i.. H!tAI:HJ.,
per m.utuo.l.n.u.sat.1&.u&Jelj correus espanyoLs
:::iortlaea uxes caa.a ~l alea
dANfUS , MONr[YIOEO l BUENOti AIRES SOrtlrt.
d~V ha J;(..Ak'J.U t;Al'

MAUUINE8
DISCOS, 010.

5 de novembre del 1935, la. magnUica motonau

«CABO SAN ANTONIO»

TOT de VERiïABLE OCASIO
CANVI
COMPRA, VENDA

LA (.:f.ftts¡¡:ii otò

B AR C E L O NA

cc

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

14237

Tel

H.a.mhi~)

Quts tt.G.Lucçt·a P~t.gttn. • w.ercaaertts~
rep [Hw ul vetlla del Oia de ~Wrttaa ..a1 tJOCla.do aum
d.el MoU d.e Ba.lea.r&. reJ.é!OD 1~4
~.X.U:.. ~.H.U'\1 4 J.'A.W.~.

Carrer de Sant Pau, 6
tprop

Ma.laga.

Ulla. Motrll

BRILLAN f S

CASA BAGUES

.1. I:S!U;AO
Va.lf:Uula., Alace.Dt, MA1aga
Mu.sel, 8a.ntaodet t B1lbao

dA.i«J.tla..O!IIA

lliNJ.'WL

i& últ ua¡> •

Vtau.

~wwa.

~

OBJECTES DE PLATA

JO IES

~.t!ói~AJ..

CINEMES

BINOCLES

PATHE BABY
PEL•LICULES
fONOGRAFS OE TOTES MENES

RELLOTGES

tf.At"J.l.l

::lurtl.O~ 1.08(1& OIM~l;RE~ t.o

I

''EL AS"· Corts, 412

APAR ELLS
FOTOGRAFICS

Consulta. 11 a 1. 4'30 a 1. f , 10 a 1

»

19' -

PR OST A T A
VE N ERI
tiANG
Olreo tora Or, R iu Porta •
OIATERMIA
PELL

IMPOTENCtA

MATRIU

H.AOL..AN

{patentada>
Gèneres d. e pwlL. autges F E tt tt O
(de garantia>

Total: 100 ptes.

CARME, 14 • CALL, 13 ·15 (abans magatzems Joroa¡

l

Carrer NOu de 18 RamDI8., UI

»
»

10'ta·-

Plans

¡¡

»

AUAM

MELILLA

VIES URINARI ES

CLINICA GALLEGO

36, SOQUERIA, 38
Camises

COMPLET,
ENSENYAMENI
TOTS EL!; CERTIFICATS 1
POLISSES

Llegiu LA H UMA N I TAT

PRISMA TICS

Ferrer Batlles

1 1.iuen tot compres per a ca·
çar lDC&Utes

1

tiortldelo de a:sarcewna caaa dlumeng.,, a 168 ti oore8: d 'Aiacans ea dW una;
d'Or&D els dJJ'Dacta: d 'Orau cap a Alacant, eu cumarta 1 d'Alacant e&l> a
Ba.rce1ona eu; cllmecres

Camiseria - Corbateria

a banQuets l testes

~tosa

Cruz de Tenertte ' Freer..own $a1.1La laabel de [o'eroando Poo, Bata.

O!

ER

CIS

D*AN

.&..'EU!a<Vti ~'1

Y1A a.AU'lA.NA. 'I

IAI'I ,.10,...1'\.121)· Ttl 160" ' f4-IICU01'+4

A

LES

.

Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
'

de
SENYOR CAT ALA
mitJa. edat 01.1e conelJ. la.
compt abliita ¡; p. a. 1 pràc.
tic en cc.rrespoodencu~o
comercial i di versos idiomes, sol:lhJta col:locació
sense pre&enslons. Dirl·
gtr-se a La Humanitat.

OFERTES
I DEMANDES
FAR MAClA
voldria regeuçar o arrencol:le.dar, [armacéu&Jo
109.
"'·.;,;";;.;s;c_r_'"'_•_•_L•_""_·
....''....

manitat. Num

Num. Htl.

I üiSPESES

;¿;¿
JOVe
S'OtEtl~IX
anys amb cone¡xewen~
cat.wa 1 Ca.til.ella, corn;-

aor (.tiversos tH~iCles.

kd)..

Numanítat

cr1ure La
Nu.m O:S71

..tO '*-t. a J!b(.¡U"'lra, èil.lJO
OO!u., rtHtll'em.:JeS 1 l,IL"Ql\oo
t1C, QeSU,J~U'Ifl B.(l.WlUl&~Ho.l. UUQU~tl al .;t 'I•· !!.SC

SENYORA ofereix a se.

posició tormoreservad.a.
,t;scrilll'e a La Humanl·
tat• .t-;um. 391.
nyor de

sa. habltaclo

FAMILIA reUuida, olereix J:'ul oltacio econo::nica
a. pezsona. ae reterencleà.
MaHOl'ca. 494. 1e r .. lra..

L .. ttumamtat. Num .. u!i.

.to v t;tu:. 1 ti.W ~ UUWJ..
Ct:1e1UU..:le!l &u-

ÜUI<o\UI~

lelt=UI.

11 oo~.o1¡¡;a u
t.t.enuru u.

'-'t:l

~.:npt.urt.

t;.6-

Lli

PENSIO u.La Munatah, ,

J:I.O!>l.lital. J.~ó.

t<41t.tllJ
,...111 a Ut:"UW UUIWrwJ ¡,:a.
~cr1ure

twa

Num

.. ,a,lltat
1,01;. f

11 La Hu·
104

A\.A vuut:.,;CIO
ptuv~

nw:~wua

1

l)lt:WI.<l

t!.St.ll

1

u

.J.,;.

LW·

urt.UjiUV

t-rcu.a WOWCò. l!bc.liWb a La "unu.nnat
Uu..

~uw

liJO

!i'OI-~Hí;.IA

WUb:>U t;a!-

\,Ull!.J.X Oe J. OU•
WS8C1
..:1 r.aat., :.:n ~uy& . ~nu
~~44 La Humamtat. Nwn

ce.ot.raca l c.oulOl't.&Du: .
exc. meilJar, pensJ.o com·
p11::r.a. aes de 1:!5 ptt:.a
lllt!l:i , ruana ues uc b ptea
E.ocud111ers, d. pra.J., prop
R::uno16S t::scala esr.aoc.

ae lSU pt.es. LOt
J.B
Pl. Macu\.

Ot!!:>

pnL1

t'l;hbiO IJtEL CAHMl.,
prop H.t:l.llltHes. Atg, corn.
' · est o.r aes ae loU pt.es
<;nrwe. 12 t.:

SU1J Cll...:u.ot.eua

• ..)ltlt:-U. ¡.11;:1 ;i. Uh;l'ILUll
~
~t:Luots L.ll t:l.t:-IISluUb

J..a

11UiniH1118l

NUW .:J'I'I

I aqU1111ecanugrata
ver ~;;or.:.CI:Ivoudeuchl tn
J:bC
""'·•U& ~ Uo.a;~l.ol
l...i h~in<IHh.itl, 1'U1Jl

;, '-'rt-.,c~IA
.l~,;l.;ut.a .. t.:J

;,l:l .

¡,u:J ..

l:oJ•.:UJrV.I v
"'--IJ;¡ <>.L,.Lc. b.b<.;.UUlO o
l'l tun<lntlat ooUJ:l.t Ji..MI
Dt.tllNOI:NTA
oo...w;;._ moued.en;

,.Jtt~.. Jove
ca. Platerla, 60.

''•UI

"''*

;t
lli:LUCel::
~l.¡;.ul. l)t!l·

i.

u

per R
preclba
Qlà.Cti-

la humamtat
es el diart català
de mes Clrculaclo
Ai~U NCI!:U·HI!

~AlALAHA

d"t::SQ.uerra OesJ.t.Ja un o
dos a.c:u~ " ~ot est.ar u
aormu Augels. 6. !er 4!a

._

UU&:St;tllb

l ' OU, dD•
Oi pJats u

~¡e:;..eu1ment8 I
eteíi1' a 1a carta., pa, v1

Bl. quu nece1111Ueu, al preu

l:t. Jihl tl

ES LLOGUEN dues ba.bltaclous ventUa.des, caaa
nova, carrer Vista. Aie¡¡re, 19, aer., Sra.. vl&ible
d."ll a. s.

tol.

I30 $ TOT ESTAR

bany, dutm. teléion., b
Borrell. 148.

60lJieDd.lda..
h:.r . ~a

ced.Cl..Zen habltaclO, amo
oa1cò 1\1 carrer, preu mo-dl~.:. Borrell. 73, 41'&., 2nn.
at1

PISO:i Vt!l a 11Loia.J aeb
t~iJ pt.tts 4 aormn. on:.

&....._t::, Iu

cuoerl.a a..t.Ob

Jrl

t"a.f.o.olt¡¡;e Manmo.o
nao . t'orterta

HAb-11 ACIO,

1 t-;um <Jl5.

~1

ar-

W:lcla.l. Dr. Llull Cuesta,
Urgell. 20, pra.l. Coua\Jl..
tad.e8ae.
OR. -'OAN

MeellClll& Interna.. lDI&D·
C18.. &llbabet.s. :¿ I 4-. pral.
\u.mlrà Pl. Bon Succèe)
vw ta oe a a. 6. Econo.
m1ca: D1.ma.rte 1 di88a.tr
tes. de ti a 'J,

DR. BATTESTINI
malaJ.t1es ae t'aparell dl·
gest.iu . .Estòmae. Fetge,
Raigs X.. Villarroel, W, de

••

lnjecctons, senyores t
nens, des de 1'50. Mun·
~f¡f~: 11, Jer .. lra. Tel.

1

t'ALUMA·
RES. Advocat. tia.nt Pau.
!el. :.l:i449.

,.

1 AULtoH

oJO:,EP Rli;RA, aovoca.t.
:33,

Uü.8U.DOV&,

a:am!rà c.

corta !160.
"U:ttot'
A.JV-.)I.;dl

Ma~

T RANSPORTISTES:
Uteael,
amencans. moaeta espe.
camJOD6
ClalS
oer
t'reur. econom1cs. Alm..
coa c..;.. ae Ceot.. :ns gar.
cetona

M.ol.Ot& tiercwe&
t. ~t'ANY A ·

tt.u...:.eUO.

l5a

.

li. LL INAS ROIG. AG.
:ret
voca.t, Balmes, ~
JW~7

VENDES

Barc;e.Ion&.

Totes les
marques

CAÇADORS

CONCEDIM LES FACILITATS DE PA·
GAMENT QUE EL
CLIENT DESITGI

1il&-

aa~o

Num HS:.!.

&a.bates, espacae.uyea per
mu.utanJa.. Tallera. 32

Us enviarem un apa•
rall a prova sense

cobrar-vos res

URGEIX

sense

traspassar Bar, per cesa.r
ne¡ocl, tracte directe.
Rbla.. Flors, 33 e, Mozart

oaa

tortor n1 fum
Soldadors • Cu inu
Llums uSTANOART»
indusCremad.ora
trials 1 &lt.res apilo-'
rell8 a. petroli, ben.

BOTIGA

de mercat, districte
bé., llogUer 16 duros àd·
huc llum per a qualsevol
ne¡¡¡oct, es traspassa econòmicament, Esc. La Hu·
manitat. Nüm. 392.

zlno 1

GAS OIL
a.sEort.iment
Gran
en Recanvis. Repa.
radons a. l'acte
CASA PHOEBUS
Muntaner. 110, xam·
tri Mallorca

VESTITS a termllll&, a
:¡ pt.ea. setmana. Sastrerla IPertección». Nova de
St. Fra.nceec, ~. pral.

CONFITERIA I
PASTELERIA

a.c:redltada a la Barceloneta., es traspassa. amb
o sc.ns~lnere, lloc cèntrie. R : St. Carles, 10.
'l"el. 21229.

Junt Pl. Onlvenltat ben

REBUTS ELS DAR·
RERS MODELS
Important: Tots el8
aparells venuts per
aquesta. caaa., es IUU·
ren amb tarja. de ¡arant1a.
ASSEGURANÇA DE
LAMPARES
UNICA CASA
Durant aauest mes,
el 10 per 100 de des·

compte.

RELLOTGES DE TO·
TES MENES, A TER·
MINIS SENSE
ENTRADA

Salvà, 43, 1.er
BARCELONA

installada, &'ran venda,
poc lla¡-. trasp. bones con.
d.icions. Hi ha. hab. F.
Fuster. Cort6, 574, pral.

ReveneBors Ràdio
Paloma,

:¡o

Junç Corts, m. cUenteta,
nab1tac10,
gran taller,
Assumpt.-e
Jloguer balx.
;amilia. Tracte directt:.
l'a.mar1t, 185, 1er., lra..

LA

HUM ANITAT

el diari pop ular

111an.

to~ a.cturaclona

ns, m.arnun.s

1 re.-

ca,..

ln·

1

:db

auw-ca.c. Pau l&'!ew.a.a.
1'e1 JlO:S:lY.

IIUtiiW MUREY. Uuu.
ill&nat.an ae vw.xeua.·P1a..ta, 4 · re1 l:f.a:JH. Ba.re&tona.

PRESTEGS

REPAHACIONti \lU libi>

u.1a:ua 1 electricitat ca.s8
.Bo.ct:lero. Carn:r uàu. 711

cw·svs ae

1> -. ou PLt1to. vr·
Quear.ra., prute.ssor 1 p.~.·o
teswra, Pet-rll.J;Ol. 12 oaJ.

DEIXO DINER
petites 1 &'ranB quantitats
Interès legal, rea de des.
Montor1o,
Sr.,
:De$86.
Aüsias March, 7, ler., de
5 a. 7'

li:Uti, LDt.

HIPOJi¡UU~ti

ra¡.uuee

lk.lt:lre ~ renoa, prea.
teca 80Dre terreny& 1 HD·

9uea

ruaWQuea.

I. t1ULrtt&.IJ.

I

ALL~H

1

«ot.a.nat.

Wt: ¡.n;:w·· """'· w,.

UCJ.a!, WP<W t.6 1 COU6Wca,
pavunent.a 1 Wts tU8 ae-

COMPRES
MAQUINES COSIR
Compro. Clot, nUm. 115.
COMPRO
1106

moblee. pL

o..>m,pleta, torres,

pen~

&!ona, ca1.xes de caba.J.a,

màQ.Ulnea Cl.'escriure, cosir. pianos, ri.dloa, etc.
Pago bé comp&a.t. Tel.
35~3.

co.-.t'AO wt.a meD.ll ac
tur.ta, embalat¡¡:e, llcoya.

mett.lllQuer.
PO RTES
VJ.lar, M.arl.a A& ullO, 60
1 el&on 6376~.

IN:iiAL,LACIONti

par~uus,

e1ec1.ncn.ar..

CaJa.oru:~.

IU&U&,

lt~b.

LLUIR"

Jus~::p

4

Ht•
¡a.,

fel . ats~~

cwupr~,

Ut:

Wta .meua 1 Dlouuçequea.
L1lt.rer.ta Mundial. l 'eJ.è.t
76900 Salmeron. 2!.l4. ·
SEttYOR; .t'er

veu

eUU'L TeL ~1 .

<t

...J

i¡Uts

Al.¡w eJ. vostre l'esr.lt ua
Q.U(.d&ra nou, reparat 8
Kameueres. 2. ter .1.&.
IIAUtYII; I.IUt;;KA WD.&Q"Ut.:C.Or a·oores. PJÏ>Jectea

pressupostOS. Menenaez
' .Pel&yo, 37. Tel. 74576.
Barcelona..
EST U OIS

WllYer&lt;a.

rts. or1ent.a.C1ó 1 prepa..
rac1o euca.c;. u • .Pro1. EaJ...
mea, 47.
S t RRANU
N IGANOR
rtntura 1 aecora.cJ.o.• K
Cat.a.JuDJa. liltl 'l'eL 'l641W

'f

.. , . .-

SA L O per a
<l' AUona

PuJol.

senyores
Perma.-

nenta perfectes 12 otea.
Tel. 11153, Barcelona..
Salmeroo.. 114, praJ. ler

Tall

Confecció

Acadealla., enseuyameo t
r&pld l ecun6m1c. Es ta..llen patrona. Ma.rti .tuHa, 4:. 2.00. i.• tPl'OtJ
LeJ eta.o.a.)

MUti Lt.::i AL I AUA , 111•
¡&neta, durada.. eco.n.ui..Wa
No compreu seuse vtsH.a.t
aquesta ca5a.. Joveua.nu.
uum :l

LES MILLORS
t' I PO T E.QUE~ . ra'-'10~
~tire clLSeB reuaa Duo~
co.uCUcloua.· t<~ot.a.nat 7

"5
c.
o
c.

\ll.i.d.,

Haroewoa

A.Rl i CLU: POl 1:1. Vl&~
¡¡:e, ela t.robareu a t'a.crecllt.a.da cua Ramoo. OU·
vella. auc. ae P. Caatell·

._
ce

rlvtua ae la COUBtrO.CClo
.t'l'a.ncesc bOCreaa U~:~,Ya
d7 l ~i~ i'eJeiou <:J0670.

tou 17365.

•

Ml 1-.,., .
At.SIAURAN1
MAR. Unto a tsarceJ.ooa
per la seva temperatura
&iiraoa.bte que s'hi ga.u.
deta:. l:ialo.os esL,~eCJala per
a OOdes 1 ouuq u e te.

rormac1o èODre v1a.t;gea
oo.1:1ect1us per tettoca.rru

·~UtiLall'a.ocs .

tor~. li08P1t&l. lt.l . Tel&

El de més tiratge
de la premsa catalana

8A:i I RE:. Aaut:lti • lllr•
veaur..s. Nou de 1a Ram.
bla, 1o. prop tia.mbtea.

pe~

terrovu~

aens.

1

.W&:i I.IUc

eJa alt.res per cPa.peJete&
Montepio.», Jotes, maQwnea. etc. La casa enes a.nf'undaoa e1 lBSH
t.tat&..
U wo, 22. pral.

BALLS DE SALO

DIVERSOS

•

recordeu:

LAMPISTERIA I
ELECTRICITAT

UINER, ¡.¡~u

CUU'

AGENCIA J RANSPORTS
Jueep l''lgueras, eJHerr~

Qlloos. .llll.ur.wes

et.e. San~ AD<lreu, 350.·
reJèroo 52&13

ANUNCIEU A

.t;.;,t'A HU~ttYES

.

Pil.aJ. ls::f.

treneta oooea 1 tort.ea't
Exigiu sempre ta eS» 1
rorte!M {Girona) .

cowoa de mercactenes
ternx;arru, cec~ers 1

representant

ORQUESTRif\11:.8; ven~.:
1 C..Oa.i.X. Adreceu·
vos a
Humanitat.
La

popeu u

MERCERIA

Cirurgiana • Massatge mèdic

Uvlo ...:eu•

u 1c. ceueJ:a.t. a oon preu
~r a guardar-nJ oo.)eetes
E.::k:rlure La Humanit•t

x..

ieueriiJ.,

JOMA& "'UKOl BLAHC,
advocat. i'rocurad.or de.la

OS.·

t.._¡~:;¡g

Pwmooa.

4 e. 5.

761Ka t:Jarcetona

MARE I FILLA

Medtctna

El diar popu·
lar de Catalunya

VENDES A
TERMINI S,
sense entrada
-ni fiador-

ClUlll&es

&Jes. 4b

AllVOGATS
TrüHmala. ~- d.e Gr~
d&. 47, dr. l.a Tel.éfon

llOGUERS

METGES

~r. Jo~e~ ~. ~An
CASA CARRERA
Dtputa.cJ.O

Cvnsçrucclons. Amortlt.zació a voJ.untat . .basan.
Dtagoual, 341, praJ.., lre..,
deU aS.
ó.UU\.1

que ua luteresal 1 al lloC
que W' convlngUl. ua el
tacllltarà

l:kn'reu, la:.t. xa.mtra.

Propietaris solars

a. O:S"Wó pt.es. P•u

~U?

aul)t;nor
St t'etc 11 ura.J.

~tres.

o18. Tel. :l184-5

Or. FRANCESC ORT~S
de
PARERA. Numer&rl
terna. ae l'Excm. AJunta.ment d.e Barcelona. &spe.
Cl3.1ista en maJ.a.U.l.N Ul·
ternes. Consulta de oi a
5. Ara.¡O, :l24, pra.L rel.
10158.

nnuutu

fàbrica
RADIADORS
«t'HOEBUS»

L' ESCOCESA. .f.l'alxes
ootJUet; urtopédJquea Hoo

74fil:l4!

la humanitat

a. preu de

(iAKtJU . t...tc.a.uvra ...:ll'ut~
&la.oa. Rda. t:;ç. AOt.onl,
24. Iel :.!3641

HllliHIA HUU.. WtsVI:I.oora cirurglaaa.. c.:onaulta gratutt a. rauera, 76

ANUNCIEU a

ESTUFE S

CONCEPCIO .SO f RA DE

CADI RES I TAULES
caneuas. uesp
sç t:use01. a tS G.). fel

Uul{uer.

el constructor. Paloma ,
núm. 20.

••• lA HUMANiTAT

La.Yret. 160 (Pa.
raHeU. Telèton 30002

t.aciO per 4 ¡,¡t.es, Gonlort,
3l¡:ua corrent., tel Allbau,

prat

GRACIA GARCIA ~·~
Cons ul t.es ¡¡:ra-tuttes. .f'loridabJ.anc&,
entl. 4ta. Tel a574"l
'181J.Or&.

MIRANDA,
.M&I.aJtles dela nena.· P.
de Gracla, • • rel. 1~13l:l.
Barceiooa

YIArGtRS, tiOlS 08.01·

!l4

35391

SlttilS, Ra1ae

fran~eso

Comproveu l'alt
tiratge de

TERESA ZURIT A CIO.
vadora.. Paria, 19 Tel.

MALALTS.

MUDANCES
AUTO RECLAM

COMPREU LA
VOSTRA RADIO

llEVADORES

Cor.

P&::hSIO ae ·t 1 W pt.ea.,

H&Q,\;,

COlltOrt.

tAMILIA

hu~. L<> ~uyo
1
~.ua. Ha.nce:.

L'eficàcia d'un
anunc1 va estretament lliga:
da amb la difu·
siò del diari

fiaottaoaoy

t'~riòJIU, ¡a u..~

IOt.AL

~tHeUs~o.

HI.III.IU

pral.. Viat--

gers l no.stea.
ClUUS a.J.reja.ues,
t.t:o elon

a:¿l

"umamta\. ('llum

PISOS A 70 I 75 PTES
.Nous, compostos ae b
grans 1 luxoses oa.btta-clona, water, .Lavabo, dut,..
u, cw.na econòmlca, sa.r:uel¡, a.scell80r 1 telétoo,
en el carrer de .Paria. nü..
meros 20, 2;¡ I 24 lentre
ei de Tarragona l pla,.
ça. d 'Erne6t Ventos, autobua liet.ra JC)...

coHuca..:.tuns son PeJ ~
mlllora alumnes del Li·
Valencta
oe u Dalmau ,
.146 tsaccelona l'el. 78J5~

R.ETO Li I ET IQUE.T t.'
ae totes we.oes per a apa.
r&d.ora Mercaaera aG
SENY OR : t'er veu Que

eat.1gu1 el ioJStre V"-t~Ut u¡
Quedara com a hou, ~
passat a R&mellerea, 2
ler .. lra..

Diumenge, 3 de novembre del 1935

Barcèlonà pobles, amb el puny enlaire. Vells,
dones i crtatu¡·es, recorden amb els
seus crits 1 aplaudiments el 14 d'a·
bnl. Ningu no pensa que, uns qmtometres mes enlla, espera la mort
a molts d'aquests h omes. La columna
de Pefla <però que en aquests moments no és manada per ell> avança
per l'Oest. Una altra columna de pngesos. quelcom desmoralitzats, intenta l'atac per Colloto.

de ler un reconeixement I prendre
o entrar a Ja capttal pel seu costat
Est. Tot 1 que el quarter de ta guarclla c1v1l de Noreüa no estava encara
C1ornlnat cons1deraven pretenble con·
tinuar cap a Ovtedo <els guardies CI·
vils cte horeña es lliuraren el dla se¡uent¡. A Cerdeflo s•ururen a la columna, ja reorganitzada. 1 nulnarn:r
zada, de San Vicente. Avançada la
mt. els de L.angreo voltant la CIUtat,
s·unlien a~ de Mieres, que havien
baJJ::at per ::ian L.azaro. En el tra~ecte foren tirOteJats per una metralladora des de la tò.brica. d'armes.
Els ae Mieres do011naven Ja el carrer
de Campomanes, el barn de Fontan
\On s'apoderaren d 'un unportant ea·
tao!J.m.cnt a 'armes). del carrer d'A&turJ.o¡,S redúiCI àe la «Hacuo Asturiat.t 1 de l'AJuntament. lm dels ooJecuus pnnc1pats era l'edilici de la
raato. P<!CO ¡;¡questa, teta malbe exp.·css;:;ment, no UIJ.gueren manera d'u.
LUitzar-Jd.. ~ren tes quatre de la tarda quan s'acabaven aquestes operac1ons.
A t'e~uerra deixen sense prendre
e! petit quarter tte .;arraomers em plaçat a Ja ct.sa que ta cantonada amb
ets can·ers de la MagaaJena 1 Marques àe Gastanaga. l'!J detensen qwnze aomes·
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Per una «Biblioteca
Mataronina»

litar d' ~~iuín ia

La. Idea
Arran d'unes lectures d'autors
Els de Mieres es llantarol'WlB celebrades a. la nostr lll&.
ol!oteca Publica», va Dèixer : tll¡.
cen a l'assalt
de constitUir ur1a Edltortal à ~
racter
matarow.
e e¡
Les forces que dectdelxen l'assalt
ITALIA CAP A L'RECAsón les de Mieres. A desgrat que e!
TOMBE
!!;! Pau·onat ae la B. P . de la
Comite els ordeno. de sunultanrjar
encaDllilant Ja uuc1at1va 1 do S. 1.
l'~tac d'acord amb Ics altres dues
Les 7WttG1e.1 cte '/)Tocectència italia-. torma, c..reu wterpreLar el dtSJ~t,.j;
.:olumnes, els nomes, Impacients, cona ae darrera hora, mant¡esten l.:la-. uuc1ador:. 1. amura, rt:all~ ae14
(Escrit expressament per a LA HUMANITAT) mencen el toc. E& bilurquen en tres
rament, ta temença (de l'Estat Mu- tasca a Ja qual tots el amantauna
dlreccJOns; uns cap a Vlllalna, els
¡or jet;&tsta) que l'ofensiva empresa Ja. cultura ru tenen un lloc· Ue
La marxa sobre Oviedocasos, queden estesos a terra dos noiS de los Arcos», vt:ritable tortalesa na- altres cap a la ManJeria, I altres que
"VU' u1~ fracàs rotund, , per a
obra altament c1vLl 1 de ventlllli
i aliUJ.lS !erits.
tural, tant per ta. seva. cotl:>LruccJo
l.blt
de Jront, carretera avall,
ptstar t'opinio, d.espres a·~taver a- pamotl.sme.
Fàcilment advertirà el lector que
de sollaa peur11. com pel seu em¡.ua- segueiXen
UlbSOrttiaament, 1a nostra
nunctat, a ... ant ei ata a•anir, que ,4
en aquesta esqt1emat1ca narr~Ció dels
Una confusió lamen- çament, en la vessant del Ntu·auco per a entrar per San Là.zaro 1 car·
1e1·s de Vampomane:. 1 de Ja Ma¡a11-presa cte Makatle t uorahaí era ~.:osa és orte d uua lDStltUCió ct'aque~Uiat
$UCCe.s805 revotuc10nari.S d Ast unes
1 ao101nant tot el carrer d una 1 tena. Aquest ~¡·up wpa en el «Vailo
racte1· • es un nooor per nosa!ttCiban de restar a t'ombra. successos 1
table
graru; wnes de la put>JaciO. I!.1 dtposJt ael AguUa» a uns cemeuars de med.e moments, en et ctia d'avui (í eta- que a l'amora ue Ja :;¡ J. surt¡ ca
e¡usodls que, s1 es publicaven, poPefl.a, compunt les ordres rebudes, de muqwnes del lerrocarnl del f'jOra
tres
d
Ovtedo.
amb
la
24
oompauy1a
vant ta reststencia etwptca) en tots aMa. Ullt lVlLII.t, que apiegw a la Ulll
drleu perjuwcar la s1tuact6 cte moltes surt a la rut amb la seva columua <en el oau1 c1tat ue l'«Argailo::;u)))
ets sE::us comum.cats, vot deixar ben Ja Ci.: treb~iU, tots elS elements taQ.
per~;ones; que sobre d 'altres no hl cap a. Ov1eao, p1'enent la petita car- tou ocupat per ;jti homes soLa el co- d assalt expeàlcJOnarla de Burgos,
que
es
parapeta
en unes cases, 1 es
SE::ntat que no han començat, ern:a-. tadans de veritable valor 1 re.s ctu.
lla. dades suuc1ents per a conlirmar rete11~ que e::~ bllurca en el poble ae manaUU;nt a ·un LUtent.
reforçada,
a
les
onze,
.Per la tercera
ra, La seva gran o)ensiva, que tUJS saotutat per un Ideat comú.
J>ou.
la. seva veracna.t, 1 que, tmalment, es ~un ülaucllo 1 de¡¡emooca a tocar ¡·escompan~1a del batallo de sapadors
combats "Uc , ·eatan aesenvoLu•"''" .t.t projecle
forços pret>cmcur d'epu;odlS, aparentr taclO del .Nord, pel popular barn ae
mmadon:
núm.
8
1
una
~ecc16 àe meLa
defensa
de
la
..
ca,...
EJ uo::>tre propòsit
Cd.ltar
ment sorollosos, pero que son com I'«Argal'tosa>>. Però, a. les onze, aprotrallaaores. Els revotucton&ris, que
ats voltants cte Makatle t Uoral~a'
sema de Santa Clm:a han orgarutzat tres uwes d'atac, Uenmclctencies a.e la. rt:voluCIO. .1.ene1uu xunadament, la colunuta, que llaVla.
La
presa de la co~ so,, sm~p~.es operacwns ae polz<.'ta 1 col:lecc«~, dms 1a Qual P<l<tr¡ Ulla
wur-sa les conCl.lCIOl.lS seguen~ q.
a aonar 1es urues generalS dt:IS :;uc- ae~;tacat un grup avançat, es separa
Per a la. deteusa del quarter de
mandància de carra- rt:coneuements tàctics; st aconoeceS&>S, pertllant, a vegades, el que massa d'aquest, 1 en una corba, en Santa Cla1·a (en el centre de la CIU- cen els dinamiters gairebe tUlS el peu
a¡ ~ Obrt:S d 'auLOrs tllalàl; nh••
biners
gueiXen entrc.r en aques~s aues p~ amo llibertat absoluta de tezna0 - - .
constitueiX la meàuta dels mat&xúb, tornar a trobar-se, es prenen uns a. tat) se'l div1dl en quatre sectors: fa- d.e les cases, mentre altres les volbt.acwns, a sumar-1e ta v~etór1a; que cara<:t.er
1 de
l atenent-nos St:mpre als relats dels altre¡; per ene011cs 1 comencen a !er- çana Sud amb forces de l'exérc1t, 1 ten. Les tr.,pe:~ reculrn fins el barri
Els revolucwnans van allotjant-se 7lJ ets eüom entrar, ctOII.CI ttavurll,
actors 1 testunorus. Tot 1 amb aiXo, se foc. Més de deu D11l cartutxos es les altres tres amb guàrdies d 'assalt. de San Roque 1 es parapeten en el~
b ' .~:<.eedlcJOns, recuiJs. anto!ógi
el temps e~:~ cwaa.ril. de fer algunes consumeiXen en aquesta acció, que Un lloc de flanqueig a la. casa num. 3 murs de pedra de, la. carr~tera. Per h per 1es cases. l!;JS veulS rebt:a 111. utes- 1. .J r es de des1etes, dient que no ~~a tr1es, st:guns ei criten que pro:, ~
repleguen a I entrada. del carrer peraaa viSita d'aquests nomes que
•
eu cadA cas, d 'autors matar pen
rectLhcacJOns, com Ja les lla tet a dura a!gune~ hores, sense causar cap -uuo 'llmuu~u!n~ osuo¡v Ja.uua ¡ap es
Campomanes des d'on es retiren als
ll
• passat res t a~sumpte queaa resolt.
0 lllll6
C1Jversos llibres publicats sobre e! te•
amo un luse a la ma, pregun~oen
Examinem la ,;entat del" tets e/.8 au tiCS, u a~pE~.ssats, etc.
S! tu ha llit, per a aorlllll'. No manca
. .
~
ma, en els quals els errors es compe¡ Les obres d'autors no mata
:· .
.
qu1 e.s pregwlta Sl nau sopat 1 eiS 10• ttanans estan ctecunts a conqutstar runs, que exc1us1 vament tractin ~
ten per pagmes, 1 tiriS 1 tot, de ve·
·
.
VILa a prenCire una mossegada 1 uw1 MakaLte at Nord l Goraha¡ at .sua, mes mataroruns.
¡ades, per paragrafs.
loV
I
I
·
· ts.ça de cate. .l:i1 na mmer que, a~to- ho hun Jet qüestio d'nonor, d'amor
iJUlue 1a J:)10Hoteca, P<>drien natu.
I rat pel luxe d aUombres 1 r.utat.¡l.t-S, propi, t 10 crec que els prenaraiL. ra1ment, classthcar-se en ser~es
Què feia Oviedo?
11
no s'atreveuc a trepitJar. Que dolç es Ara be; podna succeir, que aconse- .h.!st.or!~ Literatura, Teatre A""""e
Els miners es preguntaven què
asseure's
en
'
s1Uons
.
tan
suaus
1 dor- gutssin aquest.& ob¡ectius st estan etcetera.
feien els obrers d'Ovtedo l el Comite
~~en llits tan tous! A l alba, però, disposats a pagar per ells un grurt Varac ter
r evolucionan, que no iruciaven l'atac 1
No voldnem pas donar Ja sellSacló
' lluitadrets, a punt de contmuar la tnbu.t de sang que no ets compendlntre de lP. cap1tal. Ja hem vist 1
que el nostre proJecte, té e! carac.
per quines causes va fracassar Ja con- .,
·
dr
......
d
I
sara
per
a
res,
tàcttcament
t
estrater de donar mottu a ed!ctons ~
P er a pren ·e 1a coman...,.nc1a e è ·
t d t
è
centració del pwg Naranco. Amb tot,
carrabmers. sense deiXar de ter foc t gtean~e~ •. e ant ~st rtl sacrtfic_l. dtocres. Tenun l 'aspiració de ter <1e
guan els reflectors navien descouert
des de¡ carrer, es prenen tes cases Ats abts~m¡s n~ els mteressa serv1r la nostra Biblloteca, no solament 1a
Ja les milicies de la zona pagesa que
1immewates.
des.tllOtJant els ve•ns 1 en aquesta ocastó de carn de cano, 61 veu de la cultura mataronma SlllO
clrcumdp. Oviedo per l'Est <Colloto
• trarusportant-Jos a altres eciúiCIS. L.a aconsegueixen perdre aquestes pla- de donar tambe un lDStrument ae
i Limanes>, sort! una petita. colwnna
que queda preciSament en.tront 1 do- ces, causant als seus contrar¡s nom- treball a tots els que sentm una lllde seixanta homes cap al Naranco,
ffilnant per la seya altura el reducte brases baixes, es poden apuntar u1L qwetud inteHectual i en siguin cre60ta el comanament de Pedro Vícenttels carrabmers, e~ la çue habita l'ex- bon êJ:it, pel aesgast que ]J.an pro- dltors.
te, a la qual s'uni pel canú una altra.
C;re1em que pel sol fet d'CXJStJr
govemadox: de Palenc1a, durant el dl- autt ats seus contraris. ·Estan disTV\..
columna de La Corredoria <carretera
1ecton 011litar, Josep Cuesta. Es llen- '
. .
<.
•
.-~  una Institució del caracter de la n~
d'Oviedo a. Gijón). En no trobar a
cen
petards
que
no
tarden
a
desmosat
els
feiXIStes
a
consum¡r
les
)ort:a., amb vemab!e responsabt.llta~
rJngú 1 comprendre que serien desralltzar els carrabiners. Des del p1s ces amb que comp_ten en ta propor- s aplegaran molts es1orços ISOlats,
coberts pels reflectors, es retiraren,
de
l'advocat
cuesta.
se'ls
fan
grans
cio
que
els
suposana
el
prendre
cada
que moltes vegades es perden n~
amagant les armes.
crits pe1 tal que es rendeixin, 1 con- pareu de poblets? Que no obltdtn mes Que per manca d'encoratJament
testen dlent que donen les armes sl que al darrera d'aquests pobles, n'lli
En el terreny nistònc, ho tenim
Les municions del
se'ls respecten les vides. AIXí s·acor- 1 hu. d'altres, mes nombrosos en quan- ga~rebe tot per ter. Llevat d'estllll&o
"Turquesa"
1
bles
esforços t:;olats, Ja nostra. hl!~vo~ les altures. dels ba~cons i els tttat i que 711 ells m cap pats no tePeña havia. rebut l'ordre d'avançar
ucionans baucen rapJdament al nen energies per a aquesta empresa tòria t.an nca de matiSOS, es per e¡.
carrer per a fer-se carrec de les ar,
plorar. Es tanmateix una vergonya,
cap a. Ov1edo el mati del dia 5, amb
mes 1 dels presoners. Però P.IS que per a dur-la a ca-p d aquesta tormo.. com a mataronms ·1 com a catalana,
Wla columna de 1n1ners de Ja. zona '¡
de les cantonades immediates fan foc
Per tal de segu1r bè el curs de ta que en instaurar Ja Generalitat de
de Mieres, com així ho feu en un
no s'han assabentat de Ja rendició, i campa 1a no hi ha res millor que Vatalunya ei «Premi Danuà Cam.
tren del ferrocarril «Vasco», que es
en veure els carrabiners al carrer, llegir els comunicats romans, ·m peny», homenatjant e.t nostre lHUSo
formà a Figaredo, i quedà a l'entrada
fan foc sobre ells, 1 en cauen dos quantes operacions no acusen que tre compatrlc¡, no comptem amb una
de lp. ciutat, en el tunel de San Là- 1
de morts. Els. caps són fets presoners són venceaors, irremissiblement co11.. btOgral!a a. l'abast dels nostres conza.ro. En vista del fracàs de la nit
1 portats a Mieres. En els darrers dtes jessen que resultaren vençuts En CIUtadans.
anterior, Graciano Antuil.a, que pre- Els detmguts són traslladats en camions, custodiats pels gu~rdlee d'assalt, des de l'antiga Església deas jede la revolució són afusellats a Tu.
.
'
Podnem
fins a l'tntln1t ela
sde1x el Co011te revoJuctOnan, 11 cosuïtes a l'Institut dels propis jcsultes
rón, junt amb l'enginyer Del Riego. Jorma anatoga a com junc10nen tls casos però citar
esmentarem Solament el
munica l'ordre que es retiri amb
Quedà
dotnlnada
tota.
aquesta
part
lletrats
m
les
defenses
dels
seua
pa.
dels mataronins Larrea 1 Mat.eu, hela seva columna a «Las Regueras» per víctima. Al crit de U. H. P. {«Unlón, 1
trocinats; arrtbada l'hora del plena. rols d~ Ja. inaependencta argentlll8,
a fer-se carrec de les munic10ns del Hermanos ProletariOS», que es Ja.
ri,
jan
declarar
els
testimon¡s
-te
que flDS ta pocs anys, nmgú no
«Turquesa>>. mes 100 fusells que hl consigna¡ es donen compte de l'eqUicàrrec i atxt sempre resulta que a- sabia a. Mataró la seva ascendència.
havta amagats alla. En el mateix vocació soferta, massa tard. No hi
quell que no es ratifica es conver- Fonaments
t ren fa la volta per Soto de Ribera havia més remei que ret.omar al
Cap 1uwtacl6 de tema n1 can.ct.ex
teix de testimoni de càrrec en tes-(empalme del ferrocarril del «Vasco» punt de partida, 1 Pei'ia, desesperat
per
aquests
dos
fraca~sos
segwts,
és
serà posat als autors mataronms. La
timoni de descàrrec.
amb la !inta. de San Esteban de Pravictirna
d'un
atac
nerviós
que
pu;a
Biblioteca.
re:spondr1a nomes que del
vta), 1 a «Las Reguera~» reorgarutza.
En resu.m, entraren a Makallé a
valor mtrinsec de l'obra sense qm
la seva columna que arriba a com- en perill Ja seva vida. ltins el dia 8
Gorahai,
agafaren
uns
quants
preen cap cas, pugUi prendre respon.
pondre's de 1,500 homes. <Totes les no torna a intervenir en l'acció re&oners, i "'apoderaren d.e diversos sabllltat pel caràcter de l'autor.
xifres que es donen i donem nosal- volucionària,
canons, total què? Per als etiòpics
Som en aquest aspecte, 1 per restres són relatives; ningú no ha fet
uns milers de pessetes de pèrdue• t pecte absolut a la mteHigénCia, atr
Un pla frustrat
encara, 1 de moment és difícil, el
uns canons nous, que ja s'encarre- solutament liberals. Els autors, pen·
compte dels revolucionaris que han
Aquest pla, novament frustrat, congaran de reposar les potències es- sin com pensm han de terur la pom
intervinguL en cada acció).
sistia que Pena entres a. Oviedo .
trangeres, però: I els feixistes què? oberta. I per 60bre de tot, interessa
impetuosament, disparant els fuselts I
Quants morts? Milers. Es pot asse- a tots els pensaments 1 a tots els
tenir un lloc de respecte
La llegenda forjada a 1 llançant dlna~nita per a causar un
gurar que atxò és una victòrt!l? Idealisme:~
efecLe de pànic en les !orcas governamutu.
l'entorn de Gonzàlez mentals l pr.;:ndre la C!Ut~t, com
Qualsevol tractadista militar con- Els autors
demnaria el mit14 emprat per a obaquell qui dlu, p..:r sorpresa. A «San
Peña
Poden des d'ara, adreçar-se a a.
tenir aquest fi.
Esteban de las Vruces» <pel Sud, carquest Patronat tots els que desttgln
1.1& llegenda forjada entorn de la
retera
que
condueix,
en
doble
ramal,
Pobres
ttaliana,
dignes
de
mator
publlcar
algun llibre.
revolució presenta a Ramon Gonzàlez a Mie~·e.s 1 Sama) s'esptraven l.eucan•ort i merel31edora de tot l'afecte
En començar terum l'adhesió dels
Pe;)a. com a generaliss1m de ia ma- lladores,
per a secundar la seva ac..
dels seu, german& llatina/ Per les seguents:
teix~ i a l'ex sergent Dutc.r Cl)tn a
Al mateix temps s'havia planea.) Mataronins. Josep MonclúS,
seves venes circula la mateixa sang
lloc-tinent seu. La revolució no tm- c1ó.
ta homes, amb fusells i dues metraTomàs Rlbas, Joan Pe.!ró, Joaqulm
gue generali55tms ni ~sene.·aiS. Un co- jat
que
per
les
nostres,
però
sofreix
/.es
deixar sense llum la ciutaat D1lt·
Marçal Trilla, J . Mora i
mite mtl!tar subordinat al Comitè re- tormadors
comeqü.ènciea de tots els pobles 1.a Vllard~bó.
pnnc1pat.s. Els encarregats
Castellà, Anselm Gomez, Francesc
voluctonan encarregava a cada ho- à aquesta lllLS:>Iò <no eren lll.lner.>¡
vida dels quals està pendent de la Rossett1, J. B. Layret, Manà R.lbas,
me una tnlSsló 1 res me~. 81 b~ es llançaren cartutxos contra el transvoluntat d.'un sol home/
Julis. Gual, Antoru Fàbregas, San·
veritat que Dutor 1 el sergert Vàz- fonnador, sense aconseguir desItàUa!
tlago Vmardell, Josep PUig 1 Caòa<¡uez formaven part d'aquest Comite, truu-lo.
Que la Societat de Nacions salvt falch, Joan .Herga, Jaume castellrt.
Pena no fou més que w1 de tants
En mig de totes aquestes operaEsteve Albert, J. Cases 1 Busquets.
que assu011 la funció parcial que se cions, el Colnlte d'OVIedo va. perdre
armes recollides a ovtedo ats revolucionaria
Emlli Saleta, etc.
11 encomanà.
comacte amb les colu!'Wles revolucJOEL COMUNICAT NUMEb) Reeruc10ns preparades de: Sal·
nànes de l'extenor i no aconseguí tonada. a. la de Covadonga 1 un altre seus quarters. Deixen en la. retirada d'Ovtedo el diumenge, a les vuit del
RO 33
vador Lianas, Tarencl Thos 1 ~
El governador d'Ovie- ¡·estaollr-lo llns el ella. 6, a les nou a. la terrassa. de la. casa nilmeros 12 dos camions i vint soldats presoners.
«Sobre el front d'Eritrea, les sec· dlna., Melctor de Palau, Francesc camatl.
clons de camises negres del prrmer ba11yes, etc.
do resigna el coman- del mau, que va rebre un emlBsari · i 14 del carrer de Santa Clara; un
de Peua 1 un altre de la columna altre en el lllim. 1 de la plaça. de
Cos de l'exerCit ban ocupat la. zona
L'assalt a la fàbrica
e) Estudis històrics mataroninS
Presa de la fàbrica de Mat.ouech sobre
dament en el coman- de Mieres que avançava. a. les ordres l'Escanaalera, cantonada al carrer
el ca011 emre de: Mn. Josep Palomer, Feliu Elies.
dan militar
d'Artur Và:.:quez (DllOer).
d'Ur1a, 1 dos més, a la casa núm. 39
de canons
de dinamita de la Edga-Hamus 1 Makalle». Això diu el Rafael Benet, A. Ronra VU"gill, etc.
¡
del carrer d' AI·güellcs 1 en el teatre
Ensems Que es de s en r 0 t 11 en
telegrama romà 1 es calla el seguent: Activitat
..::1 dia 5 es proclama l'estat de ·
Davant l'assalt
Campoamor.
aquests combats
la. 0 q t
Manjoia
els Italians es preparen per a prenNo creiem que pugut publlcar-se
guerra a Astúrírs 1 el governador CI·
Al voltant del Govern civil (situat
per a.
e n ues a
dre la. part nord de la muntanya. mes enllà de quatre voltunS l'any.
vil, Fernando Blanca Sanï.amarta, renent
sota. de la torre de la catedral 1 vol- d'Oviedo, els obrers de Trubla, als
A
la
mateixa
hora,
és
pres
el
dipòMoussa.-Ali
a
través
de! desert de Subseripclò
quals s'nan unit els homes de Las sit 1 fàbrica. de dinamita de la Mansigna el comandament al comandant
El dia 6 , al maU, el comandant tat de carrers estrets i carrerons) Regueras, segwnt
les instl'UCcions del
Dank.alye-Very-DeySJe on es troba Ja
Els voiums, és criteri nostre, que
militar de la plaça, col'onel del reg¡- militar de la. plaça reorgarutza la s'establi un pollgon defensiu, pels Cotnltè, es llancen a l'assalt de Ja joya, Sltuada. cinc qUilòmetres al Sud caserna
general
de
l'exèrcit
només s1gwn repartits per subscriP'
ment d'mtantena num. 3, Alfredo <itstribUClO de les torces, Cúmpl'enent carrers de San Vlct>nte, Gascona, Jo- fàbrica. de canons que compta per d'Ov1edo. El tinent 1 els 30 homes del Nord Tampoc no diu el etiop1c
comu¡
cló.
doncs, sera exclusmv
Navarro, que destnbue1x els seus 0111 que l'assalt de la. ciutat es i.Jnminent. vellanos, Agulla, San Juan I plaça a la seva defensa amb uns cmquanta que la defensaven es rendiren sense wcat el lloc on es troben les torces mentL'edlc1ó,
1.1ostra amb caràcters especials.
hotnes i escaig pels carrers que van 1:;s retira. la tropa de l'Ajuntament, de la Catedral. Disposen aquestes for- bornes El pla d'atac fou preparat la combltt. S1 arnben a defensar-se, <iel
Ras Seyum, el mes fàcil sera, Si l'autor o algun editor deSitja
des de l'AJuntament fms a l'estació que queda cust.oc!Jat per guardies d'as.. ces d'una secció de metralladores.
I nit abans en una reunió nocturna haurien volat ells, els revoluCionariS que s 'hagin establert a les munta-- ~mpl1ar l'edició. constarà la seva
el que VlviP. a 20 quilòmetres
del Nord, que es ocupada tambe. S'or- salt. Des del carrer d'Una. fins a.
,
I1 que presidi el sergent Vazquez U no 1a tot
la. rodona. En entrar aquests pre- nyes Dequeralta, en ca011 cap a les ucuca rel!ponsabllita.t en el negoci,
gawtza. la detensa en els qu~rters l'estació del Nord, establi una ll.n.la.
L atac Bonifaci Marttn, com s'ha dit). Fou
muntanyes de Jamb1en. Els feiXIS- però .sempre sera venuda a preus
d.;: Santa Clar,a, Pelayo, guàrdia Cl· detenstva, coHocant deu guàrdies etEstablert el contacte el dia. 6 al acordat que tots el obrers entressm soners a Oviedo, eren saludats amb tes guarden el silenCI mes absolut, supenors als que tenen els subscnpmostres d'alegna pels revolucionaris.
V1l 1 tàbrica. d armes.
nls a la casa núm. 12 del carrer d'Uti
t
tote 1 i
' 1 1al treball 1 que el cop fos donat per Se'ls
assignà com a presó el saló de sobre els atacs nocturns dels ab!S&· tors.
Cap al~à a lesdcmc ded la. ta~da, 1es ria, deu més en el num. 18, dues es- :~nàrl: r;'orga~Itzis ¡·~~~s ~;vfr~; sorpresa. A les deu del maU, una vmnis que destrueixen, duran¡; la rut,
El preu serà de quatre pessetes
forces ~assalt estaca es a a P1a- quadres ~ades per un tment en columne;. La. principal 1 més nom- ~na d'homes salten els murs de la sessions de l'Ajuntament, en l'ed1f1CI totes les obres 1 construcCions que volum, pagables eo esser presentat.
ça de 1 Escandalera, en el centre de el 22, Ja. primera secció del regiment brosa és la que de Alleres condueix fabrica 1 entren pels tallers endavant del que queda instaHat el Comitè realitzen els Italians en el transcurs Cada. volum tindrà un tnlnun de 100
la. cn~tat, I les que volten el Camp d'ln.tanterla núm. 3 a l'estació del el miner Vàzquez; van en automòbils 1 apunten amb les seves pistoles a revolucionari provinciaL
del dia, no parlen ni paraUla deis o 150 planes 1 ricament presentat.
de «l:>a~ Franctsco», creient-se ata· Nord, 1 la resta. de la. segona 1 plana camions 1 a peu; els acompanya la tots els caps que troben. son"n almcidents ocorreguts a !tài.J.a amb mo- Esperem
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cades, ml cien mtens tuote1g, fent major, a l'anomenada. Casa Blanca creu Roja. s'hi veuen moltes dones guns dispars 1 els obrers suspenen el
Brusselies.
ttu de la 60rtlda de tropes per a
Que la. nostra crida tindrà un rescórrer, esglaiats, els pocs tran- ¡ del carrer d'Uria, que, per la seva. unes armades de fusells 1 altres qué J treball El co~ndant Jofre, que en
l'Africa Oriental, però no direm nos.. só d'adhesions sufic1ents per tal de
seünts que han sortit a. proveïr-se elevació, domino. gran part de la ciu- van disposades a prestar serveis sa..- el taller d'artilleria tracta de fer
alLres. Nombroses dones es uraven començar a viat. Mentre tant, aquest
de queviures o a cercar els seus pa- 1 tat. Un altre grup de la segona sec- nltaris. El seu pas des de :Mieres a ' front, cau ferit. El comandant; Hera. la vla per tal d'.unpedlr ia sortida. Patronat prepara els mitjans de fer
r ents. Com passa sempre en aquests ció ocupà l'església do <<San Pedro Ovledo és saludat pels habitants dels nàndez, que, a.mb sis artillers, indels trens que bav1en de portar eis duradors i definitius, el caracter I
tenta fer foc, cau mort a. trets. Els
expedlcionans 1 al crit d'«abaix la l'èXit de la «B1blloteca MataronioB».
obrers colloquen un canó enfront de
guerra», s'ban efectuat a. Itàlia grans
EL PATRONAT
les oficines on es troben el dlr;?ctor
manUestaCions que ban estat dlsolDE LA B. P. DE LA s. L
i el _cretétu de SOldats 1 a.v!sen que
tes per la policia (diaris francesos),
es dispararà si no es rendeixen tmels r eserviStes s 'ban negat a. sortir
mediatament. A la primera canonada
cap al front (de la premsa. de Fran- altres columnes ocupen
els caJIÚOS
es rendeixen 1 queden presoners fins
ça). L 'únic que contessen en el seu
de Makallé, hostilitzats a totes nores
que arriba la tropa. de Lòpez-Ochoa a
comunicat
és
el
rescatament
de
mes
Ahir, a la tarda., a la. cruilla. dels
pels seus adversa.ns que ocupen tota
alliberar-los.
carrers de València 1 Dos de Maig, de 100 tanca 1 camions que haVIen la. zona. S'ba de terur en compte qut
calgut
a
poder
del&
etfops
encara
prodw un accident entre dos v&el Ras Ka.ssa c:U.,"J))Sa de 100.000 ncr
Els revolucionaris, amos .,.
hlcles. Va.ren donar una violenta ~ que les tripulaciOns havien mort sota mes i que està recolzat pel Ras sede la fàbrica de canons pada el tramvia num. 538 de la Unia les bales t1e l'enemic. Una altra no- yum amb altres 100.000 guerrers. Ja
Els revoluclonarts es feren amos núm. 60 amb el camió de la. matricu- ticia és la relativa a les deserCions eX!Steuceo grans nuclis d'aquestes
<k solda~ ítauans d'Enr.rea que fu- masses. que tan acte de presenCia
de la. fàbrica 1 <.!els canons que lli la de Tarragona núm. f907.
gen de la re¡ió davant la tam pao- 1 ocupen l'Euderta al Sud 1 a l'Es~
eren construïts; un canó Schneider,
A
conseqüència
de
la
L.Opada. amb- rosa que S'ha desencadenat a les code Makalle, el maJor penll per als
de quinze centímetres 1 1n1g: nou de
muntanyp., de deu centímetres 1 mig, dós Yehlc:es sofriren greus desper- lònies del teix <font !rancesa: u..a fellDStes serà la part de Jambien:
fectes
i
en
resultaren
feríts,
amb
caDcpechu).
del mateix sistema; un de aet centíprova d'això n'és que de Bono na
metres 1 mig i divuit de quatre cen- ràcter més greu el conductor del
En el que no h1 ba dubte és que lliurat un cos d'exercit, per tal que
timetres i mig; mllers de projectils tramVia, Josep Serra 1 Pons, de 47 als combois ae'ls ataca 1 que la v1da VIgili aquesta. zona 1 protegeiX !'ala
1 uns vuit mil cascos d'acer. Els ca- anys 1 ferides lleus, encara que dels expedicionaris es fa lrreSIStlble itallana de la banda. dreta.
nons i munictons foren tranrporta.ts d'importància els viatgers. Maria. fms ol Purlt que moltíssimes mules
L'acció srmuitruua del general RU·
a Oviedo 1 la fabricn, hores després Dragau 1 Planes, de 74 an~o, Canne 1 cavalls es moren constantment dolf Graclaru a somalla, no serà de
segui treballant en la fabricació de
de les picades dels insectes 1 els gran eficàcia pels pocs efectius de
~unicio.ns. A migdia ha\1&. acabat A1bada!ejo 1 Lozano, de 66 anys 1 treballs per a la construcció de la. que dlsposa. aque.:;t cap. Els reJXI.SWi
Amèlia
Ribé
i
Barbarà,
de
69
anqs.
1 operació de la presa. de la fàbrica.
carretera des d'Er1r.rea a. Adua va
dc Trubia..
Els le.>!onats Immediatament foren costar més de 300 vides d'obrers ita- a l'Ogaden marxen metre a melft
damunt e1 terreny en cllrecc!O a
a&&lstits al d!spensan de Sant Marti. lians.
Onaraubab, Sassarercb. Harrar, 1 corn
:Arriben els de Sama
Els italians avancen tan a poc a a ObJecUu pnnc1pal Gera.bru.
~esprés d'haver-se practicat la
En rt:sum, Sl dema o oema passat
Els de Sama. detin¡;uts. com queda 1prunera cura, a excepció del tram. poc, perquè no poden anar més de
:-e~erit, per la pre<"..a del quarter de la \ia1re que fou traslladat a la Cllnt· press& • a.uc:ò demostra la rest.stènc1a acollS('gueiXen prendre ers pol>l66 de
1\làitaue 1 üeral.l3l. ~ba acatlat. ¡o.uadla ci\11. no surten ap a 0\!c-ào ca del Dr. Seguí, to:S els rents foren acls Indígenes.
La verltaoie Sltuació al front NOid fenSiva. Acau<~.rnn ac1 1es glorieS de
m~ a les tres de ta ~rda del dia 6. traslladats als seu.:. respectius domi
Van en els camions preso~ nls guar- c1J!s.
• s'enten a trave.::. de 1e.. noUClt:s pro- les torces C< n,¡u:&tadores en la se>&
cedent:. ae Roma. Al !rom Nord elS coroa ascu,~ ;lt. atents a 1a segons
di~ d assalt 1 en altres reqtUsats.
.
. •
pero en lloc de dirigir-se dlre~·taLa poltcla va detemr eJ conductor italians 11vancen amb molta por 1 part de l'C:.lllt:u ta da. cot ba, de.:>Cen·
ment a Oviedo, reberen ordre d'anar del camió, anomenat Josep Mantm e.<tces de precauc1ons, pas a pas la dent, però. 1 fixeu-vos-hi bé, en fonn1
Canona que tes tropM reautan OÇUJI8J"W\ ala rev Qluclo06.rla
columna QUe sort! d'Adua, fins al rtu de tobogan.
per .1& carretera <lo Neret~.& pe¡- t.a.l d.e •o a.ny:s 1 qao Viu a t.Jelc1&.
'
T~ 1.11. ¡¡ue sortl c1'Ad.l&rat., lea
(prohibida J.a re;¡rodUCCIÓ).
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TOPEN UN TRAMVIA I UN
CAMIO I RESULTEN ALGUNS
FERITS
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