EL TEMPS. - A Catalunya el ool apareiX cobert O boirós per PI•
rebé tot el pals, llevat pel pla do Lleida I la loprra on apareix amb
pocs núvols. Els vents són fluixos I da dlreoolons variables.
Plou al Port de la Bonalgua I a'han registrat pluges per Iol oo·
marques plrenenques durant les darnru tt hores.
Temperatures extremes: MlxlmaJ U 8riUS a Tortosa ; mlnlma, 1
¡rau sota zero a Núria I Pulgoordll.
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Baroelona, d imarts, 1 de novembre dal 1831
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"Si l obra pressupostà ria no S apr ova ¡o no hi tinc res
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a fer a quí... , diu Cha pa prieta en unes declaracions
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GUIO DEL MOMENT El moment internacional
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ME sos
Això continua no marxant. Ni s'ha
resolt la. situactó política, ni el Parlament funciona amb ej'icdcfa nt et
twrmalitza la vida civil de la República.
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Afers profesSionals m'ban dut a

Paris Uil8 quantS dies. França, em
sembla, és el laboratori més insigne on les reaccions que produeix el
conflicte internacional present poden ésser observades amb més amplitud, amb més força 1 amb més
transcendència. Hi ha països on
l'opinió pública és de la s. de N.
Altres n'hi haurà on sigui partidària
d'Itàlia -per exemple Hongria, segons diuen-. Pel'ò a França, mitja
opinió és «italiana» 1 l'altra mitja
és «S. de N.», 1 a cadascuna de les
dues meitats de França, h1 ba pasliió, hi ha interessos, I sooretot, hi
ha intelligència aguda 1 combativa.
La batalla entre les dues tendències
és, especialment a Paris, una batalla de gegants. Els arguments que
s'hi manegen són inteWgents 1 encients; les .filles» 1 «fòbies», complexes. treballades 1 virulentíssimes.
Són dos mons que s'enfronten, esquinçant en dos la. França, és cert;
però donant al turista. observador
dels fet.s politics, un espectacle únic,
una lliçó inoblidable.
A Ja llum d'aquesta JJJçó, enfortit
el propi judici pollUc per la confrontació de les idees adversàries que en
el laboratori de França es poden observar, tomaren a provar de resumir, davant del lector, el moment
politic internacional. I avui, per començar, cridarem la seva atencló
sobre una tendència que sembla establir-se· 1 consolidar-se a Europa:
la tendència a deixar de recó t:l
conflicte !talo-abissini, per fer front
al gran problema de la. reagrupació
deb Estats d'Europa, 60ta la direcció d'Anglaterra.
En efecte: si prenem el conjunt
de les activitats diplomàtiques d'avui dia, trobarem que el c~.s plantejat pel felxisme s'ha redu1t a un
simple detall de Ja gran màquina
que la diplomàcia anglesa està muntant actualment. No és agradable
per a l'orgull feixis~, el trobar-se
reduU a accessori poutic, però així
és La tendència actual és a oonstrÚir una EW'Opa, 1 faci el que facl
Roma, a la Mediterrània o a l'EUa.
pla, fixar-U un lloc, un paper 1 un
Umit. No és creible que l'ordre europeu nou, basat en la S. de N., en
la direcció britànica, 1 en el Conveni de mútua ajuda franco-anglesa
per a la policia dels mars 1 dels
airas europeus pugui permetre la
subsistència d'un esperit anàrquic
1 tndòmit . com el del feixisme en
l'esfera internacional A1x1, almenys,
hi ha la tendència a pensar-ho, Rl
dia d'avU1.
NICOLAU M.• RUBIO

Detingut alliberat
El jutjat número 3 que. in_struelx
el sumari degut a la denuncia presentada contra el setmanari «L'Hora» per injúries al Govern, alúr va
prendre declaració al detingut Francesc Gelada Yerma, que es trobava
a la presó.
L'esmentat detingut negà que ell
saoés que Ja dita publicació ..u.
gués prohibida. i aclarl altres extrems en relació al dlt afer.
En vista de la declaració prestada
el. jutjat ordenà que el detingut fos
alliberat.

Una altra obra de les esquerres, acabada

Són inaugurats dos Grups
Escolars
Diumenge, al matf, amb assl.stèntla. de les autoritats gestores, tingu~
lloc la inauguració o!lctal dels GrJps
Escolars Uluran 1 Ba.s», de Les Corts,
l «Casa del Marú, de la Barcelonet.'l..
lnauguractó del ¡¡rlmer Grup
~ 01 or - que cau taeant. al camp
del Barcelona - tingué Uoc a tr..
~uascrt.s d'onze. 1 es pronunciaren elJ
tcii ursos de cansuetud. L'alcalde m•
<¡t'l'e' senyor Jaumar, féu remarcat
tenui malta ss:tlsfaccló d'tn;l:.ll¡o¡..
que els antertms
~ ~·
ent.~ ~ """uèrra hnvren Ini·
ciat.

,,1:"

Malgrat haver-se dit que era
qüestió de poc temps d'autorització de la sortida d'El Socialista
1om ja a l'any de la seva suspen.
lió.
¿No /6ra hora que el& nostre!
coZ.Zegue., republicans fessin alguna
acció conjunta per a possibflttar la
Beva reaparició?

•••

Estàvem ben informats. Ahir el
senyor Pic i Pon jou «homenatjat» a l'Ajuntament i Generalitat
per aquells que els havia d'estar
prohibit esmenar la plana a les
COTts de la República.
Cal dir que a la Generazttat el
desgreuge tingtt¿ una preparació
m.olt a propòsit per a l'è.Tit. La re..
comanació que reberen els caps de
Secció i els funcionaris M podia
negligir-se així com aixf•.•

...

El magistrat que ha estat nomenat per a entendre en l'afer
Strauss ja no cal que es preocupi
cie la intervenció que hi hagi pogut tenir el senvor Pic ~ Pon, perqu~ ahir a la Generalitat f a l'A~
1untament liquidaren l,ajer amb
una rapidesa emocionant...
I ara cal preguntar: ¿St a la Generalitat es dóna per bona l'actució del senyor Pic t Pon, com
Queda el dictamen i el Parlament?

...

•••

La. Noche parla de Grècia. Es a

dir, aprofita aquell pats per a dir,
una vegada més, que la República
no serà possible «calumniant» '
ll.destroçant» republicans.
Però ¿és que ens volen donar a
entendre que el senyor Pic f Pon
és republicà? Aquests senyors es.
tan demanant a crits que es torní
a fer ressuscitar aquella eufòrica
foto en la qual el propietari de Ls
Nochc, el senyor Pic i Pon, sttn!
mostra amb don Al/onso.
Ara que potser - les coses han
arribat a tant/ - el don Alfonso
també és considerat com un republicà cent per cent.

...

Els panegeristes de La Veu t les
penyes de cafè a les ordres de Costa i Déu S'han tornat, de cop~
molt circumspectes. Han deixat
passar sense comentari la gran volada que ha pres el nou sistema
emprat pels «il·lustres amics» f coaligats pel qual poden saber per endavant la resolució de qualsevol
concur3 o incògnita. Ens tornem a
trobar davant d'un d'aquells casos
en què S'ha de dir que l'~xit del
nou sistema ha sorprès la ma..
teixa empresa.
A Madrid s'ha nomenat el jutge
senyor Bullón per a entendre en
l,ajer del eStraperlo». Els periodistes, abans d'hora, ;a donaren de3
dels diarts la nova. El senz¡or Die..
go Medina, peró~ ha det.rat les coses al seu lloc amb una adient
energia: «Mai no es podia dir qui
seria el ;utge designat per la sen-.
zilla raó que la Sala encara. S'havia de reunir í, per tant~ encara
S'havia de jer el Mmenament.»
Una vegada, pe.ró, posada la cosa
al seu lloc, el senvor Diego A!P.dina.
dond la noticia que havia recaigut
en el jutge sen~or Bullón la tasca
d'entendre en z~afer Strauss.

...

Per<) el sistema dels nostres gestors ha volat de tal manera que ja
ha estat adoptat ,.amb el més gran
èxit, a l'estranger.
De Grècia ens arriba la nova que
abans de dir el poble sí volia ke.
ptíbiica o Monarquia, els capitostos del Govern. ja jeien públic rr.te
la Monarquia sartta gua1l1Jadora..
¿Què els pasta, doncs, als ~
nets, Costa t Déu f les tertúlies no,.
gades que no jan tritlleig de e~
panes per l'ex-pansió tnsaspttl'JtiD,
que ha tingut el procediment de
saber de llunv s~ la peça és conm
o llebre?

En el ca3 que el Bloc QOWTnamental triés~ com a mal menor dB4 de
llur punt de mira -no gaire -menor, tanmateix- l'autodissolució peL pro..
cediment de la reforma constitucional~ caldria tenir en compte les grana
dificultats amb què es toparia per a aplegar els vots de la meitat més
un dels cltputats avu~ en exercici. L'assoliment d'un tal quòrum és en-cara més dtjfcil després de1.3 últims fncictents, que han produït al Bloc
noves f profundes esquerdes. Probablement l'abstenció o el vot contrari
d'un grup de diputats radfcal3 impediria l,aprovacfó de la necessttat de
la reforma.
Per tal d'obviar a tu¡Uest greu inconvenient l'ha posat en circulació
una tdea~ que és la de limitar la proposta de reforma a l'article 125, que
é! el que estable~% el procedtment per a modificar la Constitució. seria
molt més /dei! reunir una majoria aobre aquest únic punt que no pa"
sobre el conjunt de punts que han estat proposats.
Es bona, la idea? Per nosaltres~ st En primer lloc, tindriem dins al-gune.t 1etmanes l,autodtssoluci6 de les Corts. En segon lloc, .la majorta
de Ze.t Corts futures -que tothom preveu de tendència esquerri3ta- fóra
les que decidtrten aobre la qil.estió. En tercer lloc, la substitució del pr.,..
cediment que usenvala l'article 125 pel del quòrum dels dos terços dels
diputats (que ta el procedtment més prdctic i més modern) dificultaria
encam més la moditicactd deZ. articles bastes de la Constitució del 1931.

• ••
Precisament perqu~ el
dubtem molt que l'avingut
Però si no l'adopta, ni
rable a l'extensa reforma
Uoc de l,autodíssolució de
ben aviat.
Tot és mal que mata.
ctdi t l'execució.

ruggertt té tots el& explicats avantatges~
a adoptar..Zo el Bloc governamental.
pot aconseguir en el temps fixat l'acord Javo ..
projectada de bon principi, veurem com en
la Cambra, l'altra cla.sse de dissolució vind1·à
cam~

Els senvors del Bloc poden trfar entre el

sula

A. ROVIRA 1 VIRGILI
mort. El Partit Radical I el Tra- tarda. en direcció a l'Africa del
dicionalista no tenen manera~ ni Nord.
Sortosament no s'hagué de lamenhumana nt divina, de renovar eZ..
aeu! ejectius. A cada radical o car- tar cap desgràcia personal.
U que d.esaparei% correspon un
buft a les fileres del partit.

...

demà comenci ta discussió de ta to
tali tat dels pressupostos. Avut be par•
Jat per telèfon amo el senyor AbWO
Caldcrón, el qual m'ha dlb que domà, al mati i a la brda, es reuntrt.
la Col1llssió de Pr..supostoo, per 1&)
d'enllestir ràpidament els seus iil'&balls. Alx.i ho espero. De manera qut(
els representants del bloc han quedot de fer les gestions a què allalll
m'he referit per a l'assistència dela
diputats, com també per al funcionament normal dels treballs a '~
comissions parlamentàries.
El Govern té el propòsit que ,.
discuteixin I aprovin els pressupostoe
per a la data fixada. per ml en mortes ocasions.

AL MIN ISTE RI DE FINA~·
CES
A un quart de vult del vespre, el
cap del Govern s'ha traslladat des
de la Presidència al Ministeri de
Finances, on ha romàs ans a últ.iml\
hora treballant amb l'alt persona.!
d'aquest Ministeri.
A les nou de la ntt el senyor Cha.paprieta ha reout els periodistes,
amb els quals ha sostingut una fA:..
tensa conversa sobre els propòsits
del Govern.

a programa de Govern.
::!:n efecte - ha contestat-, el ~

DECLAR ACI ONS COMEN•
T Al' ES
El president del Consell ha manifestat que segurament no intervl.,..
drà. en la discussió de demà, perq:lè
en tractar~se de l'impost sobre Ja
renda, al qual té presentat un vot
particular el senyor Vidal l Guardiola, segons les meves impressions
aquest serà molt l.)re-..1 en la seva intervenció. No crec, per tant, q'lt
demà hagi d'intervenir. Si no m'ht
obliguen no parlaré, si bé, com és
natural, en algun Loment o altre
de la discussió hauré d'exposar el.i
punts de vtsta reiteradament exposats al Parlament 1 a la Premsa.
Els periodistes U han dit que d1J.
rant el dia d'avui havien estat f»
mentc.d.es les seves darreres declama
clons sobre la seva posici,j amb res
pecte a l'aprovació dels projectes ec~
nòmics, i el cap del Govern ha dlt
que precisament en el Consell d avui havia. demam..t l'opinió dels SCIJS
companys de Govern, per tal Q' ;e
concretessin amb referència a l'aprl)o
vació ràpida dels seus projectes • t\
la necessitat que els di¡T..Itats prestin
a -"obra l'ajut necessari per a la seva
ràpida aprovació. He repetit el que
he dit en moltes ocasions: que jo he
vingt•t a fer una obra pressupostàr~.
en la qual he esmerçat molt de
temps, 1 si aquesta no s'aprova lategrament, jo no tinc res a fer. El
Govern en ple s'ha solidaritzat arr.b
mi en plantejar-U el problema de
l'assistència dels diputats, t s'ha convingut en un prorrateig, entre els dtversos partits que constitueixen el
bloc, per tal que hi hagi !:lo la Carn·
bra, en tot moment, almenys 100 11putats, que són els indispensables
per a l'aprovació de les actes 1 altres
aspectes reglamentaris. No crec que

EL PRO!J RAM.". DE COM•
dUNT
Hom lt ha preguntat sl, Ultra la
tasca pressupostària, en el Consell
d'avui s'havia acordat la part poJt;

tlca a descabdellar a les Corts, c<>l.d

vern no es proposa únlcarr~ent apn>
var la llei pressupostària, sinó altres
projectes de gran interès, que tambtt
seran aprov-:o.ts. Entre aquests figuren
els d'obres públiques que es referelo~
xen a l'ordenació ferroviària., el de
Pfsca, que és molt important, 1 que
afecta més de mig r.~Uló d'espanytll!l,
el de Comunicacions Marítimes 1 .tJ.o.
tres relacionats amb els project.ee
econòmics. Respecte a altres projectes, n'hi ha dos que considerem fe).
naltlentals, els quals es referetxen a
la llet electoral I el de ta revisió
ccnstituctonal. També se n'elabora.·
ran d'altres de eran lnterès nacional, 1 s'enllestirà l'obra que es re.,
fereix a les nostres relacions corner..
cials e.mb l'exterior.
Crec que, com ha dit el senyor ca.I
derón, els pressupostos podran és~1
aprovats en ta dl&, 1 després restarl
temps per aprovar els projectes :¡ue
constitueixe!l el progrcun:, del oo;
vern. m arribéssim al 31 de desembre sense la completa a;~rove.cló dtl
toti els projectes, després d'un breq
descans es reemprendrien les sessio.nj
parlamentàries, per tal de seguir en•
davant la nostra tasca.
Un periodista 11 ha preguntat ol
en el Consell d'a 111 s'havia acordat
Ja sul>stttucló del fiscal de Ja Rep~.
bllca, t el president del Consell ha
contestat:
- N'hem tractat, d'això. BemoJa
que el fiscal de !a República es Ç!:_~
ba una mica cansat; però, en de!~
tlva, no s'ha acordat res en con:.
eret.

Els periodistes també 11 han proguntat sl en el Consell d'avut s'h'-~
via aprovat alguna proposta relativa
als traspassos de serveis a la a~
neralitat de Catalunya, 1 el senyor
Chapaprteta. ha contestat negativament. S'ha aprovat el traspàs d'O~
bres Públiques, però aL"'<ò fo-u en tl
Consell anterior.
El cap del Govern ha acabat dten~
que aquests dies actuarien amb nOI"•
malltat i que s'acompliria el progrA.oí
ma traçat pel Govern. Jo espero
que la discussió dels pressupostos co.
mençarà el dimecres. Naturalmenl
no faig d'això qüestió de go.blnetl.
Es Igual que es comenct aquest dia
corn el dijous.

L'ACTUALITAT DEL MON TORNA A GI NEBRA

No cal ezprèmer gaire el calaix
dels raonaments per a refermar i
comprovar la creença del que det.xem dit sobre el canti de Za mort
que trepitgen t'ad.fcats f carlins.
Done.u un tomb per tot CataJ.u.
fJO!l f us serà /aciltmma la rea!it..
.,.;tl6 d'una enquesta. D'1!4u.ells 1W 'lllDlts, peni baluar~- <Ma dl>!
11t2rtfts gairebé no n1ll 1'ln. rti ra.stré
Només cal donar en t'e11tps eJ.ec.
torals, una ullada a le.t candidatures i us serà poc menus que tmposlible la troballa d'un ,-adícal o d'un
oarlf. Un t altre partit amaguen
tant com poden la 1eva Ja.ta.utrtt
colant--se èJ.'a.magat entre noms
d'aUres pariils.
J'<>.SúWa tl'n&ard •Z. <los pa.rf.!f$
I Olm!Uei1> rt t!~«rnr l'allia vlllG
qJ71l> ~ I P~Nos'tre>. Es

...

Dos partits hf ha a Catalunya
que van, immediatament, cap a la

l"illfic t!(lctu¡...

P$ a'l$Pia ~ lll(l.1ar .aíerra

I

una avlanet:r
fr:moes:a

a

T~tJO!là

A. 'IaU'\;Qp\ls, en el lloc conegut.
l!tttga. &llir, a les W
<!ll ;,a t;¡¡da 1>tenà 1lXla a.yJoneta
~~ ~ el!~ élihlilu ~otn.'aa P<r
1jiJ ~ de 1e. <ma casa t por.
pO :¡~!a'!¡o.

.s~.!'JIA a tres

qua<ú¡ de dol2.e ..
la~- " !llltUittii'ID' el de
prop dl!! d!l • que es trd!la installat
m de 1'-d\n's. AllJ ~
el
s·~f% dCodolà 'GIUildo, que tam~é
e la mate.Lxa manera.
Ambdós Grups Escolan; Inaugurals
01
vn~<mr.en una lnstai!ació magnlflca,
ta una organització pedagò¡¡tca al·
rnen~ Pràctica 1 moderna.

ln/onnacion! à,origen dretista asseguren que d'enç4 del Consell de
ministres del dijous passat, la qüestió de la. reforma constitucional ~Ja
pres un nou impulS". Però aquesta vegada, segons les tnjormactons alludídes~ la reforma no seria en realítat altra cosa que un recurs per a dts.
&oldre les Corts del 1933. Es prou sabut Que~ un cop acordada la neces..
sftat de la reforma, les Corts que prenen aque&t acord queden automàticament dissoltes.
Tothom l'adona que la reforma proposada temps enrera per les drete! ha fracassat per endavant. Mes os ha que és generalment considerada
com a morta. Ningú no creu que en la nova cambra hi f}Oflués haver
una majoria favorable a la proposta. Més versemblant és que ht hagués
una majoria per a modificar en aentit més esquerrista els articles ajectats. Davant aquestes perspectives, les dretes no tenien altre objecttu
stn6 el d'ajornar el problema constítuctonal, per elles mateixes plantejat,
f fer durar tant com poguessin les Corts actuals.
Hí ha hagut, però, una veu que ha dit: cCaZ aprovar per tot el que
resta d,anv la necessitat de la reforma de la Constitució, a ff de convocar de seguida les eleccions legislatives.» I tothom ha entès que at.ró vo..
Ua dir que si les Corts del 1933 no es diSsolguessin elles mateixes amb
l'acorà relatiu a la reforma constitucional~ &erien dissoltes en virtut ae
la prerrogativa. del President de la República.
Per a les Corts actuals l'alternativa és~ doncs, aquesta: o autodfssoluctó, o dissolució per ú3 de la prerrogativa pres!denctal. 1 tot atxò din!
un termini d'un pareU de mesos~ ai és que ~l Govern Chapaptieta no t~
d'ad a allà cap ensopegada que prectpltt els esdevenimentr.

A LA PRESIDENC!A
Macirtd, t . - A dos quarts de sts
de la tarda ba arribat a la Presidència el cap del Govern, el qual ha. dit
als periodistes que no tenia res d'in·
terès per comunicar-los.
Els informadors 11 hau preguntat
sl estaria tota la tarda al seu despatx, i el senyor Chapaprteta ha. COll·
testat que a les set se n'aniria cap
al Ministeri de Finances, on rebria
els alts funcionaris del departament,
per tal de tractar de qüestions de f1..
nances.
- Parlareu ò.emà nl Parlament?
-No ho sé. Demà s'hi començarà
a discutir el primer projecte de ca·
ràct.er e<:onòmic, el qual es refereix
a l'impost sobre la renda. Sl s'lnterpeH.a. el Govern. ·s clar que jo intervindré. En f~ no sé ol parlaré o
no, l, com us d1e, depèn dc si s'interpeHa o no el Govern sobre els seas
projectes econòmics.

OOJll a ~ un turista.
Stfteratge rou degut a um. a,yaòa dèl nttiWr. Le. palleta certffléà
que els tripulants de la dita aVio. neta. duien els papers en regla per.
a viatjar estesos pel Mlnlsterl de la
Guerra. francès 1 que l'aparell havia
60rtlt de Perpinyà a leo 111.s de Ja
ta;g~

Edifici dêt Grup EScolar cc Duraill Bau
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Maria Vila

I

JUll ET A Y ROMEO

Avui, dlm!U'ts, tar<,ia a.
Pnrt1t ~ c~tella. AZCOE • 1~!:
CET contra FIDEL - ClliQ·~-·~
ERDOZA. Nit, n les 10'15· i:_.~
a pl\la.lZAGUIRRE . URZÀ,y .... lilt
tra. ZARRAGA • UNAJ.ruN COQ.
O, Detltlls J)er cartells.

j~-:TRES NOVIOS DE

1

TONET A
RATOLINS U E CASA RICA
Nit. a les 10'15. ButaQues a
:¡ p tea. :EL MALCARAT

-Quin gènere penseu fer?
Entren Maria Vila 1 Pius Davl.
Maria Vila sembla més jove, tal l Plus Davt ens m1ra amb unn punvegada és d egut als cabells r ossos. ta d 'estranyesa:
- El que he fet sempre: teatre. El
P ius Dav1 llUeiX un bigotet de gn.lan de cinema. Yeritablement enten- que sempre cal fer : teatre. I procurar que tingui una bondat, una indridor.
P el balcó entro un rai¡ de sol co- telligèncta. El teatre que reuneix a;.
questes condicions pot representarlor de rovell d'ou.
Ens aixequem per a estrenyer les se amb seguretat d'èxit clavant de
mans amigues dels senyors de la ca.- tots els públics. Sl una obra és bona, h o és Igualment al carrer de
sa, l per a tranqulHitzar-los:
-No us espanteu, que no venim a Casp i al ParaHel.
- I d'obres en teniu moltes?
p ortar-vos cap drama. Venim a fer-Algunes Una de Lluis Elies:
vos un interviu.
-Això és pitjor que un dmma- «Barris Baixos». Una altra que J opA u HE R To G s, ESTR ENARA
diu. somrient, Maria Vila •

ELS E~ l UUIANTS

menr~~~:·o~i~~~ e;-d~~~:ec~f;:de~

:C ~~~~~m

0

1
1,

suposem que
m;;!:
hauria anat la cosa si haguéssim un ample silló de cuir.
-Sabem que, per fi, ja teniu
pogut entrevistar-nos amb els poputre?
lars artiStes:
Maria Vila 1 Pius Davi viuen en • -Sl L'Espanyol.

tea-

L'obra m és còmica

TEAlRE PULI ORAMA
MAR IA
CompanYia d ramàtica
f, LAD ROH DE GU EVAR~
Avui. tat·da. a les 5'15 1 nit.
a Jes 10'1:>, l'obra dels germai.w
Oulntoro a

AMORES Y AMORIOS
LA LUNARES

d e Silva Araml:uru

..

Teatre VICTORIA
GRAN COMPANYIA LIRICA
Avui. tarda., a les ~'30. LA BUTACA MES CARA. 1'50 PrES.
LES AL1'R.I!;S BUTAQUES 1 LOCALITATS. 0'90 PTI!;$. ENTRADA GENERAL. O'oO PTS. ler.:
LOS GUAPOS - 2on.: Actes ler.
i 3er. de MAR INA, per A. r.1art lno¡, Il. Blar nés.. o. Alonso i J.
Menendez. - NIT. i cada nit. a
les 10: PACO - QUE LAS OAS I
i ! 'èxit colossal de l'opereta del
mestre "'· Baylac :

AkiAI~IL:U

quivocat, perdoneu-nos-ho en gràcia
a la bona voluntat. I, sobre tot, no 1 EXPOSICIO DE L'ART DEL VESTIR,
ens descobriu! Digueu que l'interviu del MOBLE I de les ARTS DECORATIVES
(Palau num. 1, Exposició de Montjuïc)
s'ha celebrat! Sobr etot! ...
J ulià SOREL
DARRERS DIESI!
LA SETMANA DELS GRANS ESDE·
VENIMENTS

MARGARIDA XIRGU ACTUARA

AVUI, DIMARTS

ESTARA OBERTA L'EXPOSI CIO DE 10
DEL MATI A LES 8 DE LA NIT

Al PRINCIPAL
A vaJ, segurs que no ens desmenti·
ran, podem donar una nova que se·
gm·ament plaurà els nostres lectors:
el vinent dia catorze, o sia d'aci 11.
LA CANCION DEL DE SIER TO S I LVA ARAM BUR O I EL MESTRE
PADILLA, ESTR ENEN
sep Maria de Sagarra ens està. escrivint. Una traducció de Pagnol i LA C ANC ION DEL DESIERTO
Micoix: cEls marxants de glòria».
nou dies, Margarida Xirgu, la gran
- I l'obra do Gassol?
-L'obra de Gassol «Nadallt ... Gas- actriu, debutarà al Principal Palace.
L'obra de debut serà «Bodas dt'
sol creu que a Espanya. sols dtLes
sangre», el bell poema dramàtic d~
actrius poden interpretar-la. ,
Fcderlco Garcia Lorca. Després, d.tAra pren part en el diàleg Marta rant l'actuació, Margarida Xirgu esVila, per a dir, amb els rostre resGLOR IA ALCARAZ I ANTON I
plendent d'illusió:
MIRAS, ESTRENEN
-Nosaltres fórem els que cstren:\rem «La cançó del vell Cabrés» 1 «La LA CANCION DEL DESIERTO
Dolorosa». Tant que ara ens ngrada·
trenarà «Doña Rosita la soltera o el
ria estrenar «Nadal»!
lenguaje de las flores)), l'obra nova
-Altres obres?
del magnífic autor de «Yermn».
-Altres obres. Algunes a poder
meu 1 altres promeses.
-Aixi, doncs, penseu for una. bona temporada!
TEATRE NO VET ATS
-com en totes les nostres actua- Com era d'esperar
l'èxit assolit el
cions. Posarem tot el nostre fervor, dia. de l'estrena de «Roser Florit»,
ncstre
el
tota la nostra voluntat, tot
l'última comèdia de Josep Maria da
entusiasme perquè la temporada re- Segarra, ha vingut confirmant-se en
sulti bona.
dies successius. fins al punt d 'haNo ens quedava res a fer sinó de· ver-se exhaurit les lOCAlitats en les
sitjar un bon èxit a la simpàtica funcions del diumenge passat.
El públic segueix amb interès creiparella. I hem finit l'interviu.
xent la trama. de la comèdia, 1 proEn sortir al carrer, acompanyats
Ho deixeu de veure l'estrena de
del matrimoni. eren molts els que
es giraven murmurant:
C ANCION DEL
-Aquella és Maria Vila!
-Mireu... Pius Davft
diga els aplaudiments a l'excellent
companyia Nicolau·Martorl. Davant
.Amics Maria Vtla i Plus Dav1: nl- l'entusiasme del públic per la novi\
xò és el que suposem que ens hau- producció del nostre gran poeta l'empresa del Novetats ha resolt don&r
ríeu dit si la nostra mandra 1 el aquesta
comèdia cada dia, tarda. 1
viure tan llw.1y de C8lla vostra ens nit.

Entrada: UNA pesseta

les esmentades hores podran visitar-so
absolutament TOTS ELS STANDS l 1na·
taRaclona del grandiós recinte de l 'EX·
POSICIO, en el q\llll !unclonarau nor•
malment tots els serveis d'aquesc
MAGNE CERTAMEN
Taroa, a les 4'30:
Al Saló de Demostracions de la revista

LA

c:il.f~naget

Donada la magnltud del programa,
aquest començarà puntualment a l'hora.
an\Ulclada.

Segon Te de gran moda

EX'IBAORDINARIA SOlBEE D'HONOR
HOM&NA'l'GE DE FRANÇA
B l'Alta Costura espcmyola que pren
part en les superbes desfilades del SEGON SALO DE CREACIONS. Amb assis·
tclncla de l'Honorable senyor Cònsol de
França, del Cos Consular Internaclt.>nal
1 de la Colònia Fraru:esa, resident a
Barcelona,
A la gran Sala de festes, presentació do
la mo<la nacional espanyola TARDOR-HIVERN 1935. F:uml068. exhl.blcló <le la
moda feiDCI:ll.na, masculina 1 ln!antu. a
càrreo <lo les següents prl.merlsaJ.mes
flnnes d'Alta ((ostura... • Moda femenina
1 mascuUna: Marta Ollvera.s, Paqulta
Maurt de Murlllo, cecrua Sobrepera de
Artés, Moda.s Bemarda cl4eneseh, Pe·
mlne, M1m1-Joaqll1na, Masses de Asun·
clón Bastida, Prlml, M. Sedó, Enriqueta
Sala, Cayetano Estap6, Mary Inglés,
E. Furest, J. Parrê, Edmond Froucht•
man, Carlos Merseburger, Al!redo Slvtlla,
Maria Bordoy, Edel, Cnstellet, Vda. PortR,
Marta Estera de Galera, :Modas Badia, J.
Mart! Mart!, Pilar Artigues, Madame Su•
zalne, Modaa Sanjusn. • ~a ln!antU,
nen 1 nena: Klnder, Zlba, Rodó.
EXTRAORDINARIA DESFILADA D'HoNOR de les següents grana cases d'Alta
Costura parisenques, quo vénen a Bar•
cclona, amb motlu de les repreeentnclons
de l'espectacle GALES ABTISTIQUBS
EUGENE, de Paris, a retre tribut d'ad•
ml.rae1ó l 8lmpatla al n SALO l{ACIO·
NAL DE CREACIONS: Dnpoy - Ma¡;nin;
Henry, a Ja Pensée; l\IMJai.ne; Ale.xandre.
Amenltzan\ la festa la formidable

DESIERTO

TEATR E NO VETATS
TEATRE CATALA
Companyia NICOLAU - MARTOR I

Ens complavem a fer públic, que ahir, a les nou del
matí, es presentà a les nostres oficines el senyor Hermenegild
Torrent, amb domicili al carrer del Carme, 62, 1r., acom·
panyat del senyor Pere Ribó, propietari del Bar Petit París
(Carme, 75 ), i ens féu lliurament del primer àlbum complet.
En compliment de les condicions del nostre "Concurso
Tapón Rojo" han estat lliurades MIL PESSETES al senyor
Torrent. Queden, per consegüent NOU MIL PESSETES de
premis pendents d'adjudicació.

Avul, tarda, a les 5 1 nlt, a

ROSER FLORIT
de Josep Maria de Sagarra. ROSER
DIA:
DEMA I CADA
FLORIT. - DIJous: Espectacles
per a I nfants:

EL SECRET DE LA
CAPSETA D'OR
do Folch I f orres

Els notables artistes Maria VIla 1 Plus Davi, a la sala d'estudi de çasa seva

TEATRE NOU
GRAN COMPANYIA LIRICA
Divo bar lt on: P. H E R TO Q 8
Avui, d.lmart8 taros, a les 4'30.
Butaques, 2
Colossal aw.tln~e.
ntes. LocaUtata regala<les- ler.:
LA ALEGRIA DE LA HUERTA,
per oJoan Arnó- 2on.: EL CAN·
TAR DEL ARRIERO, per .Josep
Petcham6.- 3er.:

BOHEMIOS
genlal creació de Glbria Alcaru
i Ant oni Miras. - NIT, no hi ha
fu nció per tal de donar lloc als
assaigs de LA CANCION DEL
DESI ERTO. AQ.Uesta estrena tlndrà Uoç divendres vtnent, dia 8

I

nou

Se&81ó continua. Tarda, 3'30.
6'30 1 7'16. Nlt, o. les 10:
EL SASTRE VALI ENTE
(01built08)
NOTICIARI FRANCE
ACTUALITES

P E LIRROJA

Demà, nlt, BENI!:FICI del priMarilln AsQucrino,
mer actor
amb EL HIDO AoJENO, de Bena•
ven te. - Dunarts, 12_ Presentacio do l'Ulustre recitador .Josepc
Gonlàlu Marin, el Fl<raó dels recitals. - DiJous, 14: Paulin a Sin·
aerman amb la seva Com~a.
Argentina de Comêdies.

O L Y M P· I A
AVUI. NIT, A LES 10

Darrer dia del se&on pro&rama de
e 1 Re

I

ALTA ESCUELA

Rudolf Forster • Anpla Salloker· l
Preus: Butaca, 2'50. A les 7'15
1'25 ptcs.

PUBLI • CINEMA
Sessió continu~. Seient UNA PES·
S&TA: NOTICIARI S, DOCUMEN·
TALS, VIATGES. etc.

EXIT EA'l'RAORDINARI

14 form idables a traccions, 14

ARLES • BRUNA ET YOLANDA •
SISTc RS Dl=LUCA • 6 BRAIER •
RUBIA MIST ER IOSA • WO RS·
DAY'S • M. MEDINI • ROLLt;l'
SEMSEY • Els famo~ssims clowns
POMPOFF • THEDY
Nabucodon osorcito • Zampabollos
1 el aensacJonal número CAPaTAN
WINSTON , amb lea seves FO.
QOE:), LLEO~S MARINS I B&LLES NEDADORES aue actuea
per prtmera. vegada a la PISTA
ACUAT ICA - DemA, dlmecre::.
no tu ba lunc:ló per tal de donar lloc a la preparació del NOU
I COLOSSAL PROGRAMA que
debut.ad DIJOUS VINENT, DIJ\
7. TARDA. A LES 4"'30. NIT, A
LES 10. amb sen..acionals debuts
NOTA: A l'obJecte d'evitar o;al()meracton.a es despatxen localltat6
a
amb tres dles d'ant1clpae1ó
Comotadw1a d'OLYMPIA 1 Cen
trea d e LOcAlltats.

TEATRE COMIC
PALAU DE LA REVISTA
tanlll. o. les 5. Butaca a
1 Pta. : EL HOMBRE INVISIBLE
Nit. a 1~ 10"15:
A vui,

DON JUAN TENORIO
<Sonor 193l>l
~r l oseD SantDere

:

ALICIA DE LARROCHA
ACTUARA E N EL FESTIVAL DE
L' ASSOCI ACIO DE P ERI ODISTES

.ACTUALIDADES
HORA I MITJA DB PROGRAMA.
Interessant lntonnacl.ó del con tacte
ABISSINI
Noticiari t sDanYOI • Pth' .Journ11
I ReviSta Filmina. Tot en exclu·
alva. Dibuaxoa 1 Esports:
HACIA LA AU RORA BOREAL
emocionant. documental de lea
Reglous Artlques;
EL PAlS DE LOS CAHJBALE8
(Dibulxos en OOIOI:'III. Butaca, 1
peu eta,

D EMON ' S JA ZZ
l'arlstocn\cla de les orquestres de moda
Bs reserven taules a CASA LLmRE,
Corts, 605. • Telè!on 20632
A tota ell qul adqulreWn entrades a les
taqullles de 1'EJ:pOsleló se'ls lliurat'à un
número per a la :tifa d'lmportantlsslms
obseqUis: Dlvel'l!es precioses nlnes, de la
Casa Momlell. Una magni11ca m~ulna
de cosir. Una. belllsslme. 1 arti.sttèa
'
estàtua.
El reclnte d'exhlb1cions està dotat d'un
perfecte siStema. de calefa.ccló
IDEAL CLASSIC.
Ptes.
PREUS

VERMOUTH MARTINI & ROSSI
Societat Anònima Espanyola

Entrada 1 seient... ... ... ...

FEMI NA

CINEMA CATALUNYA

URQUINAONA

LA NOVIA ALEGRE

CINEMA PARIS

VIAJE DE PLACER

HOMBR E

a.

VARIETATS

EM PRESA CAPITOl

El secreto de una vida

'

DEMON'S JAZZ
•

U ran éltl t ae

BLANOUIJ A Pl:REIRA
veaette ""Oderoa

Trin ZIGANI SPASSOWI
Colossal atracoló corecs rahoa
llòs¡>ectacJt~ uou a.!a ooat.rea
escenaris

HO L LYW·OOD
BAR OAHCIHG
CABARET AHI:» H .I c;RATIC

·-

DEMON'S JAZZ
Trio ZIGANI SPASSOWI
ATHACC10 MUNUlAL
Reserveu la ta ula
Cada nio. sortides d 'espectacle.
Grana restes t1n.s les 4

ESPECTACLES PER
A AVUI
T EATRE S
Novetats. - T!U'da. 1 nlt: Roser fio,
rltt.
Barcelona. - Tarda 1 nlt: cJulletr. r
Romeo•.
Cbnuc, - Tarda: c:El hombl:'ll mn.
alble». Nit : cDon Juan Tenorlot
(Sonor 1935).
Espanyol. - Tarda: cEls tre1 llO'I1ol
de Toneta», •Hatollns de casa r\I:&J,
.Nit: chls estudianta».
Nou. - Tarda: eLa alegria de 11
nuerta». cEt cantar elet arrleroJ 1
cBoheml~». Nit : No h1 ha funció.
Pohorama. - «Amores y amori.os.t.
Romea. - Tarda 1 rut: eLa Pelirroju.
Olymp_ia. - PrOit11l-ID.& de CIRC.
Victòna. - Tarda: «Los 11'\lapos». Actes ler. 1 3er. de IMarlnaJ. Nit: dl
aban!co japonés».

CIN E MES

..

La Buena Sombra

TIVOLI

ORQUESTRA

LAS

LEONOR and GURRI

FANTASIO

CRUZ A O A S

:.

.

JAUME PLANAS

l

:
...

...

.

cada .dia· LAHU

ORLOWA

VERA

i

i

u

qut

Avui, sortides de teatres

JAUME PLANAS

j

••
OVUli

amb la tot•m¡aabte

Por unos ojos negros

Uegiu LA HUMANITAT

AVUI. - I ó conUnua 4 tarda a
12'30: CONOCE A TU HIIO Pf'
.Jack Holt. • 1 8'20; IUCEDIO
EN ÑUEVA YORK LYie latbOI.
EL BRINDIS DE LA
b I 9'20,
MUE RTE. per Warner Baxter, en
e3PUIJ'Ol. 6 .O 1 10'60 1 DIBUIXOS

T EATRE MUSIC. HALL

--

ES Ml

Al
fie

EL. Mll..LOH. CAH.'l.'UL· ._

AMOR EN RUTA

Al compàs de corazón

eLl

POM PEIA

4'40
3'30

METRO POL

_____________________, COLISEUM
PATHE PALACE

EXCELSIOR <CABARET BAll
DANCING) REFORMAT
1li ATRACCI ONS EN PISTA, li
2 orquestres: Casanovaa ~ 011
va
.Jau
Cada nit sort1aes d'esoectac1 ~
Gralla restes tlns les 4 - .

Liquidació ''famiseria Neutral"

SAVOY

MARYLAND

Dar rert li dies d'actuació de la
Compamfla HERED IA ASQ UER I·
NO. Ca<la dl~. a les 5'30 1 10'15:

LA

I

CINEME S

CASANOVAS JAZZ

Amèrica. - cEl desquite», cGent.e dl
arriba» c:Siempre en m.1 corazón•.
Arenos. - «Ahi v1ene el uovio», &l'al
Seient... ... ... ••• -· ... -· ...
en ta tlerra».
13'30 Actua11tats.
Entrada I 'l'e ... _. ... ... ... ...
- Reportatges, DlbUllOI
'l'e.............................. 10'1 J.IDormactous.
DemA, dimecres: PRIMERA de les DUES Arnau. uLa novia. ale¡rre». cTnl
tanceros beugalles».
UNlQUES sensacionals matlnées, a càr·
Astona. - eta a.etar.ou.
rec de les autènttque~~
- ú:J tantaama del COllo
Avm¡:uda.
GALRS AltTISTIQUES
ven•o» I ü:t tigre».
eLa. nol'la alegre• 1 cRUIDBohome,
E UGENE
1>0 al Cnlro11.
DE PARIS
Bosc. - «.ta tigre», c:El fantasmn dei
convcntot.
BOQUER1A, ~ iAROLES, 2
UN UERAVELLOS ESPECTACLE!
Dijous, dia 7, a. la nit: FESTA D& LA Bot1em1a. - cCanclón de cun:u 1 cDl•
vma1.
de
dea
Calçoteu
ptea.
10
0'
a
Corbates
ptes.
3
de
Camises des
COSTURA. segona exhlbleló
Broacmay. - «La . novia alegre• cTnl
GALES ARTISTlQUES
2 ptes. Colls planxau a 0'10. • Tot a preus ruïnosos
'
tnnceros bengat1es».
Barcelona. - ~~auoona», c:Fr::mde toEU GEN E
gal» 1 «Un secuestro seusacJ.onaJt.
Cap1tol. - «.La. IDUJer çrlunta» 1 •COil~ra ei lmperlo ael crlmen».
Catalunya. - cEs ml hombre».
Céntnc. - cun par de t106», cc autlvos del deseo» 1 «Sra. casada necesl·
ta marido•.
- cLe.a Cruzadas».
Collseum.
Passeig de Gràcia, 76 • Tel. 76988
Llúr ia, 115. Tt lèton 11222
Vomtal. - «El Jol'Obado o el JUJ'a'
Prossegueix el sorolló& éxlt de
Laprdere», cA !as 12 ell
de
mento
El. VUSTRI:: &;Inem,.
EL CUARTO Húm, 309
Sessió continua de 3 tarda a
punto• 1 cl'riS!oneroa del pasadot .
EL VOSTRE PROGR AMA
per fra nchot Tona i Una Mor kel
1 nit. ButaC1, 1 pta.:
a
Nit.
t.
les
a
tarda,
Avul,
Diana. - «La Buenaventura», eLOI S
Avda. Mistral · Calàbria • T. 32302
NOTI CIAR IS
lea 10:
DIVENDRES, VINENT:
mosqueteroa» (:.!na. jornada).
Per H •..., ESTRENA de
Esplai. - c.La. legtón blanca», cAro«
F RANCE ACTUALITE • FOX MO·
ANNY. ANNY
VIETONE
CONTINUA, 3'30
ae madre•.
LA VIUDA ALEGRE
(Solame:lt tardo.), per An m1 On·
Darreres informacions del conPROG RAMES REUNITS
Excels1or, - «El Jorobado o el J~
Seguit d'un arlstocratlo Ball de
BARNUM
PODEROSO
EL
dra:
fllcte i tul o • etlo.D
ment.u de L~nr<lere», cValseS d
Paramount • M. G. M. • Ulílma •
aaJ,a.. Informeu-vos per anuncis.
per Wallace Beer:t: EL AVENTU·
r-eva» I cConoce a tu hlJo».
CIfesa
Queda obert el despatx de tocau..
DON .I UAN TENO RIO
RERO AUDAZ. per Ronald Col·
tàsio. - cLos Oioses se diviertelll
Fan
REVISTA - DIBUIXOS
tilm realitzat a Barcelona l'any
8.
a
3
de
1
1
a
ll
de
tat
man.
Femma. - cEl e-ua.rto num. 309».
1909 comentat en espanyol;
- eLa. pa,rulla perdlda». &S~
Con.
CUANDO LLEGA LA
.Juana de Arco».
Randolph Scott • Mon te Blue
HECATOMBE
- c:La. cena de los acusadOII•
lnt1m.
(Aventures d ·un camerrunan Fox)
cOs presento n m1 esposa~.
Les més grans Cl\tàstrores del món
Iris. - «Amor eu ruta• 1 cTre5 1!111.Jack Oakia • Hellen Mack
ceroa t>engaties».
Fo¡;ar del Cinema Naciona l
GRAN EMPRE.S A SAGARRA
Laietana. - cHembra•. cMadame 13111terUy• 1 eS. M. mLster KeUYt.
AVUI, continuo. 4 tardo. a 12130
Mar~na. - c:EI refu¡¡io» 1 cEl re1 10~
Carol Lombard • Chester Morrla
4 1 nlt, a
les
a
tarda,
Avut,
la
de
trena
E:¡
I
ESDEVENIMENT
da do•.
Leo Carrlllo
les 10. L'~xlt apoteòsic do la
super-prod"ltccló nacional de Bt·
e$
Maryland. - «Alta escuela».
Tal. U S44.'Avda . rla. Anaal, 11·13
gran producció:
n ito Perojo :
Majostlc. - cFlesta en pala~~....
cu......cAl
1
neces1ta un prot~ctou
ASSOCIACIO DE PERIODI S T ES
del amon.
Tarda, 4'30. NIT, 8'45. - SEMper Valerià Leon, Ma.17 del Car·
per Dcloru del Rio i la célebre
Me , ropol, - cEl pOderoso Barnun» 1
DIV EN D RES~ TEATRE NOV ETATS
PRE EL PROC R~ MA MES ATUAC
man i Ricard Núnu. - Hores dc
parella de ball LOS DE MARCOS.
«l~l aventurero audaz».
T IU: LA ROMA DEL oJAPON ( dc•
SA GAR RA • LAR ROCHA · TOLD RA
projecció: 4. 6'25, 8'40 I 11'16 Miatral - cAmor en ruta», cAl colli"
cumant al): W. C. Fielcls en el
ES·
ME
programa:
el
completarà
pàs .del C01'1l~On», eLa novia aleif8~
fum oe gran comicitat:
T ORBA EL DINERO (dlvcrtldo.
Mundial. - «Adorable», .suce<lló 1
comèd.ia mustcaJJ I LOS PEQUES
l'jueva York».
EN ALTA MAR (dlbutxoe en cot~ uria. - «La dama de las camelia5' ·
NOTA: DalTera volta
lors). « rumudot» i cEl gran e.x:perimcn~'·
CARAMELANDIA (dibuixos en cocompleta del programa, a. lea 10.
Pans. - «VIaje de placer», cEl s•~
lon;); oJean Murat • Drisitte Helm
en la deUciooa com~dia:
lt
r.o cid una vida..
Pathe Palace. - cEl brindis de
CAP ITO LI
hlJO».
tu
a.
cConoce
muertu,
0
Avul, sessió 'continua de • a
Pnnc•nal. - ~Tooo corazón». ,oro e
Dowatx de localitats numera· '
12'30: CONTRA EL IMPERIO DEL
la calle» 1 cV:unpncs_:¡s l935J. ~-.r.
GlnJol. 3 (Plaça del Teatre)
des Dtr a la susió de d iu menge,
CRIMEN, per Jamea CnRne:v; LA
Publ¡ Cmema. - Cun06ltnts, Re..tarda a l.s 8. - DILLUNS VIMUJER T RIUNFA, per Joan
T e I • f o n 17431
Jltil.at.aes. lutorm.aclons.
NENT. GRAN ESDEVENUIENT.
Bianneu.
Ramblts. - «Raza de do!Illldorest, 'un~
Avul, tarda, de 4 a 8 (f.OIIIó
eiU puert.o» 1 cEl secreto de
que
EXC E L S I O RI
continua). Nlt, a lea 10. Kntrada
Avui. tarda I nit, eX"tnl.ord.lnA~
1 pta. La c:UPAt preaenta dos
Vidal,
Avut, IIOa'lió continua de 4 a
E DUARD , TOLDRA
rte. emlblc:lona de
Royal. - cEl 1cy sold:l.do• 1 dA
tllms do sorollós èxitll
12'30. EL ..J OROBADO o EL .IU·
ACTUA RA E N EL F ESTIVAL DE
eJUI
Marltza».
aesa
RAMENTO o::¡ LACAR DERE, en
LA VIUDA SOLTERA
Savoy. - NoUc:larla 1 ccuan<lo ll
per Rol>E'r~ Vl<lalln;
eap~yol,
Dlvertld.isslma opereta arrevlsttlL'ASSOCIACIO DE PERIODI STES
pel"
la hecatombe».
VALSES DEL NEVA, per Paui
da i el documental do gri\Dd16e
Sclect Cinema. - ActuaUtatl• .lle
Horbl&er; CONOCE A TU HIJO,
lnterêe:
. la seva
medlas»:.-,flt'
a
cPecador
1
tntsea
per J"ck Holt i DI BUIXOS,
EL ORIGEN DEL HO MBRE Y Dl
Smart. - cEl jorobado o el J"!::-;LA VIDA
O OMT AL :
to de La~dere» 1 c:Fascln&Clvu i.e••
Splèn did. - cGenoveva de Bnl~1lll
AMOR
Y
NATURALEZA
a
Avul, U$Sló cont.mua. de •
amb un luggestlu P~ma de
1)61.c:Dtv1na» i cCapr1chos».
No apta per a meuors de 111 anya
12'30: EL JOROBADO o EL oiU·
balit mOderns
Talia. - cBasta de mujeres•. ·~
RAMENTO DE LAGAROERE. en
La tx>Pul.Ar artl.sta
Avul, tarda, a lea 3'50. Nit, a
sobre tA~ oiau 1 cAmor de ma ï.Jt·
per Robert. Vldalln; A
espaayol,
les 10: CAMPEONE8 DEL TRAM·
T riomf. - cEl re!uglo» I cEl re1
LAS 12 EN PUNTO. per Ric.llart1
(Doe-umental): PARA·
POLIN
noiA
dr.doJ.
Barthel.m.esa; PRISIOHEROS DEL
parella
lnlmttablo
la
1
MOUNT NEWS No. I (Revista) I
Tet uan. - «Supel'lltlclón• 1 t..La
PASADO, per Lila LeO 1 Oulow
LOS NIAOS EN EL ZAPATO (Oi·
"Sl oricel06l.et
Ste...-ene i DIBUIXOS.
buix on color de Max Fleischer) , l
Tivoli. - eLa vludn 801tenu.d 1
W AL K Y R I A:
~n del hombre ,. dc la vt a»~
amb tea sevee danEol
Urqumaona. - c:Por unoe oJ06J,l.. ~.,
Avut. sessió continua de • a
Vol;a. - c:La lel' del Ot.~te» . • .,.. 8111
e~ <11.a, tarda 1 nJt :
per
12'30: VAMPIRESAS 1835,
L'obra ¡:randlou de Cecll B. dt
lea
a
Nit,
t.
lea
a
tarda,
Anú,
dOinln¡;o 'f lune&ll 1 &BUQU8
Dtck Poweu 1 Gloria S;uan1; EL
Mille. - Ea un procrama PARA·
10. Gran èxit de Hen17 Carat en
puerto•.
1 Sl
DIA.
CADA
DE
NUESTRO
PAN
MOUNT.
comM.la:
KRCio8a
la
Walkyna. - cVampll'CSl\.." 1~~- 1J
un fUm do K1J1B Vldor; A LAS
NOTA: Degut at llaTi metratge
oudiat,
cada
de
nuestro
l"l:ID
DIVIERTIN
SE
OIOSES
LOI
BanR.lehaÑ
per
PUNTO,
1UH
d'aquea; prosrama. hom prep la
amb ela eeue DISCOS VIV&NTh
~
en punto•.
helm- 1 DIBUIXOS.
puntuat biMAs~cta.
El• lnlmitabiM cweadort def •An
amb Florelle _ - _
_
Xile. - «Andt-aJos dc la opmeo
•
c:Bnboona• 1 cVI\lscB d el Ne..,·

Pare vostè la burra, amit

.

TEATR E ROMEA
Tel•ton,

I

-Quan comenceu?
1 alegre del carrer d e les
Corts. Quan truquem a la porta són
-Al.xi que acabi la companyia vales tres de la. tarda hora. que ens
sembla discret& perQuè és de supo. lenciana d'Emllia Clement i Pcpe
sar que el dt.nar està a les acaballes. Alba.
Hom ens deixa un moment al rel bedor per anar a anunciar la nostra vtsita. Del menjador - és d'esI perar que sigut el menjador - arri'l'ournêe Companya valenciana. Per a
ba la veu de Pius Davi:
ccntractfl, al seu repr~ntant, MARINO PITARCH, Entença, 23, 2n., 2.•
-Facl1 passar al despatx.
B A R e E L o N A
Entrem en un salonet moblat amb
CA
gust 1 amb sobrietat. Algun objecte
d'art. Molts llibres, que donen a la RATOLINS DE CASA RI
cambra Intimitat i slmpath.
\111 pis clar

Gran éltlt. del
MUSIC -liALL J.J'; .1 Etti~AClON
10 DE..BU'l'8 .NOUl:l A liARCEL()~
S HORES D ~E'ECTACLE IIIUb 4

A LES CINC:

Trlomf de tota la CompanYia •
Superba presentació - Demà,
t ar da, aran dlós vennu t popular.

lea 10'15. L'èxit veritat:

-

-MUSIC • HALL • CABAfliT,..

DIA CODORN I U
Plats aelectes, Tlsnnes a. base de xamPI\DY Codornlu, que seran rifats al final
<lo l'exhibició entre lee persones uslstents, alxl com altres valuosos premis.

•••

JAPONES

~

EXCELS IOR

A

PELS ESCENARIS

Demà. ESTRENA de:

EL

i

I

TEATRi NOU: Divendres, estrena

GRAN TEATRE ESPANYOl
a

~

Pius Daví faran teatre català ~~~ ~~~~:ra:~~~~~~e!~nlr li SALO DE
l~er~~N~!0é~ a~~lsl ~~S!~~TE eREAeIoNs

El par e de Maria Vila ens h avia
d it :
-81 voleu veure els nois, aneu-hi
abans de les quatre de Ja tarda.
Els n ois són Mar ia Vila i Pius Davt, el seu marit, als quals nosaltres
TEATRE NOVETATS t enim n ecessitat de veur e: cal fer·
los un interviu per a LA HUMANI·
Divendres, nit:
Festival de I'As.sociaoió de Periodistes TAT.
Per ò com que mai no podem a rribar aban s de les quatre a casa del
matrimoni Vila-Dav1, des que el director ens demanà l'interviu, ho hem
Com?anyla de comee1111 valen•
inten tat set o vult vegades - hem
cian u dlr isld~er PEPE ~L~
pres una decisió h eroica: fer l'intervtu cde m emòr ia», sense veure el
Avui. tarda.. a les 5. ButaQues
AVUi tarda a les 5'15 1 nit.

a les 10'15. l'hit d e Pemàm

'tal

Ro

continua obert l'abonament

TEATRE 8ARCEl ONA

DE NOVEMBRE DEL

. . MARTS. I

:i

JTAT1 ·el vostre diari

co

la humdnilat

3

DIMARTS, 5 DE NOVEMBRE DEL 1!35

ld humdnitat.
.-il·

--- -

.... ~~cñt

A•

.;

-·

•s

Lw¡.tttltOta.

1 A L L i . HS
r 1 1 ¡ton

•

HUM.

Un xic de memòria

~~~:~sb:+:f:~ó~~~ii?di~tr:::

t•441!

----; REUS OE SUBSCRIPC IO
,j ' SlJ g t••
Sar<.eton.- .... n . nu
t0' 6tl ¡.
Fora un flln'le &t re

LA PREMSA

«Las agencias nos traen la noticia.

~~osi~ raoc~~~~e~:~~~~d~¡~~~t

•

•

!~tl~~,~~. ~~,. ~~~~~bola ~o~i:t:;r:;~,?~~~t~'ff P.~\ili
als herois del «bloque»:

actuació de les dretes, diu:

El TREBAll •
El FRONT UNIC DE TREBAllA·
DORS MERCANTILS I El CON·
SEll DEL TREBALL

NOTES DE LA U. R. S. S.

L'espantall

Demanen

o

CART A DE MOSCOU

«SiD ~mbargo. f\ngen d_esear la con«Hoy el ~fiar C~apapn~is~a d a- J
Els d1ar1s de diumenge publiquen
vocaton!'l de unas eleccu;mes const.l- do u~ respmgo. A os per
as 1es
Actualment una com.issló munici- els seus estudis a l'Acadèm1a de la una nota dels vocals obrers de Ja
tuye~tes Y ProJ!letc:n atp~r en cse ha _dicho que con suH~br~~esupues.... l pal de l'Ajuntament de Salnt.-Etten- ¡ !ndústrta. Aquesta. senyo~a ~ la vi· 11 u. o. T al consell de Treball de Ca·
sentldo la conciencta pubhco..
taria no se juega.
uado la ne (França) es troba realitzant un dua d'un obrer de la fabnca ano- t lunya en la qual !a pública la seva
InsistiJ?OS en rep1:1tar lnslnccrns 1 postbtltdad_ d~ que se marche. Asi, , Iatge d'estudi per terres de la U. R. menat Hartxenko 1 com que té un ! a f ad de l'esmentat orgarusme com
esas
dec1siones
y
ftnguias
esas
prlsns
w1
poco
md1ferente
como quien
,.'M:....;
" a del decret vexatori del gesf
d .
La. b d
d 1
to dice ba soltada laY enorme
ame- s . S. Cons lderem d",nt erès 1a. repro- !lll d'aques t ,.,..•.......
,.uem dl r que, en 1, are protesta
~ÍsrÓ~o~~tuciona~nl~r~tlli:ana
~ ri~ que' sobrecoge de espanto al ' ducci~ d 'una lletr..a rebu~da amb ~ta ~rta. manera, ha heretat la seva 1 tor governatiu de Treball, el cediste
biemos del u
del actual como un 1 bloque gubemamental: la posibllidad del dia ~5 del p.opp~.)at mes doc- v1venda.. Cal dir que quan un dels senyor Torrents Dalmau.
seguro de
ara si
ra lRS de una disolución de cortes. Esta. tubre, d un dels comJSSionats, per- participants de la cooperativa aban- 1 EI F. U. ~- M. ha de ter avinen•
Cortes que les ~restan ~n pn.&imula- palidonia se viene cantando y sobre 1 què en ella e.s re~ectelxen dade~ 1 dona el seu pis, li són retornades les a l'opínlv publico. en general 1 a la.
cro de apoyo.
ella se machaca hace mucho tlempo, j deLalls ~e la Situació actual 1 dc 1or- quantitats que porU pagades pe r a classe mercantil en particular que el
Per~' si de verdad desean plantear Cuando no es uno, es otro quien la ganltzac.ó 1 s'.stema de v~da que por- ell.
seu secretari general, company JordJ
la cuestión, las izqulerdas no rehui· ponc en circulación. A su solo anun- ten les grans ooncentrac10m obreres
El pis de la senyora Txebanov està Arquer. ~epresentant dels treballadors
rlan la cont1enda Irian a ella se- cio tiene la virtualidad dê limar as- dc MOS?OU.
•
fonnat per un dormi tort, un menja- 1 mercantils al COnsell de TrenaU dt
guras de vencer Y consclentes d~ que perezas y tiranteces irredu<:tibles
REl dul. ~ del mes passat la 001lll&- d":-, un rebedor, una.. cuina 1 una ¡ catahm.ya -eàn-ec que no es deu ll
la lucha habrla de tener una tras- mantenidas en los grupos mmtste- stó va. vist tar le. grandiosa fàbnca cambra lavabo amb w.c. Hi viuen cap de&gnació personal, sinó que fo~o.
cendencia. polltica, que no imaginnn ria les. El señor Chap..'lprieta, cono- de les «'l'tres m~:anyes»,, especia Ut- c.uatre persones que són: la s~nyora. gua111at democ!à~~am~nt en uneJ
los que dicen afrontaria hoy con cedor de este gran truco, clave y zada en la fnbncac.Ió dindianes 1 Txebanov, el seu marit, 1 el fl.Jl de~ eleCCIOns- va ~mut1r dacord amb eJ
lles jotos en les quals el 3C1l1JOT Pic ~·~;, 00 aparentemente despreocupa- razón de las absurdas situaciones que ocupa una totahtat de 6.000 o- primer matrimoni, de 10 anys d edat, F. u. T. M., aixi que taren tretes a
aparetria al costat del dtjunt Primo do»
que estr.mos presenciando, no la ha brers. No descriurem l'aspecte tèc- viu amb ells la seva germana, que t la Generalitat pel senyor Anguera de
: de Rive.ra; recordeu aquella eufòria
dcsestimndo conociendo el alcance nie i d'organització de la indústria, és una jove estudianta. Els dos pri- Sojo les facultats d'execució de 111
de su eflcacia. El seiior Chapaprteta. tema propi per a una revista espe- mers dormen al dormitori; els dos lleis socials, amb decrets anLtconstieLA CUESTION INTERNACIONAL ' dels dtaris del senuor Pic en els di· '
tunts temps dictatorials...
lo ba lanzado en un memento opor- cialitzada, i ens concretarem a l'or- ~egons al menjadOr en moderns di- tuclonals que anaven fins 1 tot méa
Al fln, un mlembro de la Sociedad
tuno en que las dtscenciones mtnan ganització de la immensa colònia o, v:~.~-11it.
enllà del text · .
de la llei del 3
cre Naclones se doolde a aplicar las
La. Libertad, comentant la situa- a Jas fuerzas que apoyan al Gabier- mtilor dit, de la veritable ciutat, on
El nostre guia ens posa de relleu de gener. 1 que redUlen el Consell de
sanciones contra ltallan
ció en què queda el Govern, esCTiu.: no.»
viuen els obrers de la fàbrlca amb l'esforç immens portat a terme pels Treball en un òrgan intranscendent
\De <El Liberal».)
«Mucho nos tememos que toda la
llurs tamíltes.
soviets per a donar habitac,ió e. tota sotmès al caprici del ministre del Treo.
obra proyectada por el señor ChaAquesta ciutat obrera la fonnen 40 la població de Moscou. Per a ten:r ball.
paprieta -en la cual no entramos
blocs de cases de sis pisos cada un; una idea d'aquest esforç detallem les
Que aquesta decisió fou feta pübJl·
en total hi ha 2.827 llars habi- dades segtients: d'l.600.000 habt- ca, sinO per Ja premsa -la censura
• d pzc· Sala ar AIOllSO. nosotros ahora para juzgarla-, sc
Des
. pr~;;s e .
•
z
venga a tierra por las maqu1nacJotades per 24.000 persones. La c-Iutat ta.1ts que tenia Moscou abans del no ho hauria permès en aquella
Avut st q~ 1~0 us que~areu pa~/ nes de sus propios colal>Oradores en
tota. és propietat d'una cooperativa. 1912, passà. més tard o. 3.700.000, o època fer-ho amb el to que hauria
Heus OCI _el que lt dlU Solldan- el Gobierno. como en los bnrcos que
Les despeses de construcció són a dgui que en pocs any3 la població calgut- per mitjà de fulls volants.
dnd Obrera.
han perdido la ruta, las ra tas pueden
El Liberal diu, amb molta raó: càrrec de la fàbrica. però, de fet les va augmentar de 2.100.000 habitants.
I que no rou presentada
d1nl1.!o
«Se.lazar Alonso ya no es alcal~e ser un peligro de nnu!ragio.
«Qucdamos, pues, en que no es n1 ha pagnde.s la ciutat de Moscou, en At1ans de la guerra, en temps del i sió pel company Jordi ArquerJa davant
de Madrid. El Gobierno Chapaprle- 1 convénzase el seii.or Chapaprieta. siouiera probable que hnya ley Elec- la proporció d'un 90 per 100. A càr- tsarisme, 326.000 habitants dornúen les autoritats de Treball nomenades
ta lo ha destitufdo del cargo de ges· Sus proyect.os ecohòmtcos han de ser toÍ"~l en condiciones aceptables, ni rec d~ls ocupants no hi ha hagut e: llits llogats en case3 particulars; pel llavors President de la Generator presidente del AyuntamJento ma- bolcoteados por esa liga radical-ce- presupuesto, ni revisión constltuclo- més que el 10 per 100, 1 encara els 100.0'~3 donnien pels soterranis, i w1 utat
Jiménez Arenas, per
drilet"i.o.
di.Sta-agrario-monàrqulca, que no ba nal, de no encubrlrse con ella una han estat conce-dits Harg3 tenni- nombre incalculable vivien en caser- creure senyor
que no representaven cap aa~
Los diputados -no todo~, vota- sentido, ni siente, ni sentirà nunca. subversión de toda lo 1nst1tutdo .el nis
per al pagament d 'aquesta. con- nes molt menys confortables que les torttat legalment constituïda d'acord
ron en pro de su lnculpabtlidad en la República, ni la democracia. Se 1! 14 de abril de 1931, Y que segun tribució.
casernes militars dfaquell temps. Ha amb la Constitució 1 l'Estatut 1 que
el asut:to Stra.uss. Pero esto no le necesltaría estar ciego para no verlo «El Dcbnte», de ayer, debe ser pasA Moscou ht ha tres modalitats de calgut acabar amb aquest estat de pel fet d'haver estat ell elegit en suha valido de nada. Sala:nr Alomo con claridad. Y si no, cuente, cuent.e 1 tcrior a otras muchas cosas de maciutats obreres: les que pertanyen coses, t és per a1xò que ha calgut tragi democrli.Uc no podia reconéixfl
ya no es ·alcalde. Salazar Alonso ya. el seüor ministro de Hacienda cuàn- yor lnterés ...
a l'administració de construir aque&tes c-iutats obreres de autoritat n. unes persones el nomena,
no tiene n1ngó:n carga oficial.
tos diputndos asisten a. las seslones,
Està, pues, perdiéndose un tlempo directament
Un periodista relata la escena del y verà cómo no podrà obtener un preciosa que no se podrà recobrar; Moscou; les de les cooperatives, 1 un les quals encara n'hi ha un èert ment de les quals consideràvem - J
nombre en construcció.
considerem- 1Hegal 1 que, per tant,
cese de Salaza r Alonso. Fué una es- solo «quorum>) aunque las lzquier- un Uempo que sólo habrà servida s~tema mixt.
Durant la nostra visita ens han
La ciutat obrera que nosaltres vt- hauria estat improcedent presentar
cena «comnovidisima», «dramàtica». das le ofrectésen sus votos, cosa, para aportar a la Historia datos que
El ex ministro de la Gobernación, claro està, que no hay que pensar permitan juzgar la deslealtad dc que acompanyat diverses personalitats so- sitem és administrada per una as- a elles la dimissió, ja que lndi·
vièt1ques. Una de les més 1nteres- semblea general que decideix els ca.- rectament hauria estat reconèixer-IOl
a~yado en la mesa del testero del en ella.
pueda ser victima el régimen.
salon, bajó la cal?fza, Y en su rostro
Destrozados los radlcales, dividiEllo es, sin duda, interesantc; pero sant& és la senyora Anonfrdeva, di- sos litigi~. Aquesta assemblea no- una autoritat que, per a nosaltres
expresó la emoctón que le embar- dos y subdlvididos los cedistas, ¿eó- lo que para nosotroa tlene màs in- putat al Soviet de Moscou - COn- mena. del seu si un president 1 una mai no tindran.
EL UJIER (reflexlonando).- Aun· gaba; lloró.
La qual cosa fem públ1c perqu4
.
mo se quiere utilizar ya este Parla- tcrés, es alejar ¡CUANTO ANTESI sell format per 2.000 membres des.tg- Direcció general composta de 7 perque lo apar-enta, ¡éste no se d uermeZ•>
¿Qué cla.se de làgnmas scrian las mento? Ni pensarlo, dicho sea para todo lo que supone riesgo para la nata per les Q.SSemblees de les empre- sones, 1 una COnússtó de control hom sàpiga que un any abans que
ses. La. senyora. Anonfrdeva presi- constituïda per 3 membres. Regla- dimitissin del Consell de Treball ell
derramadas por Sala.zar Alonso? Por- blen de España.»
República.»
(De «l.e. Nación».)
deix el grup de diputats de
que hay muchas maneras de llorar.
mentàrlament ht ba una as3eltlblea representants de la U. G. T. ja ho
«Pr esnla Roja», nom dlel districte de general cada. tres mesos, en la qual va fer el nostre company Jordi Ar.
Y muchas cla.ses de làgrimas.
Moscou al qual pertany; aquesta se- tots els velns tenen dret de presen- quer, sense que aleshores ca p~ltre
Sel'ia curiosa saber qué clase de
Iàgrimas eran las de Salazar Alonso,
nyora va correctament abillada 1 tar les seves reclamacions observa.- dels vocals obrers volgués segwr-lo
vertidas en el acto mJsmo en que le
porta. un mocador vermell al cap.
clons 1 suggerències. La cOOperativa en la seva actitud .
despojaron de un cargo oficlal.
Hem demanat per a visitar l'inte- alxi fonnada està a. la vegada sota
¿De odio? ¿De venganza? ¿De hurior d'una de les habitacions obre- l'autoritat òel Comitè executiu del
milla.ción? ¿Dc despecho? Nadle lo
res. Tot seguit se'ns ha atès, 1 hem districte, i de la Unió central de l'hasabrà. Pero nosotros podemos asebrarà reunió general ordinària de
entrot a l'habitació de ta senyora bltacló,
gurar que no fueron de arrepentimà dia 6 a les deu de la vetlla, ala
Txebanov, el marit de la qual cursa
( Acabartt demà)
miento. Un politlco no se arrepiente
efectes de renovació de càrrecs.
nunca.»
Al local social, Rambla del Cent:.l\
núm. 30 durant tot el dia 6 hi haurà disposada la urna per tfll qui
NOTICIARI
tots els socis puguin votar.
Amerio• Ll8h"tl 1 Portulll l

,_

11,
on rrl..,1tttr•
Aif, ... ua1~• un trlmestu '11-

i.

•

rl
d
~~iod~~ ~~~~~ 0 enta'1 on 1g¿Sabel! ustedes, quién es don Ignacio de Bufp.lò. 1 Aw1que lo sepan
vale la pena de refrescar la memoria.
:C:>n Ignacio de Bu!alà fué comandantc de los Mozos de Escuadrà, en época de los stete años in·
dignos: amigo de los Viver, Mont.
seny, etc. etc.
Estos etcéteras queren decir, monàrqulcos hasta su última ralz, borbómco Y todos los etcéteras que se
qweran paner detràs.»
Una mica de memória no us aniria gens malament. Recordeu aque.
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Inservible

Les llàgrimes
de Salazar
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Estem perdent
el temps
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«EL <<STRAPERLO n POLITICO

la.!

Ja no es vol sacrificar
més

~~

\{\F'

I ara Lerroux. del qual e11s en

Ara, vostb podrà eleftir la ro.
ba amb mès tranqwl·litaJ, i•
que tenim abundant existènc1a
de tots ela gustos i patrons i
l'afluència de compradors no
és tant gran eom serà dintre
d 'alguns dies.
El aeu sastre tam poe està tan atra•
fogat de feina 1 podrà dedicar
més ateneió i més temps en la
confecció.
ReÏultat: quo vostè podrà tenb
un abric més al seu gust l amb
menys molèsties.

- Lo Jnteresante es que siempre
parla el corresponsal a Madrid de
La Puclicttat.
oatgan las bolas donde a ml me
convlene.»
«Malgrat això, les dificultats exis(De «Polittca».)
teixen i no són precisament per les
lleis del pressupost sinó per les lleis
\ \
de caràcter fiscal. No és, doncs, a la
Comissió parlamentària on el senyor
Chapaprieta ha de lllurar batalles
\
decisives. sinó a les Finances que
abans presidia l'actual ministre senyor Bardagi i que ara presideix un
altre amic del senyor Lerroux.
Divendres, a la tarda, el senyor
Cha.paprieta, després d'haver conferenciat amb el senyor Gil Robtes,
visità el senyor Lerroux. Aquesta visita es relaciona amb les dificultats
actuals. El President del Consell solfutem eA relació
arnb eh millora
licità ajut del cap del partit radical
tattres de Barceal Pal"lament per als .seus projectes
celonn per a facide tipus econòmic. El senyor Villalitar la CONFEC·
nueva, referint-se a aquesta. confeCIO a preus moll
rència deia ahir, a la tarda, al bar
econbndc1 .
del Congrés: «El senyor Chapaprieta
ha fet el que hauria hagut de fer
el dia que es formà el nou Govern.
«DOLO RA
El senyor Lerroux condicionà l'ajut
que se sollicita.va d'ells en termes
¡Pero et màs espantosa todavfa
li aoledad de un bloque en compa· que el cap del Govern no podia ac[ñ lal ceptar, ja que no es podia comprometre a res sense tenir en compte
{T\t> t-El Sol».)
el senyor Gil Rebles, el qual, per
la seva part1 eXigeix governo.dors ciVils i alts carrecs per al seu partit, .
a costa. dels radicals».
El Govern passa., doncs, per l'amenaça d'una ruptura amb la minoria
radical, dirigida. més que mat pel
HISTRIONISME
senyor Lerroux, el qual es veu que
no està ctisposat a fer més sacrifiO
SACERDOCI
cis, Prou s'ha sacrificat ja l'iHustre
«caudillo» radical. El qui vulgui goHe assi3tit a una testa si?npdvernar amb aquestes Corts, haurà
ttca. Uns centenars de catalans t
de comptnr amb ell.»
valencians, fraternalment units,

~
J

DES PRES DE l'ASSEMBlEA
DE TRANSPORTISTES DE
SARAGOSSA

La Federació Industrial d'AutoTransports de Catalunya, per encàrrec exprés del Comitè Nacional d'entitats d'autotransport d'Espanya es
comptau a testimoniar l'agraïment
del dit Comitè a totes les entitats
1 als particulars que de Catalunya
trameteren llur adhesió a la recent
assemblea de Saragossa l atorgaren
llur ajut incondicional a l'esmentat
comitè, puix que degut al gran nombre d'adhesions rebudt!-3 en aquell
important acte, les quals ultrapassaren la. xifra de 10.000 adhesions,
entre entitats transportistes, agric~
les, comercials 1 industrials, no ha.
est.:1.t possible d'adreçar-se particularment a cadascuna de les entitats
esmentades per part del Comitè l'i{a.ctonal, el qual segueix les gestions
de defensa del transport mecànic
prop dels Poders públics amb l'energia l dlligència que exigeixen els
problemes plantejats, a la vegada
que es mostra verament satisfet de
l'èxit formidable aconseguit per l'as·
semblea de Saragossa, així com tamde constituir com una mena de bé de l'actitud unànim dels transportistes de tot Espanya en defensa
perUongaci6 d'ell. I. encara, per de
llurs legfttms interessos.

'í>añ.cs

R~MOS

\

«EPITAFI OS
Para que lloren un poqu lto tas
dereoh&S>l

(De «La Llbertad».)

Gairebé sense comentaris hau~
d'anar aquestes paraules

nen

à'Heraldo de Madrid:
«La Oeda prometia trabajo y pan
y para eso aceptaba la. Repübllca.
Luego se ha visto que no ha habido
pan ni República.. Un ministro ha
hablado de dar oolocación a millares
de ciudadanos, y, de memento, lo
que se ha hecho pràcticamente es
dejar sin trabajo y sln corner a setecientas familias. En el banco azul
se han perdido todas las vttaminas
republlcanas:t
Gairebé .sens~ comentaris perqtW

han festejat un actor - Pepe Alba - t la seva Companyia que actua al Teatre Espanvol.
Jo m.'he deixat, altra cop, d'anar a.l teatre, però m'interessa tot
el que amb el Teatre e3 relaciona.
ALxi en aquesta- testa que aUudPixo hi he passat una estona molt
amable. No pas per l'aperitiu i les
olives. sinó pel significat profund
de l'acte, que ha. palesat quelcom
que no hauria d'ésser bandejat. El
teatre per a reeixir. ha de vincular~
se a. l'entranua viva del poble. na

tractant-se de la. Ceda, sobretot, del
dit al jet va 11wlta dijer¿ncia..

ALLEUJ
«IPUNTUALICEMOSI

- Fellcit6monos. don Atauifo, por"'" h&ot ya un blenlo que ocupamos
"

Poder.

-¡ Cómot ¡los del blenlo ton los
ttrost ¡Hosotrot s61o haca dos anos t»
(De cEl Diluvio>.)

CALENDARIS

GEGANT

ATLÀNTIDA
COLOM

ANUNCIS OFICIALS

..

RAPIDA MENT
EL DOLOR.

CAMISERS

PORTAFERR!BSA, 24 1
FONTANELLA, 16

J. M. Francès a l'Ateneu
Sempre Avant
Avui, dimarts, a l'Ateneu Enciclo.
Sempre Avant 1 organitzat pet
la Secció d'Estudis Econòmics, Poll
tics 1 Sm.:ials, tindrà lloc la segona
lliçó de l'interessant curset de 1t
«Història de les revoluclorum.
La. lliçó d'avui va a càrrec del conegut periocllsta 1 literat J. M.•
Francès, 1 versarà sobre la revolució
anglesa.

~dtc

El doctor Aiguader es fa responsable d'un article aparegut al setmanart «Sindicalis·
mo», de València
D'un Jutjat dJ València es rebé
un exhort per tal que fos cridat s
declarar l'ex~alcalè2 d~ Barcelona
doctor AJguader, a f1 que digués sl
era. seu un article aparegut en d
setmanari «Stndicalismo», de València. Aquest article està denunciat ()(':
suposades lnjúrie'1 al senyor Lerro-..:x:
quan era ministre.
Anir, al mn ti, el senyor Aiguader
e:rtigué al Jutjat prestant declaració
1, segons les nostres notícies, ha m,g,nlfestat que la signatura de J. Peiró, que apareix ~ ~ peu de l'article.
és un seudòntm.
Com q~e es demana el processament de l'autor 1 el doctor A1guad·r
és diputat. s'haurà de demanar 1
s-upllcatort a les COrts. L'exhort corñ.
plirnentat. ha. estat tornat a 18. sev~
procedència.

Per a vós, senyora
Sl no heu visitat &ncara la nova
casa da Soqueria. feu-ho a benefici
dels vostres propis Interessos... Pells,
n1eroerta, bijuteria, llanes. punt, alumini, capells. palles. joguines 1 In-

finitat d'artlcles 1 tot a preus
temblanta, llnlcament a

lnve~

SALDATOT
Boqueria, 37, 39 i 41

CONFERENCIES DEL DOCTOR
BOSC GIMPERA AALEMANYA
I A PARIS
Carles Pi i Sunyer
A robjecte de donar con!erèncles •
al Lyceum Club setmana.
diverses Universitats, un dia d'aquests
marxarà cap a Alemanya el

.~ .\S & l\O~A
BATES, GUANTS, BUFAN·
DEs, VESTITS I MITJONS
LLANA

HA MORT EL NEN ALEIX
FONTBERNAT I ARGUES

Després d'una curta malaltia, dl1t~
menge va. morir el nen Aleix Fontbernat 1 Argués, fill dels nostres estimats arnies Enric Fontbemat 1 Pu·
ra Argués, 1 nebot de Josep Fon~...
bernat, diputat al Parlament de Catalunya.
Aleix Fontben1at era un xicot fort
robust, 1 res no feta témer un d~s
enllaç tan prematur. Molt menys
dessota el canemds esc~ntc t inttT·
quan abans de h recaiguda fatal
pretatiu. cal que hi cfrculfn els
semblava que la malaltt3 havia esta&
ideals a una tensió com més alta
vençuda. Ha mort als dotze anys, 1
millor. Quan el Teatre - seriós o
ban quedat tallades totes les esperialler - acompleix la seva doble
rances que en ell hl havia posade.l
Tothom qui el coneixia havia posat
missió espiritual i temporal, la tasen ell tot l'afecte, pel seu caràcter
ca de l'actor devé sacerdoci. Quan
\ afabilissim 1 simp?ttlc, 1 per la sev~
es limita a incrementar els ingresinteHigèncie..
sos sota un punt de vista estrie.
Els nostres amics, en aquest mc
tament comercial, no passa d'ltfs.
ment de desolació, trobaran al se.1
trtoniSme.
voltant el dol general q:.1e ha causat
Atxí, en un mateix teatre-, l'Esla mort de llur fill. Enric Fontberpanyol-, hem vist oom l'histrionat té tma executòria clara d'homP.
Imp.
MIRET
•
Wifredo,
12
nisme cent per cent, plegava vede conviccions profundes 1 d'idees
"Telèfon 12291-BARCELONA ·
no.clonaUstes 1 republicanes. Ha coles, mentre el sacerdoci que. rlent,
negut el sofriment, les privacions i
rient, aproxima pobles i homenat·
l'exili. Per tot això, en aquest '110·
ja noms gloriosos, arrela en el poment de dolor, ha trobat; al seu vc.I·
ble t es ta estimar i aplaudir de
tant l'afecte sincer de tots els que
catalans i vale11CÚ1ns. ~ •- •
el
coneixen 1 que li desitgen tota la
. . -,
co¡lformació t>06Sible en la dura.
"
prova.
Ahir, a la tardn, tlngué lloc l'enterLa. Mútua d'Assegurances de Llvrament, 1 va poder-se constatar le:J
gaters d'Automòbil convoca tots eLl simpaties
de què gaudeix la fami.Ua.
seus associats a l'assemblea general Fontbernat.
gran seguici va
que tindrà lloc avui, a les deu de acompanyar Un
cadàver del pet1t
la. nit, al Centre de Gremis de Grà- Aleix fins a lael seva
última estaàa.
J. M.• FRANC!:S
cia, carrer de Sant J oaquim, 8 1 10.
L'acomiadament del dol, el qual act,.c,
va durar molta. estona, va tentr lloe
al carrer de Claris.
Entre els molts assistents hi havia Carles Pi i Sunyer , alcalde popular de Barcelona, 1 un gran no.nbre de diputats d'Esquerra. També
hi havia una representació de LA
HUMANITAT 1 del nostre confrare
«Ultima. Hora», 1 nombrosos amics d~
la famUla, a més de diversos condelxrbles del finat.
Trametem a Enric Fontbernat \ a
Pum Argués el nostre condol més
No aolreix.i m's. Elcempi LINIMENT DE SLOAN senae
pregon per la desgràcia que els amfreg ar, damunt la part afec1ada i de seguida \i detgeix. Compartim amb ells la dolor
ap~reixerà al dolor. El LINIMENT DE SLOAN nq lalla
que ba causat la mort te.n prematura
t els desitgem que en la seva fortalem11. Sempre t:eu el dolor I proporciona ·un agradable
sa. d'ànim sàpiguen trobar les reser~esca ns. La millor prova la té en eh seus SO anys d'èxit
ves necessà-tes per a suportar la d'l
1 en que és empra.! en 13 milions de llars de 13:5 paàol
ra prova.
diferents.
Descansi en pau el nen Alelx Fontbernat.
U1i'l pe~ a ~rn~tre els dolon prOduiu pel reumatis.me,
ne!"ralg1es, ctàtlca, elllol:lladura, torticoli, cop•, torçad&~,
ctugudeJ, penellont, cat&no al pit, etc. Penetra aens•
fregar, no irrita ni teca .
~

SINDICATS D'EMP LEATS
I
OBRERS
D'ESPECTA•
CLES DE CATALU NYA

Es convoca a tots els socis del Sin·
dicat d'Empleats 1 Obrers d'Espectacles dc Catalunya a l'assemblea g&
neral extraordinària que tindrà lloc
el proper dimecres dia 6 del correnti
mes, a dos quarts d'onze del mati,
de primera convocatòria 1 a les onze de segona, al local de l'Esquerra
de l'Eixampla, núm. 21. carrer d'A·
SINDICAT DE REPOSTERS riba u.
I AUXILIARS D E LA INDUS·
Donada ia Importància dels as.
TRIA HOTELERA
sumptes a tractar consignats a l'or~
El Sindicat de Reposters t Auxi- dre del dia, cal l'assistència de tots
liars de la. Indústria. Hotelera cele- els socis

PELAY0.10

Focs
de Benaala

Lògica

ASSO CIACI O D' ENGINYERS
D'IND USTR IES TEXTILS

L'Associació Nacional d'Enginyers
d'Indústries Tèxtils en la seva. darrera reunió general ordinà.rta nomenà la següent Junta directiva:
President, Eduard Capdevila.
VIce-president, Francesc Tost.
Secretari, Caius Qui.I1ones de León
Tresorer, Rafael Salari.
Bibliotecari, Llufs Roig Serra, 1
Vocals, Manuel BasU i Joan Alier.

EL UNO.

CAYERNOIOES
Estos luohan por Dlos.

por la Pairia y por el Rey,
EL OTRO. - Que traducldo del
tenguaje politlco qu1tre deolr: Por

el Duro. por la Peseta y por tl R.. l•.,
(De cSOUdarldad Obrera..)

SlOAN

Molt aviat cartes Pi t Sunyer di3
sertarà a.l Lyceum Club sobre un escaient tema. el qual anunciarem al
seu dia, que segurament desvetllarà
l'interès de les dones, }J'!l seu caràc·
ter femen1 l per la competència d~..
conferenciant, personalitat ben delintdn en el amp LnteHectual.
1

presti¡;lós arqueòleg i r ector de la Universitat Autònoma, Dr. Pere Bosc
Gimpera, el qual ha estat invita~
oficialment.
El doctor Bosc Gimpera. pensa sojornar a Alemanya durant tot aque3t
mes, t de retorn passarà uns dies a
París, on donarà. també una interessant confer~ncta al Mu::eu del
I.cuvre.

En cap ·llar catalana no ha ·de Inancar LA HUMANITAT

la humanitat
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El nostre èxit editorial d'enguany, sera
el llibre de Molins i Fàbr~g~ -:-ens ha
dit el senyor Antic, gerent d Ed1tor1~1 Aten~

La nostra subscripció
Relac ió de donatius rebuts a les n ostr e s oficin es
admin istratives

Suma anterior ..... .
A. G. M ... ..... ......... .

A. T. G .......... .... ••· •• •
M . Fnrré Farran ........ .
CRI TERI D'UNA REVISTA dorra, puix que encara que es tra:ctt S. Trladó Prats ........... .
FRANCESA d'un pals petit no per això delXIl Roselles humils I espigues
FINANCERA

25,

pra l. )
(Ronda Un ive r s it a t ,
Domènec Gelabert .. .
Pies.
- - -1Jú!la Cuuchs........ .
157 ,800'15 Tres nens d'esquelTil .. .
2'- Antoni Ton·as .. . •.. .. . .. •
3'- Baptista Soler (quota setmanall ................. .
60'-

1'-

l'~

2'2'-

1'1'2'- Qun t:~ catalanes... .. . .. .
(Aspectes del Dret Fiscal EsJoventu d'Esquerra Nacla.
panyol), per Ricard Piqué I
nallsta Radical P è. t, r 1a
4'50
g,:ct~ai:~ v(/g'·Vég:):
hem ocupat d'haver-hi. Gaudeix ~1 monopoli de
Diverses vegades
Batlle.-Barcelona, 1935.
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impostos,
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FHASA
uestes ens obligava a desplaçar-nos
tablement.
1'l ' - Famüla Begarra ... ..... .
Antic ge- fies. •Maria Antonleta>, és a Ja. lmNo és la primera vegada que el qa. Andorra, volguéssim o no, ba viem .......,_,. hem .de tenir en compte. segons J. Fabrellas ... ••• ... •·• .. .
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5'- Un grup dc me-cànics sociarent d'Atena, a les se\·es ?0 ~te de va a començar-se, 1 després clnfàn- senyorestimada
en el nostre mov1ment la vida política d'aquell pafs teula. no hi ha lmpostos. Però si que be Pere Pey ., ... .... , ...... ..
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t'dies que ens ha.n lliurat la t.raduc- tat preclSSment en aqnests
blement a respondre les nostres P
no francésa. a ~ a. catalunya, R;ePllblica d'o~ret.a. Ella és el cacic Jordi Tanés ..... ......... .
tlOStre autor s 'ha. destacat.
2'2'- Canne Florcnsa ... ...
com ció d'aquesta altra, interessant de el «Qüest.lons
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1'Canue Solanes . .. ... . ..
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1'16'- Una catòliea ........... .
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card PJ.qué 1 Batlle, és una obra de ai~ò no ens estrany!"-va n1 mlca que rera. la FRASA? Els senyors Tardieu Pere Gabriel (una vegnda.
1' Rossend Roca . . . . ..
que els perm130S estan donats.
é
•
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-El nostre P
més) ... ... .. . ... ... . ..
1'4:'- Carles Diego ... ... . ..
-Com veleu l'esdevenidor del 111· carà.ctet tècnic 1 d'una presentació un dia França env1és la seva gen- i Forgeot i no pas preciSament d'una Dos
Iu. ja tou un èxit, quetes v~ epexÏ
esquerrans pellaires...
molt acurnda 1 d'interès remarca- darrneria per tal d'evitar que el po- manera nominal.
1'2'- Ramon Vallespl •.. . ..
bre català?
traordinàrlament supera • pe
»Les particularitats d'aquest negoci Els de cada setmana ...
ble expressés murement la seva opi1'5'- lidre Malm!... ...
-Wit<>rlal Atena. només el pot ble.
Per l'amblgüetat que :sovint ens nió en unes eleccions, 1, sobrel.ot, per vénen determinades per causes dl- Joan sansa .............. .
1'2' - Jaume Moral ........ .
veure en marxo. ascendent. Si fins ofereix
Joan serra (13 vegada) .. .
de les lleis fiscals, a evitar que l'element jove andorrà vers~s.
1'3'- Josep Segura ........ .
ara no li ha mancat l'escalf 1 la slm· l'assaig l'aprovació
»l.r Les accions són nomlnatlves Dom ène c carreras, de
que ens ocupa constitueix pogués fer sentir la. seva opinió, en
1'Marti Arena .s ... .. • .. •
¡:,a'..:a. del públic no és de creure que una norma
Manresa .............. .
orientadora de notòria desacord amb certs servillsmse a què obligatòriament 1 ban d'ésser la met0'60
12'60 Josep Sànchez ... , .. •..
seguint el camt emprès hagi de mAn- eftcà.cta En la. seva. exposiCló centri- era subjectaòa la- seva pàtria. Fos tat a poder dels francesos 1 la mei· R. T. c.................. .
0'50
10'- Manuel Gascón ... •..
car-U d'ara endavant.
J. J.I. M (pet• als nostres
butiva cop¡prèn aquells impostos i per part de la companyia, fos per tat a mans d'espanyols.
0'50
Un company ....... ..
Crelem, però, que caldria treba,.. arbitriS més frequents en la vida part dels representants dels copringermo.ns) ............ .. .
12.n El mateix reparttment velem
0'50
6'- 'Rafael Andreu... ... .. .
llar per a fer conèixer el llibre ca- pràctica.
als seus interessos entre els llocs del COnsell d'Adminis- Nitheroy ..... ...... ... ... .
atents
méE>
ceps,
0'50
2'- Francesc Villega.s.. . ... ...
talà 1 facilitar-ne l'adqulslcló als
Ja sabem, que endinsar-se. però, particulars que als del pais del qual tració. No obstant U hom es pre- HOSTAlErS DE PlER()..
Nicanor Forcada (quota
molts catalans que hi ha. escampats en el laberinttc bosc del Dret F'lscal es diuen sobirans.
LA:
guntn.. per quina raó), els dos lns.
..
............
mensual)
pel món sobretot en algunes dutat.s -sobretot act Espanya, on manca
Rec.'\ptat al cFoment ReEl mes d'agost passat el Govern pectors de comptes són francesos.
P. M. Olomt <mensual> ...
d'EspanYa i de les Repúbliques ame- la mà aciençada d'un guiador- és espanyol acordà autoritzar l'esmeupublicA», el dia del ball
t3.r Ex.lsteixen 50.000 accions, de
Ferran Fària <mensual) .. •
dels «Quintos», a benefici
te una tasca feLxuga 1 majormt:nt si tada. companyia a !er una emissió les quals 4.000 tenen vot plural -vint
,
rieanes.
Això faria c-anviar del tot 1 a.spee
dels companys empresobom té en compte 1'CX1Stè0Cla de de 30.000 obligacions, amb un valor vots per ac<:ló-. El COnsell, que és
GRUP DE FERROVIARIS
de l'edicló catalana.
nats ............ ........ .
vots
80.000
de
d.lsposa
té,
les
que
el
tanta legislació d.Lspersa 1 que. a dl- nominal total de quinze milions de
93'15
D'ESQUERRA DELS
A continuació podem admirar la ferèncla del Dret Natural, el Dret pessetes que tou distribul'da pel con· contra 46.000... i ai."!:ò amb un des- Amics del o. E. c. F., de
TALLERS DEL CLOT
ma.gniflca. presentació de les obres positiu -al que pertany el f~al- sorc1 de banquers 1 venuda al públic emborsament relativament petit. Sl
Sant Andreu... ... ... ...
7'50
(M. S. A.) (13 Vei!E\dB) :
que porta. editades fins ara Editorial no pot ésser regit pels sants pnnci- al cap de poc temps.
es tractés d'una societat francesa, Els de la Poca Roba (35
E. Cata!al, R. Corbatera,
A';: na. Es tracts. d'edicions, {vegeu piS de la moral, de la ~lltlca,1 de
..~a.)
El mes de juliol, poc abans de aquests títols amb un~ drets tant
3'A. Albareda, M. Cucula biografia de Bak:unin per Viatxe~ l'eqUitat en què cal atenir-se 1espe- l'autorització del Govern espanyol, especials. haurien de desaparèixer u~~~~P d;Ob~ê~s "deiS' ~
rull, J Bosch, G. Sendra,
lav Polouski) que només es poden rtt legislador.
llers de la Cia. del Nord
francesa «L'echo abans del final d'aquest any 1935.
financera
revistp.
la
J . Corredó, A. Vallés,
cx ~parar amb les 8Jlgleses, tot 1 que
S. Andreu (7 .a vegada).
»Però es comprèn fàcilment que els
Tambu creiem que pretendre har~ de la. Finance», publicava l'article
37'J . Amador, C. Ramon,
no són compostes amb tela.. (I cal monitzar els dos interessos; 1~ P08- següent, referent precisament a a,.. «costumS» andorrans. res no diuen Comtit:\ Rovira (8.è veg.).
5'A. Lavall, J. Romeu, J ,
tenir en compte que un llibre a.n- sibilitat d'una franca concòrdia, és questa operació de crèdit. No cal d1r res~te les accions de vot plural. Apolònia Tomàs ..... .
1' Anglada, J. Moliné, A.
glès de les d!imensions del Bakunin una pretensió ~bsurda: el Dret fiscal que no ens fem de cap manera soll- El consell entén, doncs, que ha de A. s. c .................. .
2'Verdú, J. Camallonga,
val sempre més de deu pessetes, vol dir 1mpos1ció 1 aquesta torça, darls de certes expressions poc con- mantenir els seus drets.
Pau Nicolau .......... ~ .
1'Fàbrega, D. Flguero-,
M.
Emblema de l' Ed it orial
mentre que aquests no passen de com és sabut, sempre va agermana.-- venients que l'autor de l'article deJRes no justifica l'existència d'a-- E. E................... ...
2'la, J. Pujol, C. Niubó,
cinc) .
da amb l'amenaça coercitiva 1 per dlca a Andorra 1 als seus habitants. quests tftols la. nom.inalltat dels Joan Esteve, de SITGES .. .
2'A. Manzanera, C. CUa.primer llibre que sobre els fets del
No cal dir com considerem neces- consegüent on existeiX la imposició L'article portava per titol l'interro- que.l8 i el repartiment franco-espa- Josep Ramon castells (9.a
drench, V. Romà, J. Bu6 d'octUbre es publicà. «El 6 d'octu· sària l'adhesió del lector català. per 1 l'amenaça coercitiva. no pot haver- gant següent: cQuè passa a Forces nyol obligatori fan impossible que
vegada) ......... ...... . ..
3'gw1à, F. Llucià, J. Orau;
bre 1.<\1 eom 1<> l'he vlst>, die LI. Ay- aque:rt.a. blblioteC"B de grans biogra- b1 harmonia ni bona voluntat. Im· Hidràuliques d'Andorra ?1 1 continua. siguin acaparats per cestrangersJt. Gregòria satainès (9.• veD. Juan, J. Fontlledosa,
mauú 1 Baudina ha tingut una gran fies noveHades. Ens consta que els posició vol dir obligació; quelcom va: «Es que la llei andorrana (?)
da)
»(.t Els cacics <els textos oficials
3'J. Freixtnet, o. Vallespir,
projectes del seu editor traspassen que cal complir, sinó agra:doso.ment, permet la creació i el manteniment diuen fundadors), han rebut gratn!-a Mrria RÒ.IÜO~;· <9.'· vegad~)'
acceptació.
2'X. X., J . Parelada, J. Ar·
Amb tot, el nostre èxit editorial aquests Um.lts, en què ara està. re- per força, i d'aquest pnnclpl cal d'accions de vot plural 1
tament unes parts (16.000 amb nu- Mercè Ramon (9." <vegada>:
:rguedas Pepet Llucià, J.
d'aque3t any serà el llibre de Molins duïda la seva activitat, 1 que, de treure'n una conseqüència: 1 és la »Coneixeu la FRASA ... ? Es l'abre- meros rodons), les quals tenen la La. ftlla d'Ull calderer...
1'Ciurana, J. Rimundi, P.
1 Fàbrega-. I per ara. sembla que no realitzar-se, contribuiran en gran necessitat de conèixer t.ot l'abast d'a- vtació de Forces Hidràuliques d'An- participació d'un 35 per cent en els 1Gabriel Rota Terradas ...
1' Vilà, V Farrés, J. Bares quedarà enrera la biografia de F. manera a. la. difusió del llibre català. quella imposició, donant solament dorra, s . A., puix que ,per més que beneficis El COnsell, a més, té dret El nen Emill Busquets ...
0'25
ba, A. Torelló, J. Batet,
JOSEP SOL
Ferrer 1 Guàrdia. que acabem de pu·
allò que estigui d'acord amb el Dret Andorra slgul una petita república al 10 per cent, ~ que fa que pels Un obrer forner ... .. ....
2'J. cabre, R. Lòpez, J.
blicar. El pUblic d'esquerra es va
i refusant tota atenció o interpre- situada en plena munta-nya, posseeix accionistes resti úrucament un 65 per Una que espera el retorn,
Ollé, J Marco, J. A., J,
dona.nt compte que actualment lluiT. M. ... ... ... ... ... .. .
FHASA
1'tació exagerada, com a voltes es ve tmporta.Dts salts d'aigua el valor dels cent.
Juncà. v. Daniel, A. Du·
ta contra les mateixes torces politlLltús i Rosa Cervera .... ..
»Es molt possib~e que la
exercint per les conveniències d'ordre quals no ba passat desapercebut als
2'ran, B. ColeU, J. Berni,
ques que donaren glòria. 1 nom a Els cent any s d ' una llibreria divers.-V. V.
ccolonitzadors !ran(».espanyols», d'a- tl.ngul molt bones m~ctons, però el! Les germanes Dolors 1 Ma·
J. F. B., C. Farrero, J.
Ferrer 1 es llança a. estudiar els fets
ria Suriñach... ... .. . . ..
seus assumptes intenors donen dret
quest petit pafs.
2'Salayet J. Vallverdú, F.
i a conèixer-ne e~ detalls.
«FRASA és una flllal d'«Un16n m. a pensar que h1 passa quelcom es- ComeU Roiger, de CON8Valls, A. Burgaya, J. <Jo.
-Què prefereix el públic català?
T ANTI . .. ... .. . .. . ... .. •
t
2'droeléctrica> 1 aquesta ès llllal de la trany.
lomer, R. AragaJ, J. Su·
A viat apareixerà:
-Aquesta pregunta que em. féu la
»Amb data del 23 de1 passa mes Allll~S del «Teatre Cata·
«Unió Elèctrica». Conel.xem bé la
fiol, M. Mestrea, J. GI·
podria contestar millor un llibreter.
là», del POBLE NOU .. .
de març Wla assemblea va autorlta
qüestió.
17'30
bert, I . Urlacb, J. Pas·
El asesinato de Sirval
Però, creiem no equivocar-nos de
4'- tor, M. Farrero, R. Sans,
Però la. FRASA té una particula,.. znr el COnsell perquè a :n;ança. 1 Quatre de la fusta ........ .
gaire si us diem que en aquests mo2'rttat. Es Wla societat andorrana, sot- a Espany~tes pr<><:edfs at l ~ó Lleonarrt Armengol ... .. .
J. Colomé, E. Jw1yent,
ments el públic s'inclina pels ll1bres
°n¡' Familia Font .. . ... .. .
5'mesa per tant a la. ellei andorrana». d'un cm pr it debllcmqciuan a
E. Font. J. Torrentò, E.
politics que tracten temes d'actuali1
6
1'.
.................
Antollno
'
gud
tons,millo
ga
od
Ara. bé, resulta que en aquell pnís de pessetes eén
COrnellana, A. Piu, A.
· t ... ... ... ... .. · ...
tat.
ons e Amigue
'" n1 ha Wl8. mica
I•u ea1.. . no h! h a Del• nomoo
2't ms e cen
Mollet, E. Valls, M. Por·
DespréS s'interessa extraordinàrla.2'..
...................
Ma_'ó
rrespo..
.da
1
{~~esc¡.
fra~cs
ha
que cco...c:tums». Tampoc no h1
ta, M. Nebot, A. Cabot. ..
t9'1Q
ment per la. biografia.
1'to- ruq·u 1 .. . ... ... ... ... . .. •..
• er resta! C:W a ert
Tribunals Quan es promou una qüesI precisament aquestes obres són
esperar ~ ol Corbella ................ ..
d~l d
1'tió entre els habitants de les Valls, nent a
les que volem donar. Per a això, per
1'- EL GRUP D'AMICS DE
rtar Ciurana ................. .
t 081' gbove~,
ha. d'ésser substanciada davant del ritm.cions
a fer conèixer al nostre públi~ ~
2'Vili as ... ............ ... .. .
«Tribunal d'Andorra», instnllat a Per· es té en ~~t; béo jec e a pol'
CADA SETMANA:
per
prillcipa.ls biografies que s'han es2'~ que au- Bassols ... ... ... ... ... .. .
plnyà 1 compost del senyor President a t;.cnne. es ..-~e
................. .
Gabriel
crit i es produeiXen en altres llen1' n:era ~wcedida. bans ue Familia Fonoll Segui (deuTribunal Clvtl de Perpinyà.. Ve· tonNtzacló
Eduardo Ortega y Gasset del
gües ha estat fundada Editorial AAndrés ...... "' ..... ....
1're setmanal) ........... .
q
J)OSSl e que 8
» 0 se
França a Andorra, Presidmt
de
guer
2'Feo ...... ..... ... ......... .
tena. Tot esperant que els nostres
1'del Consell de la Prefectura. dels aquesta la.bo!iosisslm~ FHASA _ d.o- Matrimoni J. c. 1M. F ... .
3'PalatlnC'l .... .... . ... ... . ..
e3Criptors un d.ta es decidiran a bio1'Pirineus Orientals, dos jutges i un nés n.ques~ c-d.Stig a 1estalvi pu~llc, Un r u de don e s, d&
.
..............
.
Borràs S...
grafiar les nostres personalitats, que
1'demanar-h que posés una mica. d or.!SUplent
7'..
.
............
Queralt
prou n'hi ha que tenen un interès
1'»QuaD es tracta d'un petit lltigJ, la dre en .els seus assumptes 1, sobretot, Domènec COmas Victai :::
2'..
.............
......
R.oig
A.
S.
veritable
1'cpsa no és dificultosa Però s1 es exigir-li que fos una
universal.
..
...................
Planas
tres
de
(quota
COU
del
Un
Fixeu-vos que de les set obres, que
de
oc.
J
.
el
.a~b
que
'P:'Znnetre-U
no
i,
h1
qual
la
e'u
societat
1'd'una
t 00 tracta
setmanes)... ... .. .......
3'- Tejcro ........ ...... ..... ..
ha compromesos centenars de milions les acc1ons de vot mul tiple, &gw el
L'altre dia, aquell marreque
1'hem publicat fins ara n'hl h~ quatre
Maria Blanch de Duran ...
0'50 Calntayud ................. .
fer una entremaliadura molt grossa, aquesta situació especial no del-ca dé feu de polit1cs-electro-financers?
que són biografies: tffialrunin», lE1'0'50 A. E . .................. .. .
»No ignorem que Andorra. és en· J . D. :" ................ ..
tan grossa, que e! seu parc -cosa tenir els seus inconvenients.
duard VII i la. seva època», «Ferrer
1'0'50
cara Wl pats una mica rústic, però Antòma Duran ... ....... ..
• • •
que no ja 1nai- es decid! a clavarE. Llob<>t ................. .
1 Guàrdia» 1 «La Reina Victòria».
1'.
...........
Duran
Lourdes
d'«hones-0'50
mica.
una
que
ens sembla
li algunes surres, no molt forte s,
Vicenç J ....... ., ......... .
1'-Quln sector de la oocletat cataHU·
LA
diari
del
obrer
Un
cau~
ll
no
veritablement
civica))
tedat
~La FRASA no és tiDlcament una
Massanfl. ................. .
lana llegeix més llibres en la. nostra
1'...
...
.
.
.
MANITAT
perjudici.»
cap
sarta
instaHacló
la
a
dedicada
empresa
1'però.
A. Lòpe'< ................ ..
1'1
llengua? Creieu en l'eficàcia de les
Alxò és el que deia d'Andorra lla Carme Solé 1 Capell...
Es propietària de
d'aigua.
salt
d'un
a?tatorne
bon
el
feia,.
ho
Mentre
5'.
...............
..
..
Salut
1'edicions populars?
Per Catalunya ....... ..
3'- L. F ... .................. .
la. ma.jot· part de les riqueses d'AD- FHASA «L'Ecbo de la Finance».
va dient:
1'-si, rodonament, no desooneia
.
..
"'
............
"
x.
x.
!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
lectors
1'dels
part
xem que la major
-Ai, fill meu, ho sento en l'àni- 1I~!!!!'!!!!"!!""!!"'!!!!!!!!!!!!!'!!!'!~!!!!!'!!!!!!'!~!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!'!!!!!
ma...
Artau J ................. ..
1'de català. es troben en les classes
-1 jo al cos -féu el nano. somt.
1'obrera 1 mitjana. Per això d'ara. enaltra de Blasco Ibàñez, volent ager- L. Borràs .............. ... .
Important acte patriòtic
Salvador M...............•
1'davant les nostres biografies sortí- El senyor Joaquim Verdaguer I Bo.. que;ant.
manar catalunya 1 València, unint Flinch
................... ..
1'ran en dues edic1on3 simultànies.
republicans,
1
patriotes
grans
dos
Una. en tela 1 mustiada. 1 una altra., lllch, que va fundar, fa cent any'!,
Sangelli~ ................ ..
1'professaren
es
estimació
tanta
que
Maduren ................. .
Quan funcionava ez Parlament
1'presentada més modestament, però 1a llibrerla de la Rambla que porta
han
ens
morts,
ja
.
ura,
.......
que
~
1
vida,
en
............
Miquel
1'digna 1 a un preu tan econòmio com el seu nom. Saludem amb emoc:ló 1 català, els periodistes tenien esta.
.................
Silveira
1'de conduir a la victòria.»
blert una mena de torn. Mentre e.ls
la seva. düusió permeti. Crec que el
Pola ... ... ............. ..
1'lector català serà l'únic d'Europa. respecte aquesta tradició cultural, uns s'airejaven pels passadissos, un
.
....................
Solé
.
I
1'c;.ue per un preu ben modest podrà vinculada a una familia, tot un S&- 0 dos estaven. al &aló i a&sabentaven
1'«Res no lliga tant els homes com C. Cartió .. ............... .
adquirir aquestes obres, l'extensió de gle. sempre admirarem més la con- els altres, acabat, del que hi esde.
les quals le3 !a. tan costoses.
l'idioma, puix que en tenim una proTal com estava. anunciat. cAtunció I paraules d'agraúnent pel popular ho- va en l'actuació de la companyia v~ SANT ADRIA DE BE1 tinultat dels Verdaguer, que no pas I v~~· dta el perlodtsta D . S., va sor.
-Projectes?
b els altres i va deixar-se les Valencianista d'Esquerra» ereri ~1 menatge que es tributava als seus lenciana, la qual no té vida en altres
-Projectes? El public ens rep tan ¡la dels Rotschlld, els Barbons o els 1t·
SOS (18 vegada):
passat diumenge un vermut d'honor companys, tot prcmetent que la se- terres, l si únicament a València 1
.
l T, am
K
bé que sembla oom s1 ens esperés.
0'50
quartillei. Entretant, algu., ht va a Pepe Alba 1 la. seva companyia va. propera obra seria estrenada a. Catalunya., perquè es complementen Enric Abril . .. . . . . .. . .... .
rupp
Per això zeguirem amb les blograVirgili ... ... ... .. .
1'escriure en broma t~~ de cose~ ~~- valenciana, amb motiu de la brillant Barcelona. Enmig de sorolloses ava- en ésser filles d'una mateixa cultu- Josep
.
..
.
..
.
..
...
Jofre...
Josep
0'50
coll.erents. manicomla s. Més a ~ temporada assolida. enguany al teara, d'una mateixa civilització, d'una Marti Jofrc .............. .
0'50
D. S., va entra r t aense adonar·'"'"· 1tre Espanyol.
mateixa Wstòrio. Molt n'espera la. Miquel Solé .. . . . . .. . . .. •..
0'50
Assist.iren a l'esmentat acte d'boclogué la nota de la sessió t la tra~
1'Pàtria del vostre meditat i savi eq. Eugeni Jofre .............. .
ts
tr
és d
meté a la Impremta.
l
1'torç. Catalunya. i València per la Joan Mateu 1 muller .. .
e qlsua e-een comeuVenaemà el 3eu dtart tnserta punt menatge m
M E T O E E S P E e 1 A L1s T A
1'reconquesta. ferma d'una nova vida Jaume Vives ... ... .. .
'U dt sals, entre els qua recordem el con'.t-.ü.
Accessoris per ..1 au tos a millors
0
..
.
.
.
.
Abril...
Prancc~c
1'u • seller regidor del darrer Ajuntament
per punt, les mter¡ero~~~•
UR INAR I E S
P EL L en la. marxa vertiginosa dels temps Joan Noguer 1 muller
Vlllteu
praut que ntngU.
1'de~. I dr!len que un d,putat de za. po1n.1lar de Barcelona, Vicenç Bemapresents i mirant l'esdevenidor. Els Josep Borràs L. . . . . ..
1'¡des, el comediògraf valencià Felip
Lliga ooha agredtr D. S.
D EFECTES S EXUALS
valencians treballen com un sol ho- G. B. M ............... .
1'Melià, els senyors lJardent, Ferrer,
•••
me, per tal que torni a nosaltres l'an- Joan Damià ........... .
RA MSL A DE CA N ALET ES, 11, 1.er
0'50
Diputació, 139 • T. 36364
Fuertes, senyoreta Bargalló, Espartiga. grandesa espiritualitzada per Dolors Cahisa .. . .. ... .
dl 17 a 1 ' de 4 1 1
0'50
A la presentació d 'aquest anununa personalitat tenna, filla d'un caEn un centre ojicfal de Madrid, za, d'Acció Obrera Universitària, Joan
~~ es farà un 10 1\\ de descompte
ràcter artístic, ple d'harmonia, d'en- SANT ADRlA DE BllLle giU L A HU M A NIT A T tntlmament lligat amb zes BeUes Maria Soler, VIla 1 els nostres comteresa. 1 de vohmtat., capaç d 'arribar
SOS {19 vegada) :
Arts, entraren dos diputat& rurals, panys de redacCJó J osep Matin. ~
~~~~ excellents
':;;;;;:;:;;:;:;;:;;;;:;:;;;;~~~;!!!;~~~~~
al major sacrifici per tal que els
persone.s però pefxos en cès 1 Llufs Soler.
t!
Matamoros ..... .
Mlqcel
1'seus fills destaquhl en toles les ac,..
Oferll'homenstge ~mb sentidC'! pa..
J
matèria. de pintur~.
1'tl vi tats de la vida. En mancar la Josep Virgil i.. ........ ..
En entre.; va sobtar-los oir ;&n rautes el president d Actuació ValenAbril ........... .
o·so·
personalitat, ha dismlnuït també l'es- Enric
terrabastall de veus que C01M1l.tatien clanlsta d'Esquerra.. senyor J. Vila.
PaquLa Poch .. . .. . .. .
0'23
( cnla ascendent, comparada a. l'anU.. Robert Borràs .. . ... .. .
qu.ei.l!om. molt gro:~... Assabentats, Fontseré, el qual, després del 6CU
0'23
irradiava.
racial
geni
el
quan
g-..Utat,
.saberen que aqueU ent!Ufasme es ~reu parlament, llegí les adhesions a.
.
...........
SolC
Miquel
1
0'50
..
.
.
..
.
..
.
..
Oller
Josep
Or·
Martl
afel
R
¡ llum prò~ia, a la ~esta del ~1ón.1
de ·a al de~briment d'un Fra A.n- 1 acte de~ senyors
0'50
Joan Mateu 1 muller .. .
1berà, Enric Maymó Duarte, Rudolt
1'Josep Jafre ........... .
0'50
ge~~Sesenta mil duros! ... ¡Buen re- Pin~rt. Agust1 Collado, Lluís Cap1
..
..........
Jofrc
Martí
50
0
«El nostre teatre ha de tenir lloc
devua. 1 Manuel Valldeperes, entre
al 1 Pa.sen Vdes y lo veràu.
El notable actor PEP ALB A
1
Mateu Viura 1 muller
1'dels
renaixença
Ja
en
preeminent
altres.
una
a
torans
dos
els
entrar
g F~~en
Joan Noguera. 1 muller
1'En remarcar el senyor Vila que Pe- clons 1 fervorosos visques, finalitzà nostres Ideals d'amor i fraternitat, Francesc Abril... ... . ..
gran s!Ila, on ht h.avia diverses pfn·
1'queden
on
fidel
l'espill
és
que
puix
acte.
simpàtic
1
Important
tan
tures entre elles un enorme quadre pe Alba cada diumenge anava amb
Ra mono. Cullell . . . . ..
0'25
vida
1
ambient
costums,
els
renectits
dAtRlCLONA, VIa Laietana
MAUkUU : Pas.seli a .. 10 ti'Ml.t!IJI).;..I~ •t
Una bella nota de color donà ·.m
Dolors Cahisa .. . ...
0'50
seva companyia e. dipositar flors
de m'nt metres quadrats.
CANARIE.S
CAOIZ
UNIA RAPIDA DE GRAN LUXE 8A(ICELONA
ens
que
generacions
les
de
pròpia
Joan Damià. ..... ... .
0'50
-Deu ~sser aquest ---es digueren. a la tomba. del qta fou primer Presi- nombrós estol de gentils senyoretes,
Sur\10~ .set.wanllli! e.Ja otSRabl.d 11. tu 11 Etectunrao eu .,¡tfVeJ Iee motonaw
l'oblit
a
passarien
que
1
precedireu.
cCIUOAD Ot SE V It~LA• t •Y I LLA OE MAORID ll
I es disposaven a contemplar-lo t dent de la Generalitat de Catalu· les quals, sempre compassives, l rePALMA OIE MALLORC~ trobar-lo bé. Però gairebé t.'Oren cau- nya, el nostre plorat Francesc Macià., cordant els desvalguts, feren UD.\ pro- a no ésser pels escriptors valencial. ltUA RAPI'-IA DE GRAH L U XE 811RCELONA
Borudee cada dia UJev\ll. elE 111uweu¡res¡ oe darcelnua • Palala a tes
Suma 1 sepeLI
158.359'30
re en ba3c4 en veure que d que va. tots els co~currents, dempeus, ser- fitosa recapta a profit de les famJ- nistes que, superant l'ambient media:ll oureao, peJ te.& wut.vuaub
titzat en què Viu el nostre poble pel
•l:IUOAIJ Ut BARCELONA• 1 •CIUDAD Ot t'ALMA1
lia 300.000 pessetes i movia aqueU varen un mmut de silenci, 1 acabat lies necessitades de la barriada.
menyspreu que molts tenen de la
ll.R YE i b REGULARS ENtRE tAR RAOONA VALEHCIA ALACAN I I PALMJ.
enrenou era un Crist~ petit~ petit... aquest, es donaren entusiàstics vUJ..
EI VI SS A
MAO t BARCELONA
OE MA LLORCA BARCELONA
EL PARLAMENT DEL SE• nostra parla, afronten heroicament la
ques a. Macià. Blasco Ibà.i'iez, Catalu•
W.lHA OUM.hl<t;tAL AMl:.i ~4-l..Eb A !Olb E:.Ld PUtU'b UE l.A M.t¡U¡..
situació, 1 aboquen a les quartilles,
HYOR FUERTES
::lor\.lOa& QUlD.t.enWa Cie tbr·
'rD:Ut.A.NlA Nc...;lUJ U A.fiHtUA 1 OANAlUI!!S
nya i València.
de fonna magistral. tot l'arom'l saOetuua ell Q1JvU8 UNIA OOM&CClAl I:H.l.1:5AO OAUIZ CANAR1!!08 AME
Fuertes,
senyor
el
seguidament,
altranscriure
interessant
Creiem
EScAU A ft..."l~ &LS PURf::3 UEl. NUHU U &:iPA!'II'rA - t:IOrU(!et QU.l.Omembre de l'entitat organltzadoru de gun dels fragments del patriòtic 1 turat de dolces essències, aspirades
zeuats ae tutoao e1e QI}OUS U.Nl.A Wl.PWA tlEU UU\H. li:Nl'lUil ESPANYA
~
1 1'1Sluti1UtuS U8 lA UUI.NEA E::it'AN'I'OLA ttolllil\ANUU POOJ
racte, Uegi unes ben escrites quarti- emotiu parlament que iéu el senyor pels elegits, dels tocats per Ja varetlaea et cua 1·¡ oe cada wee amo c:6C81el! a V8lf!ucuL (.,a{JI-z L.u PaJmae. san u
PROVEU EL NOU
saturades de nobles deslgs en Fuertes en l'acte d'hcmenatge a la la màgica, dels fills espirituals de
lles
Cru.z de l'eoente 1 Freet.nwo ~DP.a laaoel de foe.rna.ndo Poo. Bat&, K.o¡o 1
Ausiàs-Marc, Fepro de Ja re!nvlndleacló d> Ja ~ Companyia valenciana que actua a. JnJme Roig,
to tJ ~lllt.l.l pela f&.U:elle
nalitat nacional del Pals Valencià I l'Espanyol. Heu-vos act alguns d'ells: brer, Queralt, Esealante, Llombart, Pa dé Gluten « P E R F ECTE>>
•CIUOAO DE: CA O IZ• I ILEGA.L ..-h
M EL I L ~
ORAN
ALACANT
LlN I A R EUU L AH ENl RE 8ARt;f: L 0N A
a Catalunya.
d'amor
«Catalunya és agraïda 1 no oblida- lJorente, Iglésies, Rossinyol, Guime- EL MilS AGRADABLE DE TOTS
CEUTA t YI CE· VER SA
'fiLLA ALHIJC E MAS
l!epe Alba. en nom propi 1 de la rà !lcilment la vostra. estimació per rà, Pttarra, i tants altres, que, essent
&lt.IOes ae üarcew na r.:a.oa dJumenae. a tes ti oortw. d Al~n' ela ou1uoa:
JlLS FINS ARA CONEGUTS
d'Oran 111 dllnarLe: d CJr au cap a Alacant. et. CUm&rL.I • d Al&Ca.Dt cap B
seva companyia. remcrclà, amb emo- les inquietuds espirituals que senten genis, no renegaren en cap ocasió - - DEM ANEU M OSTRES - ~caloOL el8 (1Jmecre!l
ESTOMAO l lNTESTlNS
cionades para\lles, l'homenatge, 1 re- els seus !ilis. Té ben present l'a~' de la seva llengua; abans haurien PA I PRODU CTES DE G LUTEN
DIA.BETIS • ALBUMlNU·
marcà, alhora, la gran quantitat de d'inaugucacló de Ja passada tempo. arribat al sacrifici més heroic que
RIA - LNFANCIA · ErrC.
pú.blic català que amb llur assistèn- rada, quan anàreu a visitar la tom- trair el que era la seva pròpia viGLUTINERIA
cia al teatre Espanyol presta un de- ba. d'En Francesc Macià, a deposi- da. Podeu assegurar que el qul ta.
CARRER LLURIA, 62
la
e.
que.
l
flors,
de
ramell
un
tar-hi
cidit &jut a l'actual temperada de
mofa. 1 escaml de la seva par la és
olt, tinguéreu el delieat gest dbouo- capaç de tores les baixeses, de totes
PROSTAT A
VENERI
PELL ttANU
comèdies valencianes.
Carrer Nou Oe lli Rambla, ta
<entre Consell do Cent 1 An&6J
A requeriments de la CODeurrènela, rar el teatre oollocant al seu escena· les hipocresies, 1 fins 1 tot de vendre ~OAQU I M COSTA, '21, I DJPOSITS
Dlroolort Or. RIU P'ora OIATERIIIA
t MPOTENCtA
MATR I U
SALI\lEKO~ z:IZ
Felip Melià pronuncià, també, unes ri una gran figura de Macià t una lo. seva pàlrttu
T ELEFDH, 13973
IIIANSO, 7Z < davan~ del lolercatJ
Consulta t1 • 1. t'Sl a 1. P 11 • 1
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•

Augmenta la tensió a ·Europa amb l'acord de l'aplicació de sanc1ons

Les paraules d amistat no troben eco a Itàlia, diu Mussolini
1

L

•

A Itàlia la campanya xenòfoba •pren grans proporcions

L'aviació ita li a na mata trenta dones

L'alt comanda ment italià posa de
relleu que aquesta operació fou realitzada amb precisió matemàtica, ja que
les tropes i talianes entraren a Hauzien a 1'ho1·a fixada. Dues bores després arribaren al poblat les columnes
d'intendència que conduïen tota me·
na de provisions.

I

quinze infants a Gorahai
======================~~

r.r

,-o~

VI NT PERIODISTES AL menys que quaranta mU tones
a ugmentar la força aèria, car
op1na que mentre aquesta. no tingues
FRONT
terme mig, passen diàriament pel
la potencialitat que te la italiana seu.
Addls Abeba, 4 . - L'activitat es nel de Sant Gotard. Per al tra
ria inútil i ocasionaria moltes d~pe extraordinària entre els periodistes ts necessiten 45 trens diaris d~:rt
ses.
que h a n decidit marxar cap al front ~deries ea cada una. d'ambdues ~ri.
per tal d'informar millor als cente- r~cc10ns. l!:n un sol diu. s'han com •
A l\IUSSA ALI CONTINUEN nars de periòdics de tretze pa1sos que tat la gran xifra de 2.000 vagons J>.
en
LES DESFETES l 'l'ALIAN- ells rellresenten. La marxa dels pe- total.
L'Administració de F errocarrils
NES
riodisteli mereix ésser ressenyada pel
UN COMPLOT CONTRA EL
Addis Abeba, 4. - El Govern anun· que constituiran una imponent expe- l'Estat ha t ramès a l'estació de
NEGUS?
cia que les tribus uassaimara11 con- dició integrada per camioDJi-habita- roviària de Goeschenen totes lesf1r.
Roma 4. - Els diaris italians pu- tinuen castigant les tropes italia nes ció, automòbils de turisme, camions CC'motrius disponibles per tal de o.
bliquen la notícia que en el propi prop d~ Mussa Ali i que els ocasio· plens de càrrega i fins estacions de der fer front a l'enorme tràfic P~
t racta, especialment, de t ransports
El senyor Hawariate va acabar i del Ras Nassíbu ban rebut ordre palau imp:rial del Negus, s'ha desco- 11en gra ns pèrdues i els obliguen a ràdio.
ETIOPIQUES
NOT ICIES
J:.s pot assegurar que quan els pe- de carbó i de ferro, a1x1 com al
dient que Abissmia bauria de trobar- d'abandonar l\takallé i n arrar, res- bert un complot per a as&assinar-lo. endinsar-se a l desert on a cilma es riodistes
nes
altres matèries.
gu.
DEL FRONT
hagin arribat al front, la
pectivame ut, puix que la tactica dels
mortal.
Adls Abeba, 4. - En els cercles ofi- se eternament agraïda a tols els po- abissinis
premsa
mundial
rebra
iaúormaciow.
consisteix
a
allunyar
e
ls
it~
ELS
CONDEMNATS
ALLIEis
avions
ita
lians
volen
constantcials s'ha. sabut que les tropes itaha· bles de la terra. uon tes simpatils vers llaus de llurs bases l atacar despres
BERATS VAN A LA GUER- ment sobre 1\lussa Ali a la recerC'a clares ; concretes de primera ma.
n es han arrabat al sector Noroest, a la nostra causa. es tl oben c u acla¡1a· a fons en les r(gions més accidental\1ES DE NOU l\UL CA·
RA
de les tribus hostils. El Govern proradora majoria entre tots els pobles, des del Godjam.
la petita població d'Alguera.
l\llONS AL .UWNT NORU
Addis Abeba, 4. - Ha tingut lloo testa contra les informac 10w. dc corRoma, 4. - Per tot I tàlia lr
A la reg~ó de I ..umini s'efectu~n a- àdhuc en aquells països els Governs
Asmara,
4. - Per a donar una idea len ordres per tal que Itàlia e cuEls habita nts sotmesos ha n estat una nova i original desfilada de sol· ~sponsals italians a Adigrat, que
carnissats combats entre les trope¡, dels quals no han sabut interprt tar armats pels italians i esperen que se- dats que es disposen per a marxar diuen que les
de
l'activitat
que
els
italians desen- pon~lll umb les seves sancions
tropes a vancen pac1n.
It alianes, procedents de la rqió rle ei sentiment de les graus masses de ran veritables pa rtidaris t.eus.
cap al front de combat. Ui ha n pns eament. El Govern m anifesta que tes rotllen a l front Nord, resu.lta inte- sanc10ns de Ginebra.». Augmenta es
població que condt>mnen unànime.
DanakU i les forces abissinies.
ressant
remarcar
que
tenen en ser- tot el pafs la campanya cont
L'aviació
realitza
reconeixemE'llts
part
nombrosos
a
soldats,
que
aquí se'n (Smenl_a des tropes empren bomoos 1
Al front meridional només s'asse- ment l'ag¡·essiò no provocada de Ja del terreny i les tropes avancen amb d.iuen «chiftaS>> o <dladres». Són els pr~cediments terroristes contra els vei 9.350 camions automobils i que az:ticles estrangers 1 s'asseny~ el3
qual
sc:!ns
ba
fet
víctimes.»
nyalen vols de rfconeixemcnt dels a•
posseeJ.Aen magatzaments d'essència, P,ubhc qums són els prOductes ni
seguretat, una vega~A.'\ la zona ba que- condemnats que fOl·en amnistiats ui- paJSaus.
vions italians.
LES PROPIETATS DE RAS lul)rúicants i material de recanvi, qu" s unporten per tal que s'abstinquel
COJ'IIENÇA L'ATAC A 1\lA· dat sotmesa. La p1·ogressio es reaht- ti.mamen.t per tal que cooperessm
8'11
za. lentamt•nt i d'aquesta manera es en !a Uwta per la indtpe~dèn~ia. Els
GUGSA SON REPARTJDI<:S és suficient per a les necessitats de d'adquinr-los.
KALLE
HAII..E SELASSIE CELEBRA
<<La TribllD.8J> publica una llista d
dotze mesos. A més reben constaucreu polier contrarestar la tactlca «chiftas»..s~mblaven posse~ts d un arAL POBLE
L'ANIVERSARI DE LA COAsmara, 4. - Es comu1úca oficiosa- etiòpica.
dor p~tnotlc extraordinari.
Addis Abeba, 4. _ El Negus ba fet m ent nous auituallaments procedents les mercaderies britàniques des de8
RONACIO
m ent que e n el dia d'ahir, a la matiteix!~ fins betum per al caÍçat.
Irucaaven la desfilada els negres donació al poble de totes les pro lc- d'Ità lia.
1
Addls Abe-ba, 4. - Ahir, diumenge, nada, va començar l'at ac general con«L Azione Coloniale» escriu - «lt
OFENSIVA COl\ffiiNADA uchankallas» que cobrien ~Is seus tats del traïdor Ras Gugo;a. La c~a.
A t\smara es considera, cada vegada
aniversari de la coronació que va e- tra la ciutat ehop de Ma!i.allé.
AL NORD 1 AL SUD
caps amb una mena de bomes pun-1 que era propi<2tat de la filla del Ne- menys probable que s'arribi a u u llans, no compreu prOductes fran~
fectuar-se fa cine any~. l'emperador
Iniciareu l'acció diverses esqua·
sos.
Els nostre «chlantill ós millor
Front d'Eritrea, 4. - A la Caserna xagudes. Els seguien els •dladr(!i» que gus que va casar-se en ¡1rimcres u~ arranjament a Europa, i hom creu
Haile Selassie I donà una recepcio dretes d'avions de rtt:oncixement i General ita liana es declara que l'o- acompanyaven .llur marxa amb "!ID ces amb el
que les tro!Jes ita lianes rebran ordres que el xampany».
Ras
Gugsa,
passa
al
patride gala a bonor del cos diplomàtic, bombardeig. Els primers cercaven les tensiva desenrotllada per Ics tropes soroll escar_a.dalos de timbals majus- moni de l'Emperador.
Les poques paraules estrange
per a prosseguir el seu avanç fins
davant del qual, en un discurs, va concentracions enemigues i els apa- del fr~nt nord ha. (Stat ajudada per culs. Despres venien ,a ltres massts de
que restaven en el lèxic italià ;g~
el fL
Entre
els
objllctes
donats
cal
es'
llir, entre a ltres coses:
rells de bombardeig llançaven sobre l'ofensiva que duen a terme, al comb~ten~, Ja }!resencia dels quals l!le~tar dos automòbils, el ric mobiQUEVIURES I MATERIAL eliminades.
uAmb l'aj ut de Déu, en qui posem aquesks concentracions explosius i el
Roma, 4 . - A tot Itàlia es porta
QUE NECESSITA DIARIAsud, les t ropes al coma nuament va cradar I atencao del~ estrangers que liar1 de la casa, nombroses armes
tota la nost ra conliança, esperem que foc gra neja t de les me1 • .u.a"'ores. front
:1\IENT L'EXERCIT ITALIA a ~av una colossal campanya per al
del general Gra zziani. Dt- totes
1contemplaven la desfilada, puax _que modernes, trofeus, etc., etc.
bo1cot d~ les nacions que han rotat
Abissínia sortirà d'aquesta guerra Després dels aeroplans, entrareu en neres no es faciliten detalls de maAsmara, 4. - Segons detalls faci- les
can tots ells portaven una lndumentaria
sancaons contra I tàlia. Tots ela
sense desbonor.
acció els tancs. en nombre molt cres- mena sobre les operacions al froñt tot.al o pa~cial d(•ls italians. Alguns
litats
en
el
Quarter
General,
la
fnBO~ffiARDEIG A GORAHAI
anglesos residents a Itàlia es troben
Aprofitem aquesta avinentesa per cut, i les tropes indigems al servei meridionaL
tendència
subministra
dwen el p1t constellat de condecora•
diàriament
Addis Abeba, 4. - Dues esquadrea expressar als vost res sobirans 1 caps d'Itàlia.
cions italianes. 1\tés t ard, hom digué tes de bombardeig italianes han llan- 200.000 pans, 125.000 quilograms de a disgust a aquest país 1 han marxat
ja o preparen llur viatge. També el3
d'Estat els nostres desigs de feliciA Asmara t'S deia per refe rències
que aq_uests soldats eren antics com- çat gran quantitat de bombes sobre farina i 400 quintars de carn frigo- nordamer1cans
que a causa de la
oficioses que s'esperava molt poca reARA RESULTA QUE ELS batents o fills dels soldats que dertat 1 prosperitat.n
rífica. En aquests transports s'utilit- identitat de l'idioma són confosos
G~rahal.
Se
n'han
pogut
comptar
sistència per part dels bissinis. De toITALIANS TAMPOC NO rotan"'I els italians el 18!16.
zen 5.000 camions i altres vehicles amb freqüència amb aquells es diSm
es
de
Z50
que
han
ocasionat
la
mort
NO S'HA POSAT PREU AL tes maner~. per tal dc prevenir sorHAVIEN PRES DOLO
Cloïa la parada mimar el contin•
i 50.000 animals de càrrega posen a marxar com més aviat mlpreses, el glneral De Bono ha pres toRoma, 4. - El comunicat número gent de forces de Policia d'Addls A· ~e .30 _dones i 15 inlants. Aquesta oo- irodats
CAP DEL R'\S GUGSt\
tracció.
llor.
t~caa es procedent dcl front sud 1 no
Addls Abeba, 4. - El nou governa.• ta meua de precaucions i ha prote- 36, facilitat ahir diu:
beba, uniformades i instruïdes " l'eu- té confirmació oficial.
Tambe es comunica que fins la
Segueixen jugant a futbol perquè
«El general De Bono comunica: ropea. Aquestes forces marcaven el
dor del Tigré, nomenat pel Negus, git convenientment els costa ts de les
data han esta' transportats a les els _feixistes r eivindicaren ja per a
AquC'St mati, a les sis, les nostres tro.. pa, controlat per un xiulet.
ba nerat categòricament que s uagi tropes que avancen.
línies
dt
combat
10.000
tones
de
muI~ha 1 més concretament per a Fio.
LA 1\IALARIA ATACA ALS
Amb l'avantguarda italiana hi van pes han reemprès l'acció ofensiva en
posat preu al cap del Ras G u¡rsa, traï
nicions i que s'ha emprat per això rencia 1a Invenció d'aquest joc al
DOS EXERCITS
forts nuclis d'artilleria que, conjun- iot el front.
dor a Etiopia, i ha. afegit:
3.000
camions.
ELS DANAKILS DESPU•
qual anomenen «Calcio», però, en
Addis Abeba, 4. - Segons notícies,
Les nost res columnes avancen cap
uNo h(m posat preu al seu cap, 1 tament amb l'aviació, replicaran les
ELS ITALIANS ENVIEN A canvi, en molts sectors de l'aristocràLLATS ATAQUEN DE NIT que
e-ncara no s'han confirma t la
a àliaD!>lo 1 Makaltlé. Aif sector de la So•
no dubtem que els italians afusella- posqibles resistències etiòpiques.
GUGSA
AL
FRONT
ELS
CAMPAMENTS
cia
s'ha deixat de jugar al «bridge»
m
, 1es nos res orces mantenen
malària està ocasionant enorme; esrien tot seguit qualsevol dels seus
Asmara, 4. - Les a utoritats italia- per ésser anglès, l la bona societat.
Londres, 41. - A la British United tra
1\IAKALLE
NO
HA
J:STAT
l
l'accíó
a
l'Ogaden.
Els
vols
de
recolls
a
la
r~gió
de
l
front
de
l'Oga.den
caps que es passés a l n ostre co.>tat.n
PRES ENCARA
neiexement de la nostra aviació són Press li comuniquen des d'Addls Abc• i _aq!lesta ~arcurnstància obliga als e· nes, freturoses de posar a prova la enlloc de consumir te a les tardes reba, que els italians h au tin ~tut b'li- x_erc~ts beHigera uts a cercar zones , ue lleialtat del Ras Gugsa, l'ban tramès peteix el cafè del m1gdia. Molts an
a tot aaTeu molt actius.»
TECLE HAWARIATE DONA
1
al front de combat amb 1.600 homes glesos no comprenen perquè els seus
Roma, 4. - Makallé no ha estat
xes considerables per l'activitat dP.s- s1gum
menys inbospitalàri(s i mes sa- de la seva tribu I se'ls ha coUocat
LA SEVA FORTUNA AL NE- presa ítDCara per les forces it:tlianes,
amics particulars italians hagin del·
ELS ITALIANS AVANCEN ordenada, però eficaç, dels soldats ludables.
GUS PER A LA DEFENSA segons s'ba dedarat oficialment en
precisament al front de. 1\:lakallé, on xat a patt ll~ r antiga amistat. En
PRECEDITS PELS TANCS del DanakiL Grups de negres dana_Es,
diu
també
que
a
la
r
egió
del
NACIONAL
els
vehicles publics de transport és
hauran
de
lluitar
ami) forces de la
kils, gairebé tota lme-nt despullats, 1 Tigre que hi ha presoners
els ce~cio"--s responsables de Roma.
I A\'TACIO
italians
Addls abella, 4. - Anit, organitzat
llis anformad~rs estrangers han ;~>oD jibuti, 4. - Per noticies dignes armats amb llances i rifles, realitzen que estan a poder del Ras Seyum pròpia regió a la qual traïcionaren. corrent dir en alta veu coses desaper les altes autoritats etiopiqu~. va g;l;'t saber que 1 a lt comandal_Dent tta. de t ot crèdit, rebudes ari, hom sap atacs f~rt~ims contra els campaEs recone~ que la missió del Ras gradables per a Anglaterra.
A. Roma es nega. l'utilització dels
celtbrar-se un banquet en bomenat· I~ h~ ordenat que avu~ d1a 4, en·¡ q ..:: .e;,. tropes ita!ünes que ocupa- ments Italians de tres a cinc de la seran tt·amesos a Addis Abeba.
Gugsa el> troba plena de perills per~~ Govern ha ba requisat 50 c.'\- què els etíops han ofert 50.000 talers t~xlS als ciutadans britànics. De les
re de l'ex-delegat d'Etiopia a la So- tt m l."S tropes a ~kallc c<¡ler .tal de ven el f ront de la Somali¡: avancen matinada i fugen tot seguit al desert.
maons
automóbils
per
a
l
trasllat
d'ollibreries
han desaparegut gaireb6
cietat de Nacions, senyor Tecle Ha- commf,mOrl;lr .glor•os~ment l',aruvers.'t- tn direcció el Nord de Gc'rahai, se- En tot el dia els avions Italians no
pel seu cap.
brers, que es ded!earan a reparar Ja
wariate. Aquest, que estava molt e- ri d o 1 a r~Ist1~i i!a lia, que s escau en · gmnt el curs del riu Fafan.
No bi ba cap dubte que sl els habi- en absolut els llibres anglesos qu~.
cessen de cercar el parany d'aquests carretera
de Dess1e, per on haura de
entre els estrangers es trobaven fins
mocionat, va pronunciar un discurs la da ta d avw.>>
L'acció de les tropes de terra, en salvatges, i mal no ba n aconseguit p~ss~r .d'ací a , uns dies l'Emperador tants de Ma kallé identifiquen Gugsa ara en abrumadora. majoria.
ple de sug¡estions per a assegurar la
descobrir-los. A voltes s'anuncia pels d_Abassanla a I objecte de passar re- i els seus homes, la sort d'aquests sera
.
rn
quals
formen
ua
crescut
numhre
El tabac anglès i el «whiskyll ha
d_efensa de la independència d'Abls·
LES TROPES ETlOPIQUES de tancs, són secundac!t>s des de italians que els seus avions han bom- VISta a Ics forces combatents 1 pos.'\r- poc envejable, així com la de les se- estat rebutjat pels Italians.
smla.
ves dones i infants. que els acompaO:N SON:
1 l'ah·e "!et· diver~es esquadretes d'a.. bardejat i metrallat els danakils ¡lre- se al front del seu exèrcit.
A aqu~sta campanya partlcular·
Va dir, entre altres coses:
nyen en la lluita.
Asmara, 4. -Ht ha molta incertesa ,-ions e,~ quals avancen en la seva cisament en zones en les quals ells
ment britànica s'ha vingut a unir
«Cal que tots els qui tenim alguna sobre
lloc on puguin trobar· se Ics acció i han bombardejat amb resul· tornen a ésser al cap de ¡Joques hodes del dissabte una campanya generlqu<sa la murem de seguida per tal tropes elabissínies,
·•
que ba n desaparc· tat dubtós les concentracions de tro- res.
r
ral xenofoba que afecta particular·
de proporcionar els millors mitjans gut de la regió de iUakalle
EL QUE DIUEN ELS EUROi que no pes etiòpiques al Sud de Djijiga.
ment França a causa del boicot fepossibles JY.)r a la defensa de la in- es sap cap on h an anat i que,
P EUS QUE TORNEN D'Emeni contra els perfums 1 les moRom sap que els etíops oposen als
dependència de _la nostra pàtria. Jo a.ra, es sabut que no han oposat fins
TIOPIA
des franceses.
re- inv:.sors una gran resistència, encara
Jlluro ara m ateix tot el que tinc a s1stència.
Marsella,
4.Procedent
dll
Dji:Ju.
A Gènova, als magatzems de pro·
que topen ami> el seriós inconvenient
l 'Empe¡·ador perquè bo inverteixi u.1
ductes estrangers s'han coHocat
Not!cles
del
fron~ , fan saber que, de la manca de municions. De t otes ti ha an·iba t a Marsella el vapor
la defensa n acional.u Dites aquestes despres de l'ocupamo de 1\'l~kallé hi maneres, aquestes les rebran d'un francès uAzay te Rid~ au». Amb a•
grans cartells per tal de posar en
p araules, el senyor Tecle Hawariate ba urà un parènte.si que durarà' di- moment a l'altre, procedents del port quest vaixoll ha arribat el comandant
gu~rd~a els estrangers, 1 l'exemphl
es va treure la sc-va cartera i donà verses setmanes a bans d'emprendre de Berbera (Som alla anglesa), on de l'exèrcit belga, Sisterrnan, que ha
és mutat per altres ciutats italianes
un feix de bitllets de Ba.nc al Neo-us una nova ofensiva. Aqu~ta demora es desembarquen importants carre- estat mig any a Addis Abeba com a.
Per la seva part, tota la Premsa
enmlg d'una emoció general. La qu~n tindrà per objecte consolidar la re- gaments.
invita els lectors a substituir els ar·
i';l_:>t~uctor de la guàrdia Imperial etltat murada per Hawarlate ascen- gió fins ara conquerida.
tlcles
estrangers per articles italinas.
taopica:
t. ambla c..anoletes, núm. 3 1x amft à 1 a liers
En el terreny de les rest ricciOns.
deix a uns 5Z.500 francs. Un
ELS ITALIANS OCUPEN
Pregunta t per un informador, ba
s'assenyala que el secreta:'! del Parcop etcetuada la seva aportació el
HAUZIEN
dit:
SEGONS LA PREMSA ITA·
lamem. ha anunciat que les medalles
senyor ~wariate va seguir dient en
Asm:u-a , 4. - Al Quarter General
_«quan vaig sortir de la capital eLIANA, ELS ETJOPS HAN
VOLIA D IMITIR L A V AL'l d'or i plata, l àdhuc les de bronze,
el seu discurs parlant als generals 1
italià comuniquen que minuts abans tiop1ca, hi ha via absoluta tram¡uiki·
ABANDONAT
l\fAKALLE
I
Paris, 4. - Comuruquen de ame- d_estlnades a recompenses als esporautoritats de la política d'Euro}Ja 1
abans de les dotze del matí d'ahir, t at i confiança, ma lgrat que AbissíBARRAR
bra a «L'Oevre» que, segons certs t!Stes i ~ artlst~ seran substituïremarcà la tensió que ha produït al
Roma, 4. - Els diarls recullen el les tropes italia nes ocupareu el llogar- nia es troba voltada peT l'e.xèrc.. t mes
rumors
que corren a Ginebra el se- des per sunples diplomes.
ven continent el conflicte italo-Etíop. rumor que } ( fi tropes del R as Seyum ret d'Hauzien, que es troba situat gran que ha trepitjat el Continent I
LA PR OPOSTA CA NADEN· u.~or Laval tmgué la intenció; abans
a una vintena de miJles a proximada- Negre. La sang freda de la població
U N DI SCURS D E MUSSO·
CA ES ACCEPTADA NO etc marxar de Ginebra, d"anar IloL I NI
~en~ al Sud-oest d'Adua i al Sud ab~ínia em causà veritable sorpreMES
QUE
CONDICI
ONAL·
Vll_
m
ent
a
Paris
i
presentar
la
dimJSRoma,
4. - Avu1 ha tingut lloc
d Adograt .
sa; 1gualment com l'esperit del Ne~ L '"NUHHAü i A A(>UOA I tltlUNWA.
~EN T
s1o al Prestdent de la República pe- a Itàlia la celebració de la signatura
Es ¡Josa de relleu que l'esmentat Ilo.. gus en l'organització amb tranquiHlGinebra, 4. - AVUi s'ha reunit tl rò que, a conseqüència d'alguneS in- de l'armistici. Els ex-combatents han
G U AAIMENl
T01AL
S I F I L I S g~rret es tro!Ja a la co~fluènci_a de ta~ i seguretat de la defensa del S( u
8
.
PE L L. LLAGUES OE LES CAMES diversos catDJns amples 1 ofereiX a- palS, Puc afirmar que del> del punt Sub-com!tè corresponent del de co- tcrvencions, el senyor Lavai ha con- I desfilat per davant de la tomba del
vantatges . estratègiques per a les de vista militar la gu'àrdia Imperial ord~_ac1o, per tai d 'estudtar la pro- sentit marxar a Chateaudun ¡ des- Soldat desconegut.
tropes ltahanes.
del Negus es troba perfectament ins- POSI~Ió del Canadà referent a ta In· cansar uns quants dtes abans d'a- l Mussolini ha pronunciat unes pa·
Tallera 29. enlresol 0 '11 a 1
oe 5 " 11 l' R E U S ECO NOM I C I)
clus1ó del petroli i els seus denvats doptar una decisió definitiva.
raules des de ia balconada del P~
El poblat d'Hauzien fou ocupat sen· truïda i organitzada.»
lazzo Venezla. en el qual referint-Sll
s~ que e~s habitants oposessin resis-I A bord del ma teix vaixell han tor- cnrbó, ferro colat i acer en 1a
lació
de
productes
la
prohibició
dels
ELL
HO
NEGA
a
la data que es commemora, ha d tt
' tencla. .iots es s_otlnetcrcn a les tro- nat dos aviadors alemanys, que varen
Paris, 4 _ _ El cap del Govern se- que I tàlia obtingué una gloriosa vic~es italianes, aix~ _que aquestes entra- oferir els seus serveis al Negus 1 a• Qtlals es disposa en Ja proposició
1 1en a la pGbla cao i obsc-.¡ularen els I quest els va rebutjar perquè compta quarta de sancions.
nyor Lavat, en una conversa qué ha . tòria, no solament per sl sola, sinó
Encara que no es té referència ort- mantingut amb un periOdista, ha de-~ tambe J?er a. altres.
invasors
lll;.;
n•b~a•
liMm•c~n~t~s~·~~~~~~a~Jn~b~s~uf~ic~i~cn~t~n~úm~~
eT~o~d~e~~~il~ot~s~i~n~o ela!, es sap que el Comitè ha adop. clarat que la Informació que pubil- Afcgetx el Duce: «I tàlia, nació que
I
PEL A I , 8
tat la moció canadenca; però sola- c,1 el periòdic «L'Oeuvre» sobre la actualment es troba voltada en un
gtent en cas que els Estats no mem- srva suposada Intenció de prese~- conflicte, ha de continuar amb la seres de la S: de N. estiguin dispo- t!lr la dimissió, no correspon en cap va. increbantable unitat per a obtesats a adheru-se a ella. El sub-co- 1 n:anera a. la realitat
mr una nova i esplèndida victòna».
m itè de Redacció ha esta tencarre•
·
Es refereix a les r ecents protestes
ga,t de pr~parar el text provisional
UN R EFERENDUM S OB RE d'.amistat envers Itàlia fetes a {I-nCic la moc10 del Canadà.
LES SA NCIO NS A FRANÇA glaterra I França lles qualifica d ab' Es creença general que el coure 110
.
surdes, afegint que no trobaran cap
Presenta la més extensa collecció de
!' incloira, en cap circumstància en 1 Parts, 4. - «Le Pet1t Journal» co- resposta en els cors italians despres
la relació de productes d'exportació munlca els resultats d'un referèn- de les mesures adoptades. '
prohibida.
d<~m que ha tingu~ lloc sobre la neu-,
aG I ORNAL E D' ITALIA•l N O·
tralitat I les sanc10ns en el conflicMENA AMICS A LS E NE·
L AS ITUACIO DE LA ME te italo-ablsslni.
MICS OE LA GUERRA
DI T ERRANIA ES MES COM·
Segons aquests resultats, el ~3'15
Roma., 4 . - El «Giornale d'Itallat
PL I CA DA CADA DIA
per cent dels grups consultats s han referint-se a les sancions diu que
Alta qualitat i fantasia a preus de
Paris, 4. _ Les mforrnacions pro- p:onun?lat a favor de les sancions, els antics enem1cs a la Gran Bretaveritable ocasió.
cedents de Ginebra i Londres posen I el 43 85 per cent restant a favor. nya, com Alemnnya, Austria., Honde relleu que s'ha de tenir en comp. de la neutralitat.
gria, no han participat en l'aplicac¡6
te una nova tensió anglo-Italiana.
Entre els _que han votat per la d'aquelles, amb tot 1 ésser aquestes
El corresponsal a Londres de «L'E- m·utralit~t f1guren el Front Nacio- dues últimes membres de la Lliga de
,
cho de Paris» opina que les segu- r:~l, Sind1cats Agrícoles i antics com- Nacions. «Els antics enemics, que
SeCCIO
u •tats pacifiques dels senyors Bald- batents de dreta.
avui són amics donen valor a les
wyn i Hoare no hnn estat posades
El referèndum també s'h a fet en- ; relacions amicais, molt més pel fet
en pràctica encara. nglaterra no ha tre els le~tors del periòdic, I aquests, que ells no han pronunciat paraules
2
I retirat ni un sol vaixell de la seva e" un 6 46 per cent s'ban pronun- bUides, sinó que fan basar aquellt'3
flota de 600.GOO tones concentrada a c.at per _la neutralitat, I la resta per en una comprensió reciproca ¡ en la
li\ Mediterrània encara que hagi re- l1:s s~nctons. Entre aquests darrers, solidaritat».
TALLER DE REPARACIO DE RADI ADORS S. GRAT ACO S
t:rat una d ivisiÓ de campanya <lc ¡,¡. el 36 26 per cent ho ha fet per les
El cTeveru declara que I tàlia ceAUTOMOBILISTES: ELS VOSTRES RADIADORS SERAN ARRAN·
bla i, mal:rrat que França hagi pro- sancions econòmiques, i el 26 per lebra avui l'aniversari de la signatuJATS AMB TOTA MENA DB GARANTIA, SI ELS PORTEU A AQUESmès un ajut naval irrunediat a la lt:; sancions militars.
ra de l'armistici amb Austria Hon·
Mediterrània.
gría, gràcies al qual, eis aliats poTA CASA, COM TAMBE LA SOLDADURA DE TOTA MENA DE
«El que es desconcertant -a!egeL<t
CADA DIA PASSEN QUA· den celebrar-lo 1'11 de novembre.
PECES DE l\4ETALL, ALUMINI, FERRO COLAT, ETC.
el corresponsal- és el fet que l'almlRA NTA MIL T ON ES DE
ARl'ICLES QUE N O ES PO ·
Provença, 424
BARCELONA
Telèfon 51844
r~llat_ britànic precipiti els seus preo
M AT ER I AL PEL T U NEL D E
DE N EXPORTAR D' I TALIA
pa~tim:. Ha cridat a files eh reS ANT G OTARD
Roma. 4. Per decret ha estat
sei'V!stes: ha preparat llocs d'amarLueema, 4. - Segons s'ha comuhibíd l'
rta ió d
· ts
r ,\tge a la •'edt"t.er-"
-•a Oriental ha nl"cat• f a dl es que eI trà fic de mer- mercaderies:
pro
a expo
e estopa
e les segnen
•u
''"u
cànem,
de càp~oyei't els arseaals l dipòsits, ¡'ne- caderies per via ferrada a través del nem, minerals. plrtta, zeng, residUS
g<>Cw. am~ Espanya. El Govern !ran- Sant Gotard 1 amb desU a Itàlia procedents de ia refinació de metalls.
TOT P E R A L 'EMBALAT GE
er.- semb.a demanar a Londres ex- l:.a pres proporcions m at vistes. ReS ba
tàllt
1 bauxi•1\IAQUINES I CLAUS PER A COSIR PAPERS I 1\t OSTRES
pllcaclons sobre aqut>st~s mesures.
rreges m e
ques
"'"'·
Recordarà sens dubte als anglesos
aue l'ajut francès no pot ésser prest at s!nó és en el quadre I l'esperlt
TELEFON 10250
CASP, 35 I BRUC, 31
BARCELONA
ael «Convenanb, é-s dir per a una
solució pacifica del conmcte. L'almirallat exigeix ara per de França
mesures que impliquen en realitat
una mobílltzació de les seves forces
TALLER D'EBE.''llSTERIA 1 CONSTRUCCI O DE 1\IOBLES
militars. Els anglesos ja ha n d ...ma..J prevenir eJs fl uixos blanc. I l~s malAlties ven~ries?
nat que se'ls comuniqui els moviAmb l'Canic producte verltablemeM elicaç 1 de resultats se¡;urs, el
ments de forces aèries francec:es. A
CUSIN ENDAVANT I ENRERE • VARIACIÓ DE PUSETES 4 7 0
Londres sembla desitjar-se una deESPECIALITAT EN LLITS COMBINATS I PLEGABLES
A N'l J\' &N& JiLOL
MODELS LA MARCA Dl 9UALITAT
m ootracló de la coalició anglo-franCERA, t4 ( tocant a Ronda Sant Pau) • TeiUon 120%9 • BARCELONA
Demaneu l'opuscle sratutt cCon!lc1enc1al• al vosu. tannacilutlc, o w •
cesa
amb
l'esperança
que
ItàliA
~
CASA CENTRAL: AVINYO, 9 • TWFON 13077 I SUC~ S
EstabUmen.ta VIlar, VIa Laietana. se
c'f:'l)!'· r'"'""nt tal nrel!.<:ló •

La campanya anglòfoba a Itàlia s'agreuja de tal manera que
els anglesos residents al país es veuen obligats a marxar ··•
A l'Africa es lluita en els dos fronts, especialment al Nord,
on els italians volen prendre Makalle i els etiòpics causen
moltes pèrdues als italians a Mussa Ali
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Les esquerres celebraren importants actes de propaganda política

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o

ANTONI ESPINA A MADRID Els senyors Barcia i Casares Quiroga, a Cuenca i San SeGrècia
a
Plebiscit
del
comèdia
ta gran
drt"Ja~r~~.rt.id~a~:n:¿~~'t~to~~~ bastian propugnen una Un·(ó republicana esquerrista que no
EL NORANTA. PER CE!'I.'"T
DELS VOTS A FAVOR DE LA
MONARQUIA I
oflclals, en
4 _ segona dades
,t.te'D~t· celebrat o.hlr, més d'un 00
tl ple~t del cos electoral es pronuncià
J>er ce de 1a tornada a.l tron de Jordi
a !ti!orse¡on del rel Conata.nti.
JI, tlllrcl Jordi n resideix a l'estranger
El d 1 25 de març del 1924 que tou
d.e& ~da lS República a. Grècia.
de~ m.ttJa tarda., el regent general Con~
d1llS ha. numttest.at als periodistes que
el resultat de lS votació fins aquells moment& acuaava. un ma.jorta. aclapam-

Naotonal senyor Balnos, el mlillstre de

la

I

brtren en clareJar 1 lmmcdlatnment &'1· pina. després del procés que se U ba

seguit a L>lbao I del temps que na
Tothom podia ldent.tftcar el vot dels permanescut a la. presó detingut. El

Guerra, geneml Paganos, el miniStre nlclaren les opemclona del plebiscit.

de ComunJcacions, senyor Navromlchatus
ciutadans ja que el que ,rotava n favor
1 algun altre.

Aquests comissionats ad>mpanyaran el de la monarquia ho !ela amb papereta
rel Jordi en el seu viatge de tornada a de color blau 1 els que es pronunCiaven

reberen nombrosos companys.

El Congre' s de la Joventut
·erda Republl'cana))
de <<lzqu 1

'
ca·lgU·I en els errors del pr"lmer bl"ennl· .I deman·l responsab"lll"tats
•
• ,
d'As tu•rieS
per la repress SlO

que les esquerres havien comès molts Martínez Barrio diu que les
errors durant la seva governació,
Recorria •ls coHegls un veritable nú•
mn a bord del creuer grec cAverorr,,
errors en els quals és precís no tor· dretes, encara que diguin el
quo sortirà en direcció a les algUes hel· vol do pertodlstea 1 corresponsals gràfica
Madrid, 4. - En el Centre de dznar a caure en una etapa de GolCnlques escoltat por diversos dcstruc· estrangers.
quierda Republicana» tingué lloc
vern. S'arribà a una desharmoma contrari, ' ja estan unides i
Les autoritats havien adoptat nom- l'acte de clausura. del Congrés protors greca. S'ha amagat cur083.mcnt el
entre els republicans autèntics que
això imposa un front
broses precaucions, però no es regis· vincial de la Joventut del partit.
port en el qual embarcarà el rel Jord.l.
originà el fraccionament dels repu·
S'anuncia t!lmbé la partida cap a Lon· traren lncldents.
Asisti un cúblic molt nombrós.
blicans. Aquest fraccionament oca·
d'esquerres
dres de delegacions de caps 1 oflclals de
sionà. el triomf de les dretes recol·
Intervingueren els presidents cie
EL FUNDADOR DE LA REPUl'exèrcit, la Marina de Guerra. 1 l'aviació
històrepublicans
alguns
per
zats
Jaen, 4. - Al Teatre Cervantes va.
agrupacions joverúvoles de Ma·
BLICA, DEPORTAT A UNA le!>
rics per als quals tingué frases du- celebrar-se un mlting d'Unió Repu~
drld, capital i provincia, i per últim,
40~vant el mtnlstert de l'Interior s'a~ per tal de prestar Jurament de fidelitat
ILLA
res. Examinà la labor realitzada pel bllcana al qual hi ass!.stl molt do
l'ex-diputat de l~s Constituents, seuparen diversos mUera de ciutadans al rel Jordi, en nom de les torces ar·
Bloc des que començà a governar ~~ públic. A la presidència, amb el seAtenes, 4 . - El senyor Pa.panastaslu, r.yor lJuis F~ande~ Clérigo, pro~e ovaotonnven la mona¡quta 1 el ret mades de Grécla.
Segons lntormaclons de bona font re· fundador de la República grega., ha es- nuncià un eloquent dlScurs per a esEspanya i digué que aquesta. labOr nyor Marttnez Barrio, hi havia el
Jordi conforme s'anaven coneguent els
collldcs a Atenes pels Informadors cs- tat deportat a l'lila de Mykonos (arxi.¡>ó~ bossar l'ideari del partit. El seu disha. estat desastrosa. en tots els or- Comitè provincial del partit 1 nomresultAts de la votació.
dres. L'atur obrer és molt major ara brosos representants dels Comitès do
c•trs fou objecte de grans aplaudi·
}. rn.ltJa tarda, quan ja no ht hagué tranget'S, amb tota probabllltat, el viat· la.g de les ctclades).
que quan abandonà el Poder el se- provincia.
ments.
CILP dubte aobre el re&ultat dertnlttu de ge del rel Jordt ¡;fer a tornar a Grècia
rel
El
nyor Azaña.
El senyor Ma.rtinez Barrio, en aileB eleccions, ban començat a coH.ocar s'efectuarà amb secret l celeritat.
ELS l'tUNISTRES JUREN FIDE~
Negà que el partit de «Izqulerda xecar-se a parlar va ésser acollit
damassos 1 banderes, 1 .,·ban !et arcs de sortirà de Londres en o,•¡tó cap a un port
LJTAT AL REl
em·
I
s'amaga
qual
del
nom
el
europeu
socialista
partit
un
fos
Republicana»
trtom! I Ulumlna.cton.s per tal de ccle·
mb una gran ovacó. Es donaren visAtenes, 4. - Els membreS del Gabio socialitzant. som un partit repu- ques a Maottnez Barrio, a Azaña,
brar el resultat del plebiscit favorable a barcarà 1\:. guldament a bord del creuer net ban prestat avui jurament da rtdellc:Averofh.
grec
de
postulats
uns
defensem
que
blicà
1 a Largo Caballero.
1a monarquia.
tat al rei Jordl. El jurament ha estat
justícia social, però no defensem Ja
Qrups de ctut.adana han recorregut
El senyor Martínez Barrio remarcà
rebut pel Regent general Kondylls.
QUE
SATISFEr
JORDI
REl
EL
classes.
de
lluita
ell carrera entonant cançons 1 himnes
l'entusiasme que a tota Espanya ad·
ha pronunciat un breu dLBcurs
EL CONSELL DE MINIS· el Govern, la més ferma. resolució
EL SEU POBLE (!) EL VUL· Aquest
revolusuccessos
dels
lamentà
Es
JDonàrqu!ca.
verteixen les esquerres en els seu&
en el qual h&. dit que és prcrrog&.tlv&.
TRES D'AHIR
de tirar endavant tota l'obra. gover cionaris d'octubre del 34 encara que actes.
GUI
DurtUlt la passada nlt, hl hagué gran
Això ho considera com un ex.
rel solament decidir sobro els pronamental en projecte.
Londres, 4. - En comunlcar·so al rel del
!<:::s
perquè
justificables
troba
els
quarts
dos
de
Des
4.
Madrid,
ptzara a Atenes, celebrant el trtom! del
ponent de la situació actual, puix
polítics pendents. c:Nosaltres di·
J ordi de Grècia el resultat del plebis- blemes
repreque
perill
el
vegeren
masses
de
quart
un
fins
mati
del
d'onze
plebtsctt.
l'esquer...
mltlrem 1 detxarem el rel que jutgi els
PEN DEN rs sentava la reacció aJ. Poder. Per això que el pals es decanta cap a
CONTINUEN
cit celebrat ahir al seu pals per u la nostre&
tres de ia tarda ha estat r eunit .el
lloc a
dóna
no
que
mnnera
d'una
ra
planst, ha dlt KonctyUs.
REPO•
LA
DE
QUESTIO
LA
cscuetament:
dlt
ha
tron,
al
tornada
seva
«lzquierda Republicana» quan arribi dubtes.
Consell de mimstres.
LES COMISSIONS QUE ANI•
deSlt~
grec
poble
el
que
a
satisfet
I
cEstlc
AGENTS
DELS
SIGIO
als
l'amnistia
concedirà.
governar
a
El secretari del Consell 1 ministre
RAN A LONDRES
LA PRE!dSA. REPUBLICANA
Va al:ludir ala temps que ell goverNOMENAMEN7 DE DIREG· presos polit!cs i socials. Acabà dient
:&tenes, 4. - D'un moment a l'altre gi la meva tornada .•
ESTt\ AMENAÇADA DE SUS~ de Comunicacions senyor Lucia, ha
el
d'avui,
dia
el
1
d'ahir
nit
la
Durant
TOR DE SEG~RETAT
que aviat arribarà el Poder a mans nà 1 manifestà que ell mat no es
10rtirà d'Atenes, en direcció a Londres,
facilitat la referència verbal seO
PENSI
-lli ha quelcom relacionat amb de les esquerres. Poder que els serà deixà Jmposar pels elements de dre-la delegació oficial hellènlca. que ha de rel Jordi ha rebut mUera do telcgraDIP.s
Atenes, 4. - La Premsa republicana, güent:
Unió Republicana aspira a gover-comunicar oficialment al rel Jordi el de feUcttactó.
-El consell ha començat amb el el nomenament de director de Segu- ll!urat pel poble 1 no per altres ta.
d'una
amenaça.
unn.
sota
troba
ea
que
nar en data no llunyana 1 no oferirà
resultat del plebiscit celebrat ahir, dlude3patx del ministre d'Estat el qual retat? - ha preguntat un informa~ mans.
dedicar
n
ta
llrt~t
ea
general,
suspensió
que no pugui acomplir. Per això
res
•
•
•
dor.
EL TRUC DE LES PAPERETES
znenge.
algunes linles al plebiscit, al qual no ha parlat à.mpaament, en primer
-No, no s'ha tractat de res d'això.
San Sebastià, 4. - Al Frontó uru- en els seus actes es llmita a exposar
DE COLOR
, La delegació la tntegrs.ran probable-tro
es
què
en
situació
la
de
terme
Atenes, 4, - Els centres electorn.ls s'o· sembla concedir cap 1mportànctB..
,~nent, el vlce-presldont de l'Assemblea
-1 dels o.gent3 pendents de repo- mea s'ha celebrat un acte polltic or- un programa que el dia que governi
ben les negociacions de tots els tracgo.nitzat pel partit d'«lzquierda Re- haurà de convertir en realitat. Des
tats comercials en tràmit 1 després sició en el cos?
-Fa. dos o tres COnsells que es publicana». L'entrada. era de paga.. del poder el partit d'Unió Republl~
reia.~
en
internacional
situació
la
de
I
parla d'aquest arer 1 s'ha acordat ment. Els oradors foren D. Femando cana atendrà. aquelles aspiracions jus.
ció amb el conflicte 1talo-et1òpic.
que el ministre de la Governació Vega, del Comite J.ocal; i els dipu- tes de la clas~e treballadora, 1 porNO S'EMETRA GAP EM· porti una proposta que encara. no tats senyors Just i. Casares Qutroga. tarà també la JUStícia social al camp.
ha portat.
Recorda. els motius de la seva sepa-El senyor Vega féu la presentació
PRESTIT
~~n~'i~CLAI\l"-C 10 DELS CAN·
dels ornctors i es decantà. pel front mcJó del partit Iadlca.l. Aquella seTambé ha donat compte, el senyor
paració ll va causar gran pena, que
LA TASCA PARLAMENTA· comú de totes les esquerres.
Paris, 4. - Aquesta tarda ha co- Marttnez de Velasco, de certa notiLondres, 4. - Avui s'efectua la. pro·
El senyor Just va rrfertr·se al mo- encara no ba minvat; però ell no
R IA. EL MATERIAL DE
mençat la vista del cèlebre proces cia pubacada en algunes nacion3 reO}amacló de candidata per n. lea elee~
GUERRA I LES SANCIONS viment d'octubre a. Astúries i palesa podia. continuar en aquell partit quan
Clons general del dia 14. Més de 1.300
Paris, 4. - En una declaració co- StavlSky davant el Tribunal de Samt ferent el propòsit del Govern espa- .
que encara n s'ha pogut parlar d'a- es va posor a governar al costat de
t:CONOMIQUES
'01 presenten per a guanyar els 615 llocs muna que ha estat dirigida als par- Assisez, en el qual hi ha vint acu- nyol d'emetre un emprèstic a l'esMadrid, 4. - A un quart de tres quest assumpte al Parlament. Va les dretes monarqultzants.
tranger, noticie. absolutament falsa
que s'elegeixen.
tits republicà socialista francès, repu- sats.
R ecorda les seves manlfestaciom
Hi hP inscrits cinquanta advocats que el ministre d'Estat, per encà.rrec de la tarda ha sortit el president censurar el que quallfica d e d ura reCada. candidat haurà de dipositar la blicà socialista i socialista de Frau·
quantitat de 150 lliures( que seran tor- ça, i que ha estat adoptada pel Con- per a la defensa, i s'espera que la del ce.p del Govern, s'apressat a. des- del COnsell del seu despatx, el qual pressió 1 diu que no cessaran fins a !etes en altres actes 1 els que proexigir les res~nsabilitats per l'esde- nosticà la trajectòria. que seguirà el
naden ün!cam.ent ala que obtlngutn un grés de la Unió republicano-sociallsta, vista duri almenys un mes. Hi h:J. mentir per mitjà dels no3tres repre- ba dit als periodUites:
senyor OU Robles i que comprèn tre,
--Ja us hauran donat la referèn- vingut a Astur1es.
octau de vots del total de la. lll:!lta. del presidida pel senyor Paul Boncour, que escoltar les declaracions de prop sentants.
El senyor casares Qulroga va re- fases: la primera, apoderar-se del
ela del COnsell.
teU diStricte. En lea darreres eleccions es preconitza pel que es refereix a de 300 testimonis.
Un periodista l'informà de la nota. ferir-se també al manifest revolucio-1 poder sigui com sigui, i això ho ha
Els càn·ecs ocupen 40 volums 1 conaenera.ls quedaren a poCÍer del Govern l'interior:
ENCARA DURA AQUELLA
facilitada, 1 el senyor Cba- nart del 1930, que signaren tots els aconseguit. La segona participar en
oficiosa.
màa
escrites
pàgines
35.000
tenen
12.600 Ulurcs, que no ca tornaren per
PEL·LIGULA
Una resolta lluita contra els quJ
no arrlba.r alguna candidata el requisit vulguin destruir la República, refor~ quina, sense encloure unes altres set
S'ha parlat també, de l'inddent paprieta, en arribar al punt refe- partits republicans. Entre els sig- la governació de la Rèpública en un
aquest
eamentat.
que vosaltres ja coneixeu, motivat rent a la labor parlamentària, que r.ants b1 figUraven els senyors Al- partit que no mereixés recel,
de l'Estat que es tradueiXi per m.U pàgines d'anotacions tècniques.
com no hi bagl alguna sorpresa a ma
per l'exhibició d'una peHícula de la això era el que ell tenia més inte~ calà Zamora 1 Lerroux. El que es va el radical, i això també ho ha acon~
republl·
executiu
Poder
del
esfoç
un
subscriure en aquell manifest, només seguit. I la tercera, eliminar el pardarrera bora, 42 candidata seran elegits cà que l'asseguri una estabilitat 1
casa Paramount ofensiva per a Es· rè3 que figurés e. la referència.
Se li ha preguntat si ascendia a s'ha acomplert per les esquerres du- tit radical de les funcions de Qo..
&questa matelxa ~rda, perquè en els possibilitat d'obrar.
panya. sembla, per les informacions
els vern i de la politica, i aiXò darrer
I&US dlatrlctes no tenen contrincant nns
que s'han rebut dels nostres repre· 160 milions la consignació en el pres- rant les esquerres en el biennU
Separació de l'economia i de la
1936 per a material partits r epublicans històrics no han ho està aconseguint. Però el senyor
ora.
sentants que no ha acomplert aques- supost de l'any
poliUca. Creació del Consell nacional
que con· Gil Robles no podrà sortir en la seta empresa el que va. oferir al Ger de guerra. 1 d'aviació, i ha contestat fet honor als compromisos
OPINIONS SOBRE LES ELEC- econò;nic, basat en l'organització de
que aproximadament aquesta era tragueren en aquell movunent. Cen- ~ per la tam:;a de la concentració
en
cosa
qual
la
per
espanyol,
vern
professió. En el terreny econòmic proClONS MUNICIPALS
WlS 40 mi~ surà. igualment el partit radical per d esquerres 1 s ha coHocat amb tota.
el Sonsell d'avui s'ha acordat que si la quantitat de la qual
El
b
G'
:, Londrea, 4 . _ Ra.tn:Jo.y Mac Donald ha pugna: Primer, crèdit per a les grans l
lions es designaven al material d'a. la seva. participació en el Bloc que f!iergia ~avan~ els plans reacctonad'asigui,
o
mes,
d'aquest
10
dia
el
a Sl UaCI 6 a me ra tú!estat en una entrevl•ta que el re- produccions vitals; els Intercanvis
ha fet possible l'obra. de la República ns del hder d Acció Popular. Aquea.
qtú sis dies no està retirada. aquesta viactó.
També se li ha preguntat si Espa- quedés desnaturalitzada. Va expres. ta concentració, la por a aquesta contat de l•• elecclona municipals cele· nacionals hauran de trobar-se sota senyor Soriano en perl'll d'e's- pelilcula. i de3truïts els seus negarades el divendres ho considera el el control de la nació. Els elements
nya havia contestat prop de l'apli- sar la seva confiança en les prope- c~ntració és la. que fa que encara
a partir del dia 11 serà prohi- cació
Espanya no tius,
)lmptomAtlc d'aliO que ha de •ucoel< sans de l'economia individual seran ser dimitit de sancions econòmiques a res eleccions 1 espera que triomfi la s aguanti . al Poder .una I?lnlma. resi·
pellícula,
tota.
de
l'exhibició
bida
mantinguts Però la realització d'a~ les properes eleccions generals.
Itàlia, i el senyor Chapaprleta ha República, amb el qual s'obtindrà. que presentació del part1t r ad1cal.
cala.
de
procedent
sigui,
que
la
gu1
a
emprèStit
Cap
acordar
VOl
tres
dels
Unió
la
programa,
quest
oe<·
ats
dóna
"
r La tnterpcetactó que
Censurà el Govern 1 digué que es
conte&tat que en princ-ipi Espanya f la Republlca. reemprengui el cam11nsa Paramount.
l'estranger
ptea tmparclals ts que roten.stva em· partits es cercarà sempre l'acord dels
tractà. d'un Govern de vida limitas'adherí a l's.cord de la Societat de terromput.
);lrua pe'- labor! t as en la polltlca local ex.combatents i amb la Contederació
L'acte qu ees veié molt coneorr~ da, exposat a morir en qualsevol ac~
però ara el que s'està. tra·
MATERIAL DE GUERRA Nacions,
Madrid, 4. - El ministre d'Estat
\ba estat contra.-es~ada. 1 aquells han General del Treball.
ctdent.•~ co,rts no tenen ~poc
mitant a Ginebra és l'alcanç que gut, va acabar-se sense incidents.
PER A VOLAR
La declaració afinna la necessitat ha informat al Consell de la Situació
batxes d~alg~a constderacló.
L'import de les recaptac.i.ons ha es-- molta. t Ida i s hauran de dissoldre
ha de tenir. Es tracta na tuEl ministre de la Guerra ha expo- aquella
"nt ea considera QUe els conser- de la defensa nacional, i afegeix: La internacional en relació amb el conelles matelXes en el seu intent de red'«lzquier.
l'organització
a
lliurat
tat
econòmisancions
1e3
de
ralment
ea veuran precisats a treballar unió dels tres partits preten modcr- flicte H.alo-etiop. Les sencions eco- sat el pla general d'aviació, que ha
I
da Republicana» de Guipúzcoa per a forma de la Constitució.
comque
i
Consell
pel
aprovat
estat
:t.znb da.lcr sl volen Intentar recuperar nitzar aquesta 1 preservar-la de les nòmiques a Itàlia no començaran a
Parlà per Wti.m de l'esdevenidor
ES DEMANARAN A LES les despeses d'organització.
ílea actca perdudes en lea eleceton.ss gene- despeses inútils. Emprendrà la lluita aplicar-SE: fins el dia l8, és a dir, des- prèn l'adquisició de material de vol
politic i dlgué que s'Lmposa la con·
CORTS TRES MILIONS DE
cocmaterial
annament,
seu
el
amb
aueleccions
les
celebrar-se
de
prés
perquè
~ d&" novembre del 1934 1 en les par- per tal d'obligar als Governs
vocatòria d'unes eleccions fetes amb
PESSETES PER DESPESES
' retornin als veritables mitjans de gleses, però des d'ac1 a aquesta data, plementari i ampliació d'aeròdroms,
PQ3ter1ors a aquesta data.
les màximes garanties. Les dretes
PENDENTS DE LES FOR•
collaboració internacional i cerqwn els senyors La val i Hoare prosseguiran defensa. d'aquest3 1 formació de piencara que diguin el contrari, estan
Un altre alcalde gestor
GES QUE ACTUAREN EN
sm noARE DIU QUE NO ES la seguretat coHectiva dintre de la els seus treballs per a trobar una lots tant militars com civils. Per al
¡
ja unides per a aquestes eleccions
l't"
·
D'OGTU•
MOVIMENT
EL
1 per això s'imposa la formació ctuú
I apo I lC
CERT QUE PENSIN CANVIAR Societat de Nacions, que és l'única fórmul~-< que pugui servir de base desenrotllament d'aquest pla. que
BRE
DE POLITICA DESPRES DE que pot assegurar-la 1 que l'assegu- per a reemprendre les 1·elac1ons amb tindrà. un termini de cinc anys. es
Madrid, 4. - Presidida pel go- front d'esquerra.
Madrid, 4. - Com a ampliació del
rarà sl les grans potències es decl- Itàlia 1 veure de trobar una solució consignarà la primera anualitat en Qonsell es sap que es parlà. de la vernador, celebrà sessió l'Ajunta-¡ L'acte acabà. enmig del més gran
LES ELECCIONS
1936.
al
per
pressupost
el
, Londrea, 4. - El ministre de l'Exte· deixen 9 felicitar-li els mitjans opor- pacifica al conflicte italo-etiop.
conveniència. de demanar uns crè- ment. S'elegi alcalde al senyor Ro- entusiasme. A la tarda, el senyor
1 El delegat d'Espanya, senyor Madar, Sir samuel Hoare, ha. pronunciat tuns.
dits de tres milions a les Corts per driguez Villamll per 19 vots i un en Martinez Barrio, fou obseq.uiat amb
UNA «COMISSARIA )) PEL tal de poder satisfer les despeses blanc. Els votants foren 20.
riaga, complmt les instruccions que
uesta tarda un dlscurs electoral al seu
. un àpat pels seua correligionaris.
BLAT
rebé del Govern s'ha adherit a ls daratrlcte,
pendents ocasionades per la mobilitEl ntinistre d'Agricultura, Indús· zació de la Guàrdia civil, Assalt i
Blr Samuel Honre, amb relc.cló als dits BA D RI NA S M O B L E S r ers acúrds del Comitè de treballs de
l la ComiSSió de sancions, data. en la tria 1 COmerç, proposà e.l COnsell 1 Cos de l'Exèrcit, amb ocasió del molnfunclll, diu:
DIAGONAL, 460 - Telèfon 73963 qual començaran a aplicar les san- !ou a_provat, la creació d'una <•Ço- viment revolucionari d'octubre de
(; tl)ecla.ro deHiberadament, que no hl
cians : encàrrec als ministres france. ¡ misana» de blat, que representa din- l'any passat. Aquestes despeses enuna paraula de veritat en aquestes
sos i anglesos de pros::.egUir les ne- tre del ministeri una preocupació per cara no estan !etes efectives 1 el Go•
188erclona 1 que no estudiem cap pla
e retonna de la s. de N. n1 hem reto En quaranta-VUlt hores han gociac1ons de pau. La impressió 0011• aquest problema sobre la contlnul- vern creu que ha arribat el moment
. ! tinua mantenint-se en un to opti· tat d'una polltica ~ el que en a- dc liquidar-les.
ndeigs I , OP de lea nacions extrangeres
bre aqu"ta qUcotló. Amb re!erêncta a estat embarcatS Setze m11 mista. El senyor Ma<tfnez de Velasoo quest afer es referetx.
Grècia . De Londres aniran al continent per la. República, o.mb papereta ver·

europeu 1 en un port d'aquest embarca· meua.

Cuenca, 4. - S'ba celebrat un acte de propaganda de «<zquierda Republicana», acte que es va veure
concorregut. Presentà els oradors
l'advocat local senyor Aureli López.
Va fer Us de la paraula en pri~
mer terme el senyor Gabriel Franco, ex-diputat de l'es Constituents el
qual criticà l'obra del Bloc governa·
mental. Va tenir censures per al
partit radical que amb la. seva ac·
tuació ha aconseguit la desviació
que ha sofert la RepU.blica.
En aixecar-se a parlar el cap de
la minoria de «lzquierda Republicana», senyor August Barcia, fou
objecte d'una gran ovació. Digué

El Consell de Ministres d'ahir
4
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lES ELECCIONS ANGLESES UN PROGRAMA NACIONAL CO- HA COMENÇATLA VISTA DE LA
CAUSA STAVJSKY
MU PELS PARTITS RADICALS
I SOCIALISTES FRANCESOS

El GOVERN ESPANYOL I El
MOMENi INTERNACIONAL
•t

~

.

rals

f:

if!

::=

1
:'

;:::r~c:, ~~eN~~:~

homeS Cap a )'Africa

Roma, 4.- A diversos ports 1 sobre
pod,er coercitiu, quina mlllor còntesta6 pot donar-se que la. que Mr. Eden nombrosos va ixells, prossegueixen els
l lo estem esrorçant·nos a. entortir la embarcaments de tropes 1 material
B. de N. 1 ter que la seva accló col:lectl~ cap a l'Africa Oriental italiana.
En aquestes quaranta-vuit hores
~ .h ttngut el mmor èxit?.
embarcat uns 16.000 homes, a més
1
d'enormes quantitats de material de
guerra. Les forces que embarquen són
'.
1
integradeEJ per contingent~ de «camises negres» 1 «milicies estudiantils».
A bord del paquebot «Saturnia»,
WANG-TXING-WEI, 1\flLLORA
sortirà uquest mati cap a Eritrea
~
/Jll ankin, 4. - El ~resident del Con- el duc de Pistoia, que comand.ra en
:_olt~ Wang-Txing-Wei es troba aquell front la cinquena divisió,
orat de les fendes rebudes
~t:n l'
, o J. H 'd d n 3 &l:mpoJd
\~ ndratempta.t que va. sofnr el disowe¡ (ep vsau&q op 1 vu¡uet.OOJ
e es..
Els metges han manifestat que el ' 9JSS3S '9101100SSV OIPtU VJOSS!tu3 .1
rtmer mlnistre es troba fóra de pe. I '6U9P sn enb suasuoo SIG o&,n so1
1 a a¡p vpo neuoos3 :s31:f0AN3S

~~~:: ~~\riaclsen~¿g.~:er¿~eg-:i:r~

Ginebr~ per a. conèixer, en tot moment la situació d'aquest problema
internacional.
Després es parlà. del carnet elecTambé el senyor Martínez de veEl Govern camvià impressions solasco ha donat compte que en un toral i fou portat tot l'expedient 1
periòdic de Xile ha aparegut un in- projecte per a la seva. implantació bre l'actuació d'una alta autoritat
terviu amb el nostre representant en immediata. La direcc·ió d'Estadilstica judicial en relació amb l'ssumpte
aquell pais, senyor Rodríguez Sona- té fet pel que es veu un treball molt Strauss, 1 s'ha mostrat poc com·
no, el qual aquest jutge la pollttca complet, ja que ha portat fins 1 tot plaent 1 ha acordat que el ministre
desenrotllada pels Governs espanyols el model del carnet. El Govern ha de Justícia faci indicacions a dita
nl Marroc i exposa criteris que són acordat la immediata implantació autoritat perquè procedeixi en dit
rebutjats totalment pel que presideix del carnet electoral en les poblacic;.ns assumpte amb la màxima diligència.
el senyor Chapaprieta. El Consell de superiors a 20.000 habitants. ~t
SEMBLA QUE FINS Dl•
Ministre~ acordà. demanar aclaracions I seguit es dictaran les oportunes ..US.
VENDRES 1•0 ES PARLA·
al representant espanyol a Xile i, de posicions 1 e3 treurà a subhasta la
RA DEL NOMENAMENT
confirmar-se les manifestacions que confecció d'aquest carnet, que serà
DE GOVERNADOR G EN~
l'esmentat periòdic xllé insereix, el per compte de l'Estat.
RAL DE CATALUNYA
Govern procedirà ràpidament contra
No es tractà al Consell de la proES t-AN LA FER MA RESO •
el senyor Soriana.
LUCIO DE TIRAR ENDA- visió dels alts càrrecs de governador
El ministre d'Estat també ha neVANT L'OBRA GOVERNA- general de Ca.talWlya i director ge.
gat que el Govern espanyol tractes
neral de Seguretat, nt de la eomb1MENTAL
d'emetre un emprèstit a l'estranger
Finalment per la presidència s'ha nació de governadors, la qual cosa
segons informacions publicades a
diverses nacions, i també ha parlat parlat de la situació poUUca en re- es farò. possiblement en aquesta setde l'Estatut de Tànger, el qual as- lació amb el Parlament, 1 una. vega- mana 1 molt probablement en el
sumpte haurà d'ésser examinat amb 1da més ha manifestat, i d'acord amb pròxim COnsell del divendres.
molta cura. pel Govern en un altre !!!!'!!!!'!!!!!""'!!!!'!!"!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!"!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!
Consell de Ministres.
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'ATEMPTAT CONTRA El PRE·
DEl CONSEll DE XINA
"IDENT
\>

t

A BRI e S

EL GOVERN HA VIST AMB
POCA COMPLAEIIÇA L'AC·
TUAGIO D'U NA ALTA All·
TORITAT JUDICIAL EN
L' AFEa
AMB
RELAGIO
STRAUSS

L'ALTRE CARNET ELECTORAL S' IMPLANTARA A
LES POBLACIONS DE MES
DE 20.000 HABITANTS

L'AFER STRAUSS

•

GOVE~<N

GENERAL

•

QUALITAT El jutge especial senyor BeEl GESTOR DE JUSTICIA, SENYOR DE PRAT, HA PRES POS·
non ha començat les
DISTINCIO
diligències

des de

98 pte s.
sempre

Ma.drl.d, 4. - Aquesta tarda el jutge
especlal senyor Bcllon, nomenat per a.
instruir la. causa derivada de l'aeauDlpte
Strau.ss s•entrevlstà amb el !lscal de la
Repúb 1 a senyor Llorenç Oallardo, t)
qual 11 féu lllura.ment e: \ 1 documents
que obren al seu poder, relaCionats amb
la dita causa lnalrulda en virtut de de·
núncla del Govern. El Clscal lllurà al
senyor Bellon diVf,reoe plecs per a la
prà.cttca de dlllgènclea, que el jutge especl&l ba començat a portar a cap aVUI
mateiX.

Per l'aixecament de la sus·
pensió d'«EI Be Negre»

•

11 RAMBLA CANAlETfS, 11

La Junta. Directiva de l'Associa·
ció de Periodistes ha visUat el Governador general de Catalunya, senyor Eduard Alonso, interessant que
sigui deixada sense efecte la suspensió del setmanari cEl Be NegreJ ,
autoritzant la seva publicació, i, en
conseqüència, que s'extmelx1 de responsabilitat el seu director :senyor
i Josep Maria Planes.

SESSIO DEL PARLAMENTDE CATALUNYA ON AVUI ESTABLIRA
LES DEPENDENCIES I OFICINES DEL SEU DEPARTAMENT

Ahir a la tarda., el gestor del Govern de la Generalitat, senyor de
Prat. prengué posse~.sió del Palau
del Parlament de Catalunya, per tal
d'lnstallar-h! les dependències I of!·
cines del Departament de J ustícia 1
Dret. que, segons ell, no reuneixen
les condicions necessàries tal com
ara estan.
El con:entiment per a traslladar·

se, li fou atorgat pel Governador
general, lnteri, i president de l'Au·
diència. Territorial, senyor Alonso.
De no disposar el contrari el senyor Alonso, aquesta. mateiXa tarda,
el senyor de Prat s'instaHam al Parlament de catalunya, enlloc de ferho com havia disposat el senyor Pic
1 Poc, als Departaments vacants de
l-\ Generalitat.

•

¿fht elJ'ii;u:..
••• TOl' P.ERLLL!

Usant per a

la

hl&iene 1ntlma de la dona, el

.A.NTIVBNEROL
al V06tre f~uUo.
Establl.menta VUu, Via Laietana. SO

oemaneu l'opuscle gr&tult cOOntldencl.ab

o b6 •

1

Han estat nomenats: Mola,
cap de les forces del Marroc,
i Goded, director general
d'Aeronàutica
També hi ha un nomenament per a Capaz
Madrid, 4. - La a.Gaceta» publi('a entre altres les següents disposicions:
«Guerra.. - Nombrando jefe superior de las fuerzas militares de Matruecos, en plaza. de superior categoria, al general de Brigada, don
Emilio Mola Vidal
Nombrando director general de

Aeronàutica al general de Dlvislón
don Manuel Ooded. Llopis.
Disponiendo que el general de Dl· !
vlsión don Manuel GOded Llopis con..
tlnue ejerciendo simultàneamente, ¡
en comisión, las funciones de je!e
de la tercera !nspecclón del Ejér·
r.ito con todas las facultades y d~
recbos inherentes a este cargo.»

Diumenge a Montjuïc

Tingué lloc la inauguració ofi·
cial del Museu Arqueològic
Tal com estava anunciat, diume'1ge, a les dotze del matt, tingué lloc
la inauguració oficial del Museu d'Ac·
queologia de Catalunya, que lnlciaren els Governs d'esquerra.
A l'acte assistf, ultra les autort·
tats gestores. el dlrector del MuseJ,
doctor Bosc Gimpera, el conservaU U'
els arqueòle~
senyor Colamines;
coHaboradors del Museu senyors Sec
ra-Ràfols, Albert del CllStillo, Gan·
dia. Pericot; el majordom, senyor
!bars; l'escultor ten.yor Font, els scpors Pompeu Fabra, Au3USt Pi 1 StJ~
Cadafalc; el president
nyer, Puig
del Tribunal de Cassac..ió de Catalunya, senyor santiago Gubem; el ~e
cretari de l'Ajuntament senyor JOSE'o
Maria Pi i Sunyer; el president d!'
la Junta de M'ilSeus. senyor Joaquim
Folc i Torres, l molts altres que se;:ltim no recordar. Cal remarcar que
entre les representacions oficials
mancava. la de la "'Tniversttat de Ba.~.
celona, que malgrat la lDvitacló 11t.
què foren objecte no hi assistf ningú.
Obri l'acte el doctor Bosc, el qu1\l
historià l'obra del Museu i les VlSclssttuds que havia passat el material
que hi figurava, fins e. la. definitiva
LnstaHació, que. com és sabut, té o.r.a.
Importància extroordinàrta.

Seguidament parlaren el senyor
Puig 1 Cadnfalc, president del Patrl')nat; l'alcalde gestor lnterl, 1 el gestor
de Cultura. de la Generalitat.
Durant tot el dia d'ahir el Museu
es veié molt conconegut.
Les hores hàbils per v!.sltar el MU•
seu són les següents :
El Museu estarà obert al públlo
~ts eis dies, de 9 a 2, excepte els

dilluns.

Durant els mesos de novembr'"'
desembre 1 gener, per tal que pug·ii
ésser conegut 1 visitat per tothom
l'entrl;tda serà mare. Després, restani
gratu1ta els diumenges 1 dies de fes·
ta, el preu serà d'una pesseta.
La Biblioteca del Museu d'Arque.,..
logla podrà ésser consultada mltjanÇl:tnt una autorització de la Dlrecmó
del Museu.

A complir la condemna
Han estat portats al penal del

Port de Santa Marta, per tal que
compleixin la condemna que e1s ha.
eeta.t imposada per la Llei de Desvagats, els estrangers Màrius Bres-clanni, Pere Bcguer. Vtastinil SUJ
1 OLó J eupeu.

Tots els reoubli¿ans lle9eixen cada dia LA HUMANITAT

la

8¿ _ _ _

huma~dtal

en <mular primer un xut de lluny
de Green i sort! després a t·ecollir
una centrada de Prat, quan BOS<'h
es d1sposava n rematar.
Continua pressionant I'E-<panyol, i
ano,em dos xuts de Green 1 Q~da que surten per la Unia de klck;
t>n una escapada del Barr<>lona. es
t'llStlgat l'Espanyol amb free-kkk que
desencerts de la davantera blau-gra- Escolà tira arran de pal.
na, una bona tarda; tant t:s. nl..xi
Toma a dominAr l'Espanyol, però
o .e ga¡rebe no podeu fer-'e distin- la davantera blanc-blava malgxat el
cious entre Pardo i Pi'rez. En canvi seu domini es troba mancada dc reMartcrell al qual res no es pot dir pel matadors, 1 es perden algunes oporgol que 11 !ou marcat, at•usà algun tunltats
moment d'inseguret..1.t.
Una avançada entre Fernt\nd ~z I
A Ja llnia. mitjana, Espada segui Pagès e:s tallada. per Pardo i envia
Solé en mèrits, si bé esligué mUlor Ja J?!lota e. corner; tira el ràstlg
Equip·
quP nnterionnent fem esment, que eu el segon temps. La taS<'a de Le- Pages, sense que tingui consec¡liè>n.Barcelona: !borra, Zabalo, Arana,lllaurien o no pogut t~aduir-se en cuona, malgrat el seu entusiasme ae eles.
Bardh.a Berkcssy, Balmanya, Vau- gol, ni un ni altre eqwp mereiXIen sempre, passà més desapercebuda. 1 En una avançada barcelonista i
tolrà Raic. Escolà Fernàndez i Pa· wrtlr batuts del terren~ !ie joc. AcA la davantera ni Prat ni Bosch · als 33 minuts, s'obté el primer gol
;. '
'
tuant amb encert les lJrues defensi- crearen moltes situacions de perill, de la tarda.
gc~pan"ol: Martorell Pardo. Pèrez, ves d'tUl I altre ban, la poca eflcà- desentonà també Green; els més tre- Escolà recull una aclarida de ZaEspad.l · Solé, Lecuo;1 a, Prat, Qne- eta d'ambdues davanteres ~ merei· balladors Quesada 1 Mnnolín.
balo, passant a Vantolrà que es tro&ada Green, Manol!n ¡ Bosch.
xia resoldre el resultat de l encontre
Pel Barcelona el tercet defensiu ba desmarcat; aquest s'interna. 1
Arbitre: Escartín.
per un o altre equip, tota vegada actuà sempre amb encert; a. Iborm, quan Martorell es disposava a de• • •
que el domini, s1 bé poc eficaç, ex- q~e per altra banda estigué molt 1ns- turar Ja bala, passa precís i retardat,
El partit de diumenge, a Les Corts ceptuant els darrers minuts que fou ptrat en diferent6 ocasions res no pot i entra Pagès al remat, el qual d'una
entre el Barcelona i l'Espanyol, ve favorable als blau grana, fou en can- dir-se-li també pel gol marcat; Za· magnífica capcinada marca rúnic
a posar fi a la prtmrea etapa tut- vi alt~1 durant la resta del partit. baio sempre decidit i enèrgic com gol per als seus.
boll&tica, i amb ella, per tant, el
Individualment, un home destacà també Arane. que cobri eficaçment
El Barcelona s'anima amb aquest
campionat. dc catalunya.
entre tots. i aquest fou Escartln. El el buit d'Areso. Als migs el millor gol, i aconsegueix dominar amb conIgual com en altres anys, ha. coln· coHegiat madrileny tingué una de de tots Balmanya seguint-lo Ber· tinuitat; es tira un corner contra
cidit la. darrera data amb l'encontre les seves millors actuacions en els kessy 1 Badina, per aquest ordre: l'Espanyol sense resultats, 1 e. conentr(' .. •
- · ~ l"l ..?·~ l'questa tem- n~str· ~ •errrnvs de 1()('. Encara Que 11\ la rtavaut.era SCI1ts d!>stttc.~ lleuge- tlnuació una magnífica passada
d'Escolà es rematada, però a fora,
per Raien, quan el gol semblava segur.
Després d'uns breus moments de
joc altern, es prOdueix poc abans
de finir el primer temps, la jugada
que ens re!eri.m en el nostre comentari. Escapa Pagès fins a internar-se i llença un fort xut que va
a fora, quan Escolà en millor posició que ell, esperava la bala per a
rematar
Comença el segon temps amb un
atac dels espanyolistes, que corona
Espada amb un xut de lluny que
rebot al trevasser. Corner contra el
Barcelona que cedeix Zabalo 1 que
tirat pe1 Bosch no té conseqüèndes.
i:scapades e. ambdues portes que resolen Martorell i Iborra al deturar
respectivament dos trets de Pagès
1 Bosch.
El porter barcelonista ha d'intervenir novament per a aclarir un
centre de Quesade..
A continuació I en una. avançada
de Pagès que passa a Escolà, aquest
llença un fort xut que el pal desvia
a kick. Es succeeixen diverses jugades a ambdues portes, I es crea una
veritable jugada de perill davant el
marc de Martorell que de poc no
es transforma en gol. Xuten consecutivament Escolà i Vantoirà i Fernàndez, remata novament aquest darrer amb el cap, però la pllot.a va al
pal, i ~ perill és allunyat definitivament per Pèrez.
Poc després es produeix la jugada
que permet empatar l'Espanyol; Quesada passa a Prat, aquest centre 1
\ Gol? No, no fou gol encara q~~e ho l!:mbll, però ¡:¡er ¡:oc•• Fou una ocasió m agnifica pel «Barcelona», ~
entra Green al remat i és rebutEscolà no va poder niSOidre. El xut 11 sortl desviat
jada la bala. per Iborra; però Green
(Foto. Centelles)
amb oportunitat recull novament la
p!lota amb el cap i obté el gol de
porada oerò, el partit de la màxima el partit fou fàcil, resolgué sempre rament Vantolrà; Pagès,
als 27 minuts d'aquest reemoció, ba vingut a celebar-se en un equitativament les jugades difícils, deixar-se sentir la manca delmalgrat !"empat
titular gon temps.
ambient poc addient i favorable
1 s'imposava amb la seva habitual Munlloc. no desentonà.
Davant
d'aquest gol, el Barcelona
El Campionat, per una banda, Ja energia
ELLECE
es llença desesperadament o. l'atac
estava resolt des de fa unes dates
Un altre dels home que llui més
durant
tota
la resta de l'encontre
a favor del Barcelona; l'Espanyol, fou Soler; a ell seDS dubte es deu
• • •
sense que però variï el resultat.
amb el partit de diumenge, 1 una una bona part de l'empat aconseguit
Comença el partit amb els primers
vegada allunyat de la cua, no podia per l'Espanyol, pels seus continus avanços del Barcelona que domina
optar al segon lloc de la classifica- encerts durant tot el partit, tota ve-~ durant breus
minuts, i es registra
ció.
CLINICA MENTAL
gada que, incansable, no decaigué un xut d'Escolà que va fora, en rebre
L'únic interès que oferia el partit en cap moment.
una passada de Pagès.
(Torre de Campderè)
de diumenge, es concernia en el fet
El seguiren en mèrits la parella
En els primers atacs contl·e. el BarA LLOH.ET DE MAH
GIROdc si el Barcelona aconseguirja el defpn• ..
· ~ Hl"'!"l>f'"Pn. !11Alf!r.lt els celon:> r¡y.~..., '""E'rvé enrPrtañA,.,E'nt
NA
TELEFON 10
títol sense resultar imbatut. Malgrat
aquest dubte, abundava el crit~ri que
Per a lasslstencta dels malalts
el Barcelona, plenament recuperat
nerviosos, mentals 1 toxicòmans
1 da\·ant un Espanyol que no s'ba
d'ambdós sexes
distlnglt molt en els seus darrers
Metge Director H.eSldent
partits. arrOdoniria la seva gesta
Docw Bernat Carreraa
amb . unn victòria damunt els seus
més directes rivals.
Però com hem vist, no ha. succeït
pas aixi; primerament, consignarem
Al Poble Nou
el fet que el Barcelona ha. fornit
una, per a no dir la pitjor actuació
de la temporada.
La p1incipal falla d'aquests ha. estat Ja seva davantera, que en moments decisius ha palesat una manca de compenetració i eficàcia; aEQUIPS:
quest ha estat sens dubte el motiu
que l'equip no hagi obtingut la. vic·
JUPITER: Toledrano, Daniel, Ibà·
tòria; ht ha hagut també alguns
:f\ez, Font, Soler, Mena, Dlego, Pémoments de desgràcia., però en canrez, Garcia, Galvany i T~rradelles.
vi en altres, s'han malaguanyat alBADALONA: Navès, Borràs, Lla·
gunes vegades, magnifiques ocasions
dó, Cristià, Camacbo, Schild, Betanper a decidir la victòria. La princi·
court, Cambra, Porgues, Serra i Torpal d'f:lles en el primer temps; 1 en
res.
una avançada de Pagès, que en voler
ARBITRE: Canga ArgUelles.
r ematar una. jugada ba impedit que
El partit del diumenge al Poble
Escolà en mlllor posició i completaNou, entre el Júpiter 1 el Bad!llona,
fuent desmarcat, pogués tal vegada
havia de decidir-nos re3pectP a a,.
marcar. No és en esmentar aquest
quest darrer equip, el titol ~ subfet que volem resumir el resultat adcampió.
~rs de diumenge amb aquesta juEl partit, del tot decisiu, fou de bo
gada; l•'iu hagueren moltes d'altres;
na qualitat 1 per tant un encontre
però comentem aquesta perquè seguexcellent,
del qual :¡ortlreu vicrament no passà desapercebuda. Com
toriosos els del Badalona que amb
deixem dit, no fou, doncs, degut a
aquesta victòria assoleixen meritòningú particularment sl no es mi·
riament el titol de S1ll>--campions.
llorà el resultat; fou la davantera
El triomf, però, en aquest darrer
en general, que no actuà amb prou
pa.rtit !ou difíc!l per als costers tota
encert 1 eficàcia.
vegada. que després d'haver obtinEn canvi pel que fa referència a
gut dos gols, el3 jupitencs a~oDSegu1les altre.:. llnles, totes compliren amb
ren l'empat; no obstant, s'lm~ à la
el Bell comès i anularen en moltes
millor eficàcia d'aquells que pogueocasions. les avançades espanyolisren assegurar-se la victòria amb un
tes.
n .. u gol.
Aquest."- en canvi superaren de molt
El Júpiter fou per tant un periles seves darreres actuaclc.us. Tot
llós adversari, principalment en la
l'equip èonà. mostres d'una gran comsegona fase de l'encontre, 1 durant
penetració fins a la linia mitjana:
la qual posaren en perill el futur
idènticament que el Barcelona, el
triomf dels seus adversaris.
seu punt. més flac fou també la seva
Però finalment, hagueren dc sudavantera. C>casians s'en presentacumbir davant la millor compeneren moltes; però també es trobà a
tració dels del Badalona, que amb
mancar la decisió en moltes d'elles.
ur.a. gran constància decldi finalEl resultat del partit. doncs, resment la victòria per al seu bàndol.
pon a cre;em
la. sevaone
maJ?'S,
pe.r fou
el qual
EI t<'f>Trcilóña> éiinprò;"'L'ern'blema Bel cfü'bblaucraña"'lel" tl'tlfciul"· :~ :-~yat Aquests, en conjunt, feren un gran
motiu
1 empat
just.
:
.
'
..,
Dj!'ly~
.... .: " ~ · · · ""·es oca•ions
partit, 1 Individualment es destacape~ I equ1p en quedar p·oclarnat campió de Cataluny...
ren el tercet defensiu, Cristià, Betancour, Serra, Torres i Porgues. El
Júpiter tingué també tma bona actuació; es de3tacaren Daniel 1 Soler, en primer pla; Galvany, Dlego
1 Terradel!es.

ELS ESPORTS

DIMARTS. I DE NOVEMBRE DEL 1111

Els Campionats
de futbol
A CATALUNYA
Resultats

A LES CORTS

Barcelona, 1 ••• Espanyol, 1

Júpiter, 2
Badalona, 3

I

•••

•.•equip del csarcelonu

eampl6 de catal unya
(Foto.

Ccn~Uê.SJ

El primer ten1ps aro.bà amb el resultat de dos gols a zero, e. favor del
I:adalona, 1 foren obtinguts als quln:za ILinuts, degut a una lugada de
Serra a Porgues, aquest Urà. ras per
entre la defensa. 1 tallà. lbà.tiez. Agafà. la pilota Betancourt, que rematà.
ras el primer gol.
~0: quaranta-un minuts Schild cedi la p!lota a Serra, 1 aquest a Torres, el qual la tomà a Serra, el qual
sense preparació, dil.sparà a la porta.
del Júpiter, 1 féu inútils els esforços
de To!edano.
•
En iniciar-se el segon temps, el
Júpiter sorU amb molta d'empenta,
l als cinc minuts, una escapada de
Diego fou rematada per ell mateix
amb un tret creuat, que va. batre
Navés.
En ple atac del Júpiter, 1 Quan tot
just si havien transcorregut tres minuts, una passada de Soler per entre la. defensa. !ou reme.t.e.da amb decisl.ó per Galvany, el qual establi
l'empat.
Reaccionà. després el Badnlona, 1
1\ls vint-I-tres minuts, Cristià cedeix
llarg a Betancourt; aquest escapa
ràpid 1 centra perquè Porgues, sobre
el mateix marc del Júpiter, remau
a la xarxa I obtingui el gol de la
'Victòria.

--

PRIMERA CATEGORIA
Barcelona-Espanyol..
J úpiter-Badalona ... ... ...
Girona-sabadell.. ... .. . ...
PRIMERA CATEGO R IA
Calella-Martinenc .. .
Horta-Granollers . .. . . . . . .
Europa-sant Andreu ... ...
Sants-Terrassa ... ... ... ...
SEGONA CAT EGORI A
PREfERENT
( Primer grup)
Sant CUgat-Vic.. ... ...
Tàrrega-Duro ... ... ... ...
Manresa-Mollet ... . .. .. . ...
(Segon grup)
Reus-Gimnàstic .. . . . . .. . . ..
Amposta-Poble Nou . •. ...
Santbolà-Gràcla. .. . . .. ...

A
1·1
2-3
1-1

B
2-2
2-0

1-2
2-1

2-3

1-0
9-0

La Volta a peu al Poble Sec, fOU ¡uanyada per Miró. Aquest que la
tografla recull durant la cursa
(Foto. Centelles)

3-0

S.
3-2

A Girona

A LA RESTA
DE LA PENINSULA

Girona, 1
Sabadell, 1

Resultats

GRUP BASC
Ossassuna-Ath. BUbao.
Irun-Arenes ........... .
Baracaldo-Donòstia. .. .

5-1

0-4
6-3

GRUP CE NTR E
Racing-Valladolid ...
2-5
Madrid-Atlètic M. .. , . . . .. . 2..()
Saragossa-Nacional... ... ... 6-1
GR UP GA LLEC-AST URIÀ
Ovledo-D. La Corunya
4-0
U. S. Vigo-Celta . . . . .. .. . 0-0
S. Avilés-S. Gijon ... ... ... 3-1
GR UP LLE VANT
València-Hèrcules ... ... ... 2-1
Gimnàstic-Llevant .. . ...
1-0
Elx-Múrcia ... ... ... ... •.. 1-2
GR UP ANDA LUS
BeUs-Sevilla . . . .. . . . . . .. . .. 0-1
R. Granada-Xereç . .. . .... . 2-1
Malacitano-Mirandilla ..... . 2-l

Classificacions
PRIMERA CAT EGO R IA A
J. G. E. P. F. C. P.
Barcelona
10 9 1 O H 9 1!1
Bada.!ona
10 4 3 3 15 16 .1
Sabadell
lO 3 3 4 13 19 9
Espanyol
10 3 2 5 18 19 8
Girona
10 3 2 5 17 19 8
Júpiter
10 2 1 7 14 36 5
PRIMERA CATEGOR IA B
J. G. E. P. F. C. P.
Sant Andreu lO 6 2 2 18 10 14
Granollers
10 6 1 3 25 12 13
Terrassa
10 6 O 4 23 21 12
Europa
10 4 2 4 22 19 ¿I)
Horta
10 4 1 5 19 22 9
Sants
10 2 4 4 16 23 8
Calella
10 2 4 4 17 24 8
Martinenc
10 2 2 6 19 28 6
SEGONA CAT EG ORI A
PREFERENT
(Primer grup)
J. G. E. P. F . C.
Manresa
9 7 1 1 34 9
Vic
9 6 1 2 25 11
Duro
9 ~ 1 3 24 15
Mollet
9 3 1 5 20 30
Tàrrega
9 2 1 6 12 28
Sant Cugat
9 1 1 7 13 35

P.

15
13

11
7
fi

3
(Segon grup)
J. G. E. P. F. C. P.
Santbol.à
8 5 1 2 26 16 n
Reus
8 4 2 2 20 12 10
Gràcia
8 4 2 2 20 12 10
Gimnàstic
8 5 o 3 15 10 10
Amposta
7 O 3 4 6 22 3
Poble Nou
'1 o 2 5 11 24 2
Segons la decisió del Comitè
de competició de la F . C. F. A.
per la retirada del Poble Nou,
aquesta classificació pot sofrir
variació.
GRUP CENTRE
J. G . E. P. F. C. P .
~dJid
10 6 3 1 23 8 15
Saragossa
lO 7 o 3 Zl 8 14
At. Madrid
10 5 O 5 22 21 10
R. Santander 10 4 1 5 19 26 11
Nacional
lO 3 1 6 17 27 7
Valladolid
10 2 1 7 17 29 5
GRUP BASC
J . G. E. P. F . C. P.
Arenes
10 6 3 1 18 a 15
Irún
10 7 1 2 15 9 15
Baracaldo
10 5 1 4 15 14 11
Ath. BUbao 10 5 O 5 19 15 10
Ossassuna
10 3 1 6 16 16 7
Donòstia
lO 1 O O O 32 2
GRUP GALLEC· ASTUR IA
J . O. E. P. F. C. P.
lO 8 1 1 ..a 8 17
10 5 1 4 22 20 11
10 4 O 6 28 20 8
10 3 2 5 20 29 8
10 4 O 6 17 32 8
10 4 O 6 9 29 8

Oviedo
VIgo
G!Jon
Celta
Avilès
Corunya
GRUP
Múrcla
Hèrcules
València
Llevant
Gimnàstic

Flx

LLEVANT
J. O . E. P . P .
10 7 o 3 31
10 6 o 4 24
10 6 o • 25
10 5 o fi 32
10 4 o 6 19
10 2 o 8 9

GRUP ANDALUS
J. G. E. P . F.
Sevilla
10 6 1 3 25
Xereç
10 5 2 3 17
Betls
10 4 3 3 15
R. Granada
10 3 • 3 13
Mo.lacitano
10 3 1 6 12
Mlrandllla
10 2 3 5 9

C. P.

25 14
16 12

18 12
19 10

24 8
38 •
C.
10
11
12

t•

P.
13

12
11

13 10
28 7

17 7

del president del Barcelona. se~
Sunyol, des de Paris; una del n ll6tre
amic Pérez Farràs, dels presos clel
penal de Ban Ml.guel de los Reyea 1
una alt.ra dels ex-barcelonlsts actuat.
ment a !'«Hèrcules» Morera 1 8alae,

Equips. «Girona»: Francas, Farró
Torredeflot, Campa, Castillo, M:adem,
IJuc, Trujillo, Barceló I, Ramon 1
Ferrer.
«Sabadell»: Florenza, Morral, Blanc,
Gràcia, Font., Mota, Esteve, Sospedre, Gual, Barceló, Parem.
Eus aci Wl resultat que una vegada vist el partit I seguit les Incidències d'aquest, born ha de qualificar d 'injust. Perquè la veritat és que
PR IMERA DIVISIO
el «Girona», que jugà més, que dominà més, I que donà al partit l'e.Espanyol-Barcelona.
tractj.u de l'entusiasme dels seus juValència-Sevilla.
gadors, mereixia guanyar, i no va poAth. MadJid-Racing Santander.
der assolir-ho ja que la dissort no els
Hèrcules-MadJid.
ho permeté. Dissort que arriba fins
Betls-Ossassune..
l'extrem que Farró i Francàs es marOviedo-Ath. Bilbao.
quin ells mateixos el primer gol, als
primers minuts de comenÇI\1' el parS EGONA DIVISIO
tit.
Vegl's doncs, com el «Sabadell»,
Primer grup.
sense gaire feina, va poder assolir
un empat al qual, encara que s igui
U. Vigo-S. Gijón.
dit de passada, no hi tenia pa.s
Saragossa-Avllès.
dret.
Valladolld-La. Corunya.
Però el futbol té coses estranyes,
Nacional-Celta.
1 aquesta n'ba estat una. Amb tot,
si la davantera del «Girona» hagués
segon grup,
aprofitat millor les ocasions, I no
s'hagués mostrat tan indecisa, estem
Sabadell-Júpiter.
segurs que el triomf 11 hauria somGlrona-Irún.
rigut per un avantatge raonable.
Baracaldo-Badalona.
Del partit es destacà un jugador
Donòst!a-Arenes.
per damunt de tots. Florenza., el
porter del «Sabadell» que va pararTercer grup,
bo tot. Pou una veritable muralla,
davant la qual es desmoralitzaren els
Múrcla.-Elx.
gironins, en vista que quan es deciLleve.nt-Mlrandilla.
dien e. xutar, ell els inutilitzava l'esGranada-O. València.
forç.
Xerex-Malacltà.
Del «Girona» tots jugaren amb encert, sobretot, amb una voluntat
enorme. castmo i Trnjillo mereixen
esment a part.
Del «Sabadell», Plore= per damunt de Tot, després Parera.
El primer gol de la tarda l'obtingué el «Sabadell», al cap de dinou
minuts de joc, i fou producte d'una
mala interpretació entre Farró i
Prançàs. Entrà a la xarxa un lliura- Santboiana, B. U. C. i
ment del primer a la seva porta, en
voler evitar un xut de Gual Cinc nellà vencedor a ta primera
minuts abans d'acabar el partit aconjornada
&egui el «Girona» l'empat. Un freEls resultats
equic llançat per Castillo fou remaSantboiana, 25; Hospitalet, 3.
tat per Ferrer, a la xarxa. Després
Horit.zó, O; Buc, 20.
el «Girona» es llançà en pes a l'a·
Joventut, o; Cornellà, 5.
tac, però aquests esforços no tingueLa. classificació
ren eficàcia, per haver topat amb
Després dc la printera jornada, la
una mttralla de jugadors de l'equip classüicació
és la seguent:
vallesà.
Santbomna
1 1 O O 25 3 3
Buc
1 1 O O 20 O 8
Cornellà
1 1 O O b O I
Joventut
1 O O 1 O 5 1
Horitzó
1 O O 1 O 20 1
Hospitalet
1 O O 1 3 25 1
Barcelona
O O O O O O O
Les negociacions que d'un temps
ençà es venien fent entre Barceló,
ATLETISME
el notable davanter del Sabadell i
el Barcelona, han arribat o. bon terme.
DIUMENGE PASSAT A L'ESTADI
Ahir, al vespre, Barceló signà fi~
xa. pel Barcelona en l'equip del qual
podrà. actuar en el pròxinl Campio- Després de la primera ior.·
nat de Lliga que com se sap, comennada del Concurs oficial,
ça diumenge que ve.

QUt

cia

Els Campionats de
Lliga començaran
diumenge que ve

EL CAMPIONATDECATAlUNYA
DERUGBY
Cor·

Barceló ha signat
pel Barcelona

El SOPAR HOMENATGE ALS
CAMPIONS DE CATAlUNYA
Diumenge a la nit, al Restaurant
Regàs de l'Estació de França, tingué
lloc l'acte de l'homenatge als Jugadors del Barcelona, amb motiu d11'l·
ver obtingut el títol de campions de
Catalunya.
Assisti a. l'acte tma nodrida con·
currèncla, entre la qual hi havia b
totallt.at de la Junta. directiva, presidida pel Dr. Soler i Julià, en absència del senyor Sunyol; el senyor
Roca Caball en representació de la
Federació Catalana de Futbol; el se.
nyor Comorera, pel CoHegl d'Arbi·
tres; el Dr. More.gas, per la Mutus!
Esportiva de Catalunya; representa,..
clons d'altres clubs I allrUDS simpa·
tltzants i altres companys de Premsa.
Durant l'acte, que transcorregu~
en un ambient de companyonia, es
!eren vots perquè 1'1\<.~uació del Barcelona en aquesta darrera competició
pugUi repetir-se en les properes, 1 es
posà també de relleu la satlsfaccl1
que ha causat aquesta gesta entre els
cercles esportius.
A més, es reberen nombroses adhesions, entre les quals hi havia les

Joan Font, del F. C. Bar·
celona, va al cap de Ja
classificació
Diumenge passat, e. l'Estadi, tingué
lloc la pnmera jornada per al Concw·s Oficial de l'Atleta Complet, que
obtingué un gran èxit per la seva
numeros11o participació.
Després de la primera jornada, la
classlflcacló queda. establerta com segueix:
1. Joan Font (F. c. Barcelona),
i02 punts; 2. Ramon Mongrell (B.
u. C.), 335; A. Pujol <Reus P1oms),
376; 4. Pere Obon (B. U. C.), 361;
Pere Rlcart (Junior), 361; 6. Fra&
cesc Coll (Ca8al Icària), 338; 7. O.
Fellp (R(!US Ploms), 328; 8. Jesús LU·
que (B. U. C.), 323; Lluís GausacbJ
(Casal Icària.), 323; 9. Mart! HerbOl·
zbeimer (C. N. B.), 323.
11. Cava (B. u. C.), 314 punts; 12.
Francesc Tatcber (C. N. SJ, 313; 13•
Daniel Seebold (C. N. B.) , 311. 14.
Josep Pujol (Casal Icària), 304; 15.
Joan Palau (C. N. B .> , 303; 16. Fran·
cesc Pinyol <O. E. E.), 292; 17, Ramon Elies (Junior>, 284; 18. R. Gar·
cia (F. A. E. G. E.)ll, 279; 19. Gonzàlez B. U. C.)», 278; 20. A. Arriola
<Reus Ploms), 275 punts.
21. Jaume Reñé (B. U. C.), 26'1
punts; 21. Albert Balcells <individual), 267; 23. Bon:lventum SalSa'
(B. U. C.), 265 ; 24. Julià Bergéa
(U. G. B.), 263; 25. Josep ParedeS
(C. N. B.), 255. Fins a 96 partlc1·

A Lió: SWssa. (B), 3 - Selecció pants.
CLASSIFICACIO PER EQUIPS
Llonenca, 2.
1. (B. u. C.), 1.069 punts (Mon·
A Amsterdam: Holanda, 3 - Dinagrell, Obon, Luque>.
La jornada de diumenge.
.
marca, O.
2. Reus Ploms, 979 (Pujol, Felip,
A Zuric: Suïssa, 2 - Noruega, O. B2é(c,
Arrlols>.
3. Icària, 965 (Coll, GausacbS. PU·

FUTBOL INTERNACIONAL

1'.
è:ll

I

lW A RDO
Grans programes d e curses de llebrers per a aquesta setmana
AVUJ, DllllARTS, a lea DEU en punt de la !SIT.
DIJOUS, a Jet DEU eo punt de la NIT: CURSES DE LLEBRERS.
DISSABTE, a les QUATRE de la TARDA l DEU de la NIT: CURSES DE
LLEBRERS.
DIUMENGE, a DOS QUARTS D'OSZE del t.lATJ I QUATRE de l:r. TARDA:
CURSES de U ,ERRERS.
WtJana de lO<:omodó: AutoOmntbue ROCA, .ortlda <tel carru 1'1:1ayo ••
AutoOmnlbue LESSEPS, PASSXIO KARAOALL, TRAMVU HORTA. TAXIS
COL.LBCTIUS deli de PLAÇA Ol!: CATALUNYA.

Jo!).

I

4. C. N. Barcelona, 937 <Herbolzbe •
mer, Sc<:>bold, Palau).
5. c. N. Sabadell, 676 .Tatcher,
Torres, Rutr~).
6. F. A. E. G. E., 631 punts tR. Gar·
cia, S. Garcia, Bisbal).
7. U. G. Badalona, 626 <Bcrgcs, Ml·
ralles, Serrat) .
V1
8. B. U. C., 607 <Roda, Mw1oz, •
dal).
9. F. A. E. E. T., 588 (Rodnguel.
Pcralba, Horlcman>.
10. C. E. l.L 580 (Castellà, Rosal.
Ruiz).

11. Mare Nostrum. f71 <Gclpl. Ar·
landis, Pujol).

Totes les causes iustes troben·ressò en lA HUMANITAT
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Antoni Andrés Sancho triomfa brillantment en el Campionat de l'A. C. Montjuïc

BASQUETBOL
La Promoélóiila Pr~era
Categ\Jria • L'A. B. Jumors
vencé la
Joves, per

JOSEP CAM PMM, CAMPI O SOCIAL
. .
lloc dintre les classificacions espeo~':¿'= S~ia'i'':f~ f!Ad~~u:onf cials per als de tercera categoria,

u. c.

24 a 9 .

I/A B Junlors s'ha adjudicat els l juïc», en el qual prengueren part <1.5 qLarta, principiants 1 turistes routmêrs 'dos punts en aquest Tor·¡ corredors. Entre aquest destaquen tiers.
La. prima per a l primer de quarta
or de Promoció i per qUinZe punts Plans, co.mpió d'Espanya de velo.
~ntntge, r~a cosa. i l'altra molt cl~..at; Gimeno, actual campió de On· 1 principiants, se l'adjudica novateressa.nt.s, Sl tenim en compte que talunya da fons; Campamà., Salenc, ment Cabrot. i la. de turistes, GarIu cas de produ1r-se t,m nou empat Monreal, Bcnages, etc.
ci.a.
en deCidirt& per 1& fórmu~a. avera~.
Els dos primors classificats cobriDe cara. a la meta, els plans de
es'n'... aquENit parttt, el Jumors es pre- ren la. distància amb 2 h. 52 m .. Molins d: Re i els passen Sancbo 1
~ decidit a sdjUd~car« els temps veritablement. excepcional, ja Gimeno a més de 40 a l'hora.
~ en el sentit esportiu del mot, que d6112. un promedi de més de 38
La. meta ef'tà situada a la. DiagoP à ¡ jugà bé, desbaratà les Juga- quilòmetres a fhora.
jUI del seu contrmcant 1 . ens ofeHom preveia que entre els parti- nal, davant de la Residència de ,se..
~iesuna de les seves actuac10ns més cipants ~i havia gl'B.ns desigs de nyoretes Estudiants. I la classtficaclé fou ls següent:
reo!XJdes.
lluita l alxl fou. De sortida, Gon1. Antoni Andrés Sancho, 1.•, 2
La. o. c. Joves no tlngu~ e~cert zñle-Lo 1 Serradell imposaren una fo rla seva actuació 1 es veié diver- ta marxa i tot seguit quedaren da- hores 52 m. (38"172 a l'hora).
~ vegades deSbordada pel con~;t· tanciats cÍiversos dels participants de
2. Joan Gnneno, 1.•, 2 b. 52 m.
Gal d~stacar en aquest partu;, ka l.l categcria de turistes routiers, els
3. Josep Campamà, l:a, 2 h. 54- m.
cOirecclo tt_mb Q.Uè foU jug~t i 1 ex- quals es disput.aven entre ells una
4. Josep Gonzàlez, 1.•, 3 h.
cdlent arbitratge del, collegia_t vpal- classificació a. part.
5. Joa!l Plans, 1.•, 3 h. 3 m.
t.'l, el qual meresqué laprovac~ó_d uus
Poc després de passar Castellde6. Lleonart Mora, 2.•. 3 h. 3 m.
J altres per la energia. I decxsió del
fels, cai~é Joan Puert.-o, la qual
'l. Gumersind serradell, 3 h. 3
3eU comes_.
.
. cosa motivi. la caiguda t&mbé d'un minuts 50 s. (primer de 3.• cat.).
Sli eqmps foren. - Jumor~ 24. bon nombre de corredors, entre ells,
P . Vidal 5, Berbls, Benach 2, '"'· Vl: Murall, que trencà una roda, però
è!ll ó 1 Rodon U. - U. C. Joves 9. pogué ràpidament canviar-la i prosQuerol ~· Qullez. Bayra{,ruet, Gar- seguí la. cursa.. Joo.n Salaric resultà
cia. 6, Vlllalba. 2 1 Grau.
lesionat, encara que lleument, però
h irnped.I contiar. Així mateix tamPARTITS AMISTOSOS
bé abandonaren per avaries diversos corredors més.
PATR lE, 33 - LAIETA, ~4
En pujar les Costes de Garraf, la
Diumenge, la secló ciclista del Reus
¡¡:quipo:
P&trie< .Ma.unier, Borrell, Araroud llt•ita. s'intensicà per tal d'obtenir la Departiu féu disputar el «CUmpionat
prima. establerta. eu el Pas de la Cicll.sta. de les comarques tarragon11 , Henry 4 l Mitchell 14.
nes 1 Premi Tintoreria La Ràpl.dan.
Laietà: M&rtloez a, Fèli.<, Prleto «M.al& Dona»
Coroni>. en prlme.c lloc Gonzàle~, la. qual prova va constttulr un veri·
!-1, Artún~~ i Muscat 11.
l a J?OCS metres, Campa.mà., aegwt , Ulble esdeveniment ciclista. AJudà a
, 1 0SPITt".LET 32- ESPANYOL, 50
de G.lllleno, Monreal, Sancho~ P lans la bona orgo.nització de la. cursa, els
1
E 'ps
1 Cabrol, el qual guanyà la pruna. re- sen eis prestats per diversos aficlo-Ç~uC hospitalet: Devesa, Vidal 4. s~rv~da. al ~rimer dels 4.• C';ltegtr nats que posaren llurs automòblls a
t:aro.oll 10. RoseU 10 l Vergés 8.
na 1. prmcipmnts. A curts inter-vals di.spotiició de l'entitat orgarútzadora.
Espanyol: Brotons 5, Sierra, López continuaren passant la. resta dels A Amposta tingueren cura de l'orga~- :Parré 15 Coll D Ba.lla.rt 2
I corredors. entre ells Mural!, que va n:itzo.cíó els a.ficionats senyors VictOr
· •
•
·
n:cuperant terreny, la qual e~ fa Cid Pere Ba.rceló i Josep Panisello
preveure que serà moU a.ferr1saada
TLET~C, 32 CORNELLA, 30
lñ lluita entre els turistes rouUers. els_ quals no escatimaren cap sacr1'ips·
Mlll'X~ a. veure el que succeix & flct i don:1ren una prova mes del seu
lèt1c: Marl I lO, Manyà 1, Cen- lt:" pruneres posicions Primerament entusiasme per aquest esport. Du~es 3, Erns 14 i Argfl~ 4..
trObem Monreal que· ha espatllat 4 rant tota la cursa el n~m.bre d'esCornellà: Oalé 2 Matiné 1, Sana- el canvi de marXes 1 s'hl baralla a pectadors situats als poolrs reoor,uttin 3, CarrerasÏ4 i Slmon 10.
mcssegades, la qual cosa és llàsti- reguts fon nombt·oslsslm. L'autoritat
ma, ja que marxava molt ben col- 1~~ de cada pob.le tingué cura de
tocat. Passem Falgas, Clos 1 Mu- 1 oro re.
rall els quals marxen junts· desUna. gran gernació situada a. la
pré~ un grup de quatre, God.Ó, Lla- meta. d'Amposta 1 a la. fina l de Reus
vln es, MartJnez i Serrana. En pas. premià amb aplaudiments la tasca.
sar Sitges t robem Oliva. que ha cat- dels participants.
marXa
af
gut
l trencat una roda, la qual cosa
Resultà vencedor absolut l, per
L'lntrèpits Club
l'obligava a abandonar, però els bons tant. campió de les comarques tarrn~
davant
e8portius del C. C. Suburensé que gonines, el corredor Francesc u-asResultats
efectuen ~..-~ controlatge, U deixen una. con, el qual, si bé efectuà una cursa
roda. i pot continuar.
esplèndida, cal remarcar també que
A la Bordeta. - Associació ComCanú de Sant Pere de Ribas, pas- la distància. que obtin¡ué sobre els
t \l, O; Terrassa F. C., 3.
sem Dolç, Oller, Roca. l Molins, altres corredors, fou degut a. que a.\ Sant Feliu del Llobregat.-sant- que va.n d'Un a. un. A poca dlstàn- quests el deixaren a11unyar sense
l ..ihlenc H. C., O; Intrèpids C., 1.
cia trobCJ.U Perelre 1 Garcia.
preocupar-se de sortir a llur caça..
A. Sabadell. - Bebadell H. C .• 1;
Poc després Prat Manchon t Mon- Es de remarcar l'excellent situ"cló
~~olo H. C., 1.
real. Aquest darrer' porta. a cap Wl.a de Vicenç Albinyana, però la sort li
Clasalfie&cl6
brillant cursa. de persecució, ja. que fou adversa, tota vegact.a. que, a~
: 1trèpids Club
2 2 o o o o 8 aviat deixà aquests 1 marxà a la prés de portar la Iniciativa de la cur, \aiOClacló Comtal
2 1 o 1 o s 4 caça dels primers.
·untor F. C.
1 1 oo6 1 3
Finalment, ens posem a l'alçària
·...•errassa F. c.
1 1 o o 3 o 3 del que crelem primer escamot, el
-~O H. c.
qual
està compost per Farreras, Ca·
2 0 1 1 1 2 3
~•badeU H. c.
2 o 1 1 1 5 3 bro~ 6erradell, Gastellvi, Benages,
r
Plans 1 Mora, Tot seguit sortirem
;lantfeltuenc
2 o o 2 1 7 2 cl.e dubtes, hi mancaven Gonzàlez,
Gimeno, Sancho 1 Campamà.
Sortim disparats a. llur captura. 1
a viat tenim la certesa que la lluita.
es desenvolupa. aferrissadament. PrlDiumenge ve celebrar-se per VIU
merament passem Campamà., que té vegada. la Volta al Poble Sec de cur·
a.. la. vista Gonzàlez, e~ qual va de- sa a peu, organitzada pel C. E. Aire
c1d.lt a la. caça de Guneno 1 San- Lliure.
~o, Que marxen junta 1 molt ben
La cursa va r~sultar competida en
cumpe.net.rats, a més de 300 metres extrem donada la igualtat de fon.-es
dels seus perse¡uldors.
•
A Vila.f:ranca, -els elements del O. entre els ~articipants, sobre tot, enC. Vilafranquí han muntat un ex-¡ tre ells Mll'ó, Fontseré i Borràs.
ceYent cODtrolatge 1 han fet disLlu.ts Miró va poder, però, asso;ttr
putar una prima, 1& qual obté san-¡ el triomf per uns quinze metres d a..
cho després d'un enèrgic esprint amb vantatge.
,
Gimeno. A 52 segons passa Campe.·
Per equips, va trlomfar 1 Hècules,
roà junt amb Qonzàlez. Dos minuts club ~e cn¡¡uany promet donar moldesprés ho efectua. l'escamot coman- ta fema en les curses de fons 1
c;a.t per Bena.ges 1 Plans, 1 F.egutda- 1«cro&slt.
.
ment Monreal, el qual s'ajunta amb
La classifica~ó fou la següent:
ells poc després per a abandonar-lo
1. Lluis Miró, senlor. Hòrcules,
tot aeautt en donar-se compte que 19-21.
no era. l'escamot capd.avanter. Fou
2.-J. Fontseré, sentor, FAEET, 19una mala resolució, ja que haurla 25.
pogut assolir una. bona. classificació.
3.-V. Navarro, senlor, N. A. Nnrmt.
Escalant l'Ordal, els dos fugitius
4. Just Borrà;:s, senior, H èrcules.
he fan a un tren molt viu i guanyen
~- A. Esma.ndia, senior, N. A. Nur~
més distància. als seus perseguidors. nu.
Pel cim passen Gimeno 1 Sancho,
6. R. Sànchez, neòfit, Hèrcules.
o:r~,.;anyant amb aquest motiu el prt7. A. Gràcia, sentor, Hèrcules.
·
mer la prima establerta.. A 1 minut · 8. M. }4:artinez, senior, Hèrcules.
ot.--~-~""'--=·~...;;A¡.""'.,.¡ i.O segons, Campamà, i poc d~prés
9. C. Campos, senior, Icària.
.
10. J. Andreu, semor, Hèrcules.
1onrgrelt, l'atleta del «B. u. C.». oan.. Gon.zàlez.
En els llocs de darrera, Ja nmta
11. B. Aparicl, neòfit, B. c. D.
llk2at del Concurs de l'Atleta Complet no deixa d'ésser interessant per a ¡ Ponent.
(Foto. Centeil€S) 1l'obtenció de la victòria. o bé un bon
12. A. Badia, senior, Hèrcules.

8. Amadeu castellv:f, 3 h. 3 m. 00
segons <vrimer de principiants).
9. Llorenç Cabrol, principiant, 3
hores 7 m.
10 Fertan F-arreras, 4.•, 3 h. 8 m.
(primer C:.e 4.• categoria).
11. A. Mancbon, prin., 3 h . 15 rn.
12. Alfons Garcia, 3 h. 18 m.. (primer d~ls t uristes).
13. R. Murall, turista, 3 h. 18 m.
14. ò. Pereire, 4.•. 3 h. 18 m.
15. J aume Roca, 4.•, 3 h. 18 m.
16. Pere Ollé, 3.•, 3 h. 18 m.
17. Josep Dolç, 4.6 , 3 h. 19 m.
18. M. Martina. tu:rlsta, 3 h. 21 m.
19. Ramon Benages, 1.•, 3 h. 21 m.
20. Lluís Prat, princip., 3 h. 21 m.
21. A. Godó, princip., 3 h. 25 m.
22. L. Llavines, turista, 3 h. 28 m.
23. Josep Oliva, 4.•, 3 h. 32 m.
24. P. Villaescusa, pr., 3 h. oi3 m.
25. F. Villanueva. pr., 3 h. 4.7 m.
26. J. Puertos, turl!sta, 4 h. 10 rn.
21. E. Falga.s, princip., 4 h. 10 m.
28. J . serrano, turlSta, 4 b. 16 m.
29. Al!ons Rey, turista, 4 h. 22 s.
30. «Zarot,, turista, 4 h. 35 m.
campit. social: Josep Campo.mà.
L'organització fou eKcenent. Destacà el eontrolatge efectuat pels ele-ments del S. C. Suburense l C. C. Vllafranqu1.
LLUIS MAS

Francesc Gascón guanyà el Campionat
de Tarragona de Ciclisme
sa caigué quan anava. a entrar a.
Rêus en primer lloc.
L'organització a càrrec de la. Secció Ciclista. del Reus Departiu fou
exceH.ent.
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CLASSIFICACIO DE LA PRIMERA
ETAPA
1. Gascon F.; 32, bOrreU; 3, Ga.scon
M.; 4, Albinyana. V.; 5, Er ba ; 6, Marco; 7, Simó; 8, Mulet ; 9 . .Roquet.as ¡
100, Bert.ran; 11, Pons; 12, PaSQual;
13, Solé; 14, sans; 15, Bartomeu; 16,

Lò.zaro.

LCAMPIONAT DE CATALUNYA
D'HOCKEI

LLUIS MIRO GUANYA LA VOL·
TA Al POBLE SEC DECURSA
A PEU
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LA BORSA

Nord, ( 0'75, 41'00, 40'70 I 40'80; Ala.
cant, 35'70, 35'85, 35'60 1 35'65; Rlf
64'20 l 64'00: Explosius, 127'25 l
MERCAT DE VINS
127'00; Ford. 255'50 i 257'00; COlonial, 33'25 1 33'50; Ai~es, 189'25 1 1
El negoci de vins resta. completament paralitzat 1 àdhuc es t roben en
189'50; Tramvies P .. 46'25; Montser- el cas que es nota que hi ha
certa abstenció voluntària. a. fer operacions
r&L, 23'00: Petrolets, 5'60; Filtptnes,,
degut als rumors que ja terem constar en una de les nostres irnpressJons J
378'00 l 300, l Ohade, 434'00.
que sembla que tenen certs vísos de similitud i que és treure l'entrada de
t:ior~~ Ofi"l::tl consum. Això podria portar una paralització en el negoci durant aquest-S
Nord, 41)10; Alacant, 35"10 i 35'50; dos mesos que falten per acabar l'any. Com és natural a. falta. de negoci
1\..~tserr -- t, 23'00..: Chade.. 418, parl- ~ t excés de suc ha de portar forçosament una. baixa en els preus, almenys
Ohade D., 81'20, paritat; Oha· del vl nou
Les inscripcions per als Jocs tat,
de E. 81'20: Aigües. 189.25; Filipl·
nes, 372, darrera. pa.ritaL, t Expl~
L'Associació de Magatzemistes de vins de Barcelona., en el butlleU
Olímpics
sius, 127'25.
de cotit.zactons ja fa constar c.preus ferms en els vlns d 'alta graduació de-gut al poc grau del v1 noU»
Berlin, 4. - Les nacions que haa
tramès la seva. inscripció per a par·
PREUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADE'RIA POSADA AL CE·
ticipar en els Jocs Ollmpics de Berlin el 1936 són les següents :
LLER OEL COLLITER
Africa del Sud, Alemanya AfganisPenedès,
bl&nc,
l'BO;
ld., negre, 1'70; ld .. rosat, 1'70.
Lliures
36'15
36'25
tan, Argentina. Austràlia, Austr.a,
.F1nncs
4M&f)
'iM4.5
Camp de Tarragona, blanc. 1'85; id., negre, 1'90; id., rosat, 1'85,
Bèlgica, Bolivia, Brasil, Bulgària, 'Ja0r)U~ra
1 :ió
r:n
nadà, Chile Xina, Colòmbla, DinaConca de Barberà, blanc. 1'75; rosQt, 1'70; negre, 1'70.
Lires
59'50
59'80
marca, Egipte, Espanya, Estònia,
Marcw
J 1Hh
on:lti5
Priorat, negre, 2'40.
Bwasos
:d;m:¿o
Estats Units, _tllinlàn :la, França,
<Jau·so
Belgues
Vilanova 1 La Geltrú negre, 1'70.
12:.i"1~
124 '25
Grècia, Gran Bretanya, Haití. Hon ~
F'lorins
4'3S
5'00
dures, Hongria., India anglesa, IslànIgualada, blanc. 1'65; negre, 1'65.
EsC U '-S
.:S:.! ISO
dd 00
dia, Irlanda. Itàlia, Japó, Letònia,
Martorell, blanc 1'85; negre, 1'85.
Co1 Praga
3U 6lJ
a.o·so
Luxemburg, Mèxic, Mònac, Noruega,
Cor "'ueoues
188
1'88
Manxa.,
blanc, 1'70.
Nova Zelanda, Països Baixos, Fill
Cot nf)ru eauea
l'IB
I '1!3
,.63
Mlstel&, blanca, 2'80 ; !d., negra, 3.
~or d.a.neses
1 61
pines, Portugal, Suècia, Suïssa., Turquia_ Uruguai 1 Iugoslàvia.
Moscatell, 2'80.
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Fins a 28 classificats.
Primer. Senior, Miró.
Primer. Junior, Joban1.
Pruner. Neòfit. Sànchez.
Primer. Debuntant., J. Cunlllera..
Primer. Hèrcules, 1-3-4-5-6 = 19
punts.
Segon. F . A. E. E. T .. 2·7·10-11-12
=42 punts.
Tercer. Montnegre. 8-9-13·14-15 59 punts.
Atletes sortits : 45.
Atletes arribats: 33.
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En qualitat de blats segueix la mateixa tendèncl& de sempre amb
l'agravant que, cada dia que passa, la desorlentació •en aquest negoci és
més gran 1 tothom fa el que pot per acabar de portar una major incon~
gruència valent--se del desgavell governamental, la qual cosa. ha fet que
d'aquest desgovern n'hagi sortit perjudicat el blader per no poder ·v endre
llurs existències. El farinaire que és comerciant i fabricant a la vegada ha
hagut de treballar per tal que no li fossi n imposades multes. S i el f~
br1cant de farines és afiliat a la Ceda - segons es diu - ja se li perdolmpressi(l nara.n 1 el consumidor o sia tot el pafs, perquè s'ha. vist obligat que eXlStint
Els
l'Estat es pot dlr una. grau collita de blat, ha de pagar el nA. car, cas insòlit que solamt>nt
que enDeutes
generalde.milloraren
uns cèu,,_
tims, pe~ es teren molt poques tran- es pot veure quan manen els governs de dretes, valent-se de les lleis
saccions.
d'excepció puix que d'altra manera no creiem que fos possible que aquesTambé amb molt poc negoci, es t
'
•é
cotitzaren les obligac.tons del muni- a gent gov~rl. s.
.
.
.
•
cipi les quaLs es l.tmt'"..aren a re •
En qualitat de farines, les cot1tzacions seguencen 6ell.Se vn.t1aci6. EU
ti r ics cotttzacions antenors. Les F;i. fabricants de fannes van fent, puix. que encara. que comprin el blat a bon
putacions del ~ .i m1g %, anomena- ~preu, ens no rebaixen el pre-:.1 cle la. farina per por a les multes q11e els
des dels 9 mihons, perderen tres
.
~
··
ts
er..ters.
Es m06t-raren quelcom més pugui aphcar
la «ContlSSlÓ de Prove1men », que é s 1a d es1gnad a per
sostingttci.es les Diputacions aJ. 6 tr,. a vigilar que es compleixi la taxa d. els blats.
Les obligacions Provincials perderen
Per cert que al mrcat de Llotja es comentava un telegrama tramés
un quart per cent; 1 les obligacions per l'esmentada Comissió a l'actual ministre d'Agricultura senyor Usa-c!o Tresc.rer1a. de la Generalitat rs
.
.
.
.
}Jmitaren a ~ el canvi anterior. btaga sobre qum rè¡pm s baVla de segwr referent a les multes als !ari·
A.1 rotllo d'ub~ac1ons 1errovlàr"ies naires.
e~ negoci r;.¡u hm.itat 1 les di!erènAra en aquests moments no sabem l'efecte que 11 haurà causat l'esties pot Gas
d1r que
milles. Al 1a:sector
• al J~we
-·-·-- d'A gr!cultura .
d'Aigua..
i Electricitat,
ma- men tat telegrama a 1.&Ct>U
jorta es pot dir que repetrren canvis, ¡
Les despulles segue.tXeu sosnngudes, però, sense va.rlncl.ó en els preus.
excepte les obligacums de J.a Produc. amb tot i nota:r-se quelcom més de concurrència compradora en aquests
tora de F orces .Motnus, emissió del ¡ gèneres
1920 i 19!:3, les quals perderen ter·
reny, particularment les darreres; 8
El moresc, encara que sostingut en aquests moments, la tend.énct¡¡,
nooaltres ja no ens ve de nou 1a podria. ésser a la propera. setmana. Seria. més avtat de fluixedat degut a
baixa de les esmenta~es obligacions les properes arr.lbades d'aquest gra del Plata.
ja que (a rues que \'elem que la co.
·
t
tització de les obHgaC.:.ons d'aquesta
Les mongetes, cigrons 1 llegummoses, en general, amb basta:n sos-empresa. no ta pas per bon carni Ja teniment.
qual cosa. vàrem msmuar dies enrèn..
MERCAT D'OLIS
Les obligacions de la Sevillana d'Electricitat 7.6 1 8.• sèries, es cotitza-.
El mercat d"olis segueix la. tendêncJa de flu ixedat 1 aixO ja. ho hem
ren Rmb tres i un t mtg enters. re.s- reflectit du:rant les darreres. impressions setmanals. El butlleU setmanal
pectivnmcnt. de puja.
El .sector d'Sinov.stries diverses, d.e l'Associació Grem.1.al de Magatzemistes d'Oli, dóna en les seves cotl~
sense cap movunent ostensible.
zacions una banca d~ d ues pessetes per 100 quilos en els olis d'oliva superior
l corrent, 1 de 6 pk.s. a J.a c.ta&;e fina..
En. que
els r(){,llo.s
de f1 terrovJaries
.de mes,_ malSl ·~
el comerç a l mal or l'o11 experim en ta Ies osclilaeons
I
~
grat
lei accions
t'6
IJ'C" en
molt p.~.~
mostraran quelcom SO::Oi.tugudf's es pies d'un mercat com cat, ens trobem que el detallista no batxa l'oli ni
va notar que les cotit.tacioru; es res· a trets. Se'ns dm que h1 ha \In marge més que suficient per a poder~lo
&entll1!-n de le~ noves puc saLh>fac- rebaixar per aJ consum. però no bo trobem gens estrany en un pals !JO
tor1es que h..t han. tant d'ordre po.
. .
litic interior com d'ordr dtplomàtl tot és liclt 1 governs que es pugmn dedicar a voler explotar negocls de joc
internacional, aquests ~os [actor~ t 1 no a assumptes que puguin beneficiar el consumidor.
portaren bastant expectació en els
Les operacions es Can normalment i les pròpies per al consum. Sembl.a
r otll~ 1 ta.mbe 1nflu1 que en el rot- que s'intensifica l'exportació. puix que born creu que els agricultors 1 els
lmolt
1o d poques
accions mdustrl.als es fessln
· ·
transacetons.
comerciants han de posar Ja màjor ct.tra, ja que és una de les pnnCipals
A darrera. hora a. tiorsa ja no eren bases de lo. riquesa del nostre p&lS.
lau optlm1stes respecte al problema
PREUS A L'ENGROS - OLIS D'OLIVA
ferroviari. A més a més, també cor.
rit: el rumor que demA <avui), a l
Superior,
176.
Congrés començaria a parlar-se cte
Corrent, 183.
l'impost sobre les rendes, Ja qual
FI, 189.
c95a no fóra d'estranyar que portés
a.gun retrocés en .les: cotitzaeions.
Extra, 222.
Les accions Chade t Filipines eosPreus per 100 quilos.
Lm$udes, però es feren poques' ape.
racxons fora de cotttmció per les
ARRIBADES DE LA PRESENT SETMANA
di!erênctes de canV1 que h1 ha. en·
tre les peritats de Zuric 1 Paris res.Estació Morrot: Pats, 3. andalús, 1.
pr-ctivarnent. amb les cotitzaciorÍs del
Port: Oli andalús, 3~6 bidons.
nostre mercat.
Camloos: Oil pals, 40 b1dons.

1 255'50; Explosius, 127'50. 126'"75 1
127'15: Aigües, 189'50, 189'75 1 189'50·
Tramvies P., 46"00: TramVies O~
28'00, l Ohade. 436'00.
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MERCAT DE LLòTJA

COMERÇ
I FINANCES

13. J. Muñoz. neòfit, F. A. E. E. T.
14. J. Joban1, junlor, Montnegre.
15. V Torcal, eenior, A. A. Vida.
16. J. Bayem, oeò!lt, N. A. Nurml.

l ii ::.;J

b425

. ..•.,. ···-· .·Cord.ova 3 •¡.,,.

I
Sa.da.JOZ Ó "/o .. ,
Aud&IUS08 1.<~ VU'iable ..
•
1.• # ·¡• .......

b4 75
<>176
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5. Josep Marcó, ld.
6. Vicenç Albinya na., 6 4 10.
7. Fra ncesc Roqueta, id.
8. Ma tian GascOit, 6 5
9. J oan Simó, 6 9 20
10. Frederic Bertran, 6 10 40
n. Joan Pasqual, 6 13 28
12. Rafel Pons. 6 14 12
13. Joan Sans, 6 23 32.
14. Dídac Solé. 6 29 44
15. X n vter Bartomeu, 6 35 35.
16. Vicenç Làza.ro, 6 44 40.
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J OS!:-t> Mu let, 6 2 40.
3. Camil Ervàs, 6 2 40.
4. Francesc Borl'ell, ld.
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Francesc Gascon, 5 h. 56 m.
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1, Erba; 2, Mulet; 3, Oascon; 4.
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EL CINEMA

CAPIT OL
SETMANA

LES ESTRENES

Vegeu aquest progra·
ma que està batent
tots els rècords d'èxit
sorollós

«El delator», a I'Astòria
TITOL

ORIGINAL!

«The molt diversament apreciada pel pO-

lnform&rll. Direcció: John
Ford. Intèrprets : Vlctor Mac
Laglen, Heater Angel, Marl.\
O'Connor, Preston Fost~r,
Margot Grahame, etc. Producció: R. K. o.
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«El delator» és una. obra de vàlua
excepcional sota diversos a spectes
que, o ens enganyem molt o sem
~~~~~~~~~~~~~!'!

MOLT AVIAT

-

El film còmic de l'any

A més:

Una escena de «El tnl hOftTOA)I

YALUA ARTISTICA
«ES Ml HOMBRE»

DE · ~~~~~~¿~ ~~ll~~iad~~aal J;.!
escena de lluita. colosal, a més del
11

"BOCA ZAS"
La seva boca és tot un circ

MARy LAND

~tt~~~~if u~~ é~ :r~r~1~~ 1---------

to».

_--

bllc. Més ben dit: hl baarà un per centatge porça. crescut d'espectadors
als quals aquest film no complaurà
Ja el dia de l'estrena poguérem
constatar aquest !et. Això, però, als
nostres ulls, està. molt lluny de restar-li vàlua. Tenim el convenciment
d 'haver-nos enfrontat amb una pel-11cula a la (Jllal, com ha. succeit ;1mb
moltes d'altres, hom !arA honor amo
el temps.
No volem dir, però, que John Ford
ens ha donat una obra perfecta. Al!..ò
no. HI ha, innegablement, factors
psicològics que aquest director no ha
dosificat massa encertadament, excr.·
dlnt-se en alguns llocs l restant lnsuflclent en altres. Els defectes
podem trobar-hi, però, resten absolutament o!egats sota la vibració bu
mana: l'interès vigorós, puixant ·je
l'obra. John Ford, abans que tot, hli
procunt donar-nos una amblentac1ó
justa, poderosan1ent evocadora de
l'Irlanda en la seva llu1ta per la In·
dependència. Ambientació produ\.da.
no solament amb un munt de detatls
meravellosos sinó per coses més fondes encara. Els objectes. les cose.,
estàtiq:.~es semblen, en aquest fil.n
tenir una ànima I tot. ¡Aquella bv;.
ra plena de suggestions, amb prou
feines esquinçada per la pàllida llur,¡
dels fanals, aquells carrerons ~u.e
semblen creuats per ombres fantasmals ... ! L'atmosfera és senzillam~11t
fornúda.ble. El drama a desenvolupar
tindrà una emoció d'una Intensit-at
inigualable, perquè tot ens parla r\t:
realitat.
Es una obra exceHent de com¡.>O- I
sicló 1 perfectan:.ent equilibrada en
conjunt. Superficialment té moments
de desenvolLipament premiós, i sem .

I

bla que àdhuc en altres resta abs().
lutament parada. En canvi, és "r~
cJ.sament en aquests moments quan ~>I
film té un dinamisme interior més
Intens. Els sentiments del protagonista en intima barreja, lliuren les
més 'aferrissades lluites. L'espectador que haurà sabut compenetra.-s'hi no restarà indiferent, no podrà
restar-bl. La seva imaginació treballarà de !erm.
John Ford ha doslflcat l'emoc1ó eu
aquestes escenes amb una habilit'lt'.
not.a.ble. Els silencis abundants hom podria dir-ne d'aquest el fum
dels silencis - tenen una expressivitat que no arribaria a tenir el so
de les paraules més convincents. Hi
ha silencis que ens es:rarrifen l'àJ.Ima, silencis extraordinàriament dolorosos. Hi ha, a més, escenes d'UJ1a
harmonia, d'una bellesa admirable
Víctor MacLaglen encarna la 11gura del delator, nou Judas, que v~n
el seu amic per quatre quartos. Tas·
ca feixuga la seva, especialment per
un actor acostumat a interpretar
obres d'evident superficlallsme. Ví.::tor MacLaglen se'n surt com pot. No
massa iradament, però amb la sur•.
cient expressivitat per a. donar-nrJS
la sensació de les seves lluites esp'
rituals. Se'ns fa antipàtic, repulslJ,
però hi ha moments que arriba a 1'15plrar-nos llàstima. Els altres Intèrprets, generalment tots a se~on plo1
es mouen amb força dlscreclo.
En conjunt es tracta d'un fll.m QU<!,
particularment a nosaltres, ens ha
plagut força. HI ha en ell valOM ;
destacadisslms, molt rars en la pro-I
duccló corrent, capaços per sl solli
de donar-U elevada categoria i de fer
J>OI!Sible l'èxit que a la majoria de
països ha assollt.
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vist aquest f:'L....

aqq

fins ahir, qualsevol
d'elles us dirà que fe

1

. . ...,~~ l i'espectacle més gran

que s'ha vist fina ara
La meravellosa tragicomèdia de ""!'!!!'!!!!!'!!!""~!!'!!!!!'!!1!1!!'!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!!~'!""'':!!!~--.~----"!!!!!!!!!!
Carles
Arnicbes es féu mlHenària en '!!!_ __ - - - - - -· -- •
a Catalunya
Es un film ParamoUDI
han tornat a.
. . projecta a les 5'20, a les 6'15
produir-se
des
Ea
d
'aleshores.
despatxen locaJt.
A
l'Amèi a les 11
rica de parla espanyola, continua
tats per a demà, dJ.
essent una. obra que s'aplaudeix ca-jous i divendres
da vegada que es representa.
En la brillant història de Carles
C
I · . N
E
M
·- A
Arnlcbes, és, potser, l'obra que ll ha.
«Don Quintin e1 Amargao», la gran perfectament de les deUc!es del bell
proporcionat més èxits i diner; t>Jl
~
IL"'' • !
rn. t-.L"' '-A.I .& producció nacional Filmòfono, ha des- diàleg d'aquest mm.
la història de Valerià León, és l'o7
.,..,. '~
lila
''~' t'&. vetllat una expectació realment fóra !!!!!11'1!1_ __ _ _"'!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!1!!!!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!11!~!!!!11!!!!!11!!'!!~'!!1!!!6
bra que l'elevà al elm de la popudel corrent. Poques peHfcules s11an
laritat. Cap altre actor no ha aconseesperat amb tant afany, amb ta~ta
guit Interpretar el protagonista de
impaciència com aquesta magníf1ca
«Es mi hombre», amb l'exactitud i
adaptació del sainet de Carles Arniches.
amb la genialitat de Valerià León.
'.J
«Es ml bombre», constitueix un
Per sl això fos poc, acaba d'arribar
\l'aquests encerts artístics que es dofins al públic el ressó dels èxits entusiàstics assolits per aquesta obra
•
. nen molt de tard en tard. El cinema.
cinematogràfica en la seva presentaUn espectacle musical ! mut, l'incorporà al seu llenç ... El clció a Madrid, Palma i Saragossa, ciunf>ma sonor, no podia fer menys, vistat aquesta última on ha psssat del
ta la transcendència artística de l'olocal d'estrena immediatment, sense
bra.
transicions al de reestrena per a
Avui ve a nosaltres la genial obra
satisfer les exigències del públic que
de
Carles
Arniches,
«Es
ml
hombre»,
reclamava
la seva continuació al carUn triomf ressonant convertida en peHicula parlada, sota
tell.
sàvia direcció de Benet Perojo,
L'empresa del Capltol, freturosa
de música, de ball, Jai amb
un repartiment de màxima g~
en oferir al seu públic les millors
obres
de la producció mundial ha serantia, ja que està encapçalat amb
de bellesa
gtút atentament l'evolució de la ciel nom del creador d'aquesta obra,
nematografia espanyola per a recol'insigne actor Valerià León, secun- I
llir també d'ella aquelles peH!cules
dat per un meravellós conjunt arque, pels seus valors intrinsecs, potístic, del qual destaca el simpàtic Rl- :
guessin donar absoluta satisfacció a
card Núñez i la gentil Mary del
aquest públic que sap que pel llenç
1
Carmen, la nova estrella que Benet
del Capitol han de passar únicament
Perojo donà a conèixer en «Rumbo .
I obres de rigorosfssima selecció, ha
adquirit
l'exclusiva de presentació de ,
al Cairo».
I
«Don Quintin el Amargam).
¿Una obra més de teatre adapta.La visió d'aquest film l'ha conven¡da al cinema? No. Precú;ament la
Escena de «Don Quintin el amargao)), film que veurem al Capltol
çut que es tracta realment d'una
Inova peHfcula. de Benet Perojo de.magmf1ca superació en l'edició na~
mostra que les obres teatrals poden
clonal de peHfcules, ja que a més de I
ésser c!nematografiade3 si es té el
talent de saber-les sentir en cinema..
En la peHfcula «Es ml hombre»,
clons delicioses, d'un plntoresquisme,
Benet Perojo ha conservat l'esperit
· magn!fic. amb un diàleg ple d'ocur- '
dels personatges creats per Oarlos
I rènc!es genials, té tot el dinamisme I ' - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ~-tal\ exceHent dels films ameri-I
, Arniches 1 la idea central de l'obra.
-·~!!llll!W·~.. Però els ha donat més vida, més
(La llar del Cinema Nacional)
La presentació de «Do).) ~ntin el
! emoció de realitat, més riquesa d'amAmargao» tindrà lloc el vinent diAmb la superació . blent.
FOGAR DEL CINEMA NACIONAL
jous, 1 l'empresa del Capltol augura
«Es ml hombre» és un brollador
un nou èxit a sumar als molts assoAvui,
dimarts, per fi!... l'estrena
màxima de tots els d'arud.its 1 de situacions còmiques,
lits darrerament. A més, el Capitol,
eu les quals Valerià León es mosreformat especialment per a rebre
aquesta gran producció nacional t
tra com un consumat geni de la ciballs moderns
que tot Barce lona està impacient per veure, per a admirar
amb un modernfsslm apa.rell Wesnematografia. El públic no cessarà
en ella. l'únic, l'incomparable, el colós de la gràcia
tern, definitivament instaHat, permede riure un sol instant. Però també
arravAtadora
és el suau rumor d'una trama sentimental, on la lam i la misèria tetm
nen un gest de gràcia que amoroseix el drama. dels que pateixen ad- '
1
i de la vida
versltat:¡. Rialles i llàgrimes; amor
de filla, que roba totes les hores al !!__.~
_,.._=-.!!.11!!1!!!!!!!!!11!!!!'!!~!!!-..,•!!!!!!!!!!!!'""1'~--...,.
«Es
tracta
d'un documental d'un
,
,-~=·
,
seu son per poder contribuir al sos......, interès realment destacat. Es una
teniment de la casa; i amor, sanpelUcula. per tant, curosfss!ma que
tificat, del pare, que accepte. tots
descorre el vel de molts secrets desconeguts de la vida lLA HUMANIels sacrificis 1 totes les vexacions j
TAT>.
per portar un tros de pa a la !illa
estimada. I, damunt aquest drama
«llustrado con irúimdad de ejemplos de todas clases, de comparaclointim, la. pluja generosa óel bon hunes
curiosfssimas. Un film que repremor. Riu la misèria 1 riu la. !am.
senta. una muy estin1able «lecclón de
I quan la desgràcia es mostra més
cosas», que merece ser vlsto por cuancruel, encara resta en els con¡ dels
tos se interesan po:- las c!ntas doper la fonnidable parella
personatges la llum d'un somrís 1
cumentales e itl~lructlvas, que son
lcgión». e«Noticiero») .
LOS DE MARCOS la. música d'un acudit per tal que
l'espectador no s'adoni de ple del
«Molter. escenes tenen un marcat
dolor de la tragèdia.
¡
CONTRA EL IMPERIO
DEL CRlMEN

E-15 teatres d'Espanya;
aco~ui èxits que .10
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LA PRESENTACIO DE «DON QUINTIN EL AMARGAO»
TINDRA LLOC EL PROPER DIJOUS, Al CAPITOL

.,J

I

WARNER BROS

r~~¿~~~d~mt~~~~de~às~!esa~~ ~~~~=

" EL RODEO"

•

• qlUU ttlm curtosisslm,
apusJonant, ilnJc ...
et que es d.tscutdx l
aplaudeixen els tnteRl&"enls...

aqueu que
n•turales¡a,_

descrlu

la

I l'amor de lu uanyes,
.es ¡ranotes, els c:a.ra¡;ols...

el quo emplena ditrlatllent el

TIVOLI
• l'origen de l'home i
la Yldao.

, I

I

«Es mi hombre» s'estrenarà demà
al Saló Catalunya, presentada per '
Exclusives Simó. la primora còpia
que surt del& laboratoris és destinadl!. precisament al nostre públic.
Quan Valerià León s'ha assabentat d 'aquesta coincidència, ha exclamat:
1
-Ho celebro moltíssim, perquè heu J
de saber que els mellS majors èxits
i on he rebut majors proves d'amlstr.t 1 d'admiració, ha estat precisament a B6rcelona.

CI N~: MA
&;

~.:;g:~bl!cd:• ~:~:·u~

Aviat!
~

.
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Una obra magistral!
LA BATALLA ENTRE
L'IDEAL DE JUSTICIA
I EL PODERlU ABSO·

NOTES BREUS
• Les coristes que figuren en la
pròxima peHIC\.I.la de Ruby Keeler 1 J
Dlck Powell que porta per titol
«Sh1pma.ters for even han elegit
George Brent com el solter m~
atractiu. En segon lloc han esmentat. el príncep de Gales, i a continu~
cíó Wllllam Powell 1 Nelson Eddy. I
1 • Sybil Jason, la preciosa nena
actriu que Wamer Bros, portà d'Anglaterra 1 que ha fet el ¡¡eu debut
1
recentment en la pe!Ucula «LLttle
big sllot» passa pel dlsgllSt d'haver
perdut el seu gos, al qual anomenade va «Mike».
• James Cagney ha hagut de sotmetre's a diverses setmanes de prepar!l<'IÓ fi.~;ca pt>r a actuar en la pel-

I
CATALUNYA

basada en la formidable obra tragicòmica
de CARLES ARNICHES

EI vaitot de la producció nacional!
El film que desbordarà I'entusiasme
de tothom!

u r--~

En

el mateix programa:

ME ESTORBA EL DINERO
deliciosa comèdia musical alemanya
Vegeu a les carte lleres les hores de projecció

CARMELil'A AUBiAT
protagomata del film «IAbajo los hombres h, que veurem aviat

EL DRAI\-lA VIBRANT
D'UN POBLE QUE ES
REVOLTA CONTRA EL
'"t:'U TIR

ES UN PROGRAMA INIGUALABLE DE

"EXCLUSIVES SIMO"
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la humanitat

6 DE NOVEMBRE DEL 1935

QIMA RTS•

Auto-Estola
Fundada ~any 1912

COMPRA/VENDA/CANVI

No us Heu

ovERTtMENTa

A que aoLlDcle~ gangues, e_lS
d e15 ents 1 requtslts valen mes
tot comprés per a ca-

çar tncautes

. • ,.

40

1ns1ancta ... •••

•

oret• ... ... ...

:=
10
ur-

a
•

Engmyer ... •••

13'19'-

•
•

s

cert. penals •••
,
rtens
» M&dlc •••
p~ll...

RELLOTGES

»

relèfon 30422

Total: 100 ptes.

MAQUINES
DISCOS, elo,

OBJECTES DE

dJ:a<\IISJ tf.Al'ltU DE'!'MANAl. SNJ.'tc.i. ti.A.HUI!a.ONA i

(pro¡¡ Rambles)

ttevW&

1'arrw¡oua. tieuu.

Vln&J'UO, VaJ.éDUI.a.. CUllera, Alac&DG, Cart.aaenll, AllU1188. A.lw.erla, Mo-

Haga.rca, Ferrul. Corunya, Avtlea. Musel, l::i&f1t.auaer. I:Uibao 1 i'asaJes
&n tea UD1ee rapld 1 correot. aaamet. carreaa t>er a ranaer, LarraJ.J
cauhtanca tWlb tra.nsbordamenC. a Maia¡a I &-amot per a l1.Ua Crl•
t1n1 l A.vamoote amb Ci:'a.nsbolaameot a Buelva.
dEKV&l EN'J.1U; HAl«.:KlAJNA, d.II."J.Ji; 1 MAW:I~
SorUdet awozenall eta JJJoua cap a. t:iét.e t MarieUa
r3ervel QUlll~nal cap a UENUV4
.t.a cArreas 01 eep &l 11Dalado de ta Compaarla MoU ael Rebals

Tel. U13l

B AR C E L O NA

l'elétun 13686

u===
tlEl:tV&l HAPlU CAP Ai,¡ tiUA~U.. • ~LAJ.'"
pe-r wut.o-t.t'i:l.usatl&Otlca correus OIH.l&Jli'O!J

•

'END~¡;t;Nt;u~u~NICA el dolor.

que e.dwst.ra pa.satuaers
ae1 u.ou ce Ba!ea.ra.

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

tretOG i menían d'ent*rrec

OOBER.TS A PREUS
RAONABLES

t'ASIEIG NACIONAL

Barcelona -

I

'..::

Gran facilitat de pagament sense augment de
cap mena. ..- Estila clàssics i moderns. - Ta·
Uen propis. - Realib.ació de modela darrera
temporada a preu de cost

CARME, J4

• CALL, J3 ·l5 (abans magatzems Jorba)

preventiva 1 efiCaç del

a banQueta 1 (estes

AVUI,

LA HUMANITAT
Mobles i decoració Urrutia

1

Gra.n terrD.&Sa a estiu orOpla per

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles

11

EREIRIMO IUMDRI

Tat8ton. t9235

Alfred Sonahu¡a
Advocat

36, SOQUERIA, 38
Oamlsea

~
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D~ANUNCIS

SEC CIO

,.

~

'

ADAM

I

RAULAN

<patentada>

Oénerea de punt; mltgea F E fiRo
.(de garantia)

n producte consolidat per la seva fama. El millor protector i remei contra la: grip,
neuràlgies, migranyes, reumatismes, mareigs, molèsties de les senyores, etc.

DIVORCIS. PLETS, CAUSI!:S, etc. · - - - - - - - ' <~<- "'"
•
lilrooa. 10. prat (de ~ a 8)

L'el~tuo 1H~f

UU!'U:llU!'4A1'Al:W:S.

·Preveniu-vos!
Acolliuv.os ~ la protecció

Bar Petit Miramar

wercaoortea

l

LA c&ne¡a es rep un.;, ta vetua aeJ Cla Cle tk.lr\laa Al ttn¡lac:lo aflm

en les seves diverses manifestacions dispooat a
aterrar la vostra ealut. Aprofitarà el primer símpto•
ma de debilitat per a enrunar e! vostre organisme.

cua recomanable pel seu oeix

:n <Ues

CAOS

8ANTOS, MUHitYtOEO l 8UE:N08 AIRES surtilrA
5 c1e llQYembre dal 193$, lA mago.ltlca motonau

«CABO SAN ANTONIO»

reu·rCm_. a~· ~¡¡

nerVIÓS

Hortla.es tuea

a.

cap

--~

Hospital, 42· T. 13651

Huelva caaa oues detwaoe.

LWa. Motrll. MAl~ Ceota. CWlz, SevlU.It., Huelva, VllifO, M.arlD. Vl.

úbliC
CASA SUBIROS

1

Sa.llt Ca.rlea t ferrol c:aaa duet setmanes
CORREN 'I EN 'l'HB l::tAHCEWlU I I:U..L...HAO
ca.c1a dues setmanu
sort.te1ea em OIYENDREtf a UL Dl~ cap 11 n.rraauua, da.oti Carlee,
~JUt VEJ

enem1c

'EL AS"· Corts, 412

tsU.J:JAO

aa cap i \latoucla, Atacant;, Mtla¡a,
Vlao. VUJ.agarel&. Corunya. Muael . tiaotaoder t BUb&O
Alternant-ee Iee escale& Ge:

Sort1aea t.:aela DIMECRES a Ut.

~LATA

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

BARCELONA

,

classes sobro generalitats del
moaor DIESEL, per professor
titular. per 1 lltols de 1.• 1
v espeoral
CAN VIB DE 2.• a 1.• CLASSE

Línies cegulars de grans vapors per als destms
que es detallen

TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA 1 CANVI

CORTS CATALANES, 4Jj

Ulol
7'50 1
T O T
NO MANCA RES

,

JOIES- BRILLANTS

TOT D'OCASIO

PIU.

1'50

f barra y C. S. en C.
3

BINOCLES · CINEMES

PEL·LICULES
PAT HE · BAB Y
fONOGRAFS OE TOTES MENES

But. MALETES. DISCOS, etc.

ENSENYAMENT
COMPLET,
TOT6 ELS CERTIFICATS I
POLISSES
CDnO&tCCIO

PRISMATICS

OE MUB!.ES. PlANO~ RADIUS. CAI.XEI:! O!
CABALS, MAQUINES D'ESl:ltlURE l DE 00

dOC~
preu que ell! aoUUclen.
0

?J1uen

APARELLS
FOTOGRAFICS

MERCAT D'OCASIONS

Preus baratfssims
"

PER PARAULE S

Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
SENYOR CATALA de
mitJa edat olie cooel.J: la.

OFERTES
I DEMANDES

comptablllt.e t p a . 1

tlc eo

pre.c-

orrrespoodeocla
comerctaJ. 1 cUver&OI Idiomes. solll<.Jta coHocaclO
sense prt:tenstooa. Oirt·
atr.a a La Humanitat.
Núm. 1\11.

FAR MAClA

voldna regentar o arren·

dar, tarma.céutlc

colle-

Klat . E&cnure a La Hu·

manitat. Num
S'OFEREIX

JOV&

4::.1

SENYORA o!erelz a

anys amb cone.u :ewents
cata.ta.

tr1ut·e

La

iJO~ti:

o

&a

~

Escriure a La
tat. Núm. 391.

Numanitat.

Num a11

~u~ra.

amo

bon t. et reterencu~a 1 p ràctic, aesiLJarla admluls.tn.r ttuquea al ~ •¡ •. Esc.
Lot Humanitat. Nom 103.
oiOYEhtl

lit.WU

lli Uij~

Num

PQS~eUUi ,

Ul.U..U.l·

106

o. persooa de reterénc1el!l.
Mallorca. 494. ler.. 1r&.

IDEAL PENSI O, 1a mes

céntrtca 1 contortabla,
ezc. menJar, pensió com·

¡ or~a.
m0e11ca. E&-

Premt.a. EatlJ
--~um

FAMILIA reduída, or~
reix n a bitactó econòmica

h Utt:O

CAl ALA ~,.;orrt:eelO ,Jo-r1i1Ua1& 1 proves a 'tm-

lla. Preua

Lli HumamtaL

8'0PEREIX. WOBSU car.
ntaser Canea. b& t'otl·

Cl t;dat, ;¿u anys. Escnu·
a La Humanitat . NUm,

r,4

NOI , lb auys, aap ca~ta, trauces l castieuu.,

8 otereu oet a mernorl ,
liense pre~enstoua.
Esc.
LI ttun,an.rat NUm 871
S 'OFERiU. LtCJ " Lf'B.
~ucctuue del trauL-ee a

eaoau,OI u cat.ala.. ~r·
IOoa a.p1.0. Eecnuro a u
Hurnan•ut num :iUU

pleta, dea de 126 ptea.
mes, d.Jà.rta dee de 6 ptes.
Escudlllera, 6, Pral. prop
Rambles Escala. estanc.
PENSIO ae 1 I W l)tea.,
de& aa 160 pt.ea. t.oe
conrort. Pl Ma.ell\, 18.
pral

nxoa

t"ENSIO OE.L CARME,
prop Rrunolea:. Ata. com,
t . estar dea de 160 pt.es.
Carme . L:l B
\*IATGERS, ao1B Ullbltacio per 4 ptes. Cooton,
lll¡ua corrent.. tel. Aribau ,

COB~RTS 11 't'fiU, ou•
tret.erument.s 1 a platA li

elegir a ta carta. oa. vi
i postres. t ot. superior

BON NEGOCI

Ronda St Pete. Il. pr&l

Porteria.

18. Raó;

Núm 816

IIliJ< Oficial
USter, València, 52S.

f FALT A

Nous, compostoe ae 5
¡z::a.na 1 luxoses bab1ta.c1ons. water, lavabo, dut-cuina econòmica.

¡ 06 · la Human•tat. N\ÍDl

30 $ TOT ESTAR
bant. dutx.e.. te16too .• b
eepteodida. Borroll, 148.
1er 2na

Srta. d'Esquerra

eotere1x
Uenta bo oer a deoenLà Hnes re.ferències.
383.
urnanatat. Nwn

~

¡

tres ~Dectals per a. sas.

l.l k.....\':,.fta
om
Esc.
1.LssN\6.
um. Sllt

CASA PARTICULAR
desitja ll~ar una habitació a. jove. oreu mòdic.
Borrell. 73, 4It.• 2na.
VILLARROEL. 178, :IOr.
1ra.

habitació dret a cu1·

na per a 2 sen yoretes.
molt sol.

eotl

4ta.. Tel 861f.'l.

CONCEPCIO

~OFRA

ve.

MUDANCES
AUTO • RECLAM
franveso Larret. 150 (Pa-

ral4el). Telèfon aooot

HlGINIA KUIL uova-

Clora clrlU'¡tana. cooaulta Ktatulta. Taller-. 76,

bts. TeL :nsu.

necesotteu. a1
Ulteressl 1 &1 Uoo
quo W~~ COllltnguJ, ua el
UI

tacl1t~ri.

CASA CARRERA
Borreu. 132, za.m!rtl
Dlputac16
ES LLOCUEN dues ha,.

bt tacl.ona veot Uadee, casa
nova.,_ carrer Vista Aie..

Sra.. vlslblo

advocat. P~uraelor deW
Trtbuoa.ta. Pa¡ do Ur&.
c•a. t1 . 3r La Tel~tan
'l61 fi.' l I;Sa..rcelona

f AULE.R PALOMA•
RE8. Ad vocat; Sant Pau.

ret ll3tt"

.IOSEP RIERA. ad~ocU.
casanova, 83, nmfrl. o.
Corts 560.
..tOSEP ML ESPANYA·

Advocat ao.euo. 258.
L

LLINAI ROIO. Ael.
B&lme~. 2-L Tel..

~oca"

~011-n

B&roetooa

Propietaris solars

Ct.onstrucelons. Amortlt.zacto a voluntat. &l.sart.

e1o o a. a.

MALALTS.
Pul.a:aona.
Col', Me<11c1Jl& Keuer&L.
Strllla, Ralp 1. SOl arttncteJ. Dr. Llull Cuesta,
ura:eu. 20. pra..L Cownll..
tade3a.S.
OR. .JOAN

Ml RANDA.

MAlalties aeta neoa. .. P.
ae urac1a. t ·Tel. 12133.
Barcelona
Dr. FRANCESÇ ORTES
PARERA. Numer&r1
de
terna ao t 'Excm. -AJu.ot.ament do Barcelona. Es~

en maJ.&lttee

lJl..

e

Mealclnn. loterna. LD!t\n·

CJa. EUsabeta. ~ 1 4. pral.

txamtra. Pl. Bon Succe&J
Vial && ae a a 6. Ecoll~>
m1ca: Ot marta l dtssaD•

te&.

ORQUIESTRINU: veng

saa:o 1 c-tlaU.. Adreceu·
La Humanitat.
Nom. a6:&.

Ve» 6

-

CASA -

Ml RI~

sabo.t es. espa.rctenyea per
muu tanvo.. Tallera. S2.

URGEIX ·

Totes les
marques

traspassar Bar, per cesar
ncgocl, trac~ dlrecte.
Rbla. Flora, 33 e, Mozañ

Oremad.ors

BOTIGA

paa de mercat, districte
56,, lloguer 10 dutOIIi àd·
buo llum per a qualsevol
ne¡oct. es traspassa. econòmicament. Eso. La H u•
manltaL Núm. S9:l.

m a.lalttea de l'aparell dl·
a esttu. Elrtòmac. .P'etae,
&alp X. VlllaJToel, g, do
• a 5.

Cirurgiana • Mas·
satge mèdic
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REPUBLICA I MON ARQU IA, A GRECIA

la rarta mi-

li tar f A~iuínia oE VENIZELOS A JORDI li
PLEB
per SERV AN D MEANA, oa• ara regit sot"'. el règim republicà. per
pità d'Aviació.
bé que hagi estat una República de
VAvANT EL TIGRJ:: monàrquics, dirigit.s pels Tsaldaris,
Les :res columnes del jror:t UaJtà els Metaxas, els Condylis
1 altres.
I t. Nord emprengueren l ojenstVa
El resultat del plebiscit, ja pre·
'a cinc cttes, en el tr~nscurs deis
ízuals ,.o pog~teren as8oltr els ob]eC- vist per tothom, car es tracta d'un
'tus q;.:e s'havien proposat. En el dia pleb!sclt
a·avui el general Bono ha llançat a
diu que el poble
tons les seves tropes les quals ocu· hellènic vol el retorn de Jordi II~
pen una extensió de 160 quilometres el qual el dia 10 d'aquest mes
farà
í com que no ho 11eu molt clar at:ró la seva entrada,
diguem·ne triomfal,
de guanyar ha mcrement at les seves
torces amb 1ma quarta columna a Atenes.
A .Grècia, doncs, haurà quedat
tompo.sta per 20.000 hom.es sota d
comandament del gene~a~ M anotl._i. restablerta , sl no passa res d'exAquest retorç té per 1msstó proteg1r traordinar i, la. monarquia.

la punta extrema del flanc esquerre
ae la columna situada sota el comandame nt del general Santini. Aquest quart cos de l'e:rercit està
tormat per indígenes i opera distanciat i sense contacte amb el de
santini. Una bona missió li han
encomana t al coronel Lorenzini que
dirigeix l'avantgua rda i que es prepara a rebre una bona pallissa/ En
total ¡'han llançat contra Makallé
J25.000 homes, 4UO avions, 450 peces
à'artilleria , 3.000 metralladores, etc.
En la darrera crònica publicada per
LA HUMANITAT donàrem per descomptada la presa de Makallé al
preu tan elevat que paguen els italians per la possessió d'aquest poble.
Els ha costat un desgast d'energies
tan enorme t una quantitat tal de
batzes que amb dos altres poblets
que els posin els abissinis al davant
restaran pocs italians per a poder
1egutrl
I ara vaig a transcriur e Integre
e darrer despatx oficial feixista que
porta el titol del comunica t número 36. Per cert, que és ben lacóntc.
l)iu així: «Avui les nostres tropes
han pres l'ofensiva (no és cert car
ta cinc dies que l'emprengueren) en

tots els front.s. Les nostres columnes
avancen vers Dolo 1 Makallé. En el
sector de la somalla, les nostres
tropes desenroUlen la seva acció a
l'Ogaden. Els re ;.oneix.ements dels
nostres avions són molt actius en
tots els llocs».
Aquest telegrama és la clau de la
'mportQ:ncia militar feixista. Però

pendran Makallé? Es clar que el
pendran. Mussolini ha donat l'ordre
de marxar costi el que costt Ara
b(!; ho pagaran molt car, tan car
que els ocasionarà la impossibi litat
de donar una parada més. O ainó.
al temps/ Poc en quedaran del.! QUatre cossos de l'exèrcit t de les dues
divisions de camises negres que prenea part en la lluita. Els generals
Di Bono, Mariotti, Pizoli, Maraigua
( Santint. han sacrificat els .teus
prestigis militars a l'ambició de
propagan.Za bèUicJ que el dictador
d'Itdlia val ter davant del món seucer. 1 tots sabem que la publicitat
té una tarifa elevadissima.
El Ras Gugsa, el traïdor, també
coopera amb els italians a aquesta
batalla contra els seus germ.ans que
defensen. amb la seva sang la independència de la pàrtia. POQues coses
va aprendre del 1eu pare. el Qual
essent sergent de les tropes à' Itàlia
en la guerra anterior (d'espia etíop),
1ant sacrifici que va jer per al .seu
país, la nit an·t erior de la derrota
dels italians, a Adua, va desertar
qmb el8 de la stva raça tva informar
Mtnelik de la situació de les tro..
pes de la Nació invasora i va contribuir amb les seves informacif ms
a la victòria dels seus.
Dels altres fronts, nt parlar-ne.
Serà Q\le als italians no els convé
parlar i per tant és que els deu anar
torça mal.ament l'assumpte guerrer,
t àdhuc ho deixen entreveure quan
t'Estat Major diu que en el front
de Danalti.l la colunma s'apoderava ~aquell sector ha rebut ordres
retirar-se per a evitar incidents
~mb els 1ndigenes de la Somaliu
britàntca. El que els ha succeït és
QUe els han jet una barbaritat de baia:ès i que no pode11 r esistir (aquesta
CQtumna 1tavia d'ésser proveïda
P:~s de l'aire) car els prengueren
totes les comunicacions i s'a.poctera.'ren dels combois.
.awssbda segueU: rebent armes.
Quan arriben novament les pluges
es produirà forçosame nt en tots els
feclors una absoluta immobilita t.
Q_úin ex.èrcit no organitzar à Etiopktl
Ht Ginebra no acaba la guerra abans
de mig atzy, els abissinis quan es
trobin preparats per a la guerra,
destroçaran els exèrcits feixistes 1
quan Itàlia es trobi debilitada '
flesmoralitzada~ entrarà a formar
part del conflicte la poderosa Anglaterra, la qual posard punt final a
l'aventura imperialis ta feixista. Tot
cziXó .si les sancions no aplaquen a..
bans l'orgull i l'ambició c:tel que go..
verna Itàlia, car tot el món asseuura que està decidit a implantar
la ;usticia i la pau, per damunt de
1.10líhques i personalismes. Adhuc les
dones simpatitze n per la causa d'A·

a.e

bissínia. Qüestions d'ordre sentímen-

tnl han influït en llur dnim. No n'ht
ha una sola que no desitgi el triomf
tle.l Negus. Els resulta agradable la
causa de l'imperi negre criStici, elS
1eu.a costums llegendaris que les dones acompany in els seus marits a
la guerra. Serà l'odi m..anifest contra
el pafs que va desfermar la matança. El resultat matemdtic é3 que la
torça femenina anima els etfops en
la seva empresa de vèncer.
Díuen que els abissinis no estimen
llur independènCia car n'hi ha molts
(i'ells que combaten per Itàlia. Atxò
no té importànc ia. També en Ja
nostra guerra de l'any 1808 ht va haver afrancesats, i recentmen t en els
temps de la dictadura n'hi ha haver
bastu;.ts que treballave n amb els intrusos que JlTengueren el Poder del
poble i s'apropiar en de les- ¡eues llibertats que tants de •aertficf.s P.l&
havia costat d'adquirir i a costa àe
11ZDlta 3ang vessada. I tanU d'IJ.erols
(lue hi hagué entre ell&/ Els gloriosos
Padilla, Bravo t .Jl!aldonacto i, no ho
Qblfdem, les nostres figures cims ne
ta República, Galan i Garcfa Hernàndez, .rimbols veneraU, dels quals
'guardo tm record: Fermi Galan em
va ensenyar la tnstruccf6 a z~ Acad'è·mia, /C1U. el meu instructor Hernànàco: es va educar i va estudiar amb
mi al coUegt í després in.gressdrem.
;unts i /orem oficial& a Ja vegada.
L ltu3 mort., 110 han

edat estèrils.

Han sembrat en molU oftcial.s tls
mta purs d' anwr a la
Uibertat i a la Republica del 11 d'a.
brU.
<Pmb.lbJda la reproducció)
~entiment.s

ORDI 11

ELEUTER IOS VENIZEL OS
Sl hl ha un home la vida del qual
estigui indissolublement unida a la
del seu poble, aquest home és Eleuterios Ventzelos, el cabdill de Ja República beHènica.
Va néixer a La Canea (llla. de
Creta> el 10 d'agost del 1864, de pa.
res grecs. Grec ell també, encara
que en aquells dies Creta pertanyia
a Turquia, tota la seva. vida ba estat consagrad a a la causa de la
lllbertat del seu pafs.
A l'edat de vult anys va !ngres·
!ar a la Universita t d'Atenes, per
a estudiar lleis, on romangué fins
1886, en què ret.ornà a. La Canca,
enllestida ja la seva carrera d'ad·
vocat. AlU va obrir un bufet i co-mençà llurs activitats poUt!ques .I
es destacà per les seves idees democràtiques 1 liberals, especialment en
el que fa. referència a la unió de
l'illa de Creta a la resta de la pen~
insuls hellèntca.
Un any abans de néixer Venizelos
l havent estat destronat pel poble
el rel Otó <fill de Lluls de Bav!era,
anomenat per les Potències europees
el 1832), Anglaterr a enlairà al tron
grec a Cristià de Glucksburg, prin~
cep hereu de Dinamarc a, sota el
nom de Jordi I.
Les actltvltats pol!tiques de Veni·
zelos en els seus primers anys de
lluita, el portaren a ésser el «leader» del partit liberal cretenc. El
1886 és elegit membre de l'Assemblea general cretenca 1 dos anys
més tard té lloc la formidable sublevacló dels cretencs contra els
turcs. Grècia fou vençuda.
El 1898 Venlzelos ba conquista t ja
una posició politica de primer pla:
és ministre del príncep Jordi, 1ill
segon de Jordi I (el primogèni t
Constantí estava emmarida t amb la
princesa Sofia d'Hohenzollem, germana de Gulllem li), que ha estat
anomenat Alt Comissari de les Potències a l'illa de Creta. El 1903,
Venizelos obtingué un gran triomf
electoral l el 1906, havent estat de·
posat el princep Jordi, toma a és....-er
ministre amb el nou Alt COmissari,
Zaimis.
ESDEVEN IMENTS
POLl·
TICS
El moviment revolucionari portat
a cap a Turquia pels cJoves Turcs»
tingué ressò a Grècia. Hom va sentir un gran desig de renovació i el
1909 una. lliga de militars va. donar
Wl cop d'Estat i arrabassà als prínceps el comandam ent mUltar. Venizelos, o.mb gran sentit pollUc, va voler aprofitar el moviment per a proclamar, sota la seva responsabilitat,
la. untó .de Creta a Grècia... Intervingueren, p~rò, les Potències, les
quals amenaçar en Venizelos 1 aquest
hagué de desi.sitir, de moment, de
portar a cap la unió que tots els
cretencs desitjaven.
Llavors, desenganyat, Venlzelos
va abandona r Grècia 1 es traslladà
a Lausana. on romangué fins l'agost del 1910, data en què, havent
estat elegit diputat, retornà. a Atenes. El seu retorn va desvetllar gran
entusiasme. La multitud estacionada a la Plaça de la COnsti tudó,
demanava que Venlzelos adrecés la
paraula. El poble desitjava unes
COrts Constituen ts 1 les paraules de
Vemze:os, de moment, produïren
certa fredor. Més un cop fet el 61lencl, Venizelos digué: cConstituent.s,
no: revlsionistes.. El poble es sotmeté 1 l'aclamà. xardorosament.
Per la seva part, Jordi I cridà
Ven1zelo5 al Poder. Les relacions entre l'estadista 1 el sobirà foren sempre cordials. Malaurada ment, però,
Venlzelos va. trobar dlllcultats per
part dels partits politlcs, dUicultats
que l'impediren realitzar plenamen t
t!ls seus projectes.

ferència. de Londres 1, més endavant,
en el conflicte búlgar-romanès.
Però la seva polltlca d 'engrandiment de .Grècia s'havia. de veure
lnterromp ucU per Wl esdeveniment
Insòlit. El dia 25 de març del 1923,
Jord1 I fou assa.ssinat per un individu, seMe filiació política, però
que tenia. pertorbade s les -~v~ facultats mentals. En consequènc1a wa
pujar al tron el !lli prUnogèn!t, •I
cdiadoc» Constant!, al qual el poble
acusava de covard durant la cam~
panya d el 1897. constant! era un
home d'esperit molt Umitat. que vi·
via enlluerna t per l'esplendor del
seu cunyat el Kaiser Guillem n.
Obstinat, com tots els éssers dèbils,
amb tendències vers el govern personal, ei.ava mancat de prudència
1 de lleialtat. D'aci el conflicte permanent amb el seu primer ministre,
venizelos, lluita que ha estat comentada moit diversament.
LLUITA DE VENIZEL OS
AMB CONSTAN TI
Ve el confllcte mundial del 1914.
Venizelos s'havia compromès amb
França. 1 Anglaterr a per recolzar
qualsevol atac contra Turquia. Això
féu possible el desembarc ament de
tropes allades a Salònica.. Els incidents de la guerra no els podem
referir ací. Només direm que el rel
Constantí, influencia t per la seva
muller, germana del Kaiser, volgué
mantenir la neutralita t o més aviat
afavorir Alemanya, política mantinguda pel ministre d'Afers Estrangers, Streit, d'origen alemany. Ve·
ntzelos va fer tots els possibles per
a convèncer Constantí que Grècia no podia deixar abandona da
Sèrbia.
Constanti, aparentme nt, va cedir
1 à~uc es va a venir a posar-se en
l'elació amb França i Anglaterr a pe:
a portar a cap una expedició contra
els Dardanels... Amb tot 1 això, el
dia 5 de març del 1915 Venizelos E:B
va poder convèncer que Constantí
l'havia enganyat... COnstanti li retirà la seva confiança 1 v enizelos va
dimitir, abandona nt el Poder -igual
que Aza.ña- quan comptava amb
una gran majoria parlament ària.
Les noves eleccions, però, per
comptes de destruir la politica venlzellsta, l'afermà 1 Venizelos torna
a ésser cridat pel rel. Més tard
ConstanU toma a. emprar aquesta
tàctica deslleial i quan ve el desem·
barcamen t dels aliats a Salònica 11
torna a retirar la confiança. Venlzelos dimiteix 1 és substituït per Zai·
mis, que segueix una politica completament d 'acord amb els desl¡¡s
germanòf!ls del rel.

EL COP D'ESTAT DE VB·
NIZELOS
En la matinada del 26 de setem~
bre del 1916, Venizelos, acompany at
de l'almirall Conduriotis, desembarc a
mUiteriosament a Creta i organitza
un exèrcit de voluntaris. Passa després a Salònica, on és rebut pel general Sarran i all1 crea un Govern
de la Defensa Nacional, coexistent,
de moment, amb el govern d'Atenes.
Per tal de salvar l'honor d e Grècia,
embrutat per Constantí, Venizelos
formà un exèrcit de més de 60.000
homes i provocà l'abdicació de COnstant! (11 de juny del 1917). Fou
aquell un cop d'Estat d'una tècnica
irreprotxable. Constant! va marxar
a l'estrange r i amb ell tota la famP h reial, entorn de la qual les da-
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El MINISTRE DE MARINA
SE'N TORNA A MADRID

LA SUSPENSIO DE LA CONFE·
RENCJA DEL SENYOR RUB\U t
TU DURI

PEítO QUE ES AQUESrA COMEOIA?

cosa enternidor a. L'emoció va augmentar quan la senyora Empar va.
Ior, cdama roja», radical de les més
antigues, féu un petó a la galta del
senyor Pic.
El senyor Jaumar 1 el senyor Pic
s'abraçare n. El senyor Ple donà un
visca Barcelona. Començà la desfilada cap a la Generalil.at i arribàren llavors el conselerls de la Lliga
que «casualment», deien ells, feien
tard, el mateix que alguns alts funcionaris de la casa que segueiXen la
ldsciplina del fundador de la «Chade».
En ésser a la porta. de la casa,
circular de punta a punta de l'edifici. Sobretot no hi anaven els de el senyor Pic engea:a. un altre visca,
aquesta
vegada a Espanya.
la Lliga, dels quals no estigué realment present a la cerimònia més
A LA GENERA LITAT EL
que el senyor Calderó, el qual ha deSENYOR PIC ·S'ACOMI A
mostrat aptituds sobradissimes de
DA D'AL TRES DOS CAR·
radical en la. qüestió del cTouring
RE CS ...
Assocacló». Els altres, per més que
Pels voltants de la una Pic t Pon,
la. nota oflcial de l'alcaldia digui el al front d'un centenar de radicals,
contrari, varen fer els possibles per féu una aparatosa entrada al Paarribar tard i ho aconseguiren.
lau de la Generalita t. Els seus seAmb lo. presència dels consellers guidors cridaven: «Viva. Don Juan».
radicals 1 gran patr dels cedtstes, eAmb gran astoramen t dels ordeconòmics i agraris varen començar nances, que feien
els honors, com
els discursos. Ningú. no s'hauria es- obeint determina des ordres,
el seperat. el que va pa85Al'. El senyor nyor Ple passà a l'avant-de spatx
de
Pic, amb emoció que ll priva va dc la presidència, on fou saludat pels
parlar massa clar, es lamentà. de Ja periodistes.
malaltia que l'obligà a deixar l'alUn periodista. demanà a l'exgovercaldia i exhortà els que quedaven nador si volia respondrea una
a. la casa que continuessin les seves darrera pregunta. relacionadUa amb
el
petjades. El senyor Pic parlà amb seu dimitit càrrec El senyor Pic dimolta pena. de la seva sortida 1 re- gué que si, 1 el repòrter U preguntà:
cordà que ell era un gran català,
-¿Veritat , senyor Pic, que durant
un gran espanyol 1 molt honrat.
el temps que heu exercit el càrrec
Fou Ovacionat.
de governador no heu tolerat mal
I llavors U tocà de parlar al se- que el gestor de Justicia,
malgrat.
nyor Jaumar, el qual tingué l'acudit que ho intentà. repetides vegades,
de parlar de la. granbones a de cor lnstaRés les dependènc1es del De-del senyor Pic, exactament. com fa. partamen t de Justicia. 1 Dret"' al Paunes setmanes parlava el senyor G1l lau del Parlamen t de Catalunya ?
Rebles del senyor Lerroux 1 el dis-Es ben veritat el
curs féu un efecte trist; el senyor senyor Pic-. Es més, enrespongué
l'últim
Pis es va posar a plorar, plorà el sell foren votades 5.000 pessetes consenyor Jaumar 1 varen plorar part havia. demanat el cmandant de que
les
dels presents. Va ésser realment \1M forces de seguretat, &enyor caballe-

Pic i Pon s'acomiadà ahir
dels seus càrrecs oficials

Ahir al migdia els habituals de la
Casa. de la Ciutat es veieren sorpresos amb corredisses de funcionaris radicals agraïts que abandonav en
les oficines 1 que anaven a correcuita cap a la .galeria gòtica. Es que
arribava. Pic 1 Pon a prendre comiat. No havia entès prou bê que el
treien i se'n volia convèncer. Es
trobà. que el senyor J aumar, al qual
haVia deixat com n accidental , per
obra i gràcia del ccstraperlo,, s1tavia
convertit en interí, 1 amb l'esperança. de gaudir una. ip.terinitnt semblant a la que a ln. casa del davant havia t1ngut el senyor Pic .fins
a la cè!ebre ensopegada.
Ela funcionari s agraïts, la majoria d'ells els que ho eren per obra
i gràcia plqulponlana, després del
gener passat, varen aplaudir a l'amic que els abandona va cnalgré
Iu!».
El senyor Ple en entrar al despatx
de l'alcaldia, on el senY,or Jaumar,
pel que pogués ésser, Ja l'esperava.
COm és natural, s'havia de celebrar
la
cerimònia de consuetud, però caLA GUERRA DELS BALlia cor, 1 el cor no es presentava .
C,C~.- ASSASSIN AT DE
No n'hi havia prou amb el dels funJORDI I
cionaris, aquests els. t.ocava. el paper
Fou E:euterios Venizelos el princl- de cmalditosJ , molt
d'acord amb la
pal promotor de l'aliança balcànlca. diada i amb el temps.
que
contra Turquia i, suspeses les llos- havia de formar era el Eldecor
consetilltats per l'armistici de Tchataldj a, llers. 1 mal no arribaven, malgrat
va representa r el seu ppble a la COn- els avisc8 que el senyor Jaumar feia

I

Ulled diu que seran posats
en joc els tres alts càr·
recs de Catalunya, pendents de nomenament

MENTRE ELS REPUBLICANS HAN DE CALLAR

El nostre fraternal coHeea cuttima altres coses, 1 acnba llflnnant
Hora,. publica una crònica molt sug- voluctó no sola avança, alnó :e '-' "gestiva sobre l'aplec 1 les maneres nlm al damunt.
e la "ctJdiclals» dels carlins:
Com que Ja. 16n quarta de d
««Oraclón y propagand a. He ah1 la. gent a'apressa. a aplaudir
1 V& Ute, 11
Tal com va anunciar a la seva ar· efuslón del alma tradlclona llsta de Però, com que 10m a Espanya
mes elegants de o eauville l Ca.nnes
~
ribada de Madrid, el cap de la mino- este dia en Montserra t. Cruzados de Jant també ea ta polltlca,
feren un ambien romàntic.
L'd:x ~
ria conststor lal radical senyor Ulled. la lealtad: ¡Adelante!»
Secretarto del Reyt, Junt l.tnb
A aquesta crida d'«El Corrco Ça~ nyor Ltsbona,
NOVA CAIGUDA DE CONS· ahir al migdia r eunf els consellers
no podia rnan °'llh
del partit per tal de donar compte làn» ahir, al mati, tres o quatre U d'altres, presldlque
el
oflcl&Jcar-bl.¡
TANT I
de la reunió que havia celebrat amb carlins deixaren el Ult n. la matlnP..... vat ala tradlctonalbanquet
lstea que voue' l'eatr.
Mentresta nt es produïa el desas- el cap del partit senyor Lerroux.
da, encara fosc, 1 se n'anaren cap a tar-se quinze peasetes,
que, Pe~ &la.
tre de l'Asla Menor i Venizelos ea
Interroga t el senyor Ulled. sobre Montserra t. La petita esglésla dai
no 16n pas gaire nombro '1111
veia obligat a deixar el Poder per· l'abast de la reunió, dlgué que s'ha· Monestir estava !Yalrebé plena. L'o;· vet~rem,
Naturalme nt, també ht baftutre ..
què en les eleccions del novembre vta limitat a donar compte al8 seus ganltzació em perfecta.
laments, Després de les dues bor: - ·
del 1920 no fou reelegit. Llavors el companys de la conversa tinguda
S'havia pensat en tot. Hi havia llil va
el dinar, b1 hagué, Pre~ ~
partit monàrquic maniobrà tan hà- amb el •caudlllo», 1 de l'estat d'ànim servei sanitari d'alió més actiu, fot· -nodurar
podia paa ésaer-ho per ntn¡u ~
bilment com ara i va fer retornar d'aquest, ja que nl de prop ni de mat per unes senyoretes que corrien pel senyor
Pal Conde, •secretarto
el rei. Venlzelos, entristit, abandonà lluny l'afecta. l'afer Stmuss.
adalerade s d 'un costat a l'altre, exhl· una recepció oficial de les entttai..ll!~
ete.t,
Ens digué també el senyor Ulled, bint el seu braçal, ornat,
Grècia 1 o'lnstallil al Migdia de
en lloc Unes. I, per a fl de reeta, un
""·
qeu el senyor Leroux havia confir- de la creu vermella clàssica,
101elllle
França.
Vla Cruels.
amo
La. d esfeta. de l'Asla Menor. però, mat al senyor Pic 1 Pon el nomena. una flor de Us. Altres senyoretes 1e .
Després
de
la
desfUada.,
Ja
~
va produir una revelació de caire ment de Cap regional del partit a nen unes medalles d'Blumini que por. valg poder veure amb
tranquU:Utat ,.:
mllitar (setembre del 1921) 1 C<>ns- Catalunya , al qual haurien d'adre- ten gravats, al dret, la Verge dt" tes
persones treien toCografies. Jo'
tanti es veié novament obligat a çar-se per resoldre tots els afers re- Montserra t 1. al revés, el retrat èe bé valg
voler ter-bo, amb el simple!.ala.
emigrar. Aleshores Venizelos va as- lacionals amb la poUt!ca locaL
S. M. el
-Quina. impressió teniu respecte 1 Parma. Rel Alfons Carlos del Oeste Jecte d'1Hustrar aquest reportatge· ot~.
sumir la trista m.iss1ó de represenbeus aqui
en un mornent, te'~'::
tar la. seva pàtria vençuda a la als nomenam ents dels alts càrrecs
Però el cclou» de la jornada ens al damunt que,
un jove d'encesa bolDa·
vacants a Catalunya ? - 11 hem pre- estava reservat
Conferènc ia de Lausnna.
per
la
sortida
de
mlsjo
valg
a torniU'-m'b1 en véne~
guntat.
sa de les personalit ats. Després se més, I, entre
tots, m'arrabasse n 1n
-Tinc la. impressió que seran re- celebraren
encara
GOVERN S DICTATO RIALS solls
dot.ze
misses
més,
qutna,
m'estlragas
sen 1 m'omplen as~
des
de
Madrld
~
per
tant,
nos·
dotze.
- ESTABLI MENT DE LA altres no hi tindrem
nyee, tot crtdant:
cap
mena
d'in·
Tres
o
quatre
centenars
REPUBLI CA
de reqü~
-Fora. els esquerra.DBI
tervencló. No tlnc tampoc cap im· tés es congregar
en a la plaça r'e
Em trobo transportat , ben eaverat
Per eepai de sis anys Grècia gau- pressió de les persones que poden re- davant de l'església.
lea ottclnea de l'caplec». AIU m'etCQr' 1
deix d 'una sèrie de governs més o sultar elegides, ma.lgrat que hauran
a;
compon
de
xicots
joves
de
meny
menys dictatorials, entre ells el del d'ésser-bo tot seguit si hom té en de vint anys - vinguts principal· Uen, em prenen el nom 1 aomlc:UI
minen ela meua documenta partJ.~Ul&n.
funest Pangalos. La revolució del compte que hi balla pel mig l'ordre mont dels pobles - 1 de gent
ja em miren malament...
1921 inaugurà aquesta etapa de dic- públic de Catalunya . En concret, crec feixuga, amb grans bigotis vuitcenMentrestan t, un crequetb a'eet6, duo
tadures de caire militar. Altra vega- que seran posats en joc els tres càr- tistes. Unteamen t els
de. torna Constant! i altra vegada recs de Governad or General, de Pre. gent de .mitja edat. alts càrrecs sót; rera meu, vtgUant-me.
Les autoritats
&eabco el me
es veu obligat a deixar el tron (!0 sldent de la Generalit at 1 d'alcalde
Un cop totes les forces disponibles jucUcl sentencianca.rllnea
de Barcelona.
t-me a quedar de8Jllo~
d'octubre del 1922).
estigueren
reunides,
1
després
de
velt
del
Tot
rotllo
plegat
impression
ens
fa
pensar
at qua con.
en les b~ crits, ordres 1 contraordr
Venlzelos es troba. a Paris, decidit
es, comenc·a tenia la meva màqulna.
a romandre allunyat de la polltica, ralles que hi haurà a l'hora. del re- la desfilada. Les trompetes
i els ta,j¡_
Després em deixen anar 1 Jo ~·~
però les eleccions legislatives de de- partiment de tres càrrecs entre tres bc.rs toquen aires bèH.ics, 1 supoSP.m
vaig directamen t • dcnu.nctar el q
tan ben avinguts com són t::l
sembre del 1923 tomen a donar ma- partits
111
que
carlins,
1
al
seu
co..'llpàs
tota
lu. m'acaba de pa.uar.
Radical, la Lliga I la C. E. D. A.. Sejoria al partit venlzellsta. El 4 de renitat.
comitiva s'encamin a a l'esplanad a dc
senyors!
PERE
PAGFa.a
gener del 1924 Venizelos retorna a
Sant Miquel, on es celebra. una nov.1.
Atenes 1 es fa càrrec del Poder. En
missa. de campanya . Tothom adm:abdicar Constantí, ho féu en el seu
rà la. marcialita t dels braus minyons
fill Alexandre, el qual mori sobtadadel Requeté.
ment. Llavors va pujar al tron el
I després de la missa, el mltlng, en el La Biblioteca del Tribunal dG
segon fill de Constantí, que és l'acqual parlaren n les masses tra.cUcionaltsCassació de Catalunya ·
tual Jordi U, el qual s'havia retirat
tes els pelxos més gro680S 1 eloqüents
Amb destinació a la seva Biblto.
del Partit, entre altres, Jeaús de Ellzalde,
a Romania, car el .Govern havia deAmb l'exprés del passat diumenge José Luls Zamanlllo, que, com que ee teca, el Tribunal de Cassació de ca.
cretat la caiguda de la monarquia .
talunya ba rebut del senyor Roig 1
L'almirall COnduriotls fou anomenat va marxar cap a Madrid el ministra veu que encara no en tenta. prou, reco- Bergadà,
Degà del C<>l!eg! d'Advode Marina, senyor Rabola, que hav·a manà. méa d18clpllna. 1 mée organttzact ó;
Regent.
cats de Barcelona, els llibres. ela
El problema que se 11 plantejava vingut a Barcelona en viatge oficial. José Marta Lamamlé de Clalrac, quG socied~
de responsabilidad limi·
a Venizelos era, doncs, Wl problemA. Al migdia el ministre va fer una parlà del Joc 1 de Iea dones... criticant tada», :!es
publicat per l'illustre jurista,
.l'un 1 exalçant les altres. Finalment,
de monarqtú a o de República. Vent- visita a l'aeròdrod del Prat.
Un periodista 11 preguntà ·~ CO!Il féu ús de la para.ula el plat tort de la i Wl recull de les conferències d{)o
zeles. en el fons, era republicà; danades pel dit jurista en diverses davant l'Assemblea. Nacional va expo- s'havia dit, l'aeròdrom seria traslla- Jornada. EWI referim a l'cExcmo. Sr. tes
sar els seus punts de vista favora- dat, 1 respongué que això era cos~ Secretaria del Rey~. aenyor Manuel Fal de sobre els temes d'«Estat Centzal
l'Adminis tració de Just!cia " ¡:,.
bles a l'establim ent de la República, del Mln1ster1 de Guerra, ja que la de Conde, Aquest .enyor comenÇA par- panya»,
cel nuevo régimen de lU
però volia que això bo decidís el Marina intervé únicamen t en l'úa lant dels tran.cmaçons, de Iee lògies, suspenslon
es de pago en ~pa.ña» t
del judaisme, del marxisme t de moltes
poble, per mitjà d'un pleblsclt. A· dels serveis.
«Les accions del vot plural».
questa actitud seva, no compartid a
També ha fet donatlu del discuro
pel seu propi partit, l'obligà a deique tractant de la «Justícia Conctl·
xar el Poder (5 de febrer del 1924). temptat, del qual va sortir indemne, xar la manca de patriotism e. Nova.. tucional
de GarantieS)
La República, però, fou establerta però la seva muller 1 el xofer resul- ment em vaig negar, però quan vaig llegt com 1a Tribunal
president de l'AcadèmiA
i l'almirall Conduriotls fou nome- taren ferit.s. Els venizelistes desco-- saber que el Govern havia declarat de Jurisprudència.
1 Legislació dt
nat president... Venizelos tornà a briren la trama de l'atemptat : els que totes l~s unitats navals rebels Catalunya en la. sessió
d'obertura
seus executors eren Barantos 1 tres serien conSiderad
marxar a. l'estrsnger .
es
com
a
vaixells
del
curs
1932-33.
Altra vegada, el 1928, Venlzelos assassins a sou 1 els inductors Po- pirates, em vaig creure en el deure .
és l'home de la situació. C<>nduriotls lychronopuolos, ex..cap de Policia de posar-me al cap del moviment».
el va cridar al Poder, 1 U donà el d'Aten~s 1 dos comissaris d'aquest
Vençuda la sublevació, després
decret de dissolució de l'Assemblea. C<>s.
d'alguns die.; de lluita, el caml vers
El 6 de juliol roc."metla a. l'aprovaloJ. resturació s'obri
a bat.
L'ALÇAM ENT REPUBLI CA L'Assemblea acordà dela bat
ció del cap de l'Estat la 111sta del
celebració
Govern per ell presidit.
DEL MARÇ DEL 1935
d'un pleb!sc!t per tal de decidir •1
La situació era molt confusa... A
retorn de la monarquia .
A!x! arrlbem fins al fonnidabl e
Macedònia. es produien vagues 1 més
Darreram ent, uns quants caps mivagues. El President de la Repú~ alçament republicà del març del
monàrquics, per por que Tsalblica havia amnistiat l'ex~ctador 1935, lluita heroica, frustrada al cap- litars
darts
pogués retardar la celebració
Pangalos 1 aquest feia. una greu opo- davall i a la qual va seguir una del p!eblsc!t,
han donat un oop
sició al Govern, fent-lo responsable dura repressió per part del Govern
d'Estat. Han fet caure el Govern
El diputat d'«Esquer ra Republlca.presidit per Tsaldaris. COndylis, mi· Tsaldaris
de la situació.
i COndylls ha estat nome- na» tenia anunciada
Mentresta nt, el partit monàrquic nistre de la Guerra, fou el vence- nat
una. conferèJl.
Regent
1
cap
del
Govern,
per
tal cl.a sobre
treballava la restauració. Ja el 16 dor i Venizelos, inspirador del mola
solució
de
la darrera
de
fer
mé.s
factible
el
restablime
nt
d 'agost del 1928, com a conseqüèn· virr: : mt, ha gué de cercar refugi 11.
crt.sl. Feta la demanda, el conferenela d'una reunió electoral en la qual Paris, mentre el Govern oferia run de la monarquia.
Els militars I poUtlcs republican s Ciant ha rebut una carta de la se.
els cleadcrs» monàrquics Condylls l milió de dracmes 1 el perdó per a
Tsaldaris pronuncia ren violents dis- quaU;evol rebel que executi la sen- ban estat perseguits com a !eres sal- cretaria General de la Generalita•
cursos de to feixista, es produïren tència. de mort dictada contra Venl- vatges, fins a tal punt que el ma- en la qual es diu: cque per les ctrteix Jordt n, en diverses declaracolllsions entre realistes 1 venlzelis- zelc~m.
c•.J.m.Stàncies especials d'aquella qüe&o
tes. Fou llavors que es començà a
En una mena de testament polltlc cions fetes a Londres als cleade r~» tlò
1 la d'haver estat expressa.men'
parlar del probable retorn de Jor· lliurat per l'illustre cabdill revolu- monàrquics, ha expressat la seva tedl Il.
cionari a la redactora de «Parts- mença de retornar a Grècia per por nomenat un magistrat per a. ten~
Arriben, però, les eleccions del 21 Soir» Titayna, a bord de l'«Averof» d'haver de lluitar amb ela partits ne cura, de moment és convenien'
d'agost 1 Pangalos és completam ent va explicar les causes del moviment, poUUcs.
d ajornar la conferènc ia que s'lu\o
derrotat, igual que Tsaldaris, Streit, aixi:
via proposat, ja que la celebrac16
Meta.xas, Theotokls 1 altres capitos•••
cFa dos mesos Jo era totalment
tos reaccionaris.
podria perjudicar l'èxit de les aooposat a aquest moviment. Des de
Per fi, diumenge, un plebiscit pre- t·tacions que s'hagin de portar a
llavors,
vista de la propagand a parat
pel Govern,
VERS LA RESTAUR ACIO feta per en
qual ha em- ca.pJ.
la
Premsa
monàrquic
a, les prat tota. mena de elcoaccions
Des del 1928 la polltica heHènica persecucions
sofertes
pels
oficials re- males arts, ha donat el trtomf ia de
es desenvolupa per \U1 pla inclinat publicans,
No velem. francamen t, com una
la
les reiterades insinua- monarqui a.
que mena vers la restauració. ~r cions de
CC'Inferèncio. d'un diputat sobre 11
la
Premsa
governam
ental
molt de temps Jord1 n espera a
Espereat que no .serà per gaire darrera crisi
que els atemptats contra temps.
pugui constituir un ob&
Fontatneb leau, primer, 1 després o. declarant
la
meva
vida
s'havien
de
repetir
fins
tacle per a la tasca del jutge que
Londres, el moment de tornar a que
J.
HUBERT
donessin resultat; tenint en
Grècia ...
ht!. d'entendre en l'afer Strauss. ToU
compte que el primer ministre es
El 6 de març del 1933 Venlzelos va negava
la premsa publica resensions d'acta
a condemna r tals
projectar un cputsch» de caràcter procedimeeempre
nts, vaig deixar d'oposarpolítics celebrats el diumenge a tota
republicà, una mena de re~cat de lo.
En llibertat
al moviment. Però vaig declarar
la Peninsula 1 en tots s'hi aYudelJ
República, d'acord amb el general me
als
seus
dir1gents
que
no
m'era posPlastlras. El cop va fracassar 1 sible posar-me
Anit foren posats en llibertat dos l 'afer que aci a Barcelona promou
al
front
del
dit
moTsaldaris aprofità l'ocasió per a. reano solament per la meva e· malfactors que es trobaven presos la suspensió d'una conferència.
litzar una gran ofensiva contra. els viment,
dat
avançada,
sinó
també
en qualitat de detinguts governatiu s
perquè
Al senyor Rubió no se U autorlt,.
miLitars republicans. Plastiras fou havia decidit
retirar-me de la po- 1 també la jove anarquista militant
processat perquè aixi ho va dema· lítica.
zn una conferènc ia 1 en canvi el diU.
Vaig
dir,
amb
tot,
que
estava
nar el monàrquic Metaxa.s. Alguns
a fer pública tota la meva de la F. A. I ., Dolors Escorza, la qual menge la carlinada pogué anar a
mescs després, el 6 de Juny del 1933, disposat
~impatia pel moviment, per evitar tê a la presó el seu gennà Manuel, Montserra t a fer una
concentració
Ventzelos va ésser objecte d'Wl a- que
als .sublevats se'ls pogués reprot- també governatiu .
antirepublicana..

ISCIT DEL DIUMENGE, A GRECIA

EL

Si Ginebr a no posa fi a la
guerra aviat, els abissin is
UN PLEBI SCIT
tenen moltes probab ilitats Diumenge, se celebrà. a Gràcia un
plebiscit per tal de decldlr la for·
de vèncer Itàlia
ma. de govern d'aquest poble, fins

TRES CARRECS
A LA VISTA!
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ro, per tal d'habllltar per mitjà d 'u·
nes obres la caserna de la. Barceloneta. i traslladar- hi la secció de guàr
dies d'assalt que fan servtr de caserna el Parlamen t de Catalunya.
Pel que respecta al Departam ent de
Justicia he cregut sempre que a. la J
Generalit at hl ha dependències so- aume CI Ua BUSqUetS ·I Joan
breres, com les d'Economia, Agricul· Piquer Montaña compareixe·
tura l Sanitat. que queden vacants
per haver estat traslladad es als cen· ran avui davant d'un Conse 11
tres corresponents. El meu projecte
·
1
era de portar a la Generalit at els de guerra en el qual el fiSC3
1
~~~Y:."~~~m~~t.Governactó Jus- demanarà la pena de trenta
Després el senyor Ple passà al desanyS de pres¡'d.I
patx de la Presidència, on compll·
mentà el seu successor, senyor AAquest mati, a les 10, al Saló d'AC¡
lonso, 1 sortl immediata ment. Da- tes de Dependèn
cies M'lit.ars, tindJ a
vant els periodi.stes i els cent radi· lloc el Consell de ¡ruerra
que ba de
cals pronuncià un discurs:
veure l fallar la causa tnstru.ída pd
~faltes gràcies a tots per la de· tinent coronel jutge senyor Martlnil!a
mostració que em feu. Per l'interès Pefialver, contra els
J~n1ros
de Catalunya , cal tenir discreció 1 Clua Busquets 1 Joan paisans
Piquer Munt.-'l•
callar. Dues paraules per a dir a la nya, pel suposat delicte
de rebeltÓ
Premsa 1 funcionaris el meu agrai- militar.
ment per la. coHaboració que m 'ban
Com es recordarà, Jaume Clua 1
prestat, a desgrat de fer-ho dintre Joan Piquer estaven processats
en la
el seu punt de vista. Vaig dir que causa que s'instruf a conseqUènC
Jil
no faria politica. 1 no n'he fet. He del tiroteig sostingut per un
fet pecitlcació, alliberame nts 1 jus- d'homes armats contra ·a. guàrdia~~ :
Ucla.. Si la Premsa estigués més vil a la plac;a de Les;;eps. Clua. t •
compenet rada amb els governant s a quer foren recollits ferits
la tot;
Espanya no passarien les coses ciue ça pública. 1 ver equesta per
causa. ll
passen.»
foren
jutjats
en el Consell de gucf"
Després d'aquestes paraules una 1 ra sumarfssim
ttnq:ué noc el d
nova escena. patètica, ploralles vis- 10 de resmentatque
mes d'octubre. en ('
ques a «Don Juamt 1 fotograuê s de qual Consell sumarfssim
e- condem·
l'ex-presídt::nt amb els gestors radi· nà. a trenta anys de presidi
els aJtteS
cals. Els de la Lliga, Ceda. i tècnics processats.
no hi ban volgut ésser.
El Canell de guerra d'avet ha deSoDesprés el senyor Pic fou rebut vetllat gran expectació 1 reveste~
amb tots els honors aJ despatx de la indubtable tmportinc la. no
JO 1
secretaria general de la Generalita t, per la pena que soHlcita eltanf~¡
on el senyor CUn1ll va fer formar Q"o.le és de trenta anys, slnó trunbé
l'alt personal de la casa, perquè se nombre de testimonis citats. Q0
n•acomiadès el dim1Ut president.
és de vint-i-dos, pels defensors. ~,..1
El senyor Pic i els cent radicals són els lletrats isenyors
Pere CO
sortiren de la. Generalit at entre crits mines l Manuel Th1ó i Rodés
Acw~;
de cViva el senyor Pic!J. cEso ha si- rà de fiscal el capità senyor FrsnC&í'
do una !njustlcla>, etc...
Corlrella.

Aq ue st nu m er o ha es ta t VISat pe r

LES JORNADES
D'OCTUBRE
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