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ca lmats per la resta. Durant les darreres 24 horos s'han roalstrat
pluges de poca importància per. la Vall d'Aran.
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Temperatures extremes : Màxima, 2.0 graus a Torto• ; mlnlma, 2
graus sota 1ero al Port de la Bonalgua.

Barcelona, dijous, J de novembre del 1935

Fundador: LLUIF COMPANYS

Preua 15 cèntims

.

A catalunya el cel apareix cobert o plroiMI OObert

~··t~~~
Els vents son un xlo torts per la conca de Barllerà I fluixos o on

L1 INTERESSANT DEBAT PARLAMENTARI 0 1 AHIR

BASILIO ALVAREZ PROTESTA DE LA CENSURA DE PREMSA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o

votaren la interpel·lació produí un
Ahir, al cementiri de Madrid, foren Elsel que
suplicatori debat de gran intensitat i el
soterrades les despulles de' Lluís Bello
ministre de la Governació afir-

eLa Veu de Catalunya», òrgan de
la Lliga, dedica ahir tot un telegrama. de 14 ratlles. a una columna 1
barrejat amb el conjunt de la infor.
mació, a la mort de l'Wustre Lluís
Bella, gran escriptor, mestre de pe.
riodiStes, sincer amic de Catalunya
•
I president c:e la Comissió d'Estatuts
a les Corts COnstituents de la República.
Es dolorós, trist 1 repugnant haver
de fixar l'atenció en un fet aixf,
quan la despulla de Bello és encara
<La minoria d'F.<;querra Catalana de cinc. Estigui al domlclll mortuo- sistiren a l'enterrament, figuraven de cos present, però no h1 ha més Madrid, e. - A les 4'10 obre ta aeeeló adreçat
Madrid, 6. _ Des de mol,t abans
'de l'hora anunciada per a. 1 enterra.. s'e.ssocla. al dol per la mort de L!uis ri per a donar el condol a la faml· els senyors Franchy Roca, Beste1ro: remei.
el eenyor Alba. Al banc blau, el minis·
•ment del cadàver del senyor Lluls Bello. Abans de l'acte del sepeli lllu- Ha en nom de les Corts 1 en el meu de los Rlos, Pere Rico, Eduard Or·
El PRESIDENT, ACOD~eSUelK lmpoear
tre de la Governació. Escas.m concurrèn...
ela en eaoons 1 tribunes. Es llegeix s l'ordre.
mani~
es
quan
mort
la.
davant
Es
Bello s'havia congregat Wl nombrós ri una corona de flors, tramesa des propi, sense perjudici que en la ses· tega ; Gasset. Llu!s Araqulstaln.
anterior.
eeasló
la
de
l'aeta
s'aprova
real·
Que
Bl mhlistre de la OOVERNAOIO. con•
públiC a les immediacions de la ~a.sa. de Barcelona amb les llsçadea de la. sió de demà se u dediqui a la Cam- Horn. de la minoria nacionalista testen els homes en allò
El senyor OONZALES RAMOS. eoela• t1D.ua el eeu d1l.cur8 1 ea refereix a le4
I bra l'oració corresponent.
tal
1
ment són. La Lliga segueix essent el
b''
Nombroses personalitats b d
IIlortuòria
bosca; Ciril d'el Rio, Zulueta, Albor· partit que desertà del Par lament ca. llata. l.ndepend.ent, explana la wra anun• paraules del eenyor Gordon OrdAI, a la
ca ana,
-partits republicans d'esquerra an era repu 1ucana
dels
,.cudiren 8 la casa J?er tal de donar una cinta negra que portava. la. ins·
noz, Gordon Ordax, Just, Alvarez del talà 1 votà, fa un any, el suplicator i ciada tnterpeHactó eobre l'&oola. de Tre.!' cambra. La. censura no ée vexa1iòrta. Bl
UNA GES.TIO DEL SENYOR Vayo, Valora, els diputats de la Lli· per
cripcló següent: ttA Llui.s Bello, die·
~ conciol a la familia.
tracta, etmplement d'una mesure. pre•
processar el pobre Bella, La. · ball d'Alacant.
BARCIA
L'enterrament estava anunciat per fensor de la Cultura. 1 de la. Lllher·
ga l¡ellyors Pellicena 1 Bastos 1 els seva. mort no mereix més de 14
PUBLICA
d'mSTRUCCIO
mtnJ.stre
El
Madrid, 6.-El senyor Barcta, des- de l'Esquerra Republicana. En re·
dos quarts de cinc de la tarda, tat, Catalunya endolada expressa el
(Passa a la pàgina
odioses en l'òrgan de Cambó. u contesta. que per de prompte la a1tua·
prés d'assistir a l'enterrament del presentació d'aque.st darrer partit ratlles
tou precís retardar-lo bastant seu agre.~men sincer.»
ctó en què es troba. l'Escola de Treball
'
r l'aglomeració de públic. El fèretre
S oblida tota nanna de correcció, de d~Ala.cant ~s anormal 1 en el mateiX cae
senyor Bella, acudi al Congrés per
1
•
TELEGRAIIIES DE CON· a entrevistar-se amb el ministre de acudiren els senyors Trabal, Man· cortesia, de gentilesa, de respecte a es troben altres centres slmlla.rs.
u tret a espatlles de correllgioiUirls
Palet 1 Barba, Senyal 1 Ma·
gra.né,
El senyor PABREOAS, o'ooupa del caa
DOL TRAMESOS PEL Co- la Governació, per tal de gestionar
l'home que tan lluità I sorri per
cie! final.
rial.
~fiTE EXECUTIU DE L'ES· d'aquest que el fill del senyor Betlo
l'autonomia catalana., 1 es reacciona d'una eondeDlllt\ imposada per un con·
E! dol fou presidit pels fills del
QUERRA
uaspassat 1 el cap del partit d'EsA l'enterrament h1 assist1 el dipu- fredament, covardament, contra la aell de guerra a Orense 1 cuu que l'en·
pogués romandre aquesta nit al seu
«Viuda Luis Bella. - López de Ho- domicili particular al costat de la tat tradlcionalista per Lleida senyor memòria de l'home d'esquerra ad- eartat era. innocent 1 que en la causa
querra Republicana, senyor Manuel
Aza,ña.. En la comitiva figuraven, en- yo, S. _ Madrid.
versar! polltic, situat a l'altra banda no se seguiren els tràmlta legal8. Demaseva familia, fins demà que serà re- Sange!ÚS.
R
tre altres personalitats, els senyors
e· integrat al penal on compleix la r;e..
En representación cEsquerra.
aa.rcia, Ferran de los Rtos, Alvarez
El senyor Llorenç Bello, fill del de tot interès de casta, de capital e na que ea fa.el Juatlcia.
del Vayo Lluís Araquistain, Zuluet&, publicana de Catalunya» expresamc·s va condemna.
BASILIO ALVAREZ CON'lBA
finat, que compleix condemna per de religió. I, per aquest camf, se U
Bujeda, 1 els diputats d'ESquerra que dolorida sentimiento pérdida gra!l
LA cENSURA
h. seva participació en els fets d'oc- nega fins l'espai en un diari per a
PELLICENA I BASTOS, DE tubre, assistí a la fúnebre cerimònia donar compte del seu traspàs d'hoes trobaven a Madrid. A la carrossa espiritu desaparecido, ejemplo vir~u
Es llegeix una proposició, no de net,
LA LLIGA, NO ES DONEN
es ooRocà una formosa. corona de des republlcanas y buen amigo caen prtmer terme pel senyor Ba·
firmada
orgullosa.gloriosament,
pobre,
me
guàrde
parella
una
per
custodiat
VERGONYA D'ASSISTIR A
crisantems lliurada pels correligio- taluña. En pueblo catalàn perdurarà
aobre el manteniment de
Alvarez
elllo
aus-.
d'una
després
que
pobre,
ment
l'enterradie
l'hora
Fins
civils.
dies
BEDE
L'ENTERRAMENT
recuerdo de qulen supo comprender·
naris de! traspassat.
ment sojornà a la presó Model a tera vida de treball 1 d'acció, ha. de 1a censura. ,
LLO
lo en sus màs nobles y generosos
oamunt el fèretre modestíssim Madrid, 6. - El cap del Govern, ~.lsposlcló del director general de veure com se'n va. de la vida del- I El senyor ALVAREZ (Basillol deun taüt de fusta de pi, folrat de ne· anheles. Respetuosamente. Coroml·
xant els seus a la miSèria, sense tensa. la seva proposta. Comença {Del nostre corresponsa l espec:lal,
est1gué aquesta Justícia, senyor Garcia Atance.
cre - hi havia diverses corones, una nas, Pi sunyer. Puig Ferreter, Pu· senyor alChs.paprieta,
.Josep Tomàs 1 Piera)
L'ex-ministre agrari Royo V11la· llar ni esperança, amb tm fill a pre- dient que portem tretze mesos amb
domicili de la familla Bed'elles amb les barres ce.talanes a jolar, Rouret. Salvadó, Santaló, Tor· tarda.
ilo per a signar en els plecs collocats nova arribà a la casa mortuòria poc sldi 1 amb la. possibllita.t d'Un enter· els periòdics amordassats. Solament
la cinta. Era la que LA ~I- • res.»
previst a les esquerres en
L'èxit
després d'haver partit la fúnebre co- rament per subscrit>Ció. Aixi moren, als països amb dictadura. ocorre zes vinents eleccíons per a la cambra
a tal erecte.
TAT 1 Ultima H<>ra dedicaven a
Entre altres personalitats que tam- mttivs. L'ex-ministre agrari signà a. amb el cap ben alt, els homes com Iquelcom semblant. Republicanament de diputats i els resultats falaguers
l'lllustre finat. En representació d'a«Vluda Luls Bollo. - López de HoLluis Bella, a qui els grans financers això és incomprensible. El Govern
bé acudiren a .signar 1 després &s· les llistes.
quests periòdics ass1st1 a l'enterra- yo, 5. - Madrid.
i ben $ímptomàtics de les àarreres
de la. «Chade» no poden dedicar méa l es burla de l'article 42 de la Constiment el seu corresponsal a Madrid,
Los que compartimos con Luis Be·
eleccions parcials i complementàries,
absoés
fent
s'està
que
el
1
tucló,
seu
el
notificar
a
per
ratlles
14
de
~enyor Alardo Prats Beltra.n.
no horas lnolvidables que probaron
exemple significatiu: el triomf à'un
~' la doc·
contrari
i
immoral
lutament
:
traspàs.
la bondad y fortaleza de su alma,
radical a Comptegne, fortalesa fins
Les dretes no perdonen. Ni la vir· trina democràtica. Es que el G?vem ara inexpugnable de l'aristocratis·
LA POBRESA DEL DIFUNT podemos valorar la pérdlda. que su
sodiscussió
la
a
pas
el
barrant
està
,
saben
fins
1
l'agraïment
de
tut
me francès, estimulen els partits
Davant el fet que el senyor Lluis muerte representa para. la Repúbll·
ésser agraïts els gossos! - no tenen bre la revolució d'octubre, l tots. a populars a preparar-se per la proBella ha mort en la major indigèn- ca de la que era leal servidor y para
d'es·
vlu
que
Govern,
del
excepció
coneixen.
ni
cia, els seus e.m.Ics han hagut de su- Cataluña. de la que fué gran amigo. (Crònica del nostre co rresponsal a cana», de . Madrid. Pomells de nors
pera batalla democràtica.
quena a la llei constitucional! sabem
covards! Covards!
do la. minoria basca., dels carters
fragar l'enterrament.
Madrid, Alard Prats.)
Carlos Pi Sunyer.:&
A Pautin i al Palau de la Mutua-.
La comitiva arribà al cementiri
Madrid, 7. 1 matinada. (per te~ madrileny:;, dels mestres. Tota aques- "!!!!!!~~~!!!!!'!!!~~~~~~!!"!! que no es pot negar el coneiXement Utat, els Socialistes de França, Re.
l'ocorregut
tot
de
pUblica
l'opinió
de
rnolt avançada la tarda, gairebé ja
Glrono, 6 (per telèfon) .-ne. d'a· lèfon), - La caiXa. senzilla de color ta massa floral embolcalla, una ~
de n1t. El cadàver fou inhumat al questa ciutat han estat adreçats negre, baixa sobre les espatlles de vegada. dipositat el fèretre, el cotxe l'emoció ens diu: i:Em causa tal do- des q_ue governen les d.re~s. Cita::: publicans-socialistes i Socialistes fra'"
cesos, grups independents, satêlica
cementiri civil.
- dels sOCialistes unificats, acaben
molts teJegrame.s a la familia de diversos periodistes joves. Pel buit mortuori senzill 1 pobre com sl sob- Ior contemplar un pafs, un gran principals preceptes que s estan
la
governin
que
quetxa
Es
nerant
ls
tmtal
e
éà
1
ARRIBA DEL DUESO UN Llufs Bello, entre ells un del dipu- d~ l'ascensor puja fins el pis el vast t adament hagués esclatat dam.Wlt a poble ~m ...~ a unya, .so es a ' República els mateixos que l::l. mlsti- d'organitzar -se sota la denominació
FILL DEL SENYOR BELLO tat santaló, un del centre d'Unió rumor de la multitud. Són dos quarts negra severitat de la fusta pintada procedunent.... a què
fiquen. Elogia el sacerdoci de la comuna d'Unió Socialista Republica-.
sotmès.
Madrid, 6. - La premsa republi- Republicana. 1 1m altre dels presos de cinc. Les despulles de l'illustre la devoció delicada de la multitud els seus homes a presidi, q_ue no r..t Premsa, actualment amenaçat 1 na. Presideix el 1t0u Partit Paulcaminant, de l'excels escriptor cas· que al carrer s'ha reunit per a re- ha para.ul:CS per a descrmre-ho.». amordassat per l'instrument de la Boncour i assumeix les Juncions de
eana del mati s'ocupa extensament polftics.
DE tellà emprenen el seu darrer viat. tre el darrer tribut d'amistat 1 ad· Una emoció Sincera plana. damWlt
TELEGRA~IES
~ffiS
de la. mort del senyor Lluís Bello i
lJl gelx frases de saavedra secretari Marcel Deat. Tindrà L.e
CONDOL
publica llargs articles nec!'olòbics.
ge. El seu cos, fet a l'ascetisme d'u- miració al mort estimat.
nosaltres. El r~or de la multit~ f~!j!:'do X:ferents a la mormolació, Front com a òróan de premsa, ins.
A les 2'40 de la matinada arribà
A la nostra redacció han arrib~t na vida de pobresa. i sacrifici, té en
Multitud U-lustre també la que s'a.
a. Madrid, procedent dt:l penal del infinitat de còpies de telegrames, te- aquesta llora trista de la partida gita al carrer. Es 4ir1a que aqtú cessa en posar-.. ~ en marxa la com ~ 1 diu que la mormolació és saluda. ptrat 1a de temps pel diputat a.e
Oueso, e1 fill del senyor Llu!s Bello, lefonemes 1 comunicacions de condol suprema una mortalla delicada. (1c s'han reunit totes les flgures més ttva .. En aparèixer en la. primera ble en la. República. Creu C[Je la in· ParC•, M. Deat, que actua do. de diu·
que ingressà a la Presó Model de la tramesos per entitats polltique-\. i
presidència Llorenç ~11?, a la dreta dústria de la Impremtl ha de me· menge com a tal, després d'ltaver
qual podrà sortir en el dia d'avui particulars, a la vidua de IJuis JJe. flors i de corones. Una descomunal destacades de les Corts Constituents, d~ don Manuel ~ana 1 emoció puja rèixer el respecte de tothom, especial- afegit a la capçalera el subtítol de
representea
personalitats
quantes
1
llaçaamb
naturals
flors
de
corona
per a assiStir a l'enterrament del seu
de to. El jove pnmogènit del finat ment del Govern, però no és així, diari socialista republicà.
pare. El senyor Llorenç Bello, abans lla, els quals no podem reproduir des de la bandera de la República l'Espanya viva 1 liberal. Glòries de
La unió dels tres partits no és una
és ~ noi .Pàl:lid 1 alt, de mirada perquè, ultra perjudicar-la, s'escurça
d'espai.
material
manca
per
cadà·
el
vlsità
presó,
la
a
d'ingressar
i dels colors de l'ensenya catalana. la literatura i del periodisme, artls- febnl enrogida pel plor.
la llibertat de la paraula 1 de l'es- cosa definitiva; més que una fusió
1ICr del seu pare.
dos dels seus dos te6, polltics, frec :a frec amb la
és una unió orgànica. Un xic pirz.
No anem a referir la llarga. llista crtptura.
EL SENYOR ALBA NO Als símbols dels
Al domiclll de la faiililla Bollo ba
TINGUE TE~IPS D'ANAR grans amors apassionats, la Repú- blava tropa del proletariat 1 del ~ de noms que formen el seguici fúneLa censura és un dels majors opro- torescament i amb l'esperit d'habioonUnuat durant tot el matf d'avui
hu·
més
significació
seva
la
en
ble
unn
acampanya
Catalunya
i
blica
A L'ENTERRA!IffiNT DE
la desfilada de personalitats 1 es
bre. Necessitaríem una pàgina sen- bis per a un règim democràtic que tud, s'ha dit que era un menage a.
altra cinta en la qual es llegeix: mil, formen la comitiva darrera del
LLUIS BELLO
segueixen rebent contínuament tele1 encara hauriem de lamentar s'ha d'Inspirar en la justícia. Gover- trois en el qual cadascú conserva el
cera
Madrt, 6. - En acabar la sessió t!l «LA HUMANITAT i cUltima Hora» vehicle revestit de flors, corones 1 omtslons. Les minories republicanes nai amb censura ho és tot menys go- nom i els mobles. Un matrimoni a
grames de tot arreu d'Espanya.
senyor Alba rebé els periodistes 1 els a don lluís Bella». Una altra cora- banders. Les quatre barres voleien
d'assaig, a prova de cohabitació.
UNA CORONA D'ESQUERRA RE• digué, entre altres coses, que no po- na amb les mat.eixes llaçades amb entre unes flors que exornen tl del Parlament estan acl, amb els vernar. Imposar la censura a la tiia
diputats d'Esquerra Republicana, 1 Premsa d'una manera perma.ment és La proximitat de les eleccions ge.
PUBLICANA DE CATALUNYA
gué assistir a l'enterrament del nos· sentida dedicatòria de l'Esquerra Re- cotxe.
nerals, que si res de nou no les preci·
Madrid, 6, - L'Esquerra Republi- tre amic Bello perquè la sessió era publicana de Catalunya, portada de
Azorin, l'insigne Azorin a costat els de la minoria nacionalista basca. com violar la Constitució i deixar
es celebraran a la primavera,
cana de Catalunya, ha facilitat la a les quatre de la tarda l l'enterra· Barcelona., en avió. Altres corones, nostre, destaca amb delicadesa d Cap representació oficial, excepte en suspensió permanent les essències pita,
ha accelerat la tormació àel nou
República.
la
de
presència
la
obligada,
cortesia
la
Ilota ~eg(ient:
ment estava. assenyalat per a quarts de «Polltica» 1 «lzquierda Republl· detall. Amb la veu entemida per
Es dirigeix al president. del Consell, Partit. Es una fase més de la lluita
dels uixers galonejats del Congrés
1 l'enevitable COmissió de diputats. 1 u diu que com a titular de Finan· dels integrants del Front Popular
UN
Gairebé tot.s els ex-presidents 1 ex- ces comprèn que ha de posar la Borsa per a. la defensa de les essènCies re.
ministres de la República. El prest· a cobert de les alarmes, i suposa publícanes.
S'ha format ez nou Partit amb ra
dent de les glorioses Corts, senyor que com a cap del Govern procura·
Julià Besteiro... Entre una acolltda. rà evitar aquest afront a la Repú· finalitat immediata electoral t amb
els propóstts d'obtenir, conjunta..
de sorpresa i: estupor, avança amb blica. <Rumors.)
Parla ·t ambé de la manera. com es ment, una major eficdcia al Parla.
les seves barbes blanques el senyor
Antoni Royo Villanova, per a dipo- porta a cap la. censura, 1 diu qlle el ment,· Viollette, vice-president de la
slta.r tarja 1 estampar la seva sig· Gabinet de censura té un criteri al> Unió Socialista Republicana, àigud
natura en els plecs col:locats a l'en- surd censurant els periòdics republl· al Palau de la Mutualitat, que quan
es combat entre atíns !'acaba per
trada de la casa sobre cinc taules. cans de manera incomprensible,
Intervé el eenyor BOLIVAR, el qual no veure l'ene1ntc comú. La min~
L'lntellectua.l de la IJiga, senyor
~lrich,. també &"incorpora a la també ea quelxa de I& censura de Prem· ria parlamentària al Palau Borbó
comitiva quan aquesta està en mar· && 1 diu que el Gabinet de censura no reunirà uns 40 diputats, amb els
El ble madrUeny es descobreix deixa publicar res a la Premsa obrera. quals caldrà comptar en pro o en
SoHiclta que a'ai.J:equt d'una. vegada la
.
po X&.
respectuosament al pas del segw 0 i. censura. perquè se .senti la veu del po· contra des de qualsevol Govern.
CorrespOn la posició política de 14
El pobre madrileny és d'Una subtil ble, que éa la veu de la verltat.
«Unió Socialista .Republicana» 4 tel
finor per a honorar 1 agrair els des~
ELS 1\olONARQUICS ES QUEI· tendències que mantíngueren ViViavetllaments dels qui l'estimen. Llufs
XE....'J DE LA CENSURA
ni, Jaurès, Painlavé i Briand, eJ
de Tapia. que amO IJufs Bello, fou
elegit diputat per Madrid a les
El senyor MAURA (Honorio) també lD· classifica doncs, entre el.s radtcalf.
cons~\t\IOilts -tdts das amb viu tervé per a queixar-se del tracte desi• socialistes í la S. F. 1. O.
Estan a punt de publicar eJ pZCI
ardiment de pensar en aquesta dolç,\ gual que segueix la censura. respecte la.
Cllotalunya-, saberen representar Premsa monàrquica. Mentre a 19, prem- conjunt, del qual se'n coneixen le!
U delx3. <Ur tot a la primícies dins la declaració que serl'ampli sentit fraternal del veritable &'\ republicana se
se U censura coses moltes vt de clausura a les sessions del
poble madrileny en aquells històrics monê.r_..'.llca.
vegad~.:; senao Lmportància, Cita dlver·
Congrés. No hi ha cap violèncta de
esdeveniments. Aqui està també tl 8Qij casos en ajut del seu argument.
gran poeta sa~iric darrera el cadàEl mlntatro de la GOVERNACIO, con- llenguatge que pugui esgarrifar les
testa els oradora. Dlu que no hi ha tHe- dretes. El text és constructiu t sol(Passa a la pàgina 7.)_ gallta.t en el tet que la Cambra aprovi la vent, !'ht veu la mà dels tècnics
pròrroga de la euspenaló de determina- que han ~<examinat a Jans la mecàdes giU'IUltles eonstJ.tuclonals. A m1 em nica social». La misèria davant l'acmereix la llibertat de Premsa el mateix
respecte que al &enyor Alvarez, però la tual abundància ha estat el punt
permanéncla de la censura de Premsa cabdal d'estudi. Es rebutja formal.
es justU'ica pel desig del Govern d'evitar ment tot intent d'insurrecció o llutela ataca Injustos a l'Ex~rcit 1 a. altres ta. armada per a jer triomfar ell
Instituta armat.a defensora de l'ordre ideals del Partit. No és l'hora de la
públlc. El Govern en informar l'opinió revolució al carrer per la conquisno amaga cap Cet 1 és cert que la tran- ta del pa, és sols el moment del requlliltat a Espanya éa absoluta. (Ru·
partiment c!e! pa pels organismes
mors.)
Jlllltlflea la cenaura 1 cuu que es trac- estatals.
Preveu el pla con1unt la creació
ta llnleament d'una mesura preventiva.
Segons una. comunicació del Go- . ot éeser cert que en altres paisos no d'un Consell Superior de l' Econovern general, LA HUMANITAT ha 'hi hagi necessitat d'arribar a Imposar mia Nacional, encarregat de dirigir
que aquests paisos les torces productores, controla l'ín·
estat multada. amb 250 pessetes per a censura, peròelaésetei:tes
d'una. revolu·
han eofert
no haver sotmès algunes galerades no
eló com la d•octubre a ~panya, les con- tercanvi, la banca f les catxes au,..
a la censura. governativa.
aeqüêndea de la qual encara a'estan to- tónomes í de crèdit social, com a
primer pas per a anar gradualment
En Jgual sentit, i per la mateixa. cs.nt.
El senyor OONZALES RAMOS: Aquests a la rejorma de l'Estat f dc la trf...
quantl~at, ha estat multat el nosno són c11gnes d'ésser tinguts butaCió fiscal,
tre fraternal col:lega «Ultima Hora». &1'8'\Ullents
en compte.
Queda jora d'aquesta nova dis-o
Se¡¡ons manifestà ahir a la tar{Dlvenoe diputats del Bloc governa· ciplina politica, l' alcalde-di putat de
da al Parlament el ministre de la mental dlrigell:en pa.raules dures als Bordeus Marquet i el& seus amiel
•el, en aquestes aues In teressants fotografies, I' IUustre ttnat en comP&rtYia C:e t.'!:ll'l'-."tl l Ali ï.,, a- bord dií a.Ciudad de Càd lzn, on fou rec16-. Governació, quan Intentà contestar lidera IOC1allates 1 ela interrompen.)
011
lar¡ 1'" U del¡ feta d'octubre. Llull Bello 1 Azaña es trobaven aquells dies a Barcelona I foren detinguts I empresonats a bord del vaixell. El capti• el bon discurs de BasWo Alvarez
El senyor CASANOEVA; I ela ertm.s, de la G ironda, eü quals han cons.
un Jlamant partit que porta
D~~r~, lea doloro ... noUcles de la condemna del aeu fill Lloreno I I'ISI&IIInat de &lrval, contrlbuTren a precipitar &a malaltia que patia Bello contra el règim de censura, la culpa ela roba.t.oru 1 les deatrooea de la re· telituït
de cNeo-Sociali.sta de Fran.
nom
contraproteatea.)
1
(Protestes
10luetó?
nt la ltva ntada a bord, ell diputats dt la lliga votaren tl "'Piicatori per processar el aran escriptor. «La veu» d'ahir, dedica un curt tt- do tot és de la revolució d'octubre.
Bl senyor OONZALEZ RAMOS. defen- ça». Es sols un dgne nlta de l4 mit.
<Foto. centelle.s>
Perfectament.
losrama de catorze ratlles a la nouera da la tova mort
• el eoelallmle cleta ataca que U ban lona del di=nJormume ambiental

L'enterrament, de caràcter civil, · fou presidit pel fill
gran del finat i Manuel Azaña i hi assistiren representacions de tota la democràcia republicana d'esquerra

mà que ha donat ordres perquè
n0 eS censun res de caràcter
polític
.....

u:

•erò

CRQNJCA DE PARIS

fi ~~rtit ~'Unió Ioria-
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L'ULTIM TRIBUT A LLUIS BELLO
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MOM EN'( DRAMATIC EN

LA VIDA DE LLU IS BELLO

Mu lte s a LA
HUMANITAT i
"Ultima Hora"
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Aquest numero ha estat
#

•
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DIJOUS, 7 DE NOVEMBRE DEL

TEATRES
Ttlefon 25072

-

--

FRONTO NOVETATS

TEATR E -

GRAN TEATRE DEl UGEU
.

Temporada d'hivern

1t1l

2!:::Q¡

o

•

A\'UI, diJous, tarda, a ¡--.
Pnt·ttt n Cistella. FIDEL ~~:
QUITO EnDOZA contra RÒ~"'<>!•
ÑAVARRETE Il. Nit, a. les i~·
PIUtl~ a pala. GALLARTA ,,..5:
CHIQUITO GALLARTA
~ •
QUINTANA IV • UNAMUNCOntra
Detlllls per cartells.
O, -

Continua obert l'abonament

TELONS CURTS

TEATRE 8ARCELONA
Comoanvla
DIA1 • ARTIGA& • COLLADO
A'liU!, dlJOUS,

l

CAL SUBVENCIONAR EL
SENl'OR CALVO
A Madrid 11a tingut lloc una reunió d'artistes lírics per tal de cercar re1nei a !a greu crisi que travessa el gènere !iríc a Espanva.
Assistiren a l'esmentada reunió,
Angels Otein, Matilde Revenga, Mi·
guel FZeta, Pepe Romeu, Anlbal vela.
t altres destacats artistes.
Un cop ben clebatut i estudiat l'assumpte, acordaren dirigir-se al president del Coltsell de ministres e1t
sol-licitud cle la intervenció oficial
del Got--em.
Ja sabem com acabartt aquesta intervenció oficial. Subvencionant el
senyor Lluís Calvo.

les 5'15:

JUliETA y ROMEU

Nit a les 10'15, estrena de 111.
comèdia dels germans Alvart¡
Qulntero:

.

MARTES, 13

'GRAN TEATRE ESPANYOL

1

Comoanyla de oomèditl valen·
clan•• dirlalda oer PEPE ALBA
M·ul tarda., a les 4'30, repeUcló del proera.ma. del diumenge:
PARI VOSTE LA BURRA, AMIC!

ELS ESTUDIANTS
Nit, a les 10'15. Butaauu a
2 ptes••
ELS TRES HOVIOS DE TOHETA

ELS ESTUDIANTS
Si voleu riure, aneu a veure
aauuta obra

TOT UN SANTORAL TEATRAL
Després d'tma sèrie d'estampes i
estampetes de sant Francesc t santa Teresa de Jesús, ara ez senyor
Larreta estrenartt a l'Espan¡¡ol de
Madrid tma obra titulada «Santa
María del Buen Aire».
santa Marta ... pregueu a Déu que
tingui un èxit el sen¡¡or Larretal

I

TEATRE PULI OR AMA
Comoanvta dramUica
MARIA
F. LADRON DE GUEYARA
Avu1, tardo, a. les 5'15 1 nit,
n. les lO 16, l'obra. de Silva Aram•
buru:

LA LUNARES

DIALEG
-A Hortèusia Gelabert lL han
robat un abric de upetit..gris~t.
-Qui ha estat el lladre?
-Ho tgnoro. Amb els autors del$
robatoris passa el mateix que amb
els autors de les comèdies. Gairebé
mat no se sap de qui són.

EL RANXO QUE PREPA·
Deco1·at nou de Valera I CamP·
RA SUGRA'NES
saulinas.
La Compan¡¡la d'operetes i grans
espectacles de lt!anuel Sugrañes deTEATRE NOVETATS butard el pròxim dia 26 al teatre Tívoli amb l'obra del mestre Obradors,
Divendres, nlt1
t'estiVAl de ••Associació et. Periodistes <<El rattc1to azul».
Un ranxo blau? Amb què es men.1 : i com es menja, això?

TEATRE NOVETATS
TEATRE CATALA
CompanYII NICOLAU · MARTORI
Avui, tnrda, a les 5. Espectacle ver a Infants. La comèclia en
3 actes, tUvldlts en 9 quadros:

EL SECRET DE LA
CAPSETA D'OR
de Josep Ma. Folch I Torres. NIT1 " un quar~ d'onu. L'éxlt
verltat:

ROSER FLORIT
de Josep Ma. cle Suarra. Creació
de Mercè Nicolau i Ramon Maf4
tori - DEMA. I cada dia:

ROSER FLORIT

UNA BAIXA AL NOVETATS
Joan. Estivlll jorm.o.va part de za
Compan¡¡ia catalana que actua al
Novetats sota el cabdillatge de lt!ercè Nicolau t Ramon Martori.
Joan Est!vlll és un actor de moltes possibilitats, el treball del qual
lta estat acollit per la critica amb
torces elogl.s.
ATa Joatt Estivill ha deixat, no sa. bem per qu~, de tmnar part de la
· Companyia.
2s de doldre que aquest estudiós
actor que, de segulr actuant, hauria
pogut Jer una labor projitosCJ, no f/.guri 1a entre els actors del N()!)etats

I

.
I

tc¡1alre, és la. més notable manires·
tació de la dansa acrobàtica que
s'ha. presentat a Barcelona; la Ros sa misteriosa. presenta una elegar.t
sessió de màgica l do fantasia; Mà·
rius Medlnl and Co. són eb (mica
en llur treball d 'escales
Però el veritable clou de l'espectacle el constitueixen els hlim!tables
clowns espanyols Pompof! i Tody
i el capità. Winston amb llurs ned:\·
dores 1 les foques en la. «pista aquàtica».

PILAR. BERTOLA
Prlar Bèrtola /Oli una artista d'un
gra1~ temperament, d'una autèntica
personalitat. Pilar Bértola, gallega,
recitava el.s verros 11lCI{Inljics de Joan
Maragall amb una emoció i un arl
dignes de tots els elogis.
Pilar Bèrto!a morí, ara Ja 1111 an¡¡.
CASAL POPULAR BARCE·
De11'à pa3sat, d~sabte, la Casa de
LO NI
Galícia, f el Centre Cultural Gallec,
El
diumenge,
d ia 10 de novembre,
celebrarà una t•etllada d'homenatge
a la memòria de 111 petita gran ar- l'Agrupació teatral «Lleó Fontovl\i
estrenarà la comèd.i a en tres actes
tista.
«Un pas enllàlt, original de Modest
Sabater..
MUSIC-HALL CABARET
cEXCELSIOR 11
Abans, el matei.K quadre escènlC
representarà «Sense malleta ... », de
Avui selecte Cotilló amb ob· J . Llach.

TEATRE
AMATEUR

*

sequis i notables atraccions
Avul al sumptuós Cabaret Excelsior, instaHat ats baixos del music·
hnll tindrà lloc a la sortida. dels
espectacle3 de la nit. un selecte coti·
lló amb obsequis. Actuaran a la pista.
atroccions de mèrit excepcional, tats
com el Trio Zigani Spnsowi, mundialment famós pets mèrits del$
seus treballs veritablement sensacionals ma! no igualats per cap atracctó acrobàtica-coreogràfica.
.A més d 'aquestes atraccions actuaran a la. pista les altres que constitueixen el cartell habitual entre
ets quals destaquen Glòria L1bran,
l'eminent estrella. Intèrpret de la.
trauscrlpcló coreogràfica del popular
couplet «El relioorio»; Farry Sisters,
Pllaritl Rodríguez, Llu.ï.sa Alcalà,
Mademoiselle Gardy, Daissy Mirou,
Nita. Casanovas, Carmen Vallès i al-

tres.
Els ballables seran amenitzats per
les renomenades orquestres Casanoves Jazz 1 Oliva. Jazz, tan celebrades.
Al Music-ball continuen actuant
un cartell insuperable amb artistes
entre les quals Mary Carmen. Fina
Caro!, Germanes Revoltosas, Fina
Val.lès 1 altres a més de les e:mlentades anteriorment 1 a més la formidable orquestra Casanoves Jazz que
cada dia és més aplaudida en les
seves insuperables interpretacions
musicals.

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

TEATRE NOVETATS. - En aLa tiple del Viotòr ia, Ange leta Mar• quest favorescut teatre segueix reFOMENT AUTONOMISTA tlnez, Bonior. figura I veu extensa
presentant-se tots els <lles, tarda i
CATALA
nit, amb èxit creixent, la darrera.
ben tbnbrada
producció de Josep Maria. de SagarContinua el quadre escènic Mossèn Cinto les seves activitats teara, «Roser Florit».
trals a la sala. d'netes del Foment
La companyia. Nicolau-Marlor1 no
Autonomista Català (Saló de Garcia
Hernàndez, 113), amb un programa
ha planyut l'esforç. 1 ha estat r&d 'obres variat que mereix l'aplaudiOLYMPIA.-Al circ Olympia. el marcada per la. Premsa. la. magntment dels que segueixen amb Intepúblic
forma cada. dia. intenninablcs fica presentació de l'obra. i les exrès l'actuació d 'aquest elenc.
cues.
Els
artistes que integren els ' ceHèncles de la. interpretació.
Per al propvinent diumenge, dia
Avu1, dijous, tarda, a les cinc, pe10, anuncien l'obra còmica. en tres interessants programes que s'execuactes, original de J. Rolg..Qulvemau ten en aquell~ pista. són aplaudits núltima. representació del gran es«Dues dones per un home», I, per al frenèticament pel públic,
que no sap pectacle per a. infants: «El secret de
dissabte, dl.a. 16, a la. nit, en sess!ó
quin
és
l'artista
que
pot
distingir la capseta. d 'on, de Josep MariA.
extraordinària, la segona. estrena •ie
la temporada, «El perill del divorcb, com a predilecte, car tots són els Folch 1 Torres.
original del malaguanyat escriptor millors en llur especialitat o eb ú·
Miquel Poal AregaU, traspassat e1 nies en llur gènere.
4 de setembre darrer.
El bau apatxe que executa l'esculAmb aquesta. sessió, el quadre es- tural
,Rollet amb la seva bella Parcènic Mossèn Cinto, ret tribut a. la
memòria d 'aquest autor, desaparegut
per dissort d'entre nosaltres en plena joventut 1 quan més intenses eren les seves activitats teatrals.

PELS ESCENARIS

ANUNCIEU A«LA HUMANITAT>}

AVIS

TEATRE AMATEUR
A totes les agrupacions de teatre
amateur l llurs simpatitzants:
La secció de teatre de la F. A. F.
a. E., us Invita. a. la reunió literària que tindrà lloc el dia. 12 del corrent mes, a. dos quarts de vuit do
la. vetlla al seu estatge social, caner
Baix de Sant Pere, núm. 35, en la
qual reunió serà llegida l'obra teatral aBarbas de estopa», segons la
noveRa del mateix nom, de Fedor
Dostoievsky, adaptada a l'escena. pel
nosti·e company de Federació Rafael
Seva.

Donada

la hurnanttat

importància. de la
en conclusió,
puix que la vostra presència serà
una. vàlua. per a la crítica, tan necessària en aquest acte, us preguem
que no hi manqueu

TEATRE NOU
CRAN COMPANYIA LIRICA
• Divo barlton: P. H E R T O Q 8
Avul. dijous, tarda, 4'30. For·
mldable matinée. Butaca, 2 ptes.
Localitats regalades. DEBUT del
notable bariton Lluls Fabrecat,
amb LA REVOLTOSA, acompanyat de Matilde Martln. - 2on.:
LA DOLOROSA, -per Antoni Miras
1 Matilde Martln. • 3er.:

La canción del olvido
gran creació de Lluls Fabrent.
NIT, ne hi ha funció
Demà, colossal matlnée. NIT,
ESTRENA de:

La canción del desierto
per Pau Hertoas. Glòria Aloaru
I Antoni Mir-.
ALICIA DE LARROCHA
ACTUARI. EN EL FESTIVAL DE
L'ASSOCIACIO DE PERIODISTES

TEATRE ROMEA
.. on,
----Ttl
- --Darrere 3 d ies
UO'll

-- ~

d'aotuacl6 HEREDIA ASQUERINO
A les 6'30 i 10'15 : LA PELl•
RROdA. -Demà, tarda :

LA

PELIRROJA

NIT, BENEPICI d'Irene LóPet
Htredia: EL RIVAL DE SU MU·
JER, <}(' Benavente 1

Lo que tú quieras
dele lr(lmlan& QUINTERO. - DIU•
m enge, COMIA:r DE LA COMPA·
NYIA. A les t. Butaques a 6 pessetes. Gran progrlllllA doble. :il
obres. 6 actes: LA PELIRROJA \
EL RIVAL DE SU MUJER. NIT:
LA PELIRROJA. - Dllluns, tard a. Prcscntacló de 1'1Hw;tre recl.
t.ndor JOSEP GONZALEZ MARIN,
el Fart\Ó dels recltols. - DIJous,
14. PAULINA SINGERMAN amb
la aev" Companyia Ar¡entlna. <1e
· Comèdies
ASSOCIACIO DE PERIODISTES
DIVEND.t ES ·TEATRE NOVETATS
~AGARRA•LARROCHA·TOLDRA

Teatre VICTORIA
QRAN COMPANYIA LIRICA
AVUl, tuda. a les 4'30. Cran

Matlnée de Moda. ler.: MOLINO&
DE VIENTO, per Cinta Lloret i
Dtmat Alonso. - 2on.: 16na. re·
orasentaci6 de l'opereta del meatro J. Baylach:

El abanico japonés
SUBLl-:'d CREACIO d'A. Martlnu,
M. T. Klein, M. Tornamira. R.
Manat, J . Miret, V. Aparie!. A.
Garrido, M. Cid, etc Pnsl.uosa
l>re&entn.eió. NIT, t cada nit, a les
10. ler.: PACO ... QUE LAS OASI
2na l7na. representació del ¡ron·
dlós éxl\:

EL ABANlCO JAPONES
Pels tnàtob:os !ntèr])rets de lA
tuncló de la tarda. - Demà, tar·
da. La butaca més cara, 1'60
J>tell. X.. altres butaques l localltaY 0'90 Pte!<. Entrada general
0'60 Ptes.: MOLlNOS DE VIENTO
EL AMOR CIECO 1 LA DOLO·
ROSA.

GRAN TEATRE DEL BOSC

TEATRE COMIC
PALAU DE LA REVISTA

l~ H~MAHII~l, R~n~a Univ~uitat. l~ -Iel. lllll

Deml, nit. a Iee 9'45
GRAN FESTIVAL
organitzat per l'Agrupacló Mútull
Ferroviària de Catalunya a proflt
de les caixes de salut 1 Invalidesa..
ler. La. sarsuela en dos netes :

AVOl. tarda, a les ó 1 n\t, a
les 10'15.

LA DOLOROSA

(Sonor 19351. per Josep Santpere
3 hore.s de rialla, 3. 36 be!Hssimee

2on.: Concert: GUILLEM TELL.
Moment musical, WALKYRIA.
GOYESCA, LAS GOLONDRINAS,
per la

BANDA MUNICIPAL
DE BARCELONA

3er. Acte de concert en el qual
prendran part els grans artistes

MARIA ESPlNALT
Emili Vendrell, Emllia Allaca. Tl·
no Folgar, Leopold Noblt, Pasqual Albero. Preus populars.
EDUARD TOLDRA
ACTUANA EN EL FESTIVAL DE
L ASSOC lACI O DE PERIODISTES

OLYMPIA
AVUI, DEBUT
SENSACIONAL TERCER
• PROGRAMA DE CIRC

AVUI

I

Tarda. 4'30. Nit, a les 10
10 GRANS DEBUTS, 10
MAGNE ESPECTACLE!!
Format per les eminents atracclons: ROXEA. notable malabarlst!\; DIBELMONT, gimnasta en
corda aérla; KEYSTONE 1 els seus
des\'agats còmlco.burleseos;
2
KARREYS, els êsser& 1000 formes; NATAL, el fiU de King-Kong
HERB&:R VICTORIA TROUPE, ex.
traordtnarls monos e 1 e 11 s t e s;
MEERS, emocionant perxista a !30
metres d'alçària; POMPOFF
TEDY, Nabuoodonosoroito • Zam•
pabollos. els genials clown.&; ME·
CIN ASTONIS, original acte aeri;
CAPITAN WINSTON, amb les SC·
ves FOQUES 1 NEDADORES en la
PISTA ACUATICA.
L'éxlt dels
éxlt.s; la grnn atracció xino-ame·
rlca.na LEE TCHUNC FOO, troupe
t el mlJ.o! SOlllrcnent prodigi. de ln
Naturalesa LA VENUS DE MILO.
AUGUSTOS DE 501REE:
BON!LLAS, SIVA. GUERRA, SE·
AALADA 1 MIQUEL. - Es despatxa amb tres dies d 'nntlclpllCió a
COmptodurla 1 Centres de Lo<:aUtata.

Principal

Pala ce

DON JUAN TENORIO
Glrls, 36.

AYul, ta.rda, n les 5. Gran matlnêo de mOda. Duwca més cara.
en tn!8 actes.

LA CASTA SUSANA
Emllia Alía.ca. Tono Folsar, A. Al·
biach, R. Fuentes. R. Blanca.NIT, a les 10'15. L'txlt Immens
de l'opereta:

LA CASTA SUSANA
pelli mntehos artlstC5 de la !Ull·
cló de ln tarda, - Demà, tarda,
gran maUn6e. Nit, a les 10'15.
Repoalcló de l'opereta: EL CONDE DE LUXEMBUACO.

Tel. 14544. Avda. ï=ta. Anael, lt•IJ

Tarda, 4'30. NIT, 9'45. - SEM·
PRE EL PROGRAf!'IA MES ATRAC
TIU: LA ROMA DEL dAPON (do•
ou mental): W. C. Fields en el
fllm de gran comicitat:

VIAJE DE PLACER
CARAMELANDIA (dlb. color);
.Jean Murat. Bricitte Helm en la.
dellclosa. comèdia.

EMPRESA CAPITOL
CAP ITO L:
AYul, lle86ió continua de 4 a
12'30: DON QUINTIN EL AMAR·
CAO, per Alfons Mulloz I An.a
Maria Custodio: ENEMICOS IN•
TIMOS, per .Jack Holt 1 Edmund
Lowe
EXCELS IOR:
Avui, scss\ó continua de 4 a
12'30 : EL .JOROBADO o EL JU·
RAMENTO DE LACARDERE, en
espl\nyol. pel' Robert Vidnlln;
VALSES DEL NEVA, per Paul
Horblger; CONOCE A TU HI.JO,
per Jack Holt l PIBUIXOS.
COMTAL:
Antl, scssló contmua. de 3'45 ¡,
12'~ 0; EL JOROBADO o EL JU·
RAMENTO DE LACARDERE, en
espnovol, per Robert VldaUn; A
LAS 12 EN PUNTO, per Ricllard
Bartheimess: PRISIONEROS DEL
PASADO, per Lila Lee 1 Oulow
S~eNns 1 DIBUIXOS.
W A L K Y R I A:

Avui, sessió continua de 4 a
12'30: VAMPIRESAS 1935,
per
Dlc!t Powell 1 Gloria S~uard; EL
PAN NUESTRO DE CADA DIA,
un film tlc King Vidor; A LAS
12 EN PUNTO, per Richard Bart.helmcs 1 DIBUIXOS.
S. 1 J. ALVAREZ QUINTERO
estrenen aquesta. nit MARTES 13
-;;-

ACTUALI DADES

DIUMENGE, MATINAL, 10'30.Despatx de localitate numerades
oer a la sessió de diumen&e. tarda. a Iu 6. - DILLUNS VINENT
Robert Montgomery, Joan Craw·
ford, Clark Cable en la gran producció M. G. M.: CUAHDO EL
DIABLO ASOMA : Gustav Fro..
lich en UNA AVENTURA EN PO•
LO NIA.

HORA I l>UTJA DE PROGRAMA,
Intert>ss:mt Informació del con·
tlicto
ABISSINI
Noticiari espanyol -Pathé .Journal
i Revtsta F•mina. Tot en exclusiva. Dibuixos 1 Esports:
HACIA LA AURORA BOREAL
emocionant documental de Iu
Reglol'.lll Artl.c¡ues;
EL PAlS DE LOS CANIBALES
(D1bulxos en colors). Butac;a, 1
pesseta

COLISEUM
--- -----·---AYul tarda. a les 3'60. N1t. a
los 10 : PARAMOUNT NEWS No.
8 (Revista) : LOS NIAOS EN EL
ZAPATO (dibutX en color), de
Max FltiO>Ohtr), I

CRUZ A O A S

L'obra ar~ndlosa de Cec:il B. de
Mllle. - Ea un pfOirama PARA·
MOUNT
NOTA : Degut al Jla~ .nctrntgc
d"aQ•JtR pro¡;nuus, hom pr~ la
~nola .

Avui, tarda, & les f. . Nlt, a
les 10:
ANNY • AHNY
(Solament tarda), per Anny On•
dra: EL PODEROSO BARHUM
per Wallace Beery; EL AVENTU·
RERO AUDAZ, per Ronald Col•
ma n.

URQUINAONA
CRAH EMPRESA SAGARRA
Avul, tarda, a les f. 1 nit, a
les 10. L'éxlt apoteòSic de la

gran producció:

Por unos ojos negros

PUBLI • CINEMA
Sessió contínua. Seient UNA PES·
SETA: NOTICIARIS, DOCUMEN·
TALS, VIATGES. tto.

CINEMA CATALUNYA

ES Ml HOMBRE
&:.L YU;, I fit; l;!nc:m ..

EL VOSTRE PROGRAMA
Avda . Mistral· Callbria- T. 32302
CONTINUA. 3
PROGRAMES REUNITS
Paramount • M. G. M•• Ufilma •
Cifesa
Avui, diJous, sessió Infantil
PARAMOUNT NEWS • CON LOS
PELOS DE PUNTA (dib.) • ESCU·
PIENDO METRALLA (còmica, per
Charles Chast) • HOLA, VECINO
(pandilla);

AMOR EN RUTA

(Cavalllsta) per Randolph Scott
i Monte Blue

Al compàs del corazón
revista. musical
tlack Oakie

per

LA NOVIA ALEGRE

SAVOY

AVUI, continU!!. 4 tarda a 12'30:
UN LIO DE FAMILIA
(Stan Laurel I O. HardJ')
BUQUE SIN PUERTO
(Cene Raymond. 5 1 9'20)
EL .IURAMENTO DE LACARDERE
(Vel'SIÓ Orlainal. 6'30 l 11)

TIVOLI
Avul, tw'da, de 4 a 8 (soas!O
continua) , Nit, a Iee 10. Entrada
1 pta. La «UFM presenta doa
Ulme de sorollós bitll
LA VIUDA SOLTERA
divertldisslm& opereta arrevlótoda
1 la meravellosa c1ntn
EL

Passela de Gràcia, 78 • Tel. 7613&

~

one.:cu

u,L ttOr.'ltiHt: .., 01:

LA VIDA
hAiURAlEZA \' AMOR
v ¡,a llCr mcnots dc 1b llfl Vl'

5es<~ló

continua de 3 tarda a
1 llit. Butaca, 1 o ta.:
NOTICIARIS
FRANCE ACTUALITE • FOX MO·
VIETONE
Darreres. lnlonnactons del con!llcte ltalo • et1op
DON JUAN TENORIO
!!lm re~ltzat a Barct'lonn l'a.nJ
19011 comentnt en espa.nyO:;
CUANDO LLECA LA
HECATOMBE
(..\ventures <l'Un cnmeraman Fox)
Les mé, IIT1lll'\ catutrofM del món

Es proJecta. amb gran èxlt
EL CUARTO Núm. 308

per Franchot Tone i Una Merkel
Demà, divendres. Solemne es.
trena. de
LA VIUDA ALEGRE.
Segutt d 'un aristocràtic BALL de
• gala. In!ormes per anunc1&. Queda obert el despatx de localitats per a l'estrena. 1 dies successius, de 9 a 1. 1 de 3 a. 8.

CINE REYNALD
Provenga, 110, xamfrà Viladomat
Telèfon 31510

En Capri nació un amor
Se necesita un rival
per George Arliss I Bette Davls
en espanyol, per L. Youn.r
dohn Boles

1

VARIETATS
PALAU MUSICA CATALANA
Orquestra Pau Casals

AVUI, DIJOUS a les 9'45. CIN.
QUE CONCERT, diri¡tt pel me¡;tre
VOLKMAR ANDREAE
Obres de HAYDN, BEETHOVEN.
WEBER, BERLIOZ, STRA.USS 1
ANDREAE - Localltata t entrades
a la. taquilla. del PALAU

PATHE PALACE:

!ormldable pelllcula de ¡o.ngster
per Carola Lombard • Chester
Morris I Leo Carrillo, - NIT, el
mateix progrru:na.
A \'Ui, dijous, a la tlit. estrena de
f"ARTES 13, de S. l J. ALVAREI
QUINTERO

FEMIN A

Fonr del Cinema Nacional

per Valerià Leon. Mary del Car·
men I Ricard Núl'lez, - Hores de
proJecció: 4'10, 6'25. 8'40 1 11'15.
COmpletarà el programa: GLO·
RIAS ROBADAS comèdia d 'acció;
LOS PEQUES EN ALTA MAR (dl.
bulxos en colors). - NOTA : Dar.
rera. volta del programa, a lea 10.

Uegiu LA HUMANI TA T
l

~r~

I ASIU

CASANOVAS JAZZ

EXCI!LSIOR (CABARET BAR
DAHCIHQ) REFORMAT
15 ATRACCIONS EN PISTA,
15
2 orquestres : Casanovas • Oli
Jau
••
Cada nit sortides d'esoectaciea.
Orans festes fins les 4

POM PEIA
TEATRE MUSIC. HALL
EL MILLOR CARTELL·
amb la formtdable

'

DEMON'S JAZZ
Oran é.'út de

BLANQUITA PEREIRA
vedette mOderna

Trio ZIGANI SPASSOWI
Colossal atracol6 coreocràfioe
Espectacle nou ala nostres
eecenarla

HOLLYWOOD
BAR DANCINC
CABARET ARISTOCRATIO
Avut, sortides C1o tea.trea

DEMON'S JAZZ
Trio ZIGANI SPASSOWI
ATRACCIO MUNDIAL
Reserveu la taula
Cada nit, sortides d'espectacle&
OraiiS testes fins les

*

ESPECTACLES PER
A AVUI

La Buena Sombra
GlnJol, 3 (Plau dal Teatre)
T a I • f o n 17431

JAUME PLANAS
i la seva

ORQUESTRA
amb un suggestiu programa de
balla moderns
La popular artlata

VERA

ORLOWA

1 la 1lllmitable parella.

LEONOR and GURRI
amb !ee seves d&nsea
Cada dia. tarda 1 n.it:

JAUME PLANAS
amb ~ aeus DISCOS VIVENTS
Ela ln1mltablea creadors del .JAZZ

Frontó Principal Palace

------ - -- -

Amèrica. - «Música sobre las 111:181,
cOilt Turpln», «Mademolselle t))c:..
ton.
Arenes, - cCharUe Chan en Par!s1,
«Que bay NelUe?t i «Deia® en
vrenda».
Actualitats. - Reportatges, In!011113·
clons, Dibuixos t Noticl.ari.s.
Arnau - «Amor en ruta» 1 l'l'res lau·
ceros bengalies».
Anorsa. - ~.r.l u ela tor».
Avtnguda. - «El fantasma del con.
vento» l cEl tigre».
Boheme. - «Lo Que manda el dlablot,
«La novln alegre» l cRumbo al Cairot
Bosc.
ua tl¡¡:re», «1!.1 rfUltllSllla uel
con vento».
Bohèmia. - «La muerte de vacactones», «Cuesta abaJo» 1 cBronca en
la Radio».
Barcelona. - tEl brindls de la muer•
te», «El pan nuestro de cada diu I
eLa patrulla perdida».
Broadway. - ~Amor en ruta• 1 1Trft
lanceroe benpUes».
Capítol. - cD. Quintin el amnrgaow I
«Enemtgos intimosJ.
Cua.unya.
u~.... m1 bombret.
Cèntrio. - «El \'laJero solltartot, .ses.
mos ontlmlstas. i cEl modo de aman
Cou~eum. - uLaa Cruzauast.
Comtal. - cEl jorobado o el ¡ur&o
mento do Lngardere», cA las 12 en
punto» 1 cPrisloneros del pasado».
Diana. - «Un secuestro seusaclom\lt,
cEl adorable embustero».
Entença. - eLa leglón blanca». cU
carretera del Inflemo» 1 cEl ten·or
de los bandldos~t.
Esplai. - «Turandotll, eLa vida es dura.» 1 cEl pan nuestro de cada etili»·
Excela•or. - cl':i JOrooaao o el ¡ura·
tnento de Lagaruere». cValsea de1
Nevat 1 cConoce a tu llljot.
Fantasio. - cLos Dloses se diviertcu•
Fèmina. - cEl cuarto núm. 309•.
Cova. - eLa patrulla perdidaJ, 1S::1.
Juan:\ de Arco».
Iria. - cSupersticlónt, cDeJada en
prcndat 1 «Vamplresas 1935»·
Kuraaal, - cS:mta Juana. de ArCOt I
«Adorable».
Laietana. - cEl expreso de sanghay,
eOJo I eolteros• 1 cPaso al
Marina. - cEspl¡as de oro•. cEl aven•
turero audazt 1 eLa llnma. eterna•·
Mar)'land. - «Alta escueia•.
""
Maiutio. - cF1e~;ta en palaclo». ~
nccesi ta un protect<>r» 1 cAl com,,del amon.
Metropol. - «El poderoso BarnUDlt I
cEl aventurero audaz».
Mistral - «A.mor en ruta•. cAl colll·
Pàs del corazón» «La novia alegret.
Monumental. - eLa dama de lM C$•
mellas•b eLa h1J& de la portertu I
&Cruz lablo».
Mundial. - «Adorable», cSuceclló eB
Nuev1\ Yorklt,
·
Parts. - cVlaJe de placen, cEL stcreto do una vida».
Pathe Palace. - cun lio de rrunlllil1•
cBuque sln puerto» t «El JuramcnW
de Lagardere».
Pruu:ipal. - •TOdo corazón». cOto ea
la calle» 1 cVnmpiresa:s 1935». n!
Pubil Cinema. - Rcportntges. 1 or·
macloru;, Revistes 1 Dtbulxos.
Ramblea. - eLa promettda de ml OlJIÍ
¡·ttto•. •Los celos del re<:ncrdot
~sta. Juann de Arco».
•,
Revnald. - c.Se necesitll un rival». ,_
lcglón blanca».
.
Savn. - ReporU\tgcs, In!orUUlcloi.S.
Revista 1 Dibuixo«.
••
Select Ctnama. - Actualitats. nepo•
tatgea I «Pecador a mediaSll.
"•
Smart. - cEl Jorobado o el JU:mc~
to de La¡:oardere» t cFnsclnnci »El
Splèndid. - cDeJndn en prenda•. 1 ·•
es ella» I •El vlnJcro solltnrlo». dt
Talia. - cCabo dc Ja\'llJ, «AmOr
madre» 1 cBa~ta de m¡tjeresl· . n·
Triomf. - cEspi¡as de oro», cEl a\,e •
tttrero a\Jdnzlt 1 eLa l!lllllll et~n;i:.::
Tlvolí, - c.Lü viuda solt.era». ,rg
gen del hombre y dc la vlda»égrost
Uraulnaona. - «Por unoa ojo- '!t toll
Verdi. - cSusana Lenon 1 cllru 11<
de la vtda»,
r.
..Sl
Walkyrta. - cVampiresas 1935•:.. 11
pnn nucstro dc cadn dla», cA 1~
en punto• .
"''b'dJ.
Vol n. - «Lli le:v del <>e<>le•. '"" · 510
domingo y IUII('S» l eBuque
ouerto•.
,.¡.
Xile. - ci:l pfl<lu.eño rer•. cSt:~¡.,,
tlclón• 1 «Se nece'liW un ,Pro~

ocaso•·

I
------*
-----· -----AVUI, tarda, a l!!a 'l. Nit, ll lea
10. Gran èxit de Henry Carat en
la graclO<;a opereta:
LOS OIOSES SE DIVIERTEN
:un.b Florelle. - DEMA, NIT, ESTRE..~A : ABDUL AMID .

m

CINEMES

LA LEGION BLANCA

AVU11 continua 4 tarda a 12'30
Gra.ndios EXlT de la superproduccló nacional de Benito PeroJo:

~-----------------------.

puntual

Llúria. 115. Telèfon 81222

per Dolorn llei Rlo 1 la cêlebre
parella de ball LOS DE MARCOS.

DlverUda

LAS

METRO PO L'

El secreto de una vida

CINEMES

Cran Companyia de Sarsuela I
Opereta

4 ptes. L'opere\.

.... -

CINEMA PARIS

3~~8~ c~~E~~<2_ELo1-;A
"~lllllb

TEATRES

Per a encàrrecs, adreceu-vos a les Oficines de

--·

.-.,

Gran èltlt del
MOSIC • HALL lN1'ERNACIONAt
10

Novetats. - Tarda: cEl secret de 11
capseta <1'or. Nlt: cRoser nortt1
Barcelona. - Tarda: cJUUeta r Ro.
meo». Nit; «Mnrtes, 13».
Cbmlo.- Tarda. 1 nit: «Don Juau Te.
noriot (sonor 1935).
Espanyol. - Tarda: «Pare vost~ 11
burra, amtc I» 1 «Ela estud1antn
Nit: «Els tres novlos de Toneta• i
«Els estudiants•.
Nou. - Tarda: «La. revoltosa» aLa
Dolorosa» 1 eLa canclón del olvtdot
Nlt, no hl ha funció.
'
Poliorama. - Tarda. 1 nit; lLa !una·
res".
Principal Palace. - Tarda 1 nit: eLa
casta Susannt.
Romea. - Tarda 1 nlt: «La. pellrroJa».
"''Hluta - rrogrruna oe lilt(li.
Victòria. - Tarda: «Mollnos de \ien·
to», «El abanico japonès». Nit: ell
abanlco JaponésJ.

Té en exclusiva els darrers retrata fets (les millors produccions fotogràfiques realitzades, obra de l'artista Màrius de
Bucovich) de l'Honorable senyor Francesc Macià i Llussà,
i el de l'Honorable senyor Lluís Companys i Jover, primer
i segon Presidents, respectivament, de la Generalitat de
Catalunya.

la.

reunió 1 de l'acte

EXCELS IOR
- MUSIC • HALL • CABAREl'-

Al'Ui, diJous, úrda: TABOADA
U • TEODORO contra GUILLER-MIN - MAGUREGill I . Nit: ISI.
DORO • CAZALIS II contra GA·
BRIEL

n -

ARR.IOLA.

Lleqiu LA HUMA.NI TA 1

ULTIMA, HORA, el diari de multituds

te

la humanitat

•

j

••

Impremta
T A

-

L L E R S
y 1 1 if o n

N U M.
1 4 448

Un joc perillós

Un exemple
alliçonador

48

Alslacaisdel'ex-rei ...

.

no els ha fet gràcia -

El Sol dedica el seu editori al a
la tragèdia grega. O sfguf: a la
restauració monàrquica a G rècia.

Llegiu
PREUS DE SUBSCRIPCIO
ntes.
3'50
Correo Catalàn:
earoelona. un mes
10'50 »
1 un trimestre
«Ah:Jra., al fin, Grecla se recobra
f or è~ica Llat ina I Portuaal
con su personalldad característica de
»
13'A~n trimestre
pueblo libre y dueño de sus destinos.
AltriS paisos, un trlmutre 27'- li
Sólo el régimen monàrquica podrà

LA HUMANITAT

~~=

diu La LI·

-l'allunyament de les es-

«Es innegable que el alejamiento
de las cortes acor dada y practicada
por los socialistas y por algunos re-publlcanos de 1zQu1erdas ha tentdo
la virtualidad de sembrar la discor·
dia en las derechas, que han mordida o StlS aliades de ayer, producie..'l~
do una hendidura considerable en
la funesta piña, formada por monàr~
quicos, seudorrepublicanos Y republl~
canes de la monarquia, que hlncaron
sus calcañares en el Poder com poro.
testa, no sólo contra la Ceda, slno
contra aquelles ehamarileros republlcanos del rey !elón.l

-

•

EL TREBALL •

EL CONSELL DE TREBALL 11
ELS JURATS M'X f os

NOTICIARI
ALS MOSSOS R ECAOERS
DE BARC ELONA

El proppassat mes de setembre tln·
gué lloc al Sindicat Mercan til una.
assemblea de mossos recaders, en la
qual es ?renguer en els acords per·
tinents per a fer complir als pa·
trons les n ases del Comerç al Ma·
jor, amb l'ordenació interna de tre·
ball. Aixl com tam bé el que l osf-in seguidament acomiadats del ram
tots aquells que treballen en em.
preses diverses, a l'Estat, a l Municipi, etc., etc.
La intransigència patronal fa que
per mitjà del present comunicat, us
requerim a tots els que encara no
tingueu · mplenada l signada la d~
guda denúncia, perquè paseu segui·
dame!lt _,.¡ Sindicat a ter-ho, ja que
~r d'urgència el tenir-la a punt per
a~ dia 10 de novembre.
Penseu que és pel triomf de les
nostres reivindicacions que no ha de
mancar la vostra decidida soltdar t.
tat. - La J unta del Sindicat Mer..
cantil de Barcelona.

En edicions anteriors hem anat dels SO\~S del persona l que treballa
«La dinastia que a la postre se dtó
donant compte de la retirada dt dl· als J urats Mixtos.
para regirse Grecia era, ante toda
Tenim dades d 'empleats als es~
ferents elements obrers del si del
y sobre toda, una dinastia extranConsell de Treball. Les raons d'aques- roentats «Jurats» corr~sponents a
jera, sin una tradlción en el pals,
ta retirada les han expressades d'U· pares de familia crue hnn d'atendre
Una dinastia. mediatiza.da .slempre.
na manera prou clara: no volen ser~ les naturals obligacions 1 no poden
Una ó.inastia que obraba al dictada
e ~ :- el aglut.inante de estos legitimos de los pretorianes, que unas veces
vir de comparses dintre un organis· fer-ho perquè se'ls deu ja algunes me~
anhelos. Es de creer que vencida la en Atenas, otras en Salónlca, algume on 00 se'ls respecta ni el dret de sades endarrerides. Un d'ells ens es~
revolucióh . demostrada elocuente~ nas en Creta, imponian las voluntacrtu, entre altres coses: «No se'ns
protestar.
mente 1a unànime voluntad del pue- des màs contradictortas a los sueeI qulns motius ten1e..·1 els repre- han pagat els sous des del passat
blo peu· la monarqWa y el Goble1no sivos soberanos, como las anttguas
sentants obrers per a formalar una més de jllliol; se'ns deu doncs, tres
en finn:!o"! y enérgicas manos, Grecta legiones de España o de Egipto iminicia baja los mès prometedores au~ ponian sus dictadores a Roma.
protesta? En unes declaracious que mesos, 1 el pitjor és que no sabem
gurios una etapa de sólida reeonsun dels vocals obrers va ter al nos.. quan se'ns pagaran els que anirem
Jorge I sufrió la coacción de las
trucció:l nacional.
tre fraternal coHega «ffitima Hora» devengant, junt amb els antenors.:t
teniendo que llamar
militares,
Juntas
Once años de tur bulenclas ina.gotaels detalla d'una manera prou clara. . ¿.o\ mb ql,lna autoritat podra el sesu ayuda a Venizelos. Constant!·
bles b3.j-.. la triste experlencia repu~ en
els segUent.s:
Són
allades.
los
nyor conseller gestor de Treball impor
destronada
era
no
blicana han podido aleeclonar efi«- La. delegació patrona l - ens posar·se a les empreses que, com per
caz.mente la conciencia popular qul} RecUJ>E'ra el trono para volver a ser
ha explicat ~- al Consell de Treball exemple la del Ferrocarril de Pala~
el domingo pasado dló una prueba destronada. Igual le aconteee a J or~
denuncià que existia a Barcelona U]la mós, retarden el pagament dels sous
t
I
J
Il. Expulsada Y ahora otra vez
incontrastable de firme voluntad y ge
e
carn
e
ver'
o
senyor
El
cuàndo?
¿Hasta
retorno.
admirable sensatez que no deja de de Juego
agència que cotitzavu. le'> resolucions als seus obrers,. si ell no té cw·a qae
. t
I
tremendamente peUgroso
constituir un aleccionador ejemplo.» estos constantes cambios de régimen, electoral i e pr01e0 e de definitives del conseller de Treball. el personal dels organil:lmes que re~
I
aquesta denuncia al se- geix cobri puntualment el seu tre·
reglament de funcionariS Comunicada
«EL ARTE GRIEGO EN 1960
que obedecen siempre a la ambición
I
nyor Torre1.ts Dalmau, negà, natu~ ball?
de una espada audaz, pronto reem~
_ y esto, ¿qué representa7
La situació del Consell cie. Treball
ralment, que fos certa 1, per demosmunicipals
plazada por otra con mayor audacia
_ Un elector republicana dc la
SIND ICAT DE CAMISERIA.
En rebre ahir al migdia els perla- trar-ho, nosa a disposició del Con~ i del personal dels JuraU; Mixtos cal
H eus ac i con~ veu l'actual ,110. o con mejor fortuna. Instituciones
'POCS de Condylls.JJ
CONFECCIONS I CORBA•
pUbli·
l'opinió
davant
s'aclareixi
que
expedients
els
tots
Treball
de
sell
Gover~
de
Conseller-gestor
el
distes,
se
(De «La Llbertad»l
ment polític el corresponsal a Ma~ republicanas o monàrquicas, que
TERI A
sustentan no sob¡e una democrac1a np.ció els manifestà que al mati ha~ resolts per ell. De fet, però. per les ca. Sl no es !a aixt aquesta tmdrà.
drid d'El Diluvio:
· d
t
ve~ via estat a presenciar la confecció
una mllicia
sino sobre
a.ctuante aunque
El Sindicat de Camiseria, Confecnos t res mans h an passa mes e dret de fer tots els comentaris que
«manu
los cambios
leidosa
tres mil expedients, i el conseller mereix l'actuació que acabem de des~ cions i Corbateria, convoca els seus
«El seflo1· Chapapneta ha cncon· mUitari» quieran cohonestarse con del primer carnet electoral.
ts c:ture.
t
· t
t rada su pequeno Waterloo en 1a
-Aquest carnet - segui dient - so¡s ens n 'ha enVIa
associats a l'assemblea general ex·
.
uns res-en
· 'óI. de Presupuestos. Ni una Ja ficción pleb'""t
·
.....,..; ' taria, a Ja q11e pre- es portarà a e fecte en un pis de l'eConus1
t! aordinària que tindrà lloc el proso:a voz se ha levantado en defensa cede el acuerdo de una Asamblea que diticl on està. instal:lat l'Institut Mu~ De 1a resta, no sabem, o1Icmlment,
per diumenge, dia 10, a les deu del
de sus Jeyes económicas. El señor delibera baja la intimación del dic- n1clpal d'Estadist1ca per a major fa. sl ban estat resolts o no d'acord amb
Notes mundials
mati, al seu local social, Carme,
Chapaprieta està. solo, fiero y señero, tador de\ dia , basta bace. poca fer~ cUitat en el cas que s'hagués de con~ el nostre informe. D'altra tx:.nda, s'ha
núm. 20, l.er
con sus creaciones hacendist.icas m- voroso republicana, lnvestldo por Ja trotar alguna dada, 1 el personal se~ donat el cas que mal no s'havia vist
comprendido y totalmente recu¿ado. ~uerza de u~a regencla monàrquica. rà el mate1x que fins ara feia les enlloc que els informes unàn imes
del Consell fossin modificats pel conPara Grec1a, esta restaurac1ón de cèdules.
Esta tarde nos dió profunda làstima
SINDICAT DE LA «U. C. T.o
D1gué també el senyor Jover que seller, cosa sense precedents. En vi&el Jefe del Goblerno· ver tlldada su 1 turno no es SIQUiera, nt mucho me~
DE LE S INDUSTRIES FA·
obra financiera pocÓ màs 0 menos nos, la tabla salvadora en un turbu- portaria al Consell d'avui la qüestió ta d 'això, els vocals obrers acordàrem
B!IIL, TEXTIL I ANEXES
de la indústna de fllats per ésser un donar coneixement a les nostres or~
como de un desvario extravagante lent.a naufragio.»
Hem llegit la Memòria anual de
assnmpte que ur~eiX I sembla que el
por gente tan poca sospechosa dc
Hem rebut d'aquest Sindicat una.
Govern de Madrid espera per a re- ganitzactons de tots els informes que l'Inspector cap de les fàbriques i ta•
•
desafecto nl Gob1emo como son los
llers d'Anglaterra. En ella es deta- nota en la qual ens comunica que
soldre aquest afer conèixer el crit,eri elevàvem a la Conselleria.
diputado1; que integran el bloque gu«DES PUES DE LO DE GRECIA
- I el conseller gestor, ¿quina ac- llen observacions fetes sobre l'apli~ ja funciona normalment 1, per tant.
del Govern de la Generalitat.
bernamrnta1. Esto no es nada ha~
cació de la setmana de cinc dies de els associats 1 simpatitzants poden
Uniforme que han decidldo adop-- lagüeño El señor Chapnprieta haContinuà dient el. senyor Non ell titud adoptà?
- Fl senyor Torren~s publicà, el treball.
tar los monàrqulcos esps.t\oles.,,
Heus aci els últims paràgrafs de que estava molt satisfet dc les rebrà. sentida en Jo màs bonda de su
passar pel local sacia:, carrer de Me.
Cal aclarir que en els llocs on ridiana, 128, pral., de sis a vuit del
(De «El Liberal»)
vistes tècniques municipalistes per la dia onze d'octubre, un decr¡;t orde~
l'editorial de Politlca:
ser int.imo la mordedura del aban~
pel
Consell,
del
vocals
els
..}UJ
nant
proal
donat
han
que
acollida
bona
s'ha aplicat la setmana de cinc dies ct.pvestre, on seran atesos en el que
dono mà~ terrible. Solo, completa«Dcrante dos afios, las personas Jecte de reglament d'empleats munt~ sol fet d'ésser-ho, perdien la seva re- no vol dir que s'hagin disminuït els pugui interessar.
mente solo. Cierto que no toda la.
confeccionat.
ha
que
cipals
tarada
nú.cleo
ese
de
·¡idbles
màs
Cola
a
achacarla
culpa hay que
setmaAquest reglament -afegi-planteJa presentació pròpia 1, per tant, no gran cosa les hores de treball
misión; w1a gran parte de ella ca- maniobrau y campan entre los sa~
s'han dlsmt~
rresponde al señor Chapaprieta que humerios de los que se llaman gru- el problema, que sotmetré al Govern podien explicar res · les sev...s orga- nal. En molts casos no per
ALS OBR ERS EMPAPERA•
espai de
ha pasado de confiada. Cuando se pas de orden. El mè.s notorio de los 1 de ~ Ge?-e~altat amb la pretensió nltzacions, que eren, e·1 definitiva, nuït gens, 1 es treballa
DO~S DF LA CASA LLOP
trata de una obra de tanta genia~ nombres declaraC:.os culpables por de 1 Assocmc1ó ~e ~!1-cionaris sub- les que ens havien portat al COnsell nou hores t escaig diàries, a U de
L'Associació d'Obrers empaperalidad como la presentada por el jefe la comisión investigadora asume en alterns, pe~uè s ampla el reglam.ent dP Treball. Nosaltres demanàrem que poder treballar les quaranta~vuit set.
del Gobierno, hay que imprimirle esa 1· octubre de 1934 honores de héroe i s'estableixm escales dc sous núnims constés en acta el nostre criteri, pro- manals en cinc dles. En altres casos dors convoca els seus associats a
claridad de expresión irrefutable, que de la contrarrevoluclóu los filotas~ per aquest personal subaltern. Aques~ testant d'aquest decret; però el pre- - i això es fa. bastant en alguns 1'Assemblea general extraordinària
es la mejor captadora de prosélitos. l cistas 1 eovacionan en 'la calle «A ta petició ve recolzada per les assa- sident del Consell, sen)' or Fèlix Rol~ països de l'Eur opa central, pr incipal- que tindrà lloc el proper diumenge,
EI señor Chapaprlet&: ha desdeñado B C» deploro. que baya sallcto' del ciacions d'empleats municipals de
ment a Txecoslovàquia - es treba- dia 10, a les deu del. mati, en el
un aspecto tan esenctal• como el que ministeric «El Debate» engalana su MatRró, T~rrago~a, Tenassa, Giro- dós, i el vice-president, Jenyor Anto- llen
ctne dies setmanals, de nou ho- seu estatge social, Baix de Sant Penl Forns <l'advocat el nom del ha
apuntamos. Su obra qulebra por ese primera plana con articules suyos... r.a, VH~Pl.talet 1 Sabadell.
En pnnc1pi -seglÚ dient- p~nso sonat tant en l'afer Strauss} s'hl res cada dia, amb un total, per tant, re, 67.
Ya conocido el dictamen de la eo.
punto.
Al decir de la Comlsión, adolece misión, Calvo sotelo le dlce afeetuo- d~fensar en el. Con~ell le~ aspirac1ons oposaren. Nosaltres, davant d'aquesta de quaranta-<:inc hores per setmana.
de confusión, de embrollo. Las ci· samente: «Ya sabe usted que uenc daquests fun~10nans, pmx trobo que actitud absurda, ens retiràrem del Tant en la memòria. angle . , com en
CONFERENCIA AL CENTRI '
dades personals que hem pogut reels sous númms qlle. demanen són Cor.sell.
!ras rebotan en un vacio aterrador todas nuestras simpatias.»
«NUEV AS ORDENES
DE GREM IS DE GRACIA
1 una polltica municipal
pot
es
que
crei..;J.
setmana
Ja
solució
¿Quina
Txecoslovàquia,
a
colllr
raon~~les
y
inexplicables
por
desaparecen
o
DE LA CENS li RA
Otros personajes dc la banda han ha d mspirar-se, en relac~ó als em~ donar a aquesta situació?
mlstet·iosos escotillones. Otras sc pre~
de quaranta-ctne hores en la fonna
Directi va del Centre Gre..
Juuta
La
- ¡A vor sl son capaces de suprl· cipitan
d
U
en carrera verttglnosa e lrres~ sldo ensalzados en homenajes de pleats, en el sentit de m.1Uorar llur
na e so1a: convocar el Ple del esmentada no ha causat cap perjudi. mial de 1 fquids de Gràcia ha or.
mlrnos este <lblancoll !n
ponsables, yendo a parar a Guerra. gran alcance politico por el fder mà- condició t. ha d'exigir, en canvi, n~eganitzat nna conferència al seu esEstas cifras suelen ser unas pobr~s ximo de la Ceda y el pacto entre los jor capacl,tat i no fer-ho com fms Consell, per tal que deeidei.!i sobre ci sota el punt de vista econòmic.
<De «El Si¡;,lo Futura»}
La. Memòria anglesa declara que, tatge social per a demà, divendres,
inocentes arrancadas a mano airada pretendidos «sans-culottes» de anta- ara, que l excés de .personal es com~ tc,t el que hl ba plantejat, i ens
de Instrucción pUblica y otras del ño y los reaccionarios de todas las p~nsava amb la m1grada retribució. confirmi o no en el nostre càrrec a malgrat tot, han estat bastants les a les cinc de lP. tarda, a càrrec d'En
fàbriques GUe després de l'assaig han Rafael Corbella Amat, el qual des.
màs desvalido funcionaria oficial. épocas fué ratificada constantemente. Això, ~turalment, reprcsent~rà un la Comissió permanent.»
Cal espPrar que en aquest a!er es tomat a la setmana normal de cinc envoluparà els temes «Drets 1 deu·
Con estas loas y salvoconductos augmen~.o en el pressupost, pmx que
Alocadas irresponsables, se han re!ugiado en el belicoso ministerio. de las derechas de todos los mati- cal pa.ga.r bé els,1 empleats 1 cal, en- farà llum i que s'escatirà ben a fons dies I mig.
res del patró davant les bases de
.- el que hi hagi de cert en la deLes raons que han donat sobre les df'pendents de taulell» i «L'Estatut
Otras lagunas presentan la creación 1 ces contrasta ban las pertinaces de~ sems, evl~r~n; _:ces. .
'aúncla tonnulada per la delegació causes que els han fet retornar al sis- del vi 1 els venedors al detall».
~ -~ ·- ~ .,...
económica del Sr. Chapaprieta, que nuncias de los republicanos autén'
= un '"'i\
.~
culminau en la ley de restricciones. ticos. Denuncias que, si fueron ca; ~ Finalment,
Són invitades a l'esmentat acte,
. _. . No es pot j ugar arnb 1a tema antic, són les Eegüents:
penOOlSta li pregun~ '¡ patronal
1. Per haver substituït el vapor totes les entitats gremials de ca·
El ingente expedlenteo en que ro- nocidas, jamàs hallaron apoyo en tà si sabia quelcom del nomenament 1 m1sèr.a dels obrers. Cal que el que
del nou Governador general, a la quit.l és víctima d'una lnjusticla, -1,ü.e pot per l'electricitat, el fet de treballar fès-restaura.1ts, bars, tavernes 1 sibustece la acción del set1or Cha~ n.ingún grupo dereehista.
Nadie tiene, por lo tanto, ahora, cosa respongué el senl;or Jover que reprerentar-li la. pèrdaa del treball, t mig dia ti dissabte no representa cap milars de Barcelona i el seu radi.
paprieta no ha servida a la Comi·
la tanto derecho como las izqu1erdas no tenia cap noticia 1 que • fins al per t an t • d e¡ pa seu i de la seva pèrdua.
con toda
para deilumiuarla
sión
Abru~
su perspectiva.
grandeza
2. La durada de la jornada de tremada, ha llamado en su socorro d repubUcanas a atzar su voz acusa- Cons~l de demà, com a nún.im, no fs.mflia., tingui l'absoluta seguretat
AVIS AL S TAVERNERS I
en els Unies organismes que tenen el ball en el règtm dels cinc dies s'ha
es fa à cap nomenament.
su autor. De las explicaciones y acla~ dora.»
CAFETERS
obrers
als
per
excessiva
considerat
dret.
seu
el
defensar
de
deure
raciones que en su seno h:aya for·
cc BA AOS DEL JORDAN
Es pE.rquè l'obrer ¡.mgut tenlr una joves.
La Junta Directiva de l'Agremiació
mula1o el sefior Chapaprteta, no
3. S'ba considerat que la setmana cte Cafès-Bars. Restaurants Econòtal seguretat que al sl del Consell
- Ya verà usted cómo esta ~ez a sabemos mà.s que la retcrencia dada
dc Treball bl ha les delegacions de de cinc dies impedia els obrers d~~ mies, Tavernes i Similars de Bare~
lo mejor ni se molestan en venlr,JJ a los pe.riodistas, pera ha sida tan
les orgo.nitzaclons obreres, i Ls natu~ dicar~se als esports els dies feiners a ltna avisa a tots els associats quo
elocuente. que no nos cnbe la menor
(De «Pollttca»>
ral que aquestes, com a delegacions la tarda.
duda de Que la ley económica tendrà
tínguin dependència de taulell, que t:S
4. La necessitat de començar el serveixin . a.ssar per l'estatge social
que són, no vulgain actuar pér comp.
~~G~sit~~~~:: ~~ev::à e~rec~s~~ri ~~
te propi, sinó que en els casos greus treball r:és aviat, sota el règim dels at dita ~gremiació, carrer Freneria,
toda su tnflujo personal para con- 1 més de la gravetat del que ens cloc dies, va originar protestes dels 1, pral., a vut mateix, per tal d'as~
·- tener a. sus huestes. No es tal tan
-es cre¡¡uln obligades a do- obrers que vivien lluny de les fàbri. bentar-los d'un assumpte de gran
L' EDAT EN PO LITI CA ¡1 OC\lpa
fàcil que los presupuestos salgan
nar compte a les organitzacions re- ques.
t.nportà.ncla PE'r a ells.
adelante,
He sentit dir 1ltoltes vegades presentades de la s!tuacló creada en
LLADRES Q UE NO ES D F.I En cuanto a las lzqulerdas repubU~
un moment detenmnat, l àdhuc de.
XEN AGAFAR
canas, la oposlclón serà dura, tenaz
que les persone~ .que. vtuen més manar-los les orientacions pertinents
Uns guàr~es de seguret~t atrapaY firme. La herencla que quiere deany! ~ón els pol_tttcs ' els còmics. per a la l"alvaguarda de la seva res~
jarles el seítor Chapapriet.a, tan pa- ' ren dos individus que sortten de roCaldna puntualltzar q~te, mentre ponsabilltat personal
recida a la que les dejara la dicta~ 1 bar. Els intentaren detenir, però ar~
CORRETGES PER A G RANS TRANSI\USSIONS
4. ningú que tingui una clam idea
pel q~ ja al~ darrers~ diríeu que
dura, supondrla un Impedimenta rencare~ a córrer, 1, en g.rribar prop
C?~~ mtllors son. més vmen, de po- de la responsabilitat no se li acudl~
AUT0111AT1CS
TELER S
para la obra constructiva a ellas en- de la Vta Laietana, es tombaren con~
A
P ER
PELUIX
t
htzcs només arnbe_n a nonagenaris rà negar un. tal dret de control, I. és D
comendtlda Y no se prestaràn a esc tra els seus perseguidors 1 comença·
•• BARCELONA
51222
espa x: PERE IV, 89. •• Telèfon
~·e tant n~"ltres
per aquest "lo\iu
els dolents o els mstgnijlcants.
ren a engegar-los trets de pistola. Els
•
juego »
..._.
'l"
...
guàrdies contestaren de la matelxa
·
Així Montero Rios, exemplar êS· com l'opinió pública esperem veure
!anna, però els lladregots aconsegW·
pecffic de la més tronada política sl el Consell del Treball voldrà tirar
ren fer-se escàpols.
<c LOS DEL «STRAPERLO >l
seig de Colom i que l'havia insul~!o ~
espanyola, va apropar-se a la cen. endavant la seva tasca, prescindint
- Vàmonos ahora a Grecia que
com tenia per costum. A més l'aga,..
UNA PISTOLA ABANDO.
türia, mentr e el nostre Ildejons de les representacions obreres que
~lli se podrà tirar bien de la oreja
I Dia.rio de Barcelona, la vella t
N ADA
fà pel coll, 1 ell per a defensar-!,~
l Jorge,)J
Sunyol, admirable temperament er. un gest de dignitat s'han retirat
rogallada veu mond:rqu1ca, afirma
Al carrer ae Guàrdia fou trobada
tragué un gavlnet que duia dintré
ter
a
re:l
tenen
no
on
Consell,
d\ln
jove.
encara
moria
d'estadista,
<De «La Voz»)
amb grans alegrois:
una pistola amb la. seva. funda corla caixa 1 11 clavà.
1
claredat
la
amb
actua
s'ht
no
st
de
acaba
1ove
relativament
Com
responent i diversos carregadors.
Cap dels testimonis que declara.t(Grecla, està satisfecha. Las coproce~
es
sl
bé
o
necessàries,
netedat
admiraaquest
Bello,
Lluís
morir
El que la trobà va lliurar~la al jutrcn no havia presenciat el fet, per
rrlentes políticas, desbordndas du~ jat de guàrdia..
ble Cavaller de la Trista Figura, dirà a substituir-les per altres ele~
AUDIENCIA
la qual causa les seves declaracions
rante algunes aii.os, han vuelto a su
que havta fet de la Justicia la ments de la confiança dels actuals
cauce natural, no para quedarse es~
UN CIRABOTES QUE EN careixeren d'Interès.
ELS I NDES ITJ ABLES
seva Dulcinea i l'havia volguda gE.:stors.
tancadas sino para dlscurrir proDesprés dels lnfonnes de fiscal 1
MATA .JN ALTRE FOU
• • •
estat expulsat, per indesitjable,
vestir de pubtUa catalana ...
gresivamente, fecundada, y no arra· el Ha
CONDE M NAT A DO T ZE defensa el Tribunal dictà sentència
rutllen
no
_l
gener
en
coses
les
Que
alemany, Max Wesser.
súbdit
Ell era dels bons. I els bons no
sando, los gèrmenes de la civilizaUN AUTOMOBI L
TOPEN
ANYS DE PRESO PEL condemnant el processat, per cons1·
viuen gaire. Els homes de gran cor al Departament de Treball de la Ge~
ción. El rey Jorge vuelve a ocupar
DE LA POLICIA I UN TAXI
TRIBU NAL D' URGENCIA derar-lo autor d'un homicidi sense
su trono. Sin violencias, s1n estriden·
ez prodiguen massa i van d eixant~ m·ralltat n'és una altra prova el que 1
Al carrer de Fresser, cantonada al
Davant el Tribunal d'Urgència cap circumstància modificativa, a h
als Jurats Mixtos. Dia darre~
cia revolucionaria, sin coacción al- de l'Eterna Memòria, un automòbil
ne un tros a cada espina d'esbar~ passa
ahU:: el cirabotes Fran- pena de dotze anys de presó l a
guna tie la vollmtad popular.»
de la policia envesti l'auto de lloguer
zer que els l'esgarrinxa. Aixt la rtt. dia el cButlletf Oficial» va fent comparegué
López Martínez, de 36 anys, a- 15.000 pessetes d'indemnització a Ja
cesc
presidents
de
cessaments
els
públtcs
núm. 34.400 1 U causà seriosos desper.
ha devingut a Bello, que ha mort
dels Jurats Mixtos, cusat d'haver mort al Passeig de co~ familia del mort.
rectes.
desllorigat per les escomeses cle i vice-presidents
del 22 de maig del 19::14
«yangit.eses». carriero.s» f «cuadri~ que són s-Jbstituïts per altres d'ad~ l lom la nit
EN DENUNCIA UN ALTRE
NOTICIARI
al seu company de professió Manuel
dictes a Ja situació ~1terl~a.
I L'AGAFEN A ELL
llas de la Santa Hermandad» ...
Fs evident que per a tirar enda- Abenda.
No manquen motius-ho diu El
Es presenta a Ja Prefectura de PoHa mort jove, com moren P!s vant el programa de justícia so-- J Durant la prova testifical el pr·JSUMARI CONCLUS
Liberal - per a la dissolució de licia, Antoni Luciano Salguero, per
«MENUDO MENU
bam i els rellevants. Ja hem dit ciat (?) que en els m1tings va fent cessat declarà que el mort diàri'l~
tj
El
un individu 11 havia
QUe
denunciar
a
dtem
ma11car,
de
han
què
I
Corts.
Rég lmen de cccarne .. .t electoral»
que a vells, molt vells, només hi pUbllc la C. E. D. A. cal que els seus 1 ment l'insultava i amenaçava a cau·
Ju at núm. lO ha declarat COU·
pres la seva documentació. Com si1WSaltres.
<De «El DiluviO»)
arribe-n els bons cómics i els 77Lals representants als nocs de govern es ¡ sa d'haver-lo denunciat perquè no clús el swnari instruït per tinença
gui que es comprovà. que el denun«RepetJmos que es falsa. la prome- ciant és pròfug i està reclamat quepolítics. 1 endebades algú ens re~ vagin voltant d'elements addictes. havia pagat el tribut imposat per d'armes 1 repartiment de fulls clan..
contra LlWs Montblanc.
S!l. de r evisión; pere aunque !uera dà detin¡¡ut.
treurd, mofeta, Pi, Salmeron o Però és que hl ha un altre aspecte l'Ajuntament als del seu ofici. El destins
t
A
verdadera, no podria. ser estimada.
Macià, els quals, per molt blanc QUP ja no té justificació, i aquest dia que ocorregué el fet, digué que
ques sumari és procedimt na
DOS TRAMVIAIRES DETINLas instituclones de la República
que tinguessin el cabell, erren ben és el fet de retarti· · el pagament havia trobat Manuel Abanda al Pas- 1'autoritat militar.
deben c.Etar prevenidas contra estos
GUT S
joves; com jove és l'octogenari
torpes manejos de la reacción dere.
NO HI HA LLOC AL P RO•
Pel rondi de persecució de saboteMasarick f jove mort l'octogenari
chista. Y la mejor prevención es di~ jadors, han estat detinguts dos em~
DEL CON•
CESSAMENT
-¡ue
joves
Clemenceau. Molt més
solver cuanto antes, ya que motivos pleats de la COmpanyia. de Tranvies,
D'ADMINISTRACIO
ELL
S
aquest jove autèntic que és el seno !aitan. Hubo muchos y continua· que es diuen Bertran 1 Macià per
DEL BANC DE CATALUNYA
D E V E ND ES .
nvor Lucia.
rà habJEndolos.
haver amenaçat un altre empleat de
El Tribunal de ht .secctó primeM
8
PELAI,
Lo que:= no vemos son motives para la mateixa. empresa.
Iu!. dictat un fall dient que no hi
J. M. FRANCES
no disolver.
ha lloc al processament dels mem..
No f•ltarian aluclnados que señabres que formaven el Consell d 'Ad·
Ien esos motivos lnexistentes; ¡pera
ministració del Banc de Catalunya
Foren traslladats a la presó moael
no vamos a estar toda la. vida viendo
soHicitat per un lletrat acusador 11~
UNS AVA LOT ADORS QUE on esperaran que es celebri la vista
visiones! porque entonces no se pol'esmentat Banc.
COS TA l\10L1.' D E D ETENfR de la causa que se'ls seguirà per esdrfa disolver nunca.
t ANTE EL CAMPEONATO
P resenta la m és extens~ ,,o IV, _,l,.' de
La passaaa matinada, al bar de càndol públic, resistència i agressió
Puesto que debe dlsolverse, idi·
DE FU T BOL
UNA FALLIDA COMER•
suélvase! Y sl alga ocurrlera por La Criolla 1 del carrer del Cid, s'orlgi- als agents de l'autoritat, etc.
t'
-. 1Ya era hor d
Es diuen els prot:agcnistes Fermi
• e no sen lr pr&- haber disuelto seria lrunediatamente nà un escandol monumental a causa
CI AL
IC"Pt_cioñes
tro ni de f por Ioc oonfllctos de den- dominada Y èn las umas se rene-j que uns individus es negaven a pa~ Ortells i Freixa, Enric Ortells i FrelEl fi~al del Tribunal de Cassació,
jarla un efecto que no podria ser màs gar l'import del que havien begut xa, Bàrbara de Haro Rodriguez, A~
U6r&1 »
en funcions de fiscal inspector en la.
màlla Graell i Corella I. Enric Brlgue
que no era poc.
<De «El Sol») I saludable para el règimen.»
fallid:\ de la. casa T. Mollal Bosch
p¡ é
Uns agents de l'Autoritat que es
Alta qu a litat i fa n tasia a preus de
trobaven en aquell lloc intentar en 1 qu ·
ha presentat al Jutjat que instrue1:c
detemr-los, però no els fou possible
veritabl e ocasió.
les dUllgènctes per aquest a.fer, tm
D'UN A DENUNCIA
davant la resistència que oferien, per
escrit soHlcitat que sigui declarada
Ens ba visitat el senyor Soler, prola qual cosa env1aren a cercar retor·
fraudulenta.
No deixeu de visitar
ços 1 així aconseguiren dur-los a La pietari de l'Hotel Suts, per tal dc
Recolza la petició en el ret que
de~
la
que
constar
fem
que
pregar-nos
ai
després
i
Policia
de
Comissaria
T
N
GENER ES DE P U
a
uest
q
a
l'estat actual dels llibres no donen.
nova
secció
senyor
el
contra
presentada
nunc1a
Tele'f, 17462 jutjat de guàrdia on se~s notUicà el Gonzàlez obela purament a qüestions
BARCELONA
CopollS 3 5
clarament compte de les operacions
processament que es veurà pel pro-·~--·_ _;.,_ _ _ _,.:::;;:~;::,:;__ _ _ _.:;::;;;..:.:.:;:
comercials realitzades.
d'ordre professional.
cediment d'Urgència.
z
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DAVANT LA PORTA DEL REStAURANT ON FOU
ASSASSINAT UN FAMOS «GANGSTER»

St~TB:~~~A

,.1

I

DESOBEDIENCIA l AGRESSIO A
LA FORÇA PUBLICA : RATXA
D'ACCIDENTS
Diumenge, a la nit, prop d~l lloc.
conegut per «El Molinet», terme de
Santa Coloma de Gr¡uncnet. una pa·
rella de la guàrdia civil donaren l'alto
a uns individus que els infongueren
sospites i que, segons ens consta,
que~t10naven sobre poliiica, els quals
en sentir la intimidació, en lloc
d'obeir feren foc contra la força pú·
! blica. Vist això, la parella contestà
~No(f!ln.
cal <Ur que el de.oconelxement als agressors i s'intensificà tm t!roque molt.s catalans tenim de la nostra teig entre uns 1 altres. Sl bé no hL
Geografia, farà que sigui ben rebuda bagueren ferits, pels informes que
aquesta iniciativa per tal de dinügar tE'nim del succés, la guàrdia civ!l va
entre nosaltres uns coneiXements que poder agafar ali\Ul dels que els ata·
són bàsics en la cultura dels pobles. , caren en forma tan expeditiva.
- A la tarda del mateix diumenge,
Aquest curset constarà de 18 lll·
çons ¡epartides de la següent ma· al dispensal'i municipal fou auxiliat
1el jove de 14 anys anomenat Benjaruf
nera:
Geografia de Catalunya, història Farrós i Ibàfiez, que viu al carrer
lletra B .. 16, de la Barriada Rius, de
·
1 històrica, sis lliçons.
Les terres catalanes 1 l'home, sis ferida contusa. als ulls, produida pe1·
lliçons; 1 l'Economia Catalana, sis 111· un cop que li clavà el seu pare en
no respondre'}.
çons.
També fou assi!stit l'alcalde d'a·
El preu de la matrícula serà de
als soois. Per a de- quella barriada, Gregori Gonzalvo 1
""'r "'
""ssetes ....
dues ,..~
carrer lletra
talls al local de l'Escola Catalana, sHuron d de 65
el anys, tdel
4
, ., e r axamen museu1ar per
Sant Anastasi, 56.
_ S'ha prorrogat per un altre e~pe;tta de l'al!udit ~are en intervemes l'aaquisició del carnet electoral, mr .1 alcalde de barr1 en la qüestió
a ti de donar més amplitud a la seva familiar Gonzalvo v~ vol~r fer ~recomanda perquè el resultat donat en valdre el seu dret d autoritat i 1 asel primer termini ha estat d'un tres sum~te va. acabar a la COmissaria de
.
J PoliCia de ~adalona.
per cent escàs del cens.
- La n01a Josefa Rmz 1 Vivó, de
- El Patronat del Museu de Bada- . nou anys, que habita al carrer de
lona ha aprovat els se~ ~tatuts 1 Ferrer 1 Guàrdia, 8, s'enganxà al
ha nomenat una Comissió ~ecutiva darrera d'un camió que, en arrencar,
formadc~. pels senyors Francesc Soler la féu caure i r.esulta amb una
1 VI?al, Francesc Prat 1 F'rancesc contusió amb hematoma a la regió
Dommgo els quals tindran cura .de parietal esquerra de consideració.
María Cheneri 1 Baf10n, de 54
re~ldre aqut>lles qüestions de maJor
anys, fou assistida al diSpensari de
urgencla
- A càrrec de l'Agrupació EKcttr· contuSió al maleol intern dret que
sionista de Badalona es porten a ter· li ocaBionà una pedra que li tirà un
me diverses obres en una ca&a òel vailet.
- A casa seva de la carretera de
carrer de la Costa per tal d'habili·
tar-la provisionalment per a Museu la Mina, 27, qüestionaren un matri·
de Badalona, el qual quedarà. dcfim· mont. L'home agredí la seva dona
tivament installat en l'edifici que té 1 aquest!!. fou assistida al dispensari
· t a1 es· t au• 1 en vies d e const rucc1·ó d' una f er1·da cont usa al pane
pmJec
1 querra• lleu•
l'AJ·uutam.ent· Qt1an ser"?
u
del conent mes, que tindr:\ lloc al
Teatre Cmema Nou, per la companyia.
de Margarida Xirgu. on es represen.
tarà cYermmt, ha produït molta expectacíó. Per tal moUu a~urem un
è~it més 41ls que ja porta obtiçguts
l'exirrua Xirgu i la. seva companyia.
-La comissió delegada de l'Assaciació Protectora de l'Ensenyança Catalatla, organitza per a molt aviat un
curset d~ Geogralia de 01\talunya, a
càrrec del professor Gonçal de Repn·
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LA FESTf, DE LA SARDANA ::TE·
L'ENSULCIADA DE LA CEDA
L'entrada de cavall slclllà que va LEG RAMES DE CONDOL PER LA
fer la Ce<la. en la po!ít1c& local, 11 MORT DE LLU IS EiELLO :·: UN
Q
ha deparat l'estrepitosa. calguda. que REPUBLICA QUE SURT DE LA
pot comprovar avui, sumant tots els PRESO :·: REOBE RTURA D'UN
CENTRE :·: ALTRES NOTES
rttmors qtle c¡·rctllen, els retrets, les
I
1
d
Girona, 6. - Ahir a la t ar a, a a
r.cusaclons 1 els atacs dels quals són
objecte per part dels seus amics (?) plaça de braus de Santa Eugènia
ttb
dt.• Ter, Ya tenir lloc l'anuncmt con·
Vagi en cxnnpte el lector. A S a- Cf' consistori.
La Lliga, que veladarnent sembla· curs, organitzat pel Foment de la.
4ell aqu~sts tres mots són tabú. Les
dretes... si, sí, diem les dretes,_ alrí va consentir totes les malvestats que Sardana, prenent-hi part set or~ues.
ho llan acordat i així ho fan carrer. t.an anat fent aquesta. gent, ner tres i algunes colles de sardamstes.
Hi acudi una extraordinària. gerEs còmic? Potser sí, p~rò és així. boca. del seu òrgan «Catalònia», s'ha.
d les nostres
d d'
ó ·
eon tinueu1·
despenjat aquests darrers dies amb naci vmgu a arreu e
E7t êpoque~ de 1Jaclficació d'espe- un Violent atac contra el president comarques, desitjosa de poder prerits "t d'eixamplAment de bases com de la Gestora, senyor Ct>receda, al senciar ·m espectacle tan popular
la que estem p~.JSSa11t des àel 1933, qual 11 han dit !tmcionarl medio- com és la festa de la sardana.
El Jurat qualificador va atorgar el
udevcnen casos l Bft¡¡acions que, pas- cre, sectari, processionista 1 inepte.
com es pot veure, aquestes !ra- primer premi a la colla. de sarda•ert el terl~fJS. 1w en z-estet1 al~a. oo..,... que fac·""ies de 1e3 més grac1oses. se5 demos t ren que ara e¡ senyor n istes de Granollers·• el segon• l'ob""'
o..
. a e re- Cereceda assisteiX a una processó tingué 1a co¡¡a de Palamós• 1 t1
però aquesta processó va per dintre tercer la. colla de la nostra ciutat.
Pel que a la; twstra ctUt t s
h m dit era
bl
z•a me 11 t polític i religiós
·
•
El pú ic, que com e
1 em sembla que acabarà a cops c..e
.
m .
terCIX, en
d'aplaudir
deixà
no
nombrós,
molt
ciri.
viscut fins avut, con:nd~ran.t-ho en t
Per nlira part els '] ligueros anun- en cap moment amb fervor i entutm sentit localment totahtan, es veu
(lUC havíem d'és~er ~eadors d'una cien que almenys un parell de goo· stasme, tant a les cobles com als simd 'aquestes tacècies m¡posades per tors de la Ceda es passaran als seus pà tics dansaires, ja. que l'execució
mit 1.·ans .que els manaments de ce_r- r'·ngles. Es dl'U que aquests són "'ls del seu art fou Interpretat d'una faiNombrós públlo estacionat davant la porta d'un restaurant de New
bl
'
~
ò
Estat de Nova Jersei on ctD utoh», Sdultl (Artur Flegenhelmer), fou~
só molt ·'lrlllant i admira e.
ta coctnna no empara, per que son 1 sensors Gener i Giron.
bat en oompanyi~ de tres amios sel.ts, I on fou crivellat a trets per
Però si bé de nom la festa de la
emprats 'Per tots aquells ele.me.nts I La. divisió que es ' va produir ja de
l¡gangsters•> rivals. Sohults mori a comoqOinola de tes greus ferides':
que cert dta, e?l peTeu:tnatge t atxe- ¡ bon començament dins la Ceda, va sardana va tenir lloc a la plaça de
budes, I la seva banda fou derrotada
cant la bandera . tètnca del paorós dividir els socis en dos bàndols tan braus, podem dir que de fet va ce<Express-Foto)
perill de dissolu~Ló . anaren a. la ca. irreconciliables, que un dels bàndols lebrar-se ahir vespre, a les set, a la
pltal de la Republtca per a prestar pietextant suara la concomitància Rambla. de la Llibertat.
1
No, no baviem vist mai la. nosel 111iratge que. Sabadell venia a és- que pogués tenir la Ceda amb els
seran tractats en l'assemblea con\'t.
1
11i
S
l
tribu
d
èci
•
u
on e s mz 1 radicals en l'afer del joc, s'ha donat t ra Ram bla t an Plena de P ·'bll·c
ser una esp e e
cada.
tampoc tanta de gent ballant-hi sar.... 11¡en1·amm els altres, de:rprés d'ha. .. a baixa del part¡''·
-Ens hem acommdat del bon IUI!Io
•
"'
CINICA ACTUACIO DEL 11DIARI Josep FreiXes I Fitò, el qual es traa.
ver-los rostit a l'ast. Això, fins a cerl 1 Entre els que s'han donat de bai- dancs com ahir.
D'IGUALADA>> :: ACTIVITAT AL llada a Mn?rld, per tal de complir
Es pot dir que tot Girona va lbn·
punt, és una justificació per aquells xa. fl¡ura la. mestressa de la casa cm
CENTRE REPUBLICA :t COMIAT el servei militar. Desitgem que ben
oue tan servir la creu per martell, &'estatja el grandiós local de la Ce· çar-se ahir al nostre passeig urbà,
""uix que ja saben. que la seva mane- da (600 pessetes cada mes>, que amb a ballar &ardanes, a gaudir de la
Dies enrera. parlàvem de la. predi· aviat quedi lliure d'aquells dcares 1
• be11a de t ot es 1es dans"'s
.r'
ra de procedir, en t'istes al seu únic aquesta determinació ha. privat de dansa mes
que l'independent «Diari d'I- que es pugui reintegrar amb ht el
lecció
,..
c.o o
f
d
f
gaudi, no està bé, t per tant s'apra- les 100 pessetes de la seva quota a que es nn 1 es es an, ~"g ns ·...,
joguina de totes les dretes seu entusiasme a les tasques prof~B
gualada»,
Maragall.
cantar el gloriós poeta
filen de situacions i circumstàncies aquell centre.
coaltgades, des del carli i feixista re sionals 1 ciutadanes.
Eren tantes les colles de sardanis-En fi, que a aquestes hores, els
trcmsitònes per ter prevaler, és a
calcitrant fuls al liberalot que encen
''lr, pr:rquê els tacin prevaler - ja ccah;tes que han quedat de la des- tes -ballaven .sardanes gent de toun ciri a Déu i un altre al Diable,
t<
ells no són capaços - un quant bandada, cerquen un nou local ba- ¡ t es ¡es e1asses l d e totes les edats que
sent i expressa sovint per a alguns
que fins es ballava sota les voltes, t
temps més el seu punt de vista que mtct, baratet...
dels empleat:.; m;.micipaJ...s i prometíem
Com hom pot veure, la fl de la no dues o tres colles, sinó a dotzehctn d'anar a cavall sigui de la ma-'
ocupar-nos d'aquest assumpte.
l' Ceda no lla. pogut ésser més catas- nes.
ttera que sigui.
Amb motiu <\'haver obtingut el
Per a començar hem de recordar,
El públic aplaudia. tot entusiasmat
tròfica. ¿Qui havia de dir a tota
.
entre altres, algun cas: la petició primer premi al concurs de bo'
PCI'ò, ht ha m~s, encara. Els. sa- 1 aquella colla de senyors tivRts i en- les boniques i airoses sardanes, l
públi~a i, p~ . tant, descaradament de Barcelona ha. estat molt felici:~
bade!!etzcs, ultra l asp~te local \ gel greïts, amb cara d~ perdona vides, s'embadalia contemplant la dansa
ccactlva ~e lAJUn~ament a ~av~.tr del el director de la revista agrico!s
•
neral, que S'h~ de .temr en compte, 1 que fa un any reberen al senyor Gil dels bons sardanistes, que, val a dir·
Hambta Canaletes, núm. 3 \xamfrà :J'aliers) pregoner, die~ mes taz:d, .lelog1 dl-~ «Crit Rural», senyor Emili Codina.
~r després, h' ~~ 111 111: la fragmenta-I Rabies, que amb tan poc temps Ja ho, ahir n'hi havia molts a la nosttràmblc de 1 empl~t mtèrprèt que d'aquesta vila.
tra Rambla.
czó. Una classtftcac¡ó dels mutus 1 no se'n cantaria. gall ni gallina?
-Enguany é~ e t rdinàr:
els a\"Rtars de la v1da. han portat a.
una de les m ltes colles que va
menjadors de sabadellencs a l'ast.
de ro\'ell~ns.x.;:ro a trob:r.~:
tcollita
l'i.dioma
conè~.er
d~
d'haver
lextr:m
cridar més l'atenció del públic, pel
Classfficacro feta per les diver!es
t b
tès
frances, que ara li servelX per justi- 110 cal pas '.~ser Wl
seu ritme i pel seu art, fou la colla
1.:1
peUetes que amb T.liga. Catalana al
en • en ro s
e
ficar una plaça. de cuàrdta munlcipap i dona1lt el tomb arriben ttns a ' ACTUACIO DEL •uTJAT P'""R L" de Palamós, que la gent la tenia vol·
•~t a ...'·'Cecad a ·a
~ft ecomm•iques que sano-, HECOI.LIDA DE ~<LA BATALLAu ~. tada mirant-la amb curtost'ta t i a d• F'malment h a es.,..
El promcdi diari dels rovellons pepa1 amb aquella comp1ement.ac~.'ó 1: tothom.
Zes en t1·ta...,
'I
per cert, ben pobramC?t retnbu1da, sats pel pesador oficial del Munict·
clausura que pesava damunt loo de·
• miracló alhora.
DENUNCIES : DETENClO
m~ner~ oficiaZ. f que els estatuts els
.
b
Ll~i~a 6 (per telèfon). - Aquest Es pot dir, doncs, que la. veritable pendèncles de l'Ateneu Pi 1 Mar- PROTESTA DE L'AJUNTAMENT finalment, la. d1vulgac1ó del sou as- i en el m r t
'veda. fer política.
e ca que om c~leora
1 en aquesta classificació de devo- matl nan co~paregut a declarar da- festa. de la. sardana va celebrar-se gall. La primera entitat bisbalenca, D'ESQUERRA : EL GREU .PROBLE· . signat a l'empleat iotòg:-af encarre- P •
tarda a . la ~laça Macla, é4
I vant del jutJat municipal tots els ahir vespre a la Rambla 1 no a podrà actuar novament amb la in· lUA DEL BLAT : UN ENTERRA· I gat de l'arxiu fotogràfic munrcipal, ~~da quatre
mtl qw.os.
lliENT QUE PORTA OUA : UNA <llvulaoció coRocada, deprimentment, '·uns
tensi tat 1 l'energia de sempre.
aue le.• ?tostres dretes han venedors del periòdic «La Batalla».
rad~rs
Loo cases mOdestes troben amb
.,..
real¡tzat, a pnmer 1loc hi 1~an coHo- Sembla que éll a causa de la. recolli- la plaça de braus.
a
· , .
I ara que el tema s'ho po~. ~o ~~ ' - ~ PARELLA A LA PRESO : ALTRES darrera l'enumera..::ió de la tasca, que
'- ·, sembla, el casal català d'Es- da que per ordre de l'autoritat s'ha
NOVES
:ftl
d5l'
governativament portat a cap en l'últim número de serà ~e més si diem. que convmdrJa
qucrra, clausurat
1 també nosaltres reconeixem lloable quest motiu el pa per a lhtvern Cllt
' on. la fam11la és nombrosa ingressen
Pels consellers popUlars d'Esquerri\ exalçada. interessadament.
-~
,.,.,
l'esmentat setmanari, en el qual ea CJ.Ue 1Ajuntament tmgués cura ne
ta tretze mesos.
No fem retret dels casos explicats gat;rebé cada dia cent pessetes.
-.... 1:1n que integraren el darrer Ajuntament
tractava de l'afer de l'«.Straperlo». 1 voler subvencionar de tant en tant ~ Wï;a _ . . . .
- El vei d'aquest poble, Jaume aquestes festes populars, festes que espera de novt-s albades! ... Mentres· ~squen·~ d'~questa vila, fou elevat a 1 caçats intencionadament a les pà- I El dlum~n.ge el ser~el regular. va
Ens ho fa suposar el Jet de l'ober~ura ae la Jove~~tut Republicana àe Alós, ha denunciat a la guàrdia civil atrauen 1 entusiasmen a tots els ,;a. tant, però, en el moment d'aixecar· ¡1 Alcaldia dies enrera un escrit .en el glnes del fastigós paperot, amb la ésser instútctent per I excés de VIatLleida, la ael& federals ae Vilanova, que bavia estat amenaçat de mort talans perquè són d'amor i de ger- se aquesta clausura, el primer acte qual M , protesta per la destitució intenció de restar mèrits als alludits, , gers que vingueren al mati per ana~
portat a tenne per l'entitat de ml}s 1 iliegal d ells, sense que bl hagués no· molt al contrari. JUlò que més 11 a la muntanya a Ja recerca de bolets
·za del centre ae Reus t z68 d'altre1 pel seu vel Joan Ta.rradelles, per di- mano~.
- Amb motiu del traspàs de lïl· puiXança. a casa nostra, ha estat ~~·i:. ~P~~t:~es~ ~~~tó e~~fi e~ crida l'atenció és que ni als in- li prescneie.r el mercat de la. tarda.
·ciutats de Catalunya, d<mllnt, ai:d , vef.'fi:~~tfte~~~r~~elles ba estat detingut i posat a. disposició del jutjat. lustre periodista i gran republicà, dirigir telegrames d'adhesió i afecte de protesta, s'ha respost de faisó il'ò· teressats ni els altres companys d'a- ~ les ?arreteres que travessen e~
n~r.tm, mottu. a fer cas ~e la
quells no hagin formulat ja una se- I cos d aquesta rodalia. hom pogu
81ó que recollvn com a. mjormactó • - La guà1·dia civil d'aquesta ciu- senyor Lluis Ballo, han estat adre- als nostres admira~ amics que com- ruca i amb desenfadat menyspreu.
- Segueix essent tema de viva dis-- rlosa protesta per la intromissió del comptar-~! prop de tres-cents cot~ue en cert lloc - Lliga Catalana? 1 tat ha. denunciat al jutjat munici- çats des de la nostra ciutat a. la ¡lleixen condemna a Puerto de sancussió. i pregona inquietud entre .la paperot esmentat en els afers dels xes particulars 1 onze autoòmnibus
tos dit per pal de Tossal que el vei de l'esmen- familla del malaguanyat politic, 'll· ta. Maria i cartagena.
,p ecla? A;untament? pa~es1a . de la comarca, la tràgica empleats del Municipi, escudant-la que estaven esperant que ela seus
flgllificat! elements de dreta que tat poble, , Fra~cesc Torres, de 48 guns telegrames de condol, entre els
denvaclo que s'ha volgut donar al en un interès que no deixa d'ésser ocupant.<; emplenessin els ~.f
-strauss?...
primer 3'obri1'ien les organitzacions anys, .era 1 autox dels danys causats quals es compta un de molt expres-""'rtidista 1 marcadament de cleda amb els !>olets que eataven cerca.'tt~
Feia la pregunta enmtg d'un rot- mercat bla~er.
més extremistes (ltte no pas el casal a .la fmca propietat de la. seva veïna siu dels detinguts polftics de la. cel-altra part• poc difieU .
. t· n1s ..
...¿~Es que e1 ertS
els pamolts degut
sónvendre
que
dir
No cal
tan ,_sa.dvi, gesos
gestor. st
aquell
d'amics
ll'>
clltt.at.
amb un lttlar d'aque.•ta
travessar-la
en
COmes
P1lar
.
•
sun diar1 d e· cosa per
16
a
poden
no
que
U
t
b
1
i
b
èl
~
cavalls.
per
tirat
carruatge
rèun
Català dEsquerra. I dmtre
ce e r: · n~ m an.., "t! les enormes düicultats eXistents en totes les confraries vol retrotreure'ns
El diari local «L'Autonomista», e e re
- La policia ha detingut ~ conegtm republicà dir aiJ:ò, contra una
11 el rostre ~e les darreres disposicions sobre blats als millors temps del caciquisme?
organització catalanista i republica. gut vagabund Miquel FreiXa, el qual avul també 11 dedica tm interessant dubte. Qul serà. Per
na, encara que sigut d'esquerra, per s'havia f~t escàpol del manicomi de article signat per Miquel Santaló, li eixamp!a amb el més franc dels la qual cosa. fa. que molts d'ells nÓ ¿Es que enyora la vergonyosa actuapuguin ac~dir a les necessitats més ció d'aquells partits de les cessan'ge?tt coMervadora(?J i catalanista(? Sant Bo1 de Llobregat, on es tro- en el qual posa de relleu la persona- somriures.
- Un bar-cafè del districte tercer.
-Jo que em pensava que només peremptònes de la. Vida, 1 per da· ties 1 les credencials?
té certa significació, quar¡ es veu. bava. sotmès a assistència facultativa. litat del gran amic de Catalunya.
En una taula fan el «canari» uns asI no se'ns digui que estem despla- sidus concurrents, entre els quals b1
Els carrabiners s'incautaren feia valsos -conclogué amb aquella munt d'ells h1 plana l'angoiXa més
que la realitat dóna suport ae veraahir a la carretera de Girona a. Bar- seriositat impertorbable- la serio· gr~~· diu que, com n paradoxa de les çats, no: Aquella predilecció, que no ha. una dignitat radical amb tota 11
citat la versió esmentada.
celona, d'un camió de farina. que l!ltat de l'ase? que tan el cllrac,e- paradoxes. els productors ·de 1 avila reproduïm en tota la seva extt>nsió, barba. Entra un pagés:
Coneixem bé, és clar, els procedí·
poden vendre a la. localitat fins a. contrasta amb l'aversió demostmda
meuts jesuítics dels «portants» de les CONFLICTE OBRER :·: CONFE• viatjava sense la corresponent guia. ritza.
- Que m'hi voleu? - pregunta.
500 quilos, però amb un excés de per a altres casos i la satisfacció tà.
- ~a estat assistida. al Dispensari
RENCIA 1" 1 DETENCIO.
aptituds politicament enterradores
- Ja ho crec. Seieu - se li .re&61
la
per
expressada
taxativa,
o
cita
exemper
pagès,
un
s1
que
facilitats
de
Lluís
el senyor
-No Eabem
Munic:pal pel ~acultatiu de guàrd~a
ALTRES NOVES
del cap visible dels <dUustres amics».
pon.
'I no trobariern estran11 que de no Amb motiu d'haver-se iniciat un senyor Roca Pmet, la nena Mar1a Ciurana, en~~ és radical. Tam- ple, ve~ aquests 500 quilos, fins que destitució d'algun empleat, directa- Li «pelen» els diners. La jugada. U
harer-se dtt, en canvi S'hagués fet, conflicte entre el I;'Crsonal obrer fe- I carreres, do la nostra. ciutat, la qua! poc sabem Sl n és el senyor Planes no hagl passat ~ mes no pot tornar ment o indirecta dependent del mu- sembla dubtosa 1 s'exclama.. Es dJI.
'
"'rocurant.se 0 valent-se de ll"otrosos meni de les Sed.er1es Puig 1 carce- pres.entava una fend.. a a 1a. reglo 1 Bordes, després de la desbandada a vendr... 500 quilos més de blat, la nlcipi
cuteix enmig de paraules gmtxudee.
·
El senyor qual cosa ens ve a dir que lm prob general d'aquests dies
t
od d
1 dr ta
f
Est~m .avesats a les baixeses del I entre aquest xivarri s'alça la digDI·
e ' pr ul a. anan arn Felip deu ésser-ne e~carn Ell Ja ductor que tingui 40 quarteres de blat
ciutadam regioJUtli.stes de segon o reny 1 V dua Wiec.JJ.ers, situades a la engmya
lo.
prP.s
hauríem
ens
no
1
«Dlat'lll,
local!·
la
a
per a vendre per fer-ho
·
•
•
tercer rengle, per no despertar re- carretera. d'~lcolea i carrer Pi 1 Mar· ¡ un corrossel de les Fires.
tat del Partit Radical, i en el seu
- Aquest mati, a l~s set, ha. ~s- hl està acostumat a a~uestes cos~. tat necessita de 4 à 5 mesos ben molèstia d'ocupar-nos dels seus idioma diu:
•cels. Perquè, de la mateixa manera gall, respechvament, h~ estat. p~ehagués
no
dies,
pocs
fa
brams si, ara
Que la. gamma cmlserva~tora (? J lo- ses algunes mesures d ordre public, tat alltbe-rat de la. preso cellular d 9.- Fou con.eller de la Dtctadum .. No bons.
- «¿Qué se ha creído usted. que
Davant d'aquestes perspectives tan reprès la tasca. d'insinuar que hi ha juega. con unos slnvcrgüenzas? Yo
cal, dtsJres.,ats de forces económi- efectuant-se un servei extraordinari questa ciutat el nostre estimat amtc seria de n~és que ens ho aclarissm.
Ramon Casas, de Palamós, el qual ja I -La nota aquesta, ve un xic tard de.sgraciades, no hi ha productor d'a· empleats. de sou molt modest certa· soy concejal radical del Ayuntamten·
.
ques, s'arribaren fins a Madrid t pre- de vlgll'ò.ncia.'
El motiu d !\Quest confltcte és de· ;: c~;:t~~ e~è sf~u~':~C:U~~t d~~ Pot.<;er és quelcom de~p:açada 1 tot. d~~t~~J~~a:~i~es~~e :~ ~~P~~~ ment, que cobren del .Murucípi pel to de aquí.
'Sentare1t la ciutat en ple canibalis·
Però ens féu gràcia aquell anw1ci agraris, que són els causants, a. crl· fet d'ensenyar exercicis físics als es·
q
P
Un qae cstav:1. al costat del uostre
me, poden haver anat després a al· gut al fet que aquelles obreres amb
"tres llocs no tan llunyan! i percjar una altra classe de treball que se les consel~ de guerra amb motiu de la tan fastuós d'una entitat local anun-, teri del món agricola, del desgavell colars. Aquesta modalitat escolar, simpàtic «Bona Tinta», bo 1 bOt~
6
instaurada pels Ajuntaments d'es- naut-se el gec, digué:
ciant, pomposament, un «Te dan· l'egnant en el mercat blader.
tota mena de falsedats a l'organitza- ha encomanat es treuran uns jor- J:~~u~~;('rvenció en els fets del
- Per tal com la Corporació mu- querra - la qual cosa retreu amb
• sant nocturn» Oh • la distinció' un
·
.
- Mau! Radical 1 regidor? ... L'es·
ció esmentada començant pels que nais inferiors als que percebeiXen.
Esperem que aquesta anormalitat 1 . ~1 nu:-.,re amic Casas, en la impos- «Te dansant. 'noct~n» -les ~nyt>s nicipal decidi anar amb caràcter ofi· gran menyspreu el «Diari» - lt so- trany fóra que no us hae;uessln oioBaben que n•C:en socis t acabar àd
huc per les tèules de l'edifici o;, es: s'arranjarà. sense perjudicar els inte- Slbthtat de fer-ho .eu mateix per~o- no hi tenen res a veuro- era Wla ela! a I enterrament del qui fou al· bm al cavernicolà quotidià; preferi- mat, bon home.
• calde de la població senyor Antoni ria que en lloc d'ensenyar als petits
, 'ó
nalment, e.ns ha plegat que des daressos afectats.
.'
Rigorosament històric
questes pagines de LA HUMANI- Iev~.uc1 . no tan sols ,dl~tre la 10 Vives, sembla que la Ininoria radi·
tà mstallat, amb l?s portes tancades,
cal, que està a l'oposició, h.a donat escolars aquestes cosetes i la. higieQuiumvcl'fl.
I
de
arreu
sinó
el Casal català d Esquerra que tan- ¡ -S ha celebrat l'acte d'maugltra· TAT volguéssim fer extensiu el seu calltat,
estat consistorial a l'assumpte, inter- ne se'ls deiXés créi.xer ronya als geta ZJOr el& fa, però que una ventada ció del Rober-Escolar de !'«Associa· més proftmd agraïment a tots 8 • na ~ndesa, senyor!
Pera s'n.dvingué l'hcr~ de l'esde- pellant l'alc~d~ i {lreguntant-11 el nolls de tant tenir-los agenollats re- NOTES POLJTIQUES
electoral possiblement farà obrir de cló de Pares dels Infants de les Es· quells amics 1 coneguts que s'han
colell Nacionals de Reus». Desitgem recordat d'ell durant els dies que ha venlment 1 no hi hague ~. Davont per. què de 1asststèncm de la COrpo- sant el <;sant rosari».
bat a. bat sense tardar gaire.
¿Aquesta animadversió a In gimEl se111JOr Sotorra, que sa" tant de que la seva ta~ca nsso!eiX! l'èxit que estat detinm•t a ln presó d'aquesta de la transcendència de l'acte s'im- ractól'esglal:e~terramcnt sl aquest et·a
nàstica 1 a la higiene no serà deguesm
df per
·ó · ¡
i ¡ ·
·
"'·
"
pressionaren ~ tmpre.SSJ c.s. mpe I Segons es 'pot deduir, aquest afer da nl fet que el director, pujat o.
ciu1nt.
trebailar 4 l'ombra t governar(? J aquesta entitat mereix.
al pa~oxisrne .mnovacJOrusta . ve, una vegada més, a fer més deli- l'ombra nefasta. de les parets d'un
De Palamós, ara sols resta n. Ja arnb~
-Es troba a aquesta ciutat un 1118•
(larrera cortina, tot 1nirant a terra,
0
almenys, hauria. de procurar que els pector d'Asseguran~re Socials Obre· nostra presó. íl nostre bon amic [' ;1 ~ \~~rr::UlJar~ amb cafè 1 llet c~da les rel~c1ons en~re el grup ra- seminari, no hagi pogut copsar, ni
-~ . · · la. setmana vinent, es dical que s esmenta 1 el grup que després de penJ'ar els hàbits a la fi.
Francesc Goday, al qual encara li
1eu1 saUUts tingtteBSin certa discre- ~ res
canvJara de disc. Tothom que hl recolza l'alcalde, a base de Lliga 1
manquen «ls mesos per a complir
.
·
dó
_ t.a. ' tàrdia. c!Yll de F'í ue;es concorri serà obsrqulat amb una xo- Ceda, amb. la qual cosa es va eiXam- guera, la Importància d'aquells enCOntinuen. amb gran e.cUv!!-at les
·
I!lant l'abisme que separa l'un de aenraments? ¿Es que 11ota l'ègida de
f'~res ~ne s m:c.tuen a l'edif1Cl que ha recupe~t una b!ciclct.a qu~ fou colata 1 secalLs!
F. A.
la República vol que els homes de
No val la pena de fer uu comen- 1 alt~
shahlhtnrà P ' " Escola tJe Tre· robada al vci d'aquella ciutat Tori·
El Centre Catalanista d'Esq.ue~·
tari seriós l'Obre aquest fet, que pa- ta-:- a WJS dies que es troben hos- demà siguin pujats estrets de pit 1 ra, Rnmbla de Catalunya, 6, prmcl·
'
b 1 Glral i Llo '
1::\11.
I
tal
""
cervell
de
sobretot
diem·
PresO
' tJats a la nostra
.
·
¡
¡
nc.
L
que no pal, ha. organitzat un cicle de co~·
• ,..,r
- S'ha ordenat la reob~rtura del esa a mconsclèncla mflnlta de mol· ' ne cambra dels mals endreços- un
-En la !esta dels Joc' Florals ceREOBERTURA DEL CENTRE
lebrada. a l'Orfeó de Sants. de Bar· Centre d'E<;qtwrra do Campdevànol, t!l.. gent. Aquef'ta pluïja de la distm- home i una dona, que porten una. tinguin esma d'oposar-se a. les ma· fcrències d'actualitat polftica, la ~
D'ESQUERRA REPUBLICANA
celonn, fou premiat amb l'Englati· tancat amb motiu dels fets del 6 cio -recordeu «Gente blem>- ES criatura de pit. Segons referèn· quinacions inquisitorials dels pape- mera de les quals tindrà lloc nvu ·
mes perillosa que 11na epidèmia. :.a cies recollides, ella va abandonnr el rots infectes, tals com el «Dtari d'I· dijous, a un quart d'onze de la. olt.
C:'octubrc.
Ahir, a les sis de la tarda, fou ai· na, la poes1a cOda uova a la. vinra»
- Ha estnt dellugut a Ln Bis- lla::;tima ês que això no diu res a fa· domicili conjugal per a fer..¡e escàpol gualada»?
Aquesta conferència anirà a càr·
comnostre
el
autor
és
qual
la
de
d'Es·
Centre
del
clausura
la
2tecada
- Al Centre Republicà s'ha desplevor de La Bi.<;bal. Si algU se n'assa- 1 amb el seu company de presó.
bai el ve1 de Rupià, Nards Burc
querra Repub:.lcana. Aquesta entitat patrici i redactor de LA HUMANI· Bose de 56 anvs per desobeir 1 benla 1 1 1 coneix la nostra ciutat 1 La dona s~mbla que residia a Al· gat, després de la seva. reintcgmció rec del :enyor Antoni tvr." Sbert, voooos·
havia estat clausurada per ordre de TAT, resident a Barcelona senyor l'aul~ritat judicià.l' en virtut d'mla11 en llur Imaginació deu formar-s•hÍ covedr tl tétaSISI fillets, els quals han a la. vida activa, iln frenètic entu- cal del Tribunal de Garanties
tltucionàls, que parlarà. de «La l'te¡ t
recuperar
de
tal
n.-r
slasme
de
germà
d'un
cura
a
so
a
l'autoritat militar el dia. S d'octubre Josep M.• Prous 1 Vila. No cal dir 6CI1tència dictada. .sobre desnona- 1a. 1.~na t ge d'un pOb!e de folls. Sl que
e emps forma ''on.~ltucional».
....
la doUnguda, resident al terme de
com el felicitem.
de I'any pa.ssa.t.
.
~ssmyol \isqués, a casa. nostra po- Bellmunt, 1 que es a1U on foren e-lperdut:
ment.
El «Oentrc Catalanista d'Esquer·
IEn conèixer« la noUeta. tots els
El vment dia. 9 tmdrà lloc In pri· ra» invita to~s les entitai.B d'!li·
- La guàrdia civil de Darnius dria trobar-U :material preciós per Unguts els nostres !los~s per la IBe-AVUi ddjous, el senyor Ramon
associats I Simpa\itzants acudiren Pallejà donarà a. l'As.soclacfó Cultu- ha detlni!'Ut a la \'&ína de FillUeres una diatriba contra. l'estupidcsn 1 nemàrita
mera assemblea general, després de querra Republicana de catalunya 111
espontàniament al local 1 palesaren ral la. tercera conferència ael seu Paulllll\ Navarro Aulet per entrar ai la. pedanteria cle\·adrs al gran mà·
~ romal'('ar: que aquesta parella. gatrebé un any i mig de no haver-ne assistir a l'esmentada conferència.
la satlsfaCC'ló que sentien per la reo- cur.;;et ~Crònica de- Reus-Visió llis· mercat d'aquella població patates 7tim.
~a t protesta~ de la forma. que se'ls pogut celebrar, l a continuació tln·
nals Jnferiors als que perceben.
LEi VISITES DELS o tRI·
hanru;;:t:ei.a q~ c3~de~n que no drà .erec~e la .re~ovació de Juntes,
atacades de cdorlforaJ contravenint
tòrlcnt.
GENTS D'E. R.
~otmtès dl.E~~~ons de Secció. que
-Per la. guàrdia. mrnl fou detln· I les ordres de prolilaxl.s del Sen·el con;;nu~ nyor 'Pmifiiu 1 :Iurs comipab~-s I tdten é:: de~es. mlil~
Avui, dijous, a les deu de la nJ,
auran lU.lOu..... ., vida. nova a la
· 1
n sacr can .....se P6 po .e. d'ordre higiènic que re
AnoD:òmic
~~t el veí Jose e ~t UVi 1 Boq
Dt'spri's de l'audlc!ó dc \'tl.lsos dar- breta on fan eJtmdg. unelX a carn- més Important entitat poUtica igua· Ja Comissió E.xeeutlva del Partit \'1.·
.
el qual va per~et~~ ~ne el se~e:!~ J
sltarà !'«Ateneu Republicà», de Orà·
Re::;pecte al particular, cridem l'a- ladina.. .
re rament >escoltats, tornen 6 1n telmat d~ bestiar destruís les o11ves
na a~b mêsife 1 entuslnsmc que mal. tencló perquè les persones a quil La Vltalitat del nostre Centre qua- ela. Són, per tBnt, invitats els SO'
4'nna finca. propietat ac 'M! uel A·
Es d¡gne d'n¡¡mlment lnnnccec-...."llble correspongui hi POSin remei i bo facin da palesada amb el sol anunol dels eis 1 familiars, únicament.
q
llmbau
_ Aquesta nit, a dos qu¡trts ~·on·
assumptes i:le capàal importàn~ia que
1 d'eterna recordançn, aquesta nc- coni més avint ru.lllor.
.IJ
•
t.e, la. c. E. d~ R. farà una viBfta
tuacló exemplar 1 a·una conseqOaiJ. 1
~
-Hn est.at arrestat a1 Quarteret
I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - al «Casal d'Esquerra Republicanal•
cia admlrnble.
!.Junlctpal el pare del mol Miquel'
del oan11> d!En Grassot <Roger d&
•r "-DLES DE FUSTA rr• D'ACER
PERSIANES ENROTrol.d.J'U>
CAMISERS
que aquest,
p<'r pennetrc
Herrero,
no\·amen~ tuncton
-Diumcnge
act-es
realitzéa
vegada
cnèssbna
per
5
Ji:SfOMAC 1 1N~TINS
Flor cantonada Mutualitat, nban
D'AIRE
CAMBRA
AMB
M.ETAL.LIQUES
OBERTURES
no.
empresa
Una.
Ollmpia.
Ciue:ma
BUFAH·
QUANTS,
BATES,
llei.
la
a
dcsobcdièncla.
de
OlASETlS • ALBUMINU·
. ....<
Coello).
!llll. mtllor" p-tt&
1.1:-s trullou "u.j')il:tl
m r<~genta IU'Q. llls desth1S d'aqur.J,t
DES, VESTITS I MiTJONS
lNFANVlA • ETC
RlA
Ahir a la uit, els dingeu...,
.. n•
..
,
local. S'oferí un progratna inau u.
LLANA
-HRn estat posats a dlspos.Ició
l(I[A\enÇ
a.
visita.
una
feren
R.
<''E.
j
.
L'aparell
prou.
i
acceptable
ral
tar·
del Tribunal d'Urgència els dos
CARRER LLURIA, 62
de la Bordeta. El sem-or
Republicà»,
bé.
n'"".....
nar no {WlCIOI nns
rngonins que diumenge foren detinm--~·
p· 1
Con ell de C.•r,(, 317 - reiHon 13~30
,.. .....
...,
..,_
tentre censeU de Vent 1 1'\n..¡;vl
Sunyer 1 els altres aco .....
1
~1 -Mund"'' ""r no pcrdr• el ..,..,
guts 1&. l'Estadi, per ngres&ló a ·•·
....
t
l''""
SER!Utt
A
t>ER
MODP.RSES
WNE:.
1
'!11\QCJSEs
...
"
,.,~
.....,
à
do
j
¡
¡
d
f
'bli
'JMn s re..,. ren de tots els sec"' protorça. pu ca, et. e qun a n ·
twn, pru ren lUl pl'Oglllmn Iran n:SA~t:.atON 2U
tiiiillllliill ves in('Qulvoqucs d'adhesió lll 1'$f·
''L\:o.iso 72 <da\·nut del 'Mercat) 1r'm 'COtnPW nl
-~.n..J•~•\•Piiui:~.·T
--A•liW
·---------·:J-DUm
ment detestable.
degut ten'lp.S.
'tit I nl ideal que l'irífonnen.
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LA NOSTRA SUBSCRIPCIO
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.

Joan lJenas . .. ... ... ,.. .. •
Josep Llenas .... .......... .
suma i segueix ·•· ... 158,784'25 Lluis Foix ...... ........ .
A. R ............... . .. . .. .
p ivers·13 tllxi~tes de la Pla20' - Andre:l carbonell . . . . . . . ..
Un.lversitat ... ... ...
osepa València ..... . ..... .
J
grup d'amics de la Cin.
2'7'50 J, F .......
d'OliS vegetals (4.• veg.).
Ateneu Republicà Federal
ALIO, Un grup d'esquer~
«.La Flama», de Gràcia
25'rans·
tP veg:tda) ..... . ··· ···
5'- Nic&si · Bardina... .. . . .. .. ,
eLa Flama», Sanlaló .. .
2'- Pere Plana .............. .
p.squal de SITGES ..... .
Rafael Batall Saperes ...
un grUp esquerrista dc
5'- Delfi Domingo Figuerola.
3'- Elles B'\guer .. . .. . .. ...... .
~~J. ~r~~eüf~'Set'l~~\llat)
f>'- Josep ViiP........... ..
NB.... ······ ........... .
2'- Anton\ Montserrat ..... .
uP..'\ 11)()(iU)ta 1 Wl mUSlc ..•
5'- Jaume Plana .. . ... .. .
un arbOSfDC .. · · · · · · · · ..
Joan Fortuny ....... ..
){&ria, per la salut dels
1'- Joan Jofre Vendrell ... .. .
emprt:wnats ··· ··· ··· .. .
1.'- Gonçal Baguera Rodriguez
Josepa, per la llibertat .. .
Emili Batalla ... . .. .. . . ..
c. s., 11 11\ memòria de J.
Salvado.• Montserrat .. .
1'sau ...... ··· ··· ........ .
0'60 M. O. G ............... .

uri"

1' - Miquel Fontnnet ........ .
1'- Francesc Dfaz .... .... ... .
1'1' 1'1'0'50

E. Farrés .............. .. ..
Isidre Montserrat .. , ..... .
Un nacionalista. ... ... . ..
Un sanfeliuenc . . . . . . . ..
Un que no creu amb Ler~
roux ...... ....... ..
Jeroni Miranda .. . .. .
Josep Carcereny .... ..

l'-

1'-

0'50
1' 1'1'60

ca l ben concretament la. zona de
Sant Romà de Sau, on haurà dc
construir-se el pantà projeetftt. que
haurà de regar les terres del B •\!.:<
Empordà 1 subministrar energta t:lèct.rica produïda per tnstaHacions
anexes.
L'enginyer de la Ccnlederac!ó HIdrogràfica del Pirineu Oriental. senyor J aume cruanyes, autor del pro-jecte, va tenir l'amabllitat d'acompanyar els excursionistes.

I

•

.L E S l L E T R E S •
LA MORT D'UN JUST

Les sessions de l'Acadèmia

1'- de Medicina de Barcelona
o·so
L'Acadèmia. de Medicina va. cele,_
1
brar sessió científica, en la. qual el
2,_

es su libro sobre Madrid! Para en te~ bancos. El mo.estro vtene aoompaíia~
rarse de lo que es la. capital de do de un caballero. Eo alto, delgada,
Espaila. de sus alrededoreo, de su erguido, este caballero. Como se ha
ambiente. de su historia, el libra de puesto eababnente donde da el rayo
Beno es insuperable. LU1s Bella ba. de sol, ese vlvo rayo nimba su cabeescrlto en muchos periódicos, ba he- za, con la melenlta ceniclenta, de una
ebo labor de colaboración pununente viva. aureola. Dtrlase que este señor
1'- Joon Colet .......... ..
literari"'- en easte caso, y ha prac- desconocido es ·m santo laico. Los
1'- Joan Duràn i Cabré .... ..
Ucado la ruda. y abrumadora labor
1'- Francesc Trabal . . . , . ,
de confección en un periódico, de uiílos le miran con curiosldad; él se
1'- Rafael Roca I Déu .. .
ordenar, de disponer el número en acerca a. los màs próximos y les pe1'- Maria Mayol ........ .
las altas horas de la madrugada, ne la mano - ¡esta mano tan fati~
1'- Joaquim Batet .. , . . . . , .
para. que al romper el alba saiga gada. de escriblr! - en aus cat>ezas:
1'- Josepa Déu ........ .
en los primeres trenes hacia provin· •- otros los a&aricla, les da pabnadl1'- Aureli Nfui.ez , . . , . , , ..
cias y aparezca peco despuês, lim- tas en las mejillas. les bace pre[tlm~
conx.Ita Roma ··· .. . ··· ···
0'80 Pere Codinachs . . . . ..
A. J .................. .
pio, clara, armónico y elegantemente.
2'- Ramon
JW.UlOfi ROCS." • · • "· • · · · ..
0'75 Tomàs Gaspà . . . . . . . ..
Balsells ........ .
ordenada en todas sus pfanas, por t.as. El caballero, Luis Bella, y el
Un grliP d'esquerra, de la
Joan Jo!rc ........... .
0'70 Un Azañista de 5 any.s
las calles de la ciudad. Y siempre maestro charlan después sentados
B,atnblll del Prat (2.• veMaria Ollé Vilà .. .
0'50
Luis Bella. en todas sus andanzas ante la mesa del fondo. Los niños
18'- Josep Masgoret
g!lda) ... · ....... ..
Ventura .. .
0'50
perlodi&tlcas, en su duro vivir, ha ven que el maestro - que es m1 vieSANT VICENÇ DE LLA,
2'- Josep
G. Vidal Borrut .. .
.
..
..
50
00'50
sabido conservar -¡a cué.nta costa! jecito pulcro y llmpio - se pone un.
V ANERES (seg.• llista¡;
2'- Ramon Domingo .
J<>SOP Duran . . . . ..
...
Plana
Miró
Amadeu
- un espíritu de independencia y poco !.riste y señala las paredes de
Josep Brunet, correspon~
l'una catalana . . . . ..
Salvador Montserrat
un sentida de liberalismo refiexivo. la escuela.. Todos callan. Parece e~
sal de LA HUMANITAT
.
llCrmima Borràs, a la. me.............. .
Cristià
50
0
que son los que constituyen lo atrac~ mo si en est.e minuto, en tanta que
Un comunisU .. . .. . .. .
l ' - Salvador
.mèria. de l'Avl ....... ..
Montserrat
:~~~es«ll~~e~~~e:a,.~ïci"!~=~;:
iivo, lo simpé.tico, la nota roménti~
Miquel COlomer .. . .. .
,
2' se divisa. la. montaña. remota por la
}.nticlericalment . . . ... ...
Snnfeliu .............. .
0 .50 Vicenç Bo3Ch . . ... .. .
•
ca de su personalidad.
0'50 dolces• i ciUilal'iues», el cprunus virVicenç Fnbregat, per la lliPrancesc Pons t Guasch
0 ,50 Josep Sa.ma.ranc ... .. .
Desde ha.ce mis de un afio, Luls \•entana, algo que es melancolia y
~~ giniana», Ja. «pa.ssionària», J'cars
2'bertat ................ ..
i Domingo .. .
0 50 Josep Fulladosa ..... .
Bello est& recorriendo toda España. preocupaelón, algo que es lo màs ino·so blanc». el csaüc», etc. Atribueix el
10'- !Juís Plana
¡>ere Sah•any (12 veg&da).
Su m.isión es la de visitar las escue~ timo de una patri&, cie España. flota
Francesc Blasco i Grcgo.. .
0'50 Joan Mnrtinez .. . . .. . . . . ..
cya~
la
de
fenòmen
el
0'50
Novellas
doctor
1'c. v .................. .
las de niilos. Poco a poca se ha ldo en el ambiente. Y que ese algo nlis·
Amadeu Riera. .. . .. . .. •
a
vegetals
drogues
les
en
nogònesi
._
s:Fnmilia. Sancho ... ...
Ull
formando un ambiente nacional, cor- terioso y sagrndo hace q-oJ.e la. sen·
Francesc Figueres . .. .. . .. .
1l ' - l'acció hidrolitzant dels àcids diluïts
5'- MOLINS DE REI. (setFamilia Cu ret . . . .. . . ..
grup d'esquerrans
dialisimo de entusiasmo, alrededor cUla conversación del maestro y del
Vicenç Torres . . . . . . . ..
2'm~a·
al
bé
o
glucòsids,
els
damunt
1'Jaume Montané .. . ...
mana 44):
de esta. admirable cruzeda. Para el
Gumersind Gandia ......
2'1'- nisme diastàtic de !'«emulsina», fer~
Maria Oastearena . . . . ..
observador es curioso asistJr a este cabnllero, dos hombres que no son
0'50 Marian Abril . .. . ..
5'- if.s~~t ................. ..
que s'extreu de les
catalitzador
ment
Familia Cumlnnl . . . . ..
ascender lento del interés del pUblico nada, que no tlenen pod.er alguno en
60 «ametlles dolces» i que actua damunt
0r0'25 Josep Juncà .. . . .•
El grup «Fermesa i Volun~
en pro de una campaña. periodística. el Dtado, tenga. màs trascendencia,
. ..
l'- L'estimat ... ... ...
F. C .... ~:::::::::::: .. .
cyanogauètlcs
glucòsids
esmentats
els
tat. d'amics empleats de
El móvli de la campaña es nobUí~ sea màs bonda, màs tràgica. que el
o 50 Un admirador de COm·
..
.
..
.
.
..
.
..
Ferrés
F.
deixa.
i
aglycònica,
part
sa.va
la
en
•
la Barcelonesa d'Electrl~
simo, altamente patriótico. Se publl~ debate solemne entre diplomàticos
panys ................. .
l'0 50 ràpidament en llibertat l'àcid eyanl~
T- M. MUó ........ . ..... .
citat ......... .......... ..
can. los primeres articules; los com~ que representaren grandes potencins.
00'50 dric que d'ells es pot derivar. D'aqut
0'30 Miquel Argelès . . . .. . . . . . ..
.
..............
Roca
J.
N. Teresa Mainé, nena ca·
pat1eros del oficio, algunos compa.0'25 Un admirador de Farràs
50
..
..........
Casas
M.
poder
de
0'50 l'autor treu la. conseqüència
talana que s'ho ha tret
fieros, no todos, proclaman en las
r- Vicenç Nogueras ...
0'25 A. Cardona ........... .
JACULATORIA
cya·
dl·ogues
esmentades
les
activar
1'
de la guardiola .. . .. . . ..
conversaciones privadas sus loanzas
0'25 IJuis Casas ... .. . .. .
0'50 M. Valls ................. .
0'50 nogenètiques o bé graduar les pos~
otto 1 Fritz ....... ..... . ..
adelante. adeBella:
Luis
Querido
añade:
quien
falta
No
empresa.
la
por
...
..
.
Mitjans
Miquel
o·50
P. Ru.sal ................ ..
un grup de dones d'es·
0'50 sibllita.ts de llur detenninisme biolò~
«Sí, si; todo eso es admirable; pera Jante; el mundo es de la lnteligen~
0'25 Ramon Cerveta. . . . . ..
A. Par als .. . .. . .. . .. . .. , .. .
discret
1
querra, de la casa Fabra
simultani
l'ús
a
mercès
gic,
0'50
no lograra usted nada.» Y el perio- cia. La. lnteligencia. es la. fuerza su~
o·2.1 Josep Freginals . . . . ..
17'85 :· ~aplana ........... .
i Coat:-: (41 vegada) ...
.
dista prosigue en su labor. De pro- prema. No ha.y nada, no debe haber
0 -50 de l'emulsina.
o"5 Josep SOlà I Seg;úés , ..
vua ... ........... .
.
COmpletaren el treball del doctor
1'•PenYl. Difícils», del Cata·
vincias llegan ya algunas carta.s. El nada por encima de la lntellgencia.
0'251 Anicet Rtera ... ... . ..
50'- R. Anglarill . . . . . . . .. . ..
Iunya (43 vegada) ......
o·so Novellaa l'exhibició d'Una. coYecci6 t~e
circulo de los aprobadores. entre los ¡Tengamos confianza en la suprema
0'50 Jooep Sauri .. , .. , ...
D. Benet ................. .
Un grup de litògrafs, de
ga~
preparacions
drogues,
dites
les
0'50
camaradas, se ensancha; a la. reserva
12'60 J Ferratl .............. .
0•50 Agustf Roig . . . .. , .. ,
T. G. I.J .. S. A. (4.• veg.).
de
mostres
i
d'elles
retirades
Jèniques
0'50
prudente. desalent.adora, ha sucedido e incontrastable fuerza de la inteli·
..
.
.
..
,
..
Forts
Esteve
0'25
1'.
..................
B
B.
J. Esteve ................. .
l ' - cglucòsids cyanogenètiC..>:")) 1 cemulsi~
la simpatia franca. Ya los maestros gencia! ¡Que los nlños comprendan
·
..
·
..
Tr!lla
Josep
0'50
1'.
.................
CUyàs
M.
A Ribas .............. .
0'50 na», fruit tot ell de la tasca. del seu
de varia~ regiones de España. comien· el mundo, que se formen idea exacta.
1'- Josep COmas ....... ..
1'- A. A. J ................. ..
A. Jener .............. .
0'50 loboratort.
zan a ver lo provechoso para. elles- de las cosas, que tengan confianza.
Josep Quer .......... ..
1'J, Grant ..... .... .... ..
es decir. para la patria, para Espa~ eu el por venir de la BumanldaU l Ha.-0'50
Andreu Nogueras... .. •
1'- SANT FELIU DE LLCJ..
R. Nicolau ........... .
fia- de la. nobillsima cruzada em· gamos que esa confianza - confi&n..
Ventura Buch .... ..
1'UNIVERSITAT
BREGAT. (Els esquer1'IJ. Blanca ........... .
prendlda per el periodista. En las za en la concordia, no en la. sangrien~
Joan Mora. ....... ..
1'rans):
1'Filod&
alwnnes
pels
crida
una
R . Ramis .............. .
reuniones se acuerda. enviar telegra.Francesc Artigas ..•
0'50
1'- Modest. Rigol . . . . . . . ..
Fa~
1&
de
J . Montmeueu ........ .
secretariat
Pel
sofia..
1'- Ramon Mora. .....•
mas do !ellcita.clón y de allento a ta. tJ.cha - nazce. en los corazones
0'60
1'- Antoni COrtadella ...
Oflella Dejean... ... .. .
Peda1
Lletres
1
Filosofia
de
cultad
1'El periodista, con los pape- lnlantUes... Y no deje usted de caMadrid.
Casals . . . . ..
Ramon
0'50
1'arpella .............. .
Antoni Maí.io6as ...
1'- Antoni Comas... . . . . ..
lltos azules en la mano, se siente minar, querido Bella; de caminar,
0'50 gogia, són pregats que acudeixin els
5'Familia F. B ............ .
Miquel Díaz .. . .. . .. .
1'- Jaume Teixidó ... . ..
lortalecido, alentado. No todo son anda. que te anda, por los caminitoe
5'- següents alumnes:
A la memòria de Macià
Ramon Costa . .. . . . •.•
1'- Pere Bilbeny .. . .. . .. .
egoismes bArba.ros en la. vida. Un de Espaiia.
1'Francesca. Nadal Oimferré.
6'- Gumerslnd Escoda. ...
(Sis companys) . . . . . . . ..
0'50 J oan Casanovas . . . . . ,
poco de romantictsmo, de idealldad,
0'50
Francesca Surós Forns.
AZORIN
A la salut de Ccmpanys
Andreu O.l>lo!s . . . . . . . ..
0'50 Salvador Carola . . . . , .
no falta nl aun en los corawne:s màs
0'50
Nin.
Bagué
Esteve
5'- JJlume Condemines ...
i consellers (10 ' 'egada).
0'50 Josep Graupera ... . ..
1'
eslabón
el
es
falta
bace
que
Lo
trios.
2'- J oan Vendrell .. . . .. .. .
Josep Maria. Capdevila t Balanz.ó.
Joana. PUjol .. . . . . .. . .. . . ..
0'50 Joaquim Noguerns... . ..
1'Una- de leS-úlllrriGslOtogf&fiés obttn~ que baga, percutlendo con !uerza, sal·
A Ja memòria d'Angel Gui·
COrtès . . . . ..
Francesc
0'50 R.B
2'
tar la chispa. de sus corazones. Van
3'- Joan Vinyes ... ... .. .
merà................... ..
gudes de Lluls Bello
- un QU~ Pim:a ·Per·· Ma¿ià.
1'
CONFERENCIES
0'50
La biblioteca del Congré~ de was~
1'- Joan Burrull ... ... .. .
pa sando dia s; Luls Bello camina. de
Pasqual Munné ........... .
1'(Foto. Centelles)
Joan Ala.vedra parla de literatura
1' - Pau Domingo ... ... ... .. .
pueblo, de ciudad en ciu· hington va adquirir no ja molt unCl
en
pueblo
Modesta de Munné .. . .. ,
1'1'- VILANOVA I LA GELTRU·
1'- Joan Coca ......... ..... .
de guerra. - Demà, a les deu de la
Maria de Munné .. . ... .. •
Antoni Bal'TU6CO • .. .. . ... •
2'- vetlla a.rob motiu del Vlliè aniversari tarà després. Va ter una peregrinació dad. El ambiente de cordialidnd y de les més anttguu bfblies alema..1'- A
Pau Sarrà .............. .
la memòria dels patri<>de entusiasmo se adensa y crece La. nyes~ cal dir, només, que data cie
2',_ Albert Pelegrí .......... ..
1'per tetes les Escoles d'Espanya. Ex<>Agustt Mesias ... . ...... ..
tes ... ................ ..
1,_
1'- de la lun<lació de l'Agrupació Cultural de de Quixot-la figura 1 la noblesa mayorla de los periódlcos de provln- ¡•any 1480.
Vicenç Virella. .. • .. • .. . . ..
1'- Manuel
Amadeu Vallverdú ........ .
Mingot .. . . .. .. . .. .
11'- Joan Jnncosa. ........ .
El venerable llibre va éner ad~
2'- Atlàntida, el senyor Joan Alavedra de Bello, tenien molt de Quixot-en cias publicau sueltos, notas. tnfor·
1'- :Francesc Sanch.o .. . . . • . .•
Maria RoseU .............. .
1'- donarà. una conferència. sobre tL1t1~ estèril lluita oontra els encantadors maciones, sobre el viaje de Bella. mirat, amb complaença per tots el~
' - Feliu Bernadó ..... , .. .
0'25 Joan Casanovas .. . .. . ...
Carme Silbaté .......... ..
1
2'- ratura. de guerra».
Eduard Figuerola ..... .
1'- Dos ciclistes, pare 1 fill ...
mal intencionats que tenien captiva I.Jegan telegramas a. Madrid, màs te- entesos de la corporació, fins que
Teresa S abaté .. , .. • .. • . ..
2' ((Com es fa. w1 món noUJJ, - A vu1, I embruixada l'educació de la lnlàn- legramas; sollcitan ahora. q-J.e el tn~ el bibliotecari va remarcar com dues
~-~g Cristò!or Claramunt .. .
1'- Rafael Roca. 1 Grau ...
J úlia Ohvar.... ... •. • ... ...
2'- a dos quarts de deu de la. nit, a cia in'edem.pta._
0'50 Antoni Güell .. . . .. . ..
o·so ~t:~g Coll t · .. · .. · .. ·
Teresa Beltran... .. • . .. •..
lat!gable periodista vaya a tal o cua! pàgines del llibre aparei$n engafi2'- l'Atenet.. Enciclopèdic Sempre Avant,
Aquest viatge va inspirar a Bello
J oan Mayol ........ .
MêStrCS
l ' - 1 un ami~
2'- I organitzat per la. Secció d'Estudis un «Vlaje por las escuelas de Es- ciudad a dejar oir su palabra. ante xades am.b precintes de cera, qt:.e apa
UN GRUP D'ESQUERJ oaquim Pa.i\ella .. . . ..
1'20'- Econòmics, Politics i Socials, tindrà paiia», per eJ qual .Azorln (volum la concurrencia de pedagogos, de rentaven tenir molts segle3 d'antf1'- Deu f ederals .. . .. . .. .
Josep Cabré .. . .. . ... . ..
RANS'
2'- lloc la interessant conferència sobre «Extremadura») va. redactar un prò-- maestros. de amigos de la. e:scuela. gultat.
l ' - sa.J.vador Escofet ... .. .
0'60
M . F ......................
Josep Cobré I Duràn .... ..
2'- el tema «Com es fa. un món noU» leg magnlfic.
Això va picar la curiositat de l'ho..
,_ Antoni Pijoàn ........ .
Luts Bello no vacUa.. Prepara sus
0'50 Angel Singla .. . . . . . . . .. ,
M. S..................... .
1
Rosa GulnoYart .. . . ..
2'- (la vida de Rússia), que anirà a càr·
a tribut a la memòria de l'U- notas. toma el tren, corre en automó- me, el qual, Instigat per alguns eruCom
0'60 J oan Parés ............. ..
A. B ..................... .
0'60 Teresa. Riambau ... .. .
1'- rec de Lina Odena. L'entrada. serè. lustre amic de Catalunya, ens plau vil. Y graciosamente, con sincero des-- dits, entrants de la casa, va arrencar
0'60 Francesc Fontanet ... •..
J. T .................... ..
1',_ Ge ma Figuerola. ..... .
1'- lliure.
0'50 Marian Fontanet ... .. . .. .
Teprodulr, avui. aquest pròleg:
interés\ da. conferencias en que ex~ amb ccnnpte, els segells.
A. M ..................... .
1,
Francesc Vidal ....... ..
2'Sants, 50, i Riego, 2. primer. Te·
0'50 Celest! Ri bas .. . . . . .. .
Tob s'hi feren un tip de riure.
plica su m1s1ón respecto a las es·
J . M ....... "' ......... "'
1 50 J. Mestres i Tort ... .. .
1'35488.
lèlon
UN MISIONERO cuelas espali.olas. Todo ma.rcha ràpi~ Es tractava del passatge del «Llibrt
0'50 Joan Trabal .. . . .. .. .
F. T ................. ..
u n recad er ........ . .. .
1'2'Sec.
?tlarttnenc.-La.
Obrer
Ateneu
'
l
lleno
y
torctdo
«Por un t'!lminejo
0'50 Ramon Vjoyoles ... . ..
J. B. C............ .
M.A.................. .
2'- ció de Cultura de l'Ateneu Obrer de baches, va. marchando lentamente, da y decidldamente; un periodista ha dels ReiS» Q'Ue descriu com David
0'60 C. A.................. .
A.M............... .
0'50
per a demi\, dando tumbos, un carrito entoldado. logrado el ntUagro de que Espaúa. guaftavct, des del balcó el bany ae
organitzat
ha
Martinenc
0'50 S. Mas .............. .
J. M. P . ........ .
1' Suma. l st'lgUeix ... 159~14'75 a les deu de la nit, una conferència
Espnfia hay muchos pueblecltos piense en si tnlsma. de que los es~ l~ joveneta Bethsa.bé; i z~ep!sodi ve0'50
J. c ....... ........ .
pUblica P. càrrec de Domènec Pcrra~ En
adonde no se puede llegar sino por patïoles se preocupen de lo màs t.fas. nta Ulustrat amb un gravat al boix
0'50
J. A. D ............... .
«Metamòrfosi:.
tema:
el
sobre
mon,
estos canúnejos; existen otros tam· cendental, de lo màs sagrado: del excessivament realista. Pel Que ~
0'60
J. C. P ............... .
del pa.lsatge social per mitjà. de la blén
menos, mucho menes accesibles. pervenir de las inteligencias infan~ ven algun abat, rtgorós, es va vetm~
poesia».
No podréis visitarlos sino yendo por tUes. La patria. son los niúos Y en el cas de pre~dre mesures.
SANT BOI DE LLOBRECURSETS
camlnos de herradura--por nna. sen· Luis Bello ha becho màs per la paGAT (5.è vegada):
1'Josep Blanch Pla ....... ..
1\lalalt.ies· nervioses. - Al local de dita de perdices-y a 1om.os de un tria, està haciendo màs por España
1'Angela Vallbona Armengol
la. Societat Naturista de Barcelona, caballo o de un pacientlstmo jwnen~ que quienes pronunciaran en un Par.
Pérez Galdós visità, en certa oca·
l'Tomàs Miguel Vallverdú ...
Tallers. 22, segon. segona, avu1, a les to. El carrito de que hablamos es lamento centenares y centenares de sió, el manicomi de Mira/lores. r,a
1'Maria Blanch Vallbona .. .
nou de la nit, el doctor V. L. Fer· màs simpàtica que Ull automóvil. discursos.
persona que l'atenguê ~n rubstt..
Segon perfode: Joan Pascual, Ra- ràndiz començarà el curset que. so- Camina despacio; lo guia. un labrie~
1'- Els estudiants d'esquerra a
Divina Miguel Blanch .. .
tució del director, que estava ab·
fael Solé, Santiago VUaseca t per bre el tema. Malalties Nervioses, go castellano; podéis charlar, todo a.
EN LA ESCUELA sent per un ater in.elluàible- li
•
la vidua de Lluís Bello
minories FèJL"C Marimon.
donarà durant el mes de novembre a lo largo de la jornada, con este buen
GRUP EMPLEATS MEhombre que os conduce. Y este buen
Una ventana ancha allà arrtba, por donà un seguit d'ezplicacions de
l'esmentat local.
TROPOLITA TRANS«Vidua Lluís Bello. - López de
Estètica I Preceptiva. - Avui, a hombr6-6in poseer el Diccionarlo de donde entra un rayo de sol, y otra persona competent ett. la. matèria,
VERSAL (26 vegada).
CoHegi de Professors
1'- Hoyo, 5. - :Madrid.
c. Tresli ............. .
dos quarts de vult del vespre, es ¡;e~ la Academta. Españo1a.-va hablando ventana. màs baja, enfrente. por don· però ...
con pa.labras y giros
1'En nom de l'cA.ssociació Estu~
M. Arrufat .. ......... .
lebrarè. la segona sessió del curs~t reposadamente,
A l'hora d'acomiadar·se, l,iHustre
Català
de
tan expresivos, tan nobles, tan exac-- de se ve w1a monta.ña. y se oolum~
0'50 diants d'Esquerra» (E. N. de C.) exUna catalana .. . .. . . ..
orga.
ha
que
Preceptiva,
i
d'EStètica
curs
el
Aquesta entitat constittüda
tan pintorescos, que vosotros no bran cerca unos àrboles verdes se escriptor li allarg('. l4 mà... endcba~
t.os,
l'- pressem sentit condol per la pèrdu:i
x.x.................. .
1'- del gran amic Catalunya. Respectuo- ¡:assat 1 que aplega eLs membres del nitzat la societat de Cultura Llte· echàis de menos la vertiginosldad de percibe un ntmor de vocés infanti~ des.
Un cristià , .. . .. .. . .. .
Pérez Galdó~. estranvat, li pre~
los automóviles, y hast-a qu1sierals les; dirlase que este rebullicio es co1'- sament. - President aec.. Parés.- cens oficial de professors de català. rària (Duran 1 Bas, 8, pral.).
J. Reverter .. . .. . .. .
La lliçó comprendrà:
que el camino fuera màs largo de mo el plar lnnúmero de pajaritos en guntit perquè es negava a etlcaiXflr
1'J. Parés ......... ... .. .
d~
Geuemlltat
la.
per
instituït
cens
1'- Secretar1, Vernb
t.-El procés psicològic, la percep. lo que es. i Oh España, bella España! una. fronda. Las paredes son blau- en senyal d'agraïment.
J. Llort .............. .
Catalunya es disposa a emprendre
1'ció estètica, la. creació 1 la sugges~ Nadie en tu seno-ni los mUs doctos cas; pero lar gas grietas las cortan
J. Espona. ........... .
-Mail -respongué el .:ctceronellcoinl'Associa· les seves tasques protessionals
ni los màs elocuentes-habla. con la en todas direcciones. i Si hubiera. un màl~ Aquesta. mà no la puc confiar
1'- Una nova Junta
~- Ribó .............. .
artlstica.
cidint amb els primers mesos del tió2.-Ideallsme
• d
1'expre~
la.
con
color,
el
con
ma.jestad,
. Sardt\ .............. .
i realisme.
sión de este buen labriego de Cas~ poco de dinero para arreglar estas a nmgd. Amb ella 3ostinc el món /
~:= cio 'Estudiants de la Fac ui· curs acadèmic present. ~tentrc es
J. Güell .............. .
La matricula. és gratuita. prèvia. t!lla.
paredes! Y los bancos y pupitres de
~- Dicslc ..... . ......... .
la solemn!tat inaugural, 1a
tat de Dret (F. N_ E. C.) PJreptarad
,._
•••
El carrito va. caminando; se ve ya esta. escuela también estàn un poco
. RulL. .............. .
un a e 0 ovem està estudiant el Inscripció.
r_
Després del Terror, del 1793, l'A, ..
gastados por el uso. ¡Si
derrengados,
el
repecho,
un
trasponer
al
lejos,
lo
a
~· CaSimi ro ... . .. ... . ..
Ahir, dimecres, al mati, es cele- pla de treball que oportm1ament
O'SO
campanario del pueblo. Dentro del encontràramos un fllàntropo que qui~ oadèmia France3a va teJttr lleure
ri Pujo¡ .............. .
1'- brarcn les reglamentàries eleccions serà presentat als associats, i en el
carrito està scntado un seflor que slera regalamos unos banquitos pam per a. compilar UJt. nou Diccionari
T. Ralll<l!.... . . . .. . . . • . ..
0'50 per a renovar la. Junta de govern de qual figurarà el dcsenvoluprunent
sc dirige a. ese pueblectto. Y este se- estos niños! Para estos nifios tan (el S.è). L'obra. delr immortals, peri},
1'- l'Associació Professional d'Estudiants d'un curset de llengua catalanc de
J.' ~:.rt.iil
fiar, cuando se levante, cuando se buenos, tau simpàtlcos... Pero sUen~ anava a pas de tortuga..
ponga en pie. veremes que es alto,
de la. Facultat de Dret l Ciències caràcter superior i complementari
Això va inspirar a Lebrun u" a..
erguido, enjuto de cames, con los cio, silencio; el maestro habfa sali~
QUOTA J. TABAC:
Econòmiques 1 SOCials. Enmig d'Una adreçat principalment als qui ha.~
do de la. clase hace un memento· le cadèmic més actiu. que els a'ures d
ojos
Sus
delgada.
y
àglles
mlembros
certUi~
del
proves
le3
supenlt
vent
inci·
cap
1'- gran expectació, 1 sense
NO m DAURA ALCALDE A
J. Aluja .
habian anunclado la llegada. de' un famós aistic que diu així:
S. Cambra· ···
BARCELONA, FINS QUE -esto lo podemos ver desd.e ahora
cat d'aptitud corresponent, es d.ls1:- dent, va. transcórrer la votació
F. Ganc!e ............. ..
can~ seftor forastera. Los niüos se habían Ott. jatt, défait, retaft ce beau Dicde
poqulto
un
mtsmo-destellan
GOEL
NO~IENI
ES
NO
El nombre d'electors que acudiren posin a. preparar...se per a. ingressar
1,s............ •·• ...
A J
sancio y de melancolia. Por debajo puesto inmediatamente a brincar a
ttonnaire
VERNADOR GENERAL. ~·= a dipositar llur vot ascendeix al 70 al cur& del professorat.
;;;:;e~"
EL PLE MUNICIPAL AJOR- de su blanca sombrero asoma una gritar, a cantar; parecian - lo Íte~ Qui toujours très bien Jait, reste
.. . ........... .
J Do
El COllegi de professors de català
,_ per 100 del cens dc la. Facultat.
cenicicnta.
gris,
melenita
simpàtica
mos dicho - una bandada de pa.ja~
NAT
toujours à faire .. ~
1._ · L'escrutil1i dóna. els següents re- és instaHat provisionalment al local
F. Be~ecn ........ .
.L'oficina de prem~ de la secreta~ Denota esta largueza del pelo, nos ritos. Y ahora vuelve el maestro. Ya
(Hom Ja., desfà~ refà. aquest bell
1
d ........... .
ln·
independencia,
nosotro.s.
a.
l'Enparece
de
Protectora
l'Associació
de
tats:
sui
1'R· T orne1·
ria particular de l'Alcaldia facilità la.
dependenda. muy grata en 1111 escl'l• està en la. puerta. Los nlños callan Dtccionart, que sem.pre 111olt ben fd,
Pre!ident: Josep M. Miró Bur u~ senyança Catalana (Arcs, 1). Els nota següent:
l 'A. Bas .. :::::::::::::::
súbtte.rnente y se recogen en sus resta sempre per ftr ).
professors del cens oficial que enca- . «Ahir, al vespre, sota la prcsidèn~ tor, y romantlcismo. ¿Acabamos de
nat, 244 vots.
escritor?
es
caballero
este
que
decir
UN G.RUP D'OBRERS
Prlmer periode: Josep M. Tr135 ra. no pertanyen al COHegi poden CU\ del senyor Jaumar de Bofarull Si, es escritor. Si està un poco triste,
D'ESQUERRA A LA
Borràs, 91 vots; Joan Arumi Delgar. trametre-hi la seva soH1c1t\ld d'adhe-- es reun1la minoria. consistorial d'Ac~ es porque ha. traba.jado mucbo; toMEMORIA DE ' MAClA
85 vots; Joan J. Permanyer Cintren, sió per carta. adreçada al secretari cló Popular Catalana.• per tal de can~ dos los que con la pluma hemos
viar impressions i examinar la. sl~
(aportació mensual)·
...._ 76; Carles Pidelaserra MoiU'eal, 59 ctaquest COllegi.
mucho - ¡y tenemos que
tuació dels actuals problemes mUDi· trabajado
}C. ............ .
vots; Jull Ruiz Barbey, t4 vots; An·
.A
seguir traba.jando!-estamos un poco
absoluta.
per
acordà,
hom
cipals;
' - dré Mercè Vareta. 39 vots.
l1'El caba.llero del carrito que
~~lmL~nés ........ .
Excursió científica dels alum- ~nimit~t. les orientacions a. se- triStes.
marcha bacia el pueblo es LuLs neno.
s~I
Pascual
Joan
periode:
Segon
'
l
gwr.>
~P Ventu~ VallS .. .
Bello, el mlsionero de Ja Es1'- nahuja, 79 vota; Rafael Solé Barré, nes de l'Escola Normal de la
Parlant d'aquesta reunió, el gestor Luis
.. .
Ra nuet Mullor .. .
cuela, que en sus \ia.Jes por toda el
Ceda
la
de
minoria
la
de
municipal
Farrês,
Vllaseea.
Santiago
vots;
97
1'Gimènez
J mon
Generalitat
senyor Quintana, digué que s'baviS. àrea. de Espafia va. ahora a visitar
t'- 79 vots; Fèlix Marimon carol, 41
~¡;· ........... .
seguint el costum de cursos pas~ parlat del pressupost ordinari 1 del la escuela del lugar que allà. en la.
vota;
38
Boix,
Abbad
A.
osep
J
vots;
1'.......... ..
Jaum
leJanfa se divisa .»
sa.ts. els alumnes de l'Escola Nor~
1'- J osep Ll. Sagarra. Zacarinl, 33 vO'..S. mal de la Generalitat, acompanyats projecte d'Urbanització de l'Avinguda
Segons les normes de l'Institut d'Estudis Cat,.tans
~det .. . ... . . . . ..
del 14 d' AbrU.
Han estat proclamats candidats e1'tel ...
Jooe
HACIA EL PUEBLECITO
per
Quintana
senyor
el
Preguntat
d111ULS
fer
varen
professors,
llurs
de
AD~Corderas ...
t •- lectes:
Luis Bello es uno de los mAs prede la. setmana passada dues excur~ la seva opinió persone.! respecte a la claros
per
1'Joaep ~s ........... .
de Espa!la; adePresident: Josep M. Miró Burun:.t sions d'estudi.
1'provisió de càrrecs vacants, especial~ més de perlodlstas
periodista. -hombre que tlene
Primer Ptrlode: Josep M. Trias,
._
Jooe~ Escolà.·· ··· ·.. ·· · · · ·
digué:
d'alcalde,
el
ment
El segon curs, dirigit pel professor
1
EsteVe Pérez ·.. · · · · · · ·" · ··
l'- Joan Arumi. Joan J. Permaner, i, senyor Pau Vila, va. anar a Montser~
-Aquesta qtiestió ha quedat supe- la intuición nlplda de la nctualldad
ALBERT TORRELLES
J osep allrdéS·· ··· ··· ......
ditada al que es resolgui a la Gene~ - es emlnente literatc. ¡Qué bonltc
1'- per minories Carlea Pidelaserra.
...............
rat, estudiant les caracteristiques ralitat. Una. vegada. nomenat el Gogeogràfiques do la muntanya 1 pai- vernador general, els partits que par~
satge vel, passant per Collbató, Sant tlclpen al Govern ens faran indica- mar, 1 no creu que dels dos càiTecs
Un volum relligat en tela : 5 pessetes
Jeroni i recorreguent la Va1l~Mal.
clons des de Madrid, respecte a la vacants se'n !acin tres. 1 per aquest
entre
baralla.
molta.
haurà
h1
motiu
per
o
natural
raó
per
que
persona
oel
dlrtgits
curs,
El primer 1 tercer
tres partits que collaboren 1 tot
ESPECIALITAT EN TEL-n'TS
tf
professor senyor Joan Roura, es de· conveniència pugui és.ser elegit al- el8
de les avinences que ta.cin m·
a lna~t("urat les rruu rerormes, ¡ ofereix el seu establiment als aeus antJcs tingueren breument a Vlc, vlsltar~t &alde. Ah! , però l'alcalde l'elegirà depèn
Administració i venda :
és clar que tenint en tre ells.
la Catedral I un grup escolar a punt l'Ajuntament,
clients l al p6bllc en ¡::eneral
compte les orien tacions de què us
d'obrtr~se. l continuaren el viatee a
EL PLE liiUNICIPAL
-parlo...
GRAN ASSORTIT EN EDREDONS
IIOQ
Ha estat suspesa la relmló del ple
les Gullleries, que constitula l'objecla ceda.
de
gestor
el
també
Digué
'IELEFON 18413 te principal de l'excursió.
8 A R C E L O N A
CE.Ru.• ll, U I lS
que, en caa de recaur& el nomena~ que eatava anunc!ILC!a per eJ proper
Aquuta casa no U sueursall
Pou estudiat l'aspecte geològic I ment d 'alcalde al seu partit, aerà e- d!<sable. S'lla assenyalat nova data
morfològic del conJunt de la. comar- legit indiscutiblement el Eenyor Jau~ per al dimecres dl& 13.
1'50 A . R. P ............... .
1'25 Pere Arboix . . . . •• • . •,
1'- Pere Dalmases .. . .. , .. ,
l ' - Jaume Güell ... ... ...
1'- Llorenç Mestres .. , .. ,
1'- Pau Carbonell ........ .

La trista nova del traspàs de IJufs
2'- farmacèutic doctor Antoni Novellas Bello ba. sobtat dolorosament tots
1'- i Roig tractà de: eLes drogues vege~ aquells que esttmen les coses de l'es~
1'- tals cynnagenètiques». En extensa 1 perit, amb preferèncta. a. totes les
1'- documentada. nota, examina l'interes-- altres. Bello. fou en vida. home d'a·
r - sant tema anunciat, sotn. el triple as. poeto!at. Ccnstitult en palladi lnfal ' - pecte qulmlc, tcxocològlc I terapèutic, Ugable de la cultura del poble, ve.
adduint tct un cos dc doctrina llar- !er allò que ninq:•.1 no ha ret abans • l
.
0l '60
- gament meditat I justlllcat per la
r- importància del remeis examinats,
tots ells d'origen rlgorosament vege.
0 50
1'- tal. Les dades quimiques analítiques 1
o·~o i toxicològiques integren bona part
._ del text, 1 totes elles són originals
1
2'- o bé comprovades rigorosament en
z·-~ el laboratori per tal de revalorar
o·so remeis bandejats sense raó. La ma~
têria. mèdica de les drogues cyanoge~
nètiques és acomplerta. i examina~
aa a la llum dEls últims avenços èe
les ciències fannacològiques. No cal
1'- dir que són exposades les matèries
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la humanitat

Les·operacions de guerra a _Abissínia· ·

Destacaments

.
eltoptcs
.,

línies italianes a Dolo

penetren
•

L'Alt cÒmandament italià anuncta per

•

aVUI

l'ofensiva sobre

Mokale

El prOCéS Stavisky

ELS ITALIANS liAN SUS•
Pel contrnri, una informació re- ga als soldats italians a abrigar-se bla, de manera que els contingents
PES L'AVANÇ CAP A 1\U- l>uda d'Addis Abeba comunica que rurosament amb els seus capots. Amb retirats s'elevin a 30.000 bornes, semKALE
l'exèrcit del Ras Kassa ha donat no- Ja presència del (red ha sobrevingut pre que Anglaterra retiri per la. seRoma, 6. - Aquesta matinada, les tícies se,es al Negus, i que ha arri- un nou Inconvenient: la necessitat de ba banda. de la Mediterània alguns
tro¡>es italianes del front nord han bat a Addis Abeba un avió portador multiplicar els avituallaments I com- vaixells de g-,terra.
Després d'una exposició de
t·eemprès l'avanç cap a 1\lakale, però d'una carta per a l'Emperador en la bm.tit>le!> diversos a les zones muntaEl «Mornlng Post» crea que el Goels seus progressos han estat inutils, qual el Ras Kassa li fa importants nyenques Els poblats italians han vern britànic solament pot pensar fets per ~art del jutge, 00•
pui."': que els pocs i dolents camins confidències sobre la marxa de les pogut aprofitar per a encendre.fogue- disminuir els seus vaixells a !a M~
mença mterrogatori dels
de la regió es troben convertits en seves tropes, i que manté el major res la llenya dels arbres, pero a J¡¡,
\'eritables torrents per on no podien secret per a la seva millor eficiència. zona on no bi ha arbres s'ha fet ús diterrània quan s'hagi arribat a un
processats
caminar ni les mules.
del petroli, el carbó, la gasolina o bé acord complet sobre una eventual
Paris, 6. - A les sessions d 1
1
Amb aqu~stes condicions, l'a lt roL'ACTUACIO DE LES FOR· de la llenya trans¡lortada des de col:laboració a l'esmentat mar entre cés Stavisky nssisteix una girnllto.
mandament ha manat suspendre noCES ITALIANES SOTA LES punts llunyants.
França i Anglaterra. Aquest periò- immensa.
acló
vament l'e.vanç per tal com resulta·
PLUGES
LA SITUACIO DE LES TRO- dic afegeix que amb motiu de la reEl jutge senyor Barnaud
va pràcticament rmpossiblc.
d'Eritrea, 6. - Co~uni,ue.n
PES INVASORI!:S
cent visita a Londres de dos alts davant dels jurats una exp .va fer
L'nit ccmandament csp¡ ra que l'o• deFront
les avançades que en el d1a d ahir
Front d'Eritrea, 6. - Es confirma caps de la marina de guerra france- les activitats de Stavisky 1o:!~ó de
íensiva podrà ésser reempresa el di- ha
continuat la pluja, la qual cosa aqu 1 que les columnes italianes es sa es donà un important pas, però la vida luxosa que portava 1 arCà
l"Lo" u~ L.oH Jn<Hl 1 Ct'.!U (!\.e eaura a
poder dels italians el llogarret d'A- suposa un nou inconvenient per a troben detingudes en el seu avanç I que encara l'esten per r egular alguns gran PIISSió per al joc i les a seva
reemprendre l'avanç. Tots els soldats i es tem que arribi a darrers de la punts d'interès relatius a la coope- cussions que va tenir la darre;ePer.
guia, que creien ocupar el darr(T diu- varen
haver de dl"ixar el fusell. i aga- setmana sense que el gros de les
tafada que va cometre.
a es.
menge.
far la pala per tal de neteJar. les 1 forces hagi arribat a 1\lakallé.
ració f;.¡tura franco-britànica a la
Acabada aquesta exposició ,
Hom creu saber que l'alt comanda- pistes de les fantàstiques quantJtats
En la matinada d'ahir ¡ en la d'a- Mediterrània.
mençar l'interrog¡~tori dels pro~~co.
ment ha canviat els seus proj!!ctes
nti s'han donat ordres per a recm·
RESULTAT DE L'ENTRE· l el primer en declarar fou el dir ts
primitius per a atacar l\1,\kallè i ha fang que Ics cobrien.
Tropes .~'engin>:ers, ajudades per prendre l'avanç, que fou detingut pocs
VISTA MUSSO:..INI-DRUM• tor del Crèdit Municipal d'Orle ec.
GRUPS D'ABISSINIS PEd~eidit que l'atac s'efectui per tres
soldats d mfantena, ~an
de moments després d'haver-se iniciat.
senyor De Brosses, 1 el taxad ans,
llocs distints per envoltar gairebe per treba~r sota _la pluJa en hagut
NETREN A LES LJNIES ITA•
I!'
co~s~
Encara
que
resulta
difícil
conèiMONO
joies de l'esmentada entitat
da
complet la ciutat. Aquest pla toparà truccto dl" camms per a faclhtar I a- xer exactament Ja situació de les
LIANES AL NOR-O~ST DE
Londres,
6.
Hom
declara
que
en
Farault, que no aportaren 'capnydor
amb dificultats insuperables p?r la vanç. A. ca.usa de la pl~J.a ha estat avanguàrdies
DOLO
italianes,
es
pot
afirl'entrevista
celebrada
anit
a
Roma.
tan
nou.
enaturalesa del terreny muntanyos so- nece~sart vencer grans ~fi_cultats per mar que, aproximadament, és el se- entre el senyor
Mussolini i l'ambaiBarca(, 6. Sembla que ~tits
bre el qual caldrà operar.
a. avttuallar les av_anguard1es.
crups de soldats abissinis han pog¡1t
güent: La columna dreta, sota el co- xsdor anglès, sir Eric Drummond, es
Els ~er_rers ehops no d~J?en se- ma.ndamcnt del general l'onio Birole, t
Una condemna del «New
à d ls d ·
t
·
endinsar-se cap a les línies italianes
1da.
EL
NEGUS
VA
A
VISITAR
nyalg
de
v
Tan
sols
aparCIXeJ?
de
es
troba a 40 quilòmetres de 1\lakaUé. ract
e
es1gs que man enen smal noroest de Dolo 1 d'aqutsta maneDeab>?
ELS
FRONTS
NOR~
f
suo
tant
en
tant
_i
act'!en
en
guerrtUes.
En
l'esquerra,
la
columna
de
dana·
cerament
ambdós
països
de
millorar
ra es creuen poder envoltar l'ala esRoma, 6. - Els centres mforma.- Sembla com st fie:o:srn la defensa del quiles sota el comandament del ~e- els sentiments que ha creat la situaUNS CAPELLANS QUE ES
querra de lts columnes que van cap
LLIUREN A LES TROPES dors de Roma han rebut aquest mnh ! país al desencadenament dels ele- neral ·~lariotti oue porta en vanguar- c!ó a la Mediterrània. S'afegeix que
al deserl;.
la notíc~a. que el Neg115 ha sortit per m~nts, j~ qu~ fins ara són els seus dia el coronel 'Lorenzini, es troba una aquestes entrevistes tenen caràcter
ITALIANES
NOVA
Al front de l'Ogaden es registren
tal de VISI~ar els fronts nord i sud de ahats mes eficaç~.
mica més avançat i molt a prop d'A- exclusivament preliminar i que, en
importants movimluts de tropes abisFront del Tigré, 6. - Quan la pri- les
optt'actons.
En el sector Occtdental hi ha la no- guia
vista del desig recfpro:: per a fer
sínies. DiverSOs oombois de muni- mera brigada del Ces indígena avanqu~ el lfeneral 1\laravigtta, que
L~ columna central es troba bas- progressos satisfactoris, és probable
cions han sorti~ de Jijiga cap a l Sud. çava cap al torrent de Sullo, veieren
D'ENÇA DE DIUMENGE, vet~t
havta de segull' a les altres colum~es tant més enrera. Les tres columnes
L'aviació italiana segueix bombar- uns subjectes estranys que anavrn
ELS ITALIANS HAN CON· en 1~ seva ma~xa vers el ~ud, ~ha 1 han de coincidir abans d'emprendre que se celebrin ulteriors converses endejant les avançadots abissínies prop vestits com les doncs. Eren sacerl!ots
QUERIT 4.100 MILLES, SE- des~at vers .1. Oest, en . dll'ecclo a la marxa conjunta i definitiva sobre tre el senyor Mussolini 1 sir Eric
~ Gorab.ai.
de trenta esglésies que se n'anaven
GONS DIUEN
Addt Abo. regto del Tigre, completa- Mal,allé.
~ova York, 6. - Es coneixen ets
Drummond.
cap a les posicions ltalian(s cantant
Asmara, 6. - L'alt comandament ment inexplorada pels europeus. J:lo':
pr1mers resultats de les eleccions ce.
Segons
les
notícies
d'origen
Italià,
ESPANYA
FORMARA
PART
psalms
cre
David.
italià
declara que, gràcies a l'avanç ~reu qu~, probablement, Maravtgn aquesta columna de danaquiles ve
ELS ETIOPS S'ESTABLEI·
DEL SUBCOMITE DE VI lebrades a l'Estat de Nova York
des del diumenge per les tro- mtenhra enllaçar les seves f~rc~s eles de Rendacomo, lloc situat a l'exXEN SOLIDAMENT A L'()• a la Diputació novaiorquina. ' per
El costum del país exigeix que lf'S ralitzat
pes
italianes,
el
terreny
conquerit
a
GADEN
amb les que de~ensen el pas d~l settt, trem de la frontera Nord d'Abissínia,
GILANCIA
dones, com a senyal de drvoció, ofeSembla que els republicans
Abissínia
ha
augmentat
tn
4.100
mi·
les quals repetJdame~t h~n mtentat junt al desert salat, i ha baixat a la
Ginebra, 6. - Avui s'ha reunit el obtingut 81 llocs contra 69 els ha
Addls Abeba, 6. - Segons informes reixin als sacerdots els seus vestits lles quadrades.
dn
traves~~r.
per
tal
d
e_nva1r
.el
~udvall
d'Agul.a,
després
d'haver
hagut
Comitè
dels
18.
Ha
examimi.t
els
i
inles
sevc1S
ombreH~s.
que
són
sempre
cl'orÏ(en particular, l'exèrcit abissini
rnòcra~es. que abans tenien una gr~
oest
o.
En~rea.
~ml>e
po~ta
esser
que
sahar
abismes
terribles
les
coses
de
la
miiJors
formes
i
les
de
cUferents
més
cares.
subcomitès,
i
han
s'ha establert sòlidament a l'Ogaden
major1a.
ELS ITALIANS DIUEN QUE que Marav1gtta anes a cobrll' el flanc cordillera. Integren aquesta columna quedat tots aprovats.
aobre les posicions previstes i orgaENCARA QUE NO AVAN- dret de les ~ltres columnes, per a la gents del desert als quals s'ha insEl resultat d'aquesta elecció sit~
S'ha acordat designar un Subcominitzades i
esperen confiadament
UNA DERROTA DELS ITA- .
CIN APROFITEN EL TEMPS qu~l cosa. 1esmentat general in ten- truït en pocs dies amb uns senzills tè dc Vigilància, format per repre- terpreta com una condemnació d~
qualsevol xoc.
LIANS
Asmara,
6. - Als cercles militars tara dommar la muntanya que se- coneixements de tàctica militar i van sentants de Rússia, Anglaterra, Fran- «New Deal» del president Roosevelt.
La capital d'Addis Abeba ha recues diu que Ll paralització de l'avanç para la con~a del. T~aze del J!ac a la lluita enquadrats per grups d'((asperat totalment la seva calma. Es
La joia entre els republicans és
Addis Abeba, 6. - Segons nolíci'!S pot durar molt de temps; però no es Tana. Tambe podria e~er que 1 es- karisn i oficials italians, sota el co- ça, Espanya, Polònia, Romania, Grècreu que ha dl"saparegut el perill de oficials publicades aquest matí a Ad- tracta pas de temps perdut, puix que roentada columna, la mes poten~ '!e mandament del coronel
extraordinària i es formulen els ml·
Lorenzini.
cia,
Iugoslàvia
1
Suècia,
el
qual
tinbombardeigs, almenys do nit. D'ací a dis Abeba, durant la nit anterior, les patrull~s i els avions de l'(conei• les que operen al Nord persegu1ssm
drà cura. d'observar l'aplicació de les llors augurls per a les Pròximes elecuns dies quedarà restablert l'enUu- les tropes abissinies atacaren les a- xement inspecciGnen constantment
el
a
la vegada diversos objectius.
AVUI,
AL
IUATI,
ES
REsancions
per les nacions membres 1 c.ons presidencials que es celebramenat dels carrers i Uocs públics.
vançades italian<5 estacionades al
.
PRENDRA L'AVANÇ SOBRE de rebre informes sobre la. qUestió. ran l'any vinent.
Malgrat t.ot, el Govern segueix pre- punt més prop de 1\lakallé. L'atac, terreny.
A migdia, hom dela que les avant•
DESPRES DE LA PLUJA,
1\IAKALLE
nent totes les precaucions i ha fd que va efectuar-se per sorpresa, va guardes italianes havien arrib:1t a
FRED
Asmara, 6. - Segons una inforUna. de les decisions adoptades en
construir rrofugis. Un d'aquests, molt acabar amb Ja derrota dels italians la regió de 1\lakallé.
íJE MINORIA, ELS REPU•
Asmara. 6. - Les últimes noticies mació semioficial, en les primeres ho- la reunió d'avui, exclou de la reiaimportant, ha estat foradar al centre que sofriren pèrdues d'homes i de
BLICANS PASSEN A MA•
El gros de l'exè1·cit es troba a prop rebudes del front d'operacions diuen res del inatí, es reprendrà l'avanç ció de prod;.¡ctes la importació del
de la cintat.
.JO RIA
material i hagueren de rt tirar·se.
d'Hausien.
que a la pluja d'aquests dies ha se- vers Makallé. La columna del gene- quals es prohibeix d'Itàlia, llibres,
Nova York, 6. - Ja es coneixen
Fl.S ITALIANS PROJECTF.N guit una ona d'intens fred que obU- ¡•al Santini sortirà de Hauzien.
periòdics, mapes 1 música Impresa.
els resultats definitius de les elecFILMS DE PROPAGANDA
UN ARTICLE DE LLEO
HELLA etEDDIE
cions per a l'Assemblea Legislativa
A .t.. ...s PLACt:S OCUPADES
BLUM
procedents del Wlnterge.rten, de Berlin.
Ad:;rat, 6. - A la plaça d'aquest
molt aviat, per tal que les economies
Paris, 5. _ A «Le Populaire» lJeó d" l'Estat de Nova York. Vencen en
Sensacional des!llada per conjunts pre~ poble, conquerit pels italians, s'ha dotota la Unia els republicans els quals
siguin més VlSibles, les oficines, bo- Blum escriu:
sentats per les següents prlmerlsslmes nat per primera vegada una renre~bans posseïen una min~ria de '
t!gues,
mercats,
etc.,
obriran
1
tan«Una
imJY.)nent
massa
coherent
tlrmea de l'Alta Costura nacional escaran més aviat llurs portes. D'a- d 'Estats ba quedat formada entorn 1 ara han assolit tma majoria de 14.
panyol&: Moda temcnlna 1 masculina: sentació de cinema sonor amb iHusELS ITALIANS DIUEN QU[ questa manera indirectament, s'in· del Pacte. Això és una prova que
Pedro Rodrlguez. Ferrer Art!ge.s, CeclUa tracions en l'idioma ou p.-~. ..:...:. u1quedaren meravellats per a-~
.JA HAN COMENÇAT A IM· fereix un cop mortal a la vtda nocSobrepere. de Artés, Femtne, Ma~s de digems
PLANTAR•SE LES SAN· turna, que constitueix una part, no existeixen sancions pacifiques d'ef!l EXPOSWIO DE L'ART DEL VESTIR, Asunctón Bnstlda, Mimi-Joaquiua, La quest espPctacle en el qual es posa,·a
ClONS
menyspreable, de l'economia nacio- càcia. Amb tot, la guerr.a durarà
del MOBLE 1 de les ARTS DECORATIVES FÍ!Ilca, Enr\quet.'\ Sala, Cayete.no Estapt', de manitest la grandesa d'Itàlia.
M'là
6
¡
L'S
molts mesos encara. Mussolinià, vol1
(PalAu nU.m. 1, Exposic16 de 1\tontjuic) Mary In~l~. M. Sedó, E. Furest, J. Farré.
DE FONT ITALIANA
ES
' • E dJarl local « tam- nal.
dria. potser deturar-la, però no pot.
PeUs: Edmond Frouchtmann, carles
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de
fa
dos
mesos
Una
pau que U assegu;.i el fruit de
DARRERS DIES!! Mersegurger, L..'\ Slberle.. - Llenceria fina:
S.\ ES.'!A USPOSA1. A ~ul- tàruques, sense esperar la data del costava, aproximadament 2 '80 llres. la victòria és inesperable de la SoMart&
Ce.no,
Castellet,
Edel,
Marta
Bor1\IETRE'S
18
del
corrent mes flxada per a l'en- ha pujat a 3'50, 1 per a reduir més
LA 8ETMANA DELS GRANS ESDEAnglaterra suggereix que es
doy. • CapeUs: Modas Badl&, Pe.quita DuVENIMENTS
Asmara, 6. - Es diu que el soldà 1trada en vigor de les sancions acor- el seu consum, així com del carbó, cietat de Nacions i per Abisslnia La
ràn, Me.rle. Estern de Oalem, J. Mart! d'Aussa, a la rl"gi.ó de Danakil,
està dades contra Itàlia, ja ha començat a partir d'aVUi, dimecres, han que- perspectiva més probable és que l'e- faci per la via dip.lomàtica
AVUI, DIJOUS
Marti, Pilar Artigues.
disposat a sotmetre's als italians amb a aplicar-les. L'esmentat periòdic de- 1 dat suprimits ~6 trens entre auto-mo- xèrc!t italià trobi cad_ vega més
Londres, 6. - Les quatre potències
Segona representació de l'espectacle
I:STARA OBERTA L'EXPOSICJO DE 10
2?.000 homes. Sembla que han en· clara que un vaixell-transport !ta- tors, mer.c adenes. i trens de gran co- perills I obstacles a mesura q•J e s'en- que avalen l'Estatut de Tànger reDEL MATI A LES 8 DE LA NIT
GALES ARTISTJQUES
trat en c~ntacte amb el destacam~n~ liA no ha pogut proveir-se de car- municació. S'anuncia que, a poc a dins! a Abisslnia, mentre qu~. a les centment ban mantingut; converses
de meharJStes de~ coronel L11rencm1. bó 1 queviures per al viatge de tor- 1 poc s'aniran suprimint atires trens seves espatlles, les sancions collecti- relacionades amb la
EUGENE
Entrada: UNA pesseta
seva reforma. El
DE PARIS
Al_tres
senper
van
1\la- nada a Itàlia des de
Oriental• locals de les línies que resten enca- dves faran sentir més pesadament ca- Govern britànic ha suggerit que la
A les esmentades hores podran visitar-se
kalle
capgrups
al nord
taldes
de dc
presen. l'Africa
,
absolutament TOTS ELS STANDS t i)ls- Fantasia retrospectiva sobre el Pentinat, tar-se a les autoritats italia nes.
1 <<perquè les autor1tats d un port bri- ra per electrificar.
a vegada el seu pes. I 'únic desen- revisió de l'Estatut s'ha de fer per
'tallaclons del grandiós •·eclnte de l'EX· le. Mode. 1 la Costura, dol 1900 al 1935,
1 tànic, es negaren n això adduint que
Quant nl transport de mercadE-ries, llaç lògic és l'enfonsament del rè- les vies diplomàtiques usuals. EI 14
IIOSICIO, en el que.l funcionaran nor- presentada per Ocorges Flate~tu, el gran
Asmara, 6. - De font que mereix tenien ordres de prohibir els prov1- s'estableix que els trens siguin des- ¡ gim mus:>olinià i la llibcració slmul· de novembre vencerà el termini en el
còmic del Muslc-he.ll, le. gran cvedette• crèdit,
malment tots ela serveis d'e.ques'
es sap que els cercles militars sionaments de carbó 1 queviures per viats per les línies electrUicades. Es tànla d'Ablssfnia i d'Itàlia.>¡
de Paris, representada per }Wglne Danqual qualsevol dels signants interesMAGNE CERTAMEN
italians
no negutn que diversos caps als vaixells italians».
pronostica un encariment notable
court, del Casino de Parla; Oermalne
sats pot formular el prec que es reAcaba dient la informació, que el del tràfic de mercaderies per carre- ¡
TARDA, A LES QUATRE:
Kyne, dels Ambassadeurs, Maud Debray, Importants terwn la intenció de sotunelxi una Conferència per a la reGRANDIOS FESTIVAL INFANTIL
del Teatre des CapucJm; Mad S!mon, met~e·s~ Això _expl!ca ta inactivitat capità del vaixell italià de referèn- datteraa. pEronspeemsra sun'orgmanpoitzartanpter ancuunars ·
visió del dit Estatut.
de _!_exercit abiSsini concentrat a la cia informà el cònsol del seu pafs al
Punctona oxtraord.lnàrtes per e. la GENT
del Teatre de l'Athc t :e.
1
00
tegro de Dessie.
rt'
f 1 t
à
d
MENUDA, al
Es parla de l'actitud del cap dels po on suc~e e fe 1 marx en i- per a premiar els mlllors tipus de
Pròleg: cLa moda 1 el pentinat a PaELS c<GANGSTERSu ENCARA
TEATRE DE PUTXINEL LIS ris, tendênctes t suggesttomt, dtsserte.cló Ausa, lliahomet Jahio, que té a l<s recció a DJtbutl.
camions que cremin llenya com a
Atenes, 6. - Un dels dos caps reper M. Marcel Denls. !Wpresentacló de seves ordres, en la part meridional
combustible
publicans que havia estat deportst El «Dimoni amb faldilles» ha
TIU'da e. les 4 •30 .
l'espectacle comparatiu de 1& moda del de la regió de Danakil un exercit de
S'ELEVA EL PREU DEL PE·
Aquestes restriccions van acompa- a l'illa Mikonos, senyor Papandr.:u,
'
·
1900 e.l 1935. Titola de les Elthlbtclollll:
TROLI
nyades per les anomenades a Itàlia el qual ha estat posat en lllbcrtat, estat trobada CriVellada a
A le. Sale. de 1& revista cMene.ge• ' «La Bicicleta en 1900•, Mlle. Mad 25.000 homes i que eStà disposat a
lliurar-$0. Aquesta liesetció tiJ.aria
Roma, 6. - El preu del petroll na ccontra sancions» o sia per les mesu- ha regressat a Atenes.
t t d'
t
D I AD i\ I N F A N T I L
SIMON.
El senyor Papanastasius regressare S lnS Un aU 0
cL'Automòbll en 1935t, Mlle. Oermat- importants conseqüències a la reJ;"iÓ estat elevat a tres lires 1 mitja el res encaminades a reduir tot el que
Bla nena 1 nenes que hi e.sslstelxln seran
dels Ausa, que constit.nlx l'enllaç na- litre, degut a l'augment dels drets sigui possible les compres d'Itàlia als rà també dintre d'un parell de dies., Nova York, 6. - A tot el pals
'obsequiats e.mb xocolata cMe.rme.o. A ne KYNE, vestit d'Henry e. le. Pensée.
continua la guerra entre els crgangs·
cEl Patinatge en 1900t, MUe. Maud tural amb la provincia d'Harrar, cap d'importació de duanes sobre tots els països que han votat les sancions.
znéa, ea rifaran molts 1 valuosos obsequis.
DEBRAY.
a laordr
qual
l'exèrcit
de laavança
Somàlia,
La Premsa recull les diverses iniUNA DELEGACI O VA A ters». De Kansas City comuniquen
les
~ de
Grazzianl,
amba olls
El minerals.
d
A LES CINC:
cL'esqu! en 1935t, Mlle. Réglne DAN- molta celeritat.
preu el petroll a Itàlia s'ha do- elatives 1 aquestes es porten a la
LONDRES A COMUNICAR que ha estat trobat dintre d'un autoA la GRAN SALA DE FESTES: Presen- COURT, vestit de Majalne.
blat
en
molt poc temps.
pràctica.
EL RESULTAT DEL PLE- mòbil el cadàver, crivellat a trets, de
«El Tennla en 1900t, Mlle. Mad Sltació de 1& Mode. Ne.clone.l Espanyola
UN ATEMPTAT CONTRA
Un dels acords més importants és
BISCIT AL REl JORDI I la temible dellnqUent mlss Vlvlan
MON.
TARDOR - mVERN 1935
EL NEGUS?
UN CREDIT DE TR ENTA ol dels sindicats de metges felxist.es,
A INVITAR-LO A RETOR• Chase, coneguda per «Dimoni amb
cEl Tennis en 1935t, Mlle. Oerme.lne
SenaacJone.l exhibició de Ja coHeccló comRoma, 6.- Notícies d'ol'igen italià
MILIONS DE LIR ES PER A ja congut, que ha ordenat els seuc;
NAR A ATEN ES
faldilles».
1p!~ta de lA Secció d'Alta Costura do la. KYNE, vestit d'Henry e. le. Pemée.
LES FAMILI ES DELS MOBI coHegues, farmacèutics 1 vet.erinaris,
Atenes, 6. - Una delegació comcEl vestit de Platja en 1900•, MUe. informen que Ja Guàrdia .lrnpertal
" tmportanttsstma !lrma MAGATZEMS
Maud DEBRAY.
del Negus ha descob(ri una bomb:t
LITZ ATS
que s'abstinguin de rceptar o com- posta del president de l'Assemblea PER CONTRABAN DE DIVISES
eLA FISICAl>
Roma, 6. - La aGazzetta Uffi- prar medicaments d'origen estran- Nacional, Balangos, el ministre de
cEl PJje.me. en 1935t, Mlle. Réglne al palau de la seva residència. Les
investi:aclon.s
efectuades
han
dUc1·¡
1
bl'
d
t
d
ti
Pelleteria: J. Tlc6, eLa Siberia•
DANCOURT, piJama d'Henry a la Pen- minat Ja det.enció d'un negre ame- e a e» pu ICa avui un ecre
es · ger.
la Guerra, Papagos, i el minist re de
sée.
Calçats: Creus. Guants: ~lelx
ricà, que va confessar quo ell havia ~ant un crèdit .do trenta milions de
El Sindicat publica unes interes- Comunicacions Mavromichaelis, h..1. Una religiosa, a Berlín, és
cl::l
Bany
en
1900t,
Mlle.
Me.d
Sl~
Oe.pet... : Marta llitera de Galera
coUocat l'explosiu; però no s'ha po- hres_ ~er a auxiliar les famflies dels sants xifres estadístiques segons les sortit avui d'Atenes amb direcció a
MON.
condemnada a deu anys de
quals les importacions italianes de Londres.
Bo~ t moneders: Santaeularla
cEl Bany en 1935•, MUe. Oerme.lne KY- gut saber el motiu que havia im· mobilitzats.
pulsat la seva acció.
I medicines estrangeres que l'any 19311 L'objectiu del viatge és el de coModa tn!antU: Castellet, Ziba, Rodó
NE, maUlot d'Henry a la Pensée.
presidi i forta penyora
~IARIS DE PARLA ALE· s'efectuaren per valor de 50 milions municar oficialment al rei Jordi el
cEl Bosc en 1900t, Mlle. Maud DEBerlin, 6. - Anit fou dictada sen·
I NTERMEDIS
BRAY.
~t~N~~s~.~~T~J{r-!f!:
N:~~~ ~~REOLSE SUSPE· , i mig de lires, ~endiren tres anys resultat del plebiscit celebrat el d.u- tència en el procés que s 'ha seguit
cEl Bosc en 1935•, l>We. Régtne DANper lA gentU t eminent estrella
LICIOSAn LA NOTICIA D'OB 1za
6
f •A d 1 després a uns 6 ;) mUtons, 1 a més menge i Invitar-lo per al seu reto~n durant diversos dies contra la religioCOURT,
vestit
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de
Dupouy-Mao. !lo• · - ~1 pre ec.., e .a de 45 milions solament en el pn- a Grècia.
•
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sa Anna Schroers, procuradora geRIGEN ITALIA SEGONS LA provmc1a ha publtcat un decret or- mer semestre de l'any actual Tot
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.
cEl Te en 1900t, Mlle. Mad SIMON.
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LoellleslcEl Te en 1935t, Mlle. Oermalne KYNE,
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de suposat contraban de diviseSAmenltze.rà lA testa le. formidable
vestit de Dupouy- Me.gntn.
NEGUS
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Postillóllll ( eriòdl
i11f t ) nu•en pa a mamen es expo e ons una prestdlda pel l'alcalde de la clu- Ha estat condemnada a deu anys de
Addis Abeba, 6. - Tambe ha ar. P
e
per a
an s ' 1 italianes.
eLa Cançó en 1900t, (VIena Poupoule,
tat
per
a
saludar
el
rei
DEMON'S JAZZ
presidi 1 a pagar una penyora dS
.
Frou-Frou). Mlle. Maud DEBRAY, en el rib~t a aque~ta capital Ja nohc•:l dc que publtca la Casa Wolew!~er. hau- ,
l'llrtstocràcl& de les orquestres de moda seu repertori.
font italiana segons la qual s'havia I ran de ce_ssar les seves publicacions.
JORDI 11 EMBARCARA AL 250.000 marcs, amb pèrdua de totS
Es motiva aquesta mesura per la
PORT
eL& Cançó en 1935t (Lc chaland qui intentat un atemptat contra el Neels seus drets civils durant deu ntlYS·
~ reser-ven taules a CASA LLmRE,
passe. Petit homme U est l'beur de !aire gus. Els cent res oficials etíops quall- necess1'tat d'li
e minar e1 consum de
R EUNIO DELS SUDCOMI
LATO I UGOSLAU D'SPACorts, 605. - Telèfon 20632
dodo), Mlle. Réglne DANCOURT, en el fiquen aquesta notícia do <<fantasia paper. La mateixa mesura s'adopt:J.
TES OUE ENT"',·. NEN EN LA
Ate
CO M Sl FOS UN ARMARI
maliciosa•..
per a la «Industria und Handelszetncs, 6 . - Als cercles iufonnaPtes. seu rcpartort.
PREUS
UN VIOLENT COl\mAT A I tung»
«El vestit de nit en 1900t, Mlle. Mlld
I
QUESTIO «C LEARINGtl
tius estrangers d'At.enes es fa obWEBBE SHffiELI : DOS
SIMON.
Els periòdics bisetmanals «Die DoGinebra,6. - Els subcomitès que servar que primerament s'havia de- Un astrònom de Londres diu
Entra.da l seient ... ... ... ... ... 2'50
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Cidlt pel govern grec que el rel JorSeient........................... 1'50
me.lne KYNE, vestit de Dupouy-Magnin.
ROCATS EN ELS RKNGLES casa, es P.ubliquen com anteriorment. ' ring» 1 les que es refereixen als con-, di embarqués cap a la seva pàtn:J. que aviat la lluna es tarà
Entrada .l Te •.• ... •.• •.• •.• •.. 7'eLa camis.'\ de nit en 1900~. MUe. X ...
Te ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5'50
ATACANTS
. .
ConshtuelXen la darrera. resta de 11\ tractes permanents, s'han reunit 1 a un port italià, mentre que ah.r
a trossos
cEl deshabillé en 1935o, 1\Ule. Ré;;lne
Addis Abeba, 6. - ~oh~Ies del Premsa alemanya. del Tll'Ol merldJO- aquest matl Probablement aquesta es va decidir que ho fes al ort - A tot. els qul e.dquiretxin entrades a les DANCOUR,
deshabillé de la. Ce.se. Ale- fron& Sud inf~rmen que s està desen- na! que comptava en altre temps tarda prosseguiran aquest.es reunions goslau d'Spalato
Londres, 6. - El famós astrònom
P
tu
te.Qulllet de l'Exp061ció se'l& lliurarà un
xa.ndre.
rotllant un violent combal. a Webbe amb sis diaris 1 setze revistes
Slr James Jeans, president de la 5()número per a la rile. d'lmportantlssll:ns
Sbibeli, on Jes forces abissúúes que
·
Probablement aquesta. nit es reY OEOROES FLATEAU.
Aqllest mati ha estat donada u- cietat; Nacional d'Astronomia, b&
obseqUia; Dlvcrsea precioses ntnes, de 1&
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que existeixen indiciS
per e. e.ctue.r en el <Ut e"pecte.- sen les seves p~iclon.s amb metra.GE~o~~ ~~A~OIM:;T~~N~ ma vegada fins a l'entrada en vigèn- i es fa notar que el rei Jordi desitJ~1 pronosticat
de cosir. Una belllsslma 1 artistlca clo I de les
c:ars que molt aviat la lluna s'apromés formidables atracciOns 1 lladores. . .
.
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MITJA LLUM
cm de les sanc1ons, el cUa 18 del cor- visitar a la família reial de Iug!Jl>- ximarà. a una zona perillosa i qu:
estàtua.
artistes que actuen als Teatres de BarLes nobe1es afegeuen que els •tarent mes.
!àvia
El reotnts d'eXhibicions està dota.t d'un celona. Ace.bade. la primera part de l'e&- Jians han sofert crans pèrdue,., ¡ que
. Roma, 6. - Als hotels no han .;erdarà feta a trossos. els quals s·unr·
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perl'ecte elateme. de ce.le!accló
pectacle, començarà el
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ha d acompanyar el sobirà en el ::.eu cmyell dc Saturn.
COTILLO 1 GRAl''i BALL DE GALA
~nches, 6- - k;l «Datly Mall» 1 el vmtge de retorn a Grècia, sor~lrà
durant el qual a..rà aervlt el lonx. Totes tra terra. Els ocupant!. d'a"ue,.,t i hàbilment amb les pastes de full ¡
--oSegons el professor James Jeans.
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les senyoree 1 eenroretes que assl.stelxln
quan alxò bagl passat, el pleniluni
NIT, A LES DEU:
caça i animals de corral.
: important no.lcia q;.¡e t>~ cap d<!l Ooe aquesta me.gnl!ice. !esta, seran obseA bord del creuer cuirassat, en el st'rà perpetu.
NOTICI ES CONTRADICTO·
Per prtmcra vegada a Espe.nya, l.n.gtltu· quie.d.oa amil preclosoe rama de fiOI'II
Es prossegueixen també les econo· ¡ ven;t. senyor Stanley Baidwin, con. qual embarcarà a Spalato el rei Jorcló del t e.stuóel i mundie.lment ~!ebre de la eu& Conlllas. Rlgorose. etiqueta.
RIES A L'ACTUACIO CE L mies en altres aspectes de la vida.
voca ahir a. una reunió certs mem- dl, marxarà una altra delegació oTlckets (compresa l'entrada) amb dret e.
RAS KASSA
Tal és el flwd elèctric que a les bre~ del seu Govern, per tal d'es- ficial la qual donarà al sobirà Ja
Gran Ball de Gala de la
l'espectacle, d.esfltada, lonx, cotlUó 1
Londres, ~- - Un telefl'~ma rebut oflcinea publiques àdhuc els ministe- tudiar. les POSSibllltats que eXisteixen benvinguda en nom de tot el poble
be.U: lS peasetoa.
de Roma diU que el Bas Kassa, que ·
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·
de retirar dos vaixells de
d hellènl
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--o co:nanda uns 80.000 so.ldats a l front riS, es re alia ja a mitja llum, i h Mediterrània
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i el Ras Imru han
Es reserven taules 1 es despatxen ticamb lA IICVa tre.dlcione.l t apotoo..lca desn or M or . · sempre que el se,
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fllada de lea darreree creacto~ de le. ket. a eu& Lllbre, telèfon 20632 t a les concertat un arranjament la natura- . . • .....,
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do&nod.a. {El teetlval nocturn d.¡ mfa to Oficines de I'ExpoelcJó, Pa.le.u nüm. 1, lesa del qual no es precisa; però que, .-.,~ ' .
.J
'.J ·~ tmgents militars dels que té acumu- _._,
~
l 'Jl
Jll
El senyor Carles Pi i Sunyer h,I"Ci~
Montjutc, telèfon 31453.
que ae celebra anualment a Paria.)
no obstant, es creu conl.rari als delats a Llbta.
narà la seva anuncu\da confer~ ~
s.ig'J del :'1/egus 1 capaç de produir re- FEMI
són un prodigi clentlflo
EI «Hcws Chron.icle... escriu per la és el nom de les famoses PERLES al Lyceum Club, sobre ~ dia!l!
8ucaeatlvee lntervenctons coreogrt.Uque.
DemA, cUvendres: Tercera 1 darrem e.G- percusions importants en el desenvo- j
REBUTG EU IMITACIONS!•
t seva banda, que Mussolini~ accep- ~~~'i.a~nà! ~~~.~;~d~~~mU:cl:. ~tims femenins», demà, diveod::;:
per les em!n('nta dansarines
tue.cló de le. Gales Artlatlquet EUOE."<E. tupament de 1.1 ruerra.
tat retirar dues divisions més de Ll:r~. 8, a dos quarts de \'Uit del

1\IAKALE ENCARA ES ABISSINIA. - DURANT LA
NIT, ELS ETIOPICS ATAQUEN UN DESTACA.;.)lENT
ITALIA A L'ARlUA BLANCA
Addls Abeba, 6. - El Govern _d~
clara oficialment que aquest mab ha
rebut una comunicacio telefònica del
front nord en la qual es cliu que la
ciutat de 1\lakallé, que els italians
creien ocupar t'I passat dillu?s~ ~s
troba encara a poder dels aoiSSrnlS.
Amb reL'lció al combat desenvol':l:
pat durant la nit passatla a la reg¡o
ae 1\lakaUé es temarca que un fort
destacament de tropes italiant>s, que
havia acampat entre Adigrat i Makalé més prop, però, d'aquesta darrera Població, ba estat atacat durant
nit a l'arma bL'lnca i els italians
. a.n tingut moltes baixes i han hagut
abandonar el camp.

~

ELS ITALIANS AVITUALLEN ELS LLOCS AVAN·
ÇATS PER rtiiTJA D'A·
VIONS I PARACAIGUDES
Addís Abeba, 6. - Han produït.
enorme satisfacció les notícies rebudes del front nord i que donen compte que les pluges han paralitzat les
operacions que. e!ectuen els italians.
Els temporals d'aigua d'aquests dies
han destruït les carr2teres i pistes
fetes r¡Lpidament pels Italians i els
ban ocasion:lt grans dificultats per
a proveh· els llocs més avançats. Les
nigües, íins i tot, s'han ¡mportat el
¡laviment tle les carreteres construíehs amb formigó a costa de grans
sacrificis econòmics.
Sense aquest
mitjà. de comunicació, els italians han
de recórrer a l'aviació per poder-se
proveir i des del front etíop es veuen
els ~roplans que llancen a les posicions italianes centena¡ s de ¡;1·aus ¡lo,s
da llauna amb aigua pot1.ole i que\•iures liqulds i sacs de pro\·isions tle
tota mena
Per a aquests proveïments aeris els italians empre-n - t; I
com diu-~n les noticies rebudes a Ad·
dis Abeba - uuna mena de paraigües que descendeixen lentament a
terra i que porten càrrega••·

I

I
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A LES ELECCIONS DE
YORK ELS REPUBLICANS VEN·
CEN ELS DEMOGRATES

l es sancions
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EL MOMENT POLITIC I LES FORCES DEL " BLOC"

Es manifesten discrepàncies en el grup parlamentari radical
GOVERN GENERAL La sessió de Corts dlahir Interessa ntíssim es declaro- Com que no hi ha hagut manera de cond'O
. . G I I d ciliar els

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

I governador general interí se-

.

o:Or Alonso, no rebé ahir els peria-

( Ve de la pàgi na 1.)

d~~igdia. va.

p:m::~y~rlao~,~:"'EZ

•

SICILIA: A la

rebre la visita de l'ad. ventlva. de defensa del& òrgans c¿ue
(Es reprodueiX l'incident, que puJa
t senyor Vilarodona, que en nom assisteiXen l'Estat.
de to. A partir d'aquest moment lnter·
vdocaola C. N. T. 11 va fer les seDiu el senyor BOLIVAR que no ht rompen constantment al MINISTRE DE

ents peticions:
gUInte..,..,sar el trasllat a la presó
''""'
ls
rta
ts
èf Bnrcelona dc presos pe nyen
l'organització, que foren detinguts
aovernativàment pels fets d'octubre
~ es troben actualment a la preSÓ de Burgos.
demanar autorització per a ceI
rnit'ng
el pròxim diumen
1
l~brar un
..
a la Plaça Monumental.
g eEl seilyor Alonso digué al representant 1e la C. N. T. que respondria oportunament per escrit Il. les
iCVeS peticions.

Del trasllat del Depar·
tament de Justícia i
Dret al Parlament de
Catalunya
Per la Generalitat es comentava
ahir el fet positiu que el gestor senyor De Prat, s'hagués possessionat
de diverses dependències del Parlament de Catalwlya, on hi té installades le3 oficines 1 despatxos de la
Conselleria de Justícia. i Dret.
S'assegurava que el governador
general interi, senyor Alonso, des•
prés d'estudiar detingudament l'autorització que bavin donat al senyor
ve Prat per a fer el trasllat, havia
dJsposat que la 1nterln1tat de les ofi'cines al Palau de la Ciutadella, fos
tper pocs dies, tota vegada que h1
bau.rà lloc suficient a lo. Generalitat, a les dependències vacants, per
a 1nstallar-lú degudament el departament del senyor de Prat.
Tal com va. dir als periodistes, és
propòsit del senyor Alonso, que el
Parlament no serveixi per altres fins
que pels que va ésser creat.
Per altra part, el senyor Antoni
Martínez Domingo, vice-president
segon del Parlament de Catalunya.,
representant de la minoria de la Lliga, ha manifestat que és absolutament contrari a l'esmentada disposició, 1 creu que és una falta de reconeixement de la personalitat del
'parlament cata1à.
1 El senyor
Martinez Domingo, pensa cursa immediatament una protes~~ enèrgica per aquest fet.

JU ST ICIA
MILIT AR
*

RECURS CONTRI). LA SEN·
'I:ENCIA DEL CONSELL DE
GUERRA DEL DI!UARTS
, Els lletrats, senyors Pere Coromines i Montanya i Manuel Thió 1 Robés, han presentat davant l' Autorit mllitar un recurs contra la senneta recaiguda. en el Consell de
uerra., celebrat dijous, contra Joan
quer i Montanya i Jaume Clua i
usquets, que foren condemnats a
eclusló perpètua. El recurs és per
rebantament de forma 1 infracció de
et,
LA CAUSI). DE SOLSONA
Ahir, al matí. en el despatx del
utge comandant senyor Galan varen
~mir lloc diverses proves de plenari
, e la causa que s'instrueix pels fets
d'octubre a SOlsona. Assistiren a aestes diligències els defensors i dos
tirnonis que prestaren declaració.

~

F

PER
ACTES
D'OFENSA
D'OBRA A LA GUARDI A
CIVIL
capità jutge, senyor Ratnon Moal ha començat a instruir la causa
umero 597 contra Fulgenci Vera i
orres 1 Climent Còrdova. 1 Cremades
~el suposat delicte d'efectuar actes
f'o!ensa d'obra a la guàrdia civil.

'nEl

DI LIGENCIES QUE PASSEN A L'AUDITOR
I El. comandant jutge, senyor Josep
Urrutia, ha tramès a l'Auditor les
èncles instru"ídes amb motiu de
~erldes que ocasionà al paisà
U }esc Planes i Roig Wla sentina..
a ue Montjuïc.

~

~

En laD~~E~~~~t:~?:c:IA~~

nt coronel, senyor Martinez PeñalJJ.rtr>er suposat abús d'autoritat derrab~rs.una brigada del Cos de

~

all\bé declarà

ha ca.p propOslt per part del Govern

de persegUir el partit comunista.. St al·

gun orador del dit Partit ha estat de..
Ungut a l'acabament d'un mittng, ea
deu als atacs que ha dirigit a. la. Uet.
UNA DISPOSICIO QUE OBRA·
RA FUL!\llNANTMENT
senyor Honorlo Maura. U promet
la censura que s'excrclrè. per igual i U
diu que dlntro poo es dictarà. una cUsposicló encaminnda a determinar fulminantment la responsabtlltat dels autors
d'escrita R. la Premsa constitutius de
delicte.
Jo recordo que durant la meva. visita
a Ovtedo, unes notes encara. Rmb l'es•
p:mt de la 'tragèdia al rostre m'Indicaren
el lloc on tou cremat vlu un home.
El senyor OONZALES RAM OS:
Ce.l
aclarir tot el que passà alH.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO:
Es refereix novament al que el senyor
Gordon Ordà.s dlguè t manl!eat& que
no esta\'& recolza.t en cap prova, 1 Jou
aleshores preclsament quan el mlntstre
de la Ouerra,manifestà. t.ot seguit q11e el
Govern estava diSposat a acceptar una
lnvestigti.cló tan extensa, 1 tan t\ tons
com es VUlgui, 1 per a realitzar-la. tmmediatament. El Govern no ta Us de lo.
censura per a tallar lea critiques.
Després manifesta també que el senyor
Alvarez no t6 raó en queixar-se dels
perJudicis que la censura ce.usa ali! pe ..
riòdtcs, ja que no és emcte que la censura s'apliqui per a destruir les edicions
o tnutllltzar les planxes d'esterotlpia.
La censura és prèvia a totes aquestes
operacions a què ea referia et senyor
Alba. No es poden permetre blancs, per•
què en eUs veu el pübllo coses alarmants.
Tampoc el senyor Bolivar no té raó
en queixar-se que no es permeti parlar
a alguna dels oradors anunciata per nlS
mltlngs comunistes, Ja que es ve donant
la circumstància que per a. aquesta mltlngs s'assenyala a oradors que aóu
homes reclamats per la Justlcia, 1 fins
a tal punt arriba aquest ablls, que la
Direcció General de seguretat s'ha vist
en el caas de prohibir que segueiXin,
ja que tots'els reclamats serien detinguts"
en acabar el mlting.
Respecte la llet de Premsa, quo ha
alludlt el senyor Maura, el Govern no
renuncia al ret que es dlscutelx1 1
aprovi el projecte, però aquesta discussió haurà- d'ésser molt llarga. Per alxO,
com a solució transltòrlD,, el mlntstrc de
la Governació llegirà. dintre poc un projecte de Llet modl!lcant en part la de
procediments, amb el n que tinguin la
màxima rapidesa el procediment per als
dellctes de premsa, 1 apt·ovada. nqur.sta,
podrà. aixecar-se la cell8uro..
El senyor BASILIO ALV AREZ rcctlrtca.
Insisteix en què la auspell8ió de la lll·
bertat de PreJD..Ba anuHa un precepte
constitucional, quan no bl ba rl.sc greu
per a la seguretat de l'Estat, com dctermina l'artlt'\e 42 de la Consttt.uctó.
Es queixa de l'actuació de la cenaurn
que és molt pitJor que en temps de lndlctadllra. La Llei de Pre~. dlu, és
més avorrible ·encara que 1& ccnsut-a,
perquè crea un estat d'ignominia perpé·
tua, mentre que amb la • censura té en·
ce.ra l'eapernnça que sigut ah:cca,da el
dl& del Judici a la ta.rda.
· El senyor BOLIV AR rect~ttca 1 Jnslstetx en què ea molesta lnnc~~ssà.rlameut
ets- armats al partit comunista 1 pregunta perq·!...è no reapareixen els pcrlO·
dlca obrers als quals es rererf anteriorment.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO
rectl!lca també 1 diu que l'article 42
de la Constitució es re!erei- a mesur~s
preventlvea i per ta.nt, tracta de les disposicions que ban de dictar-se u.bans
que sorgeixi el con1'11cte. Però aqul ha
ocorregut una altra cosa: en octubre
del 1934 esclatà. una ror·J'Jdable revolució a. tot el pals. Això ha produ'ít un
estat d'esperit que necessita temps per
a tornar a la seva normalitat.
El senyor RODRIOUEZ PEREZ: Però,
ttns quan durarà. aquesta ncctó del Oo·
vern?, perquè es necessiten anys.
El MINISTRE DE LA GOVERN ACIO:
Pins que els amics de S. s. deixin de
prestar ajut als revoluclonarlll. (Molt
bé a lea minories governamentals. A lea
esquerres, vew de protesta.)
El senyor RODRIGUEZ PEREZ: Que
concreti S. s. Creu que una convlccló
politica pot ésser destrulda per la cen ..
sura?
El MINISTRE DE LA OOVERNACIO:
He de manl!estar que no és veritat que
en els actes organitzats per les esquerrae, tots ela assistents aixequin el puny
tancat.
El senyor OONZALEZ SICILIA: Això
és tan veritat com el dlt peli' S. S. que
en els actes d'esquerra no h1 va ningú.
El MINISTRE DE LA OOVERNACIO:
Jo no be dit això.
Al
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diferents parers, es convoca
una Assemblea nacional

a ar o

sobre l'actual situació política

Madrid, 6. - El senyor Augel Osha donat ordres perquè no es censuri
res que tingut carè.cter poUtlc. Prega sorio i Gallardo ha estat interrogat
als diputats que esperin quo el oo .. per W1 periodista. L'informador u
vern aoHJcltl una nova pròrroga de l'ea .. ba preguntat:
tat d'excepció, per 3 demanar-U una.
Com veieu el panorama politic ne.declaració.
cional després de l'última crisi?
El PRESIDENT pregunta al senyor Al·
---consti que eludeixo, molt intenvarez st manté la seva posl.ctó.
cionadament, els comentaris als
El senyor ALVAREZ (BMUlo). lnststelx
en la conveniència que almenys s'anuHl successos que tant de relleu han
1 dis
i ió
b
¡
bl
pres en aquestes darreres setmanes
a
pos
e
so re e a e.ncs E'n eLs 1 a tot el personal
textos
censurats.
1 ¡¡icaresc. M'he
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO: apartat de la politica per a no barInsl.stelx en què ha donat instruccions rejar-me en aquests afers ú1tim.s.
a la censura perquè no tntervlngu1 en Enjudiciant una mica 1 .ü per alt diassumptes polittcs.
El PRESIDENT DE LA CAMBRA tor- ré que el pitjor no és el que es veu,
na a preguntar al senyor Alvarcz sl mau~ sinó el que s'endevina. Mentre no pasté la seva proposició, 1 com que aquest si altra cosa, sinó que una tendènno la retira, es procedeix a votar-la no- cia polític,a vol mantenir-se al Pominalment. Es rebutJada per 148 vots der per mitjans legítims, mentre que
contra 22.
la contrària aspira la substitució,
les coses estaran al &eu lloc i no hi
EL PROJECTE DE COMUNIhaurà lloc a protestes i alarmes. PeCACIONS MARITIMES
rò portem un any sense COnstitució.
Es poSa. a debat el projecte de eomuNo h1 ha més diaris que els que aunlcactr ,.. marittnies.
El senyor RUBIO demana vota.cló no.. toritza el Govern, ni en aquests no es
m1nal per a l'article 44. Efectuada aquea .. deixa dir més el que permet la centa, s'aprova l'article per 127 vots cou .. sura.. S'imposa el silenci sobre les
tra 3.
matèries que més fereixen la carn
S'aproven els articles 45, 46, 47, t 48, viva. del poble. Els atacs a la RepU(Ocupa la Presidència el senyor Jtm6- blica són consentits amb una passinez Fernà.ndez.)
La. Com.J.sstó U contesta 1 com quo el vitat alarmadora per les autori·
senyor ALONSO RODRIGUEZ demana tats. Encarnen aquestes moltes vevot • Ió nominal per a l'artlcle, ercctuada gades ep personés dignes, però, franaquesta queda aprovat per 124 vots con· cament hostils al règim. En els matra 1.
teixos partita que constitueixen la
Sense discussió s'aprova l'article 50.
majoria del Parlament abunden
El senyor CARRANZA derensn una nl· persones que no amaguen el seu odi
tra esmena a l'article 51,
El senyor SIERRA RUSTARAZO, en a la República. Bé s'adverteix que
nom de la Comissió, s'hi opo.sa 1 queda per aquest carni arribarà un dia en
què, sense cops d'Estat, ni sublevaretirada l'esmena.
S'aproven els articles 51, 52 1 53.
cioruJ militars, ens trobarem dintre
A l'article 54 es dls<:utelxen diverses una dictadura mansa. Quelcom així
esmenes 1 s'admeten alguns punts de com una marxa damunt Roma, senvista d'aquest.ea.
Es vota nom.lnalment l'article 54 1 s'a· se necessitat de marxar, perquè estan ja. a Roma els que havien de fer
prova per 120 ''Ots contra 8.
la caminada. I com que és enonne,
EL PROJECTE DE LLEI SO· immensa, la massa social que no vol
BRE EL SUCRE
sotmetre's a l'e3clavitud, -és fàcil veu..
Se suspèn !\QUesta dtscu.asl6 t es re- re la topada i els seua efectes. No
prèn la del proJecte de llei de sucres 1 fóra. molt més discret evitar-la, vi1ndústrlea sacarines.
vint tots en règim de publicitat, de
Es dóna compte de les esmenes presentad.ea a l'apartat B. de l'article prt- llibertat 1 de dret?
- ¿Quina opinió us mereix la llei
mer.
El senyor MORENll.LA retira unn es- de restriccions?
mena. 1 el senyor MARTIN MARTIN de·
- La seva orientació, francament
rensa. una altra breument que fil se- bona; perquè, en efecte, Espanya
nyor ALVAREZ LARA accepta per la despèn més del que pot, l és politica.
Comissió, Tam·•·· s'accepta una addició
proposada pel senyor MARTINEZ JUA- previsora 1 plausible la que s'encamini a una gestió dels negocis més
REZ.
Queda ajornada la votació de l'o.rtlclo austera, uenys dispendiosa. Però la
primer per no trobar-se redacta.t dert- seva aplicació comença a desconcernttlvameñ.t.
tar-me, perquè se suprimeixen o es
Es passa a. discutir l'article segon.
desorganitzen serveis indispensables
El senyor ALVAREZ LARA accepta en
- pràcticament l'Admintstmció Púpart una esmena del senyor Morenllla..
Són acceptades i rebutjades altres es- blica sofreix avui un coHapso- mentre es malgasta. diner en atencions
menes.
El senyor ALONSO DE ABMIRO rectl- que no són precises 1 es té por 1 a
rtca 1 dlu que precisament a. restrin- qualsevol avenç social que. pugui m().<
geiX la producció o. les zones més UrtUs bilitzar· la riquesa. Un exemple: Soa ravor de les que es troben en pitjors lo.ment perseguint l'agiotatge 1 res•
condiciona.
peculació de la terra.. treient la imSollicita vota.ctó nominal 1 el seu \'Ot productiva. de les mal!S que avui
és rebutjat per 28 vota a fn.,or 1 72 en
l'ostenten. es multiplicaria enormecontra.
El resultat produeix o.lguna rl!illa que ment el treball 1 les fons de tribumolesta al senyor Madariaga, el qual dlu tació. ¿Per què no es dóna ni un
que no fa trampes. Seguidament s'aixeca. sol pas en aquest sentit?
la sessió a lea nou de la nit.
Altre exemple: hi ha ferrocarrJ ls
que l'Estat deu mirar com obligaclons nacionals, invertint en ells tot
quant sigui precls, encara que hi
hagin pèrdues. Però n'hi ha d'altres
que tenen un interès purament comercial i que no requereixen altra
atenció que la que pot requerlr qualsevulla altra empresa mercantil.
¿Per què s'ha d'entestar l'Estat a
(Ve de la pàgina t.) salvar, a càrrec del diner pU.blic, a
uns i a altres de la mateixa manever del seu company de diputació i ra, obstruint al mateix temps el des-enrotllament dels nous mitjans de
de ploma. Plora com un fUl.
La comitiva s'ha posat en marxn. locomoció, que són també nous elevers el cementiri civU .sota els llums ments tributaris? L'exposició de cadel capvespre tordoral embolcallat de sos seria interminable. De manera-,
bolrinet. Centenars d'automòbils que restriccions, si; però sl les resmarxen darrera el cotxe en el qual triccions han d'acabar llmitant-les a
viatja el gran caminant cap a .1R. no fer escoles 1 a deixar abandona~s
seva darrera estada. De sobte el se- els dtspensarts 1 a paralitzar l'adminyor August Barcla, abandona el nistració, ni jo ni ningú no podrà
lloc que ocupa a la. presidència del aprovar-ho.
-Vós creieu que hi haurà a la fl
dol i marxa, cap Bl Congrés. Al costat de Llorenç Bello, fill del finat, reforma de la COnstitució?
-El que crec és que per ara no ha
s'acusa. !a. pre~ència d'un policia amb
rostre de qui compleix un penosls- d'intentar-se. Llançar avui els essim deure. Verificat el sepeli del payols amb la bandera religiosa, SP.cadàver, el senyor Llorens Bello, ria una gran temeritat, perquè signisegons ordres concretes del funcio- ficaria passar de la guerra civil en
nari en qüestió, ha de traslladar...se què vivim a la declarada 1 lleial.
a la presó des del cementiri. ¿A Prou més discret seria deixar la
Constitució en pau 1 pactar amb &oquè aquesta mesura tan terrible?
El senyor Barcia al Parlament, ha ma un Concordat o Wl «modus vl·
solHcltat del mlnlstre de Justfcia. vendi». Respecte a que sl es porta a
que les ordres no es compleixin. Que dtscussió la Constitució, no es podrà
es delxl almenys al fill de don Llufs fer sense portar a debat simultàniaunes hores per a consolar la seva ma- ment el cap de l'Estat. I si EspanyJ.
re i els seus gennans, a la casa on demostra que no pot sostenir ni tan
viuen. La petició ha estat atesa. sols sis anys una COnstitució 1 un
Demà, Llorenç Bello, ingressar!\ no- president, hauria donat una prova
vament a la Model, l des d'allà re- perillosíssima d'Incapacitat poUtlca,
tomarà a Santoña. Ostenta amb la després de la qual cosa seria possimés completa dignltat el cognom ble un& llarga sèrie de dissorts.
-En quina fase es troba, segons
Bello. Un gloriós cognom exaltat per
una executòria imposada sobre els la vostra. opinió, el problema de Camés vius 1 humans afectes d'un par~ talunya. actualment?
que acaba de morir.
- En la més perillosa. Un poble
Fosqueja quan la multitud lrrum- decebut és mil vegac!es més temible
peix al cementiri civil. Una fosa. co- que un poble no complagut. No hi
muna sense làpida, sense res que ha cap raó, cap, per a. privar Catalupugui representar una insinuació de nya del seu Estatut. i totmetre-la a
vanitat humana, espera. oberta per la pressió d'un poder personal. Si
abraçar les restes de don Llufs Be- hom entén que els consellers de la
Ilo, amb la seva abraçada d'eterni- Generalitst delinquiren, Ja poden res·
tat 1 de pols. Hi ha un silenci lm- tar complaguts els seus enemics vepressionant apenes trencat pel so- lent-los condemnats a 30 anys de reroll que produeiX la terra en caure clusió. Però Catalunya, ¿per què ha.
damnnt el taüt. Són dos quarts de de sofrir la condemna, mil vegades
sis de la tarda. De la serra ve un més greu, de veure's privada d'uns
vent fred que xiula en els xiprers.
drets que tan netament conquerí?
¡Adeu a l'amic 1 al mestre, castellà ¿Qui es pot aprofitar d'acr11este. ved'estirp preclara, campió de les llfber- xacib? I quan li durarà el profit,
tats de la República, de les llibertats sl l'aconsegueix? A Catalunya, com a
de Catalunya, I de tots els pobles Astúries, s'han portat les coses de
d'Espanya! Que el seu esperit ens tal fatsó, que els problemes ja graconforti a tots en l'esdevenidor. Que vtsstms l'octubre del 1934, s'han ngreu
en tot moment sentim la seva flama jat encara més. Si no s'obren les vàl1 la seva. calor en els nostres cors.. vules de la. Justicia, sobreVindrà l'explosió.
- En l'aspecte Internacional, ¿què
creieu que succeirà a Europa en una
perspectiva de dos anys, 1 quina és,

DONATIUS DE lliBRES PER A
LA BIBLIOTECA DEL TRIBUNAL
DE CASSACIO DECATALUNYA

un guàrdia d'assalt
Han complimentat el president
la caUsa que es segueix contra
caporal de seguretat, Manuel Gó- del Tribanat de Cassació, senyor
!.;.-;t ~All v ar~. per la seva actuació la. Santiago Guvern, el vocal del Tri't"1 ue
d octubre.
bunal de Garanties, senyor Antoni
Maria. Sbert, i el president de la
Comissió Jurid.lca Assessora, senyor
Joan Maluquer i Viladot.
El senyor Sbert lliurà al senyor
Guvem, el primer número d'«Anals»,
.P.o':" •CRambra del VIatjant, Corre- publicació de «L'Institut d'Acció Soha 1 eprescntant de Catalunyl:l» cial Universitària i Escolar de Cat>res~~at un telegrama al senyor talunya», del qual és director. ~1
~tre ent de la República t un al- senyor Maluquer, féu donació per a
de ~enyor President del Consell la Bib:ioteca del Tribunal de Cas«Dir tres amb el següent text:
sació, dels seus llibres 1 treballs encetonaectlva «Cambra Viatjants Bar- tre els quals es destaca el conegut
1
't::iad • en ~epre~ntación 1.500 aso- estudi sobre illret Civil Especial de
Prie~ suphca mdulto Florentina Barcelona», editat l'any 1899 1 la
Ice_, o condenado última pena su conferència donada
a Lovaina l'any
os octubre. - Gallart, secretario,; 1923, sobre les caracterfsttques del
T
•••
Dret Català i el seu valor social.
rrov¡a:~ el «Sindlcato Nacional .Feal Pr O» ha cursat dos telegrames
l>reslrt~~e~t de la Replibltca 1 :<1
&olilcit
el Consell de Ministre3
OBITUARI
ll>rleto ant l'Indult de Florentina
VIctlma d'una ràpida malaltia ha
traspassat, a l'edat de 13 anys, la senyoret.:~. Maria del Carme Balarl i
Castillo, filla del nostre bon arnlc
Josep Ba tari i Marco.
En aquests moments, que sempre
la causa de Navàs
són dolorosos, però que en el cas
AVUI corn
• art en la ençaran les proves de ple- present ho són doblement, per trac1ets oco
causa que s'instrueix pels tar-se duna nola que era la joia de
l>assàt ~vtz.el 6 d'octubre de l'any la llar i l'or¡ull dels seus pares, fem
present el nostre condol a la familla
ha demanat la i mol~ particularment al seu pare,
._..
cent-tretze testimonis. bon amic nostre.
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LA GOVERNACIO, el qual assegura que

e on s

al vostre judici, l'actitud que Espanya ha d'adoptar?
- No tlnc autoritat per opinar
amb tanta precisló sobre matèries internaciona.Is. SOlament us diré una
cosa; Mussolini, Hitler i Stalin, ja
són gravissim perill tancats en els
marcs de llurs respectives nacions.
Si se'ls permet que triomfin fora. d'elles, portant a cap una agressió injusta, haurem començat una cadena
de guerres de tipus napoleònic, que
no serviren de res a França, sinó que
la deprimiren, però que ompliren de
sang 1 arruïnaren Europa. Si veritablement es desitja evitar la sèrie de
catà-strofes, cal impedir enèrgicament
la primera..

QUI SERA El. NOU GOVER·
NADOR GENERAL DE CATALUNYA?
la Lliga creu guanyada
la batalla
Madrid, 6. - Una de les principals preocupacions del Govern en els
momentEt presents, és la relativa a
la determinació de la persona que
haurà d'ocupar el càrrec de governador general de Catalunya. Avui
el President del Consell i el minis-tre de la Guerra han celebrat una
conversa telefònica amb respecte a
aquestes designacions. El senyor
Chapaprieta digué al ministre de la
Guerra que era desig del senyor
Cambó que la designació es fes ràpidament.
Les converses entorn aquest assumpte ban continuat a. la tarda. 1
el senyor Cambó ha sostingut al
despatx de ministres una extensa.
conferència amb el cap del Govern.
El senyor Chapaprieta digué, en sortir, que el senyor Cambó li havia
parlat de la llei econòmica i del
nomenament de governador general
de Catalunya. La designació es farà
en el COnsell del divendres. Ara no
us puc dir res més.
.Posteriorment, els periodiStes escoltaren una conversa que sostingueren dos diputats catalans de la
Lliga, un dels quals ocupa un alt
càrrec.
El diputat més jove, preguntà al
que ocupava un important càrrec si
creia que havien guanyat la batalla
i aquell contestà afirmativament. '
-Quants candidats hl ha per al
càrrec de governador? -preguntà el
diputat més jove.
-Cinc -respongué l'altre.
-Bala& o Rodés? -tomà a. preguntar.
-Ho ignoro; Però crec que· d'aquests cinc sortirà el designat.
Els diputats que conversaven es
donaren \ compte que els periodistes
escoltaven la SeVa conversa 1 s'allu·
nyaren per a nó ésser olts.

l'AFER DE LA UNIVERSITAT
AUTONOMA DE BARCELONA
El senyor Martínez Moya vin·
drà a fer una informació
Madrid. 6. - Avui diversos periodistes han parlat amb el delegat
d'Ensenyament a Catalunya, senyor
Martínez Moya, 1 li demanaren la
seva tmpressló sobre el què pensa
realitzar a Catalunya arran de l'Ensenyament, 1 digué que la seva missió era senzlllament portar a terme
una labor de tipus informatiu. Faré
un informe ·1 el portaré al Govern.
ta definitiva, sobre la qual el Govern rtecidlrà. No obstant, em propoPersonalment redactaré una proposso portar a efecte aquesta labor en
el termmt de temps més breu possible. El problema més greu, n1 meu
judici, el constitueix la forma que
actualment es troba organitzada la
Universitat de Catalunya i que implica un obstacle seriós per a resoldre
molts pxoblemes interns d'aquell c~n
tre docent, atxi com també resoldre
respecte del personal que nomenà la
Generalitat, per al qual no hi ha
consignació nt al pressupost de la
Generalitat ni a l de l'Estat. Qualsevol que sigui el criteri respecte a la
situació d'aquest personal em trobo
amb la dificultat de la manca de
consignació precisa i per a resoldre'! és necessari que figuri aquesta consignació. Del contrari, hauré
de prescindir del personal.
Acabà dient que els primer dies de
Ja setmana pròxima vindrà a Cata ..
lunya.

ELS DIPUTATS DE l'ESQUER·
RAQUE INTERVINDRANEN LA
DISCUSSIO DELS PRESSUPOSTOS
Madrid, 6. - La minoria d'Esquerra ha elegit els diputats que hauran d'intervenir en la discussió del
Pressupost. Per l'Esquerra han estat
designats el senyor Santaló, per a.
Instrucció Pública; Trabal, per a
Justfcia; Rubió 1 Tuduri, per a Hi·
senda; Marial, per a Obres Públiques; Rubió i Tuduri, per a Guerra·
el senyor Señal, per a Marina; ei
senyor Ferret, per a Estat, i per a
Presidència, el senyor Palet.

LA INTERPEL-LACIO DE GOR·
DON ORDAS Al GOVERN SERA
FETA DEMA
Madrid, 6. - Aquesta tarda, a dos
quarts de set, el senyor Gordon Ordàs ha visitat el senyor Chapaprieta
al seu despatx de la. Cambra. A la.
sortida, digué que havien parlat de
la data en la qual ha de formular
lo. seva pregunta al Govern sobre la
probiblclò de la qual se1 féu objecte
perquè no pugui prendre part en els
actes públics.
Com é3 sabut -afegl- s'havia a.dot que fes la pregunta aquest maU,

EL QUE HA PASSAT sumptes tractats en Ja reunió que

Madrid, 6. - S'ha celebrat la reunió de la minoria radical ett la qual
no han assistit els ministr-es Bardaji i Usabiaga. En la reunij s'han
mantingut criteris contradictoris, els
quals es procurarà superar posant
temps entre mig, per la qual cosa es
convoca una Assemblea nacional del
tlt. Es creu que es fa poc menys que
impossible paralitzar l'acció d'elements molt destacats del parlit que
es rwstren diSconformes amb l'actuació del senyor Lerroux, en el que
es refereix a l'organització interna
dc partit i també en referència a
les relacions amb el Bloc governamental. Es sap que molts diputats
han portat impressions pes.;iimtstes
quant a la fidelitat dels Con\Jtês de
tot Espanya. Un dels que s'ha significat més en la protesta pel que
passa és l'ex-ministre Jalon que, segons sembla, ha dit que no és possible continuar tenint sotmès el pa:..-tlt a les veH.eïta.ts d'un home 1 de
la seva capelleta 1 que cal promou·
re la democratització de l'organltzacló.
Dl versos diputats són francament
partidaris decidits d'una depuracló,
de no fer-se la qual amenacen d'abandonar el partlt.
EN DU ES HOR ES I M ITJA
S'ACORDA CONVOCAR UN A
ASSEMBLEA

Madrid, a. - Presidida pel senyor
Alexandre Lerroux s'ha reunit la minoria radical aquest matí, des de les
onze fins a dos quarts de dues de la
tarda, en el seu domiclll social.
El senyor Lerroux ha manifestat,
a la sortida, que da vn.nt la intensa
preocupació d2l partit radical pels
problemes actuals havia portat ell la
iniciativa. de cor.vocar una Assemblea nacional del partit. Es tracta,
doncs, d'organitzar la propaganda 1
d'una manera concri!ta els temes que
s'han de tractar en dita Assemblea
nacional d'acord amb el program!l.
del partit 1 les exigències de l'act•talltat.
Preguntat el senyor Lerroux, pe:ls
periodistes, ha. dit que només incidentalment es tractà de l'a.1ut al
Govern, ja. que ningú no pot oblidar
l'acord de complir els deures dels
que pertanyen al Bloc.
Ha. acabat dient el senyor Lerroux
que demA es tornarà a. reunir la minoria.
LES OISCR EPANC I ES EN•
TR E ELS R ADI CA LS

Madrid,. 6. - Per haver assistit
nombrosos diputats a l'enterrnm€nt
del cadàver del senyor Lluís Bello, la
desanimació als passadissos de la
Cambra fou gairebé absoluta, per la
qual cosa es van fer pocs comentaris. L'única. noticia que es va. comentar a primera hora fou la reunió
de la minoria radical, a. la qual e3 do
na va. molta importància pel fet que
s'hagués acordat la convocatòria d'un
Congrés nacional del partit, ja que
es considera això com una demostració de les diferències que eXisteixen
en el si del partit, diferències que
de moment s'han deixat sense resoldre i que s'espera que quedaran arranjades amb els acords del Congrés nacional, cas com és natural,
que, tots els membres del partit aoo.tin les decisions del futur Congrés.
NOUS DETALLS
R EUNtO

Madrid, .6 -

DE

LA

El principal dels as-

aquest mati ha celebrat la minoria
radical, es refereix a règim intern
i especialment a l'orgnaització que
s'haurà d'Introduir al partit.
Comença la reunió amb un breu
discurs èel senyor Lerroux referent
a la situació política actuals i dels
rumors que venien circulant sobre
l'ajut dels radicals al Govern.
Mantingué el senyor Lerroux el
crltert que no é3 possible discutit
en cap manera aquest extrem men·
tre hl hagi al sl del Govern tres mi·
nistres que representen el partit.
Intervingué seguidament el senyor Pérez Madrigal, per a. fer referència a la reorganització que fa
falta Introduir 1 a l'actuació del
partit durant la crisl, aixf com a la
forma mt tant anòmala al seu judici en què aquesta es produí i desenrotllà.
El senyor Guerra del Río que par·
là a continuació, proposà que se celebrés una Assemblea nacional segons la iniciativa del senyor Lerroux, en la. qual es dlscutelx:ln àmpliament aquests assumptes.
Dita. assemblea, segons les nos.tres noticies, se celebrarà a mitjans
del mes de desembre.
El senyor Rey Mora. es mostrà
conforme amb el criteri exposat p2l
senyor Lerroux que no era possible
discutir l'ajut al Oovenl, 1 que per
a. estudiar a fons 1 d'una. manera.
detinguda l'actuació en el Govern 1
la. possible organització del partit,
era precís el nomenament d'una Co·
mossló que hauria de donar compte
dels seus acords a l'assemblea, perquè aquesta els ratifiqués 1 mostres
la seva disconformitat.
Pel que respecta a la poslcló dels
radicals amb relació als projectes
econòmics del Govern, la. minoria
examinarà amb escrupolositat Pls
projectes, 1 amb tot 1 això no serà.
obstacle per a la seva aprovació, si
bê de l'estudi que es realitzi, puguin sortir criteriS que tendeixin a
millorar alguns projectes, sense ànim
en cap ::noment de torpedejar-los.
Demà continuarà la reunló de la
minoria, 1 s'espera amb interès per
alguns radicals la intervenció que té
anunciada el senyor Samper, del
partit autonomista valencià, que ha
demostrat el seu disgust, arran de
fer-se públic, pel dictamen de la
COmissió in~tlgadora sobre l'assumpte del joc.
Segons es diu en alguns circols
polítics, hi ha el propòsit entre e:S
autonomistes valencians, que desaparegui l'actual matis autonomista
dintre del partit radical, i que els
seus membres vagin a engrossit dita minoria.
Un diputat radical, parlant d'aquesta reunió celebrada per la nllnoria, digué que la intervenció del
senyor Lerroux, fou per a explicar
la conveniència que en la RepúblJcn.
existeixi un partit no de centre, que
en el seu criteri no pot ésser altrè
que el radical.
Es diputats radicals es limitaren
a una vigilància a. les Comissions
d'Hisenda i dc Pressupostos, i a eE·
perar l'actitud dels representants.
dels a1t1·es grups.
Quant a la probable fusló del
partit autonomista amb el radical,
digué que és probable que demà
es plantegi aquesta. qüestió, 1 a1xi
desapareixeria aquell partit, 1 es
convirtiria en una delegació provincial de les forces radicals a València.

però com que el debat sobre la importació del blat del 1932 no ha pogut celebrar-se aquesta tarda 1 tindrà
efecte demà, segurament que la meva.
pregunta es farà. el divendres. El senyor Chapaprieta 'ha dit que anava
a. parlar amb el ministre de la Governació, el qual li contestarà en nom
del Govern. Tinc el desig que aquesta
Paris, 6. - Cursa dels Sis Dies
setmana quedi arranjat aquest afer
per a poder prendre part en algun Ciclistes. A les primeres hores d ·a~
questa nit la lluita s'ha animat flns
miting el proper diumenge.
a assolir un ritme molt enèrgic 1
l'equip belga Integrat per De Calluwé-Bonduel, realitzant un gran esforç, ha aconseguit posar-se al cap
després dels lSprints» de les nou de
El jutge especial ha iniciat la nit, i hau conservat el primer lloc
fins a les onze, és a dir fins a les 24
l'actuació
hores de començada la cursa. Per
aquest motiu,
equip s'ha
Madrid, 6. - Avui aquest maU, el beneficiat amb l'esmentat
els cinquanta PlUlts
jutge especial designat per a inter- previstos pel reglament i amb una
venir en l'afer de «Straperlo», senyor prtma. de 3.000 francs.
Ildefons Gómez Bellón, ha comenLa lluita ha continuat acarnissada,
çat les seve3 actuacions, 1 s'ba cons- ha vent-se notat una gran recuperatitu"ít al despatx que s'ha habilitat ció per part de l'equip Pellissler-Mag.
per la Sala. Segona del Suprem. ne, el qual, a les dotze de la nit
Sembla que demà ja començaran a havia reconquerit el temps perdut i
declarar algunes persones de les que s'ha coHoeat com a únic leader.
L'actuació dels espanyols Montesemblen embolcallades en aquest afer. S'han cursat diversos exhorts a ro 1 Prior, tenint en compte que es
Baroelona 1 alguns amb urgència per tracta de llur primera carrera de
via diplomàtica. Segons sembla es &ts dies, no ha det'raudat en absotracte. que presti declaració i acla- lut, i encara que actualment l'equip
reixi determinats extrems, el denun- hispànic es troba. quelcom endarciant senyor Strauss, per a JX)SS8r rtrit, s'ha de fer constar que amb
perfectament en clar tot l'ocorregut. el mateix o major retràs figuren
Quan el senyor Bellon ha sortit equips de la categoria dels Le Gre-.
del seu despatx s'ha negat a fer ma- \'es - Le Drogo, Cammuso .. Morelll,
Pellenart- Valentyn, etc., etc.
nitestaclons als periodistes.
A les dotze de la nit, la classificació s'ha establert aixf:
Ja estan enllaminits
1. Magne-Pellissier (França).
Madrid, 6. - Dintre poc manaran cap
2. (A 1 voltal Guerra- Batteslnl
a Orécia el senyor Houorlo Maura. t el (Itàlia).
senyor Puente Pila, per ta.l d'asststtr a
3. Archambaud- Lapeble (França)
la recepció del ret Jordl, al qual porta5. Speicher- Leducq (França).
ran la aa.luta I~ dels monàrquica espa,..
6. De Calluwó- Bonduel (Bèlgica).
nyola.
'
7. (A 5 voltes) Aerts- Danneels
(Bèlgica).
Dos feixistes morts
8. (A 7 voltes) Romain Ma es- Syl\ er Macs (Bèlgica).
a Sevilla
9. (A 9 voltes) T hierbach- om.
Sevilla, 6. - Al carrer de J uan Ra- benbauer (Alemanya).
10. Rigot- Moinenu.
badan, dos tndtvtdus de filiació fei11. Montero- Pr ior lEspanya)_
xista estaven repartint uns fulls quan
12. Le Greves- Le Drogo,
se'ls aproparen altres dos individus
13. PellenRit- Valentyn.
que dispararen contra ells. Resultaren morts Eduard Rlbas 1 Jeroni Pé14. Vtetto- Glorgettt
rez
15. Morelll- Camuso

Ultima Hora
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Tots els.republkans llegeixen coda dia LA HUMANITAl
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CJNE·JV/A
Aquesta tarda estrena al CIN EMA CAPITOL
.lO

'"

DON QUINTI N EL AMARG A O
Si creguéssim en mirades, díriem n 'arriba, sota. la. garantia d'una marque hom n'ba. obrat un amb la pro- ca com uFilmòfouoll, una altra. al
duecló nacional. No fa pas quatre llenç del Capitol. Una peRicula a. la
elles que les n06U·es peRicules encara qual ban precedit els qualificatius
tns feloo anrgonyir. D e cop 1 volta més encomiàstics prodigats per la.

mensament si,uilicatiu, de l'Empresa! que presideix en aquella. casa. PerI no és sols això. Per a la. presendel Capitol en recabar els drets de què sabem la qualitat que és exJ¡ida. tació d'aquest film hem vist, al Cala ~va prlmet-a. prt'SCntacló. Perquè en ella, a tots els films que han de pítol, procecllr a. una sèrie de resabem el rlrorós esperit de seleccl6 oasaar al seu llenç.
formes adients. Forratge total do la
·

-en un lapse cle temps veritablement premsa madrilenya, que ha, vist en
molt cur~ban aparegut en els nos- ella una sup~ració de la producció
tres cinemes films d'una qualitat tèe- peninsular. Una. pe]:lícula -diuen-

nJca. 1 artística bastant apreclabl~. El
públic no esperava. altra cosa. S'hi
ba llençat d'una manera quto nl els
més optimistes, mai no haurien pocut
sospitar. Amb un mtuslasme corprenedor.
Ma, després d'lllla 5èrie de peRieulea bastant reeixides i pert~
mtlllt celebrades pel nostre públic,

amb t-ot el dinamisme dels millOI'S
films americans. A¡il, desimbolta, espontània, de tra~at inteHigent, de
diàle, deliciós, ple d'ocurrències, d'a·
(rad;l.bles acudits...
Ena referim a ccDon Quintin el
amarra.cm. A les cxceHents referències
que posseïm d'aquesta obra clnema.togràfica, bem d 'afe¡lr-hl el ~st. im-

sala per t.al de recollir en absolut
les emissions dels alta,veus 1 definJtlYa lnstaHacló cle l'aparell <<Western
Elèctric)), Hom ha volgut, no tan sols
que el públle no perdi una sola siHa·
ba. del bellisslm diàlec d'aquest ¡lopularísslm sainet de Cari<& .drnicbes,
sinó àdhuc que pu(ul copsar perlec·
tament els més Cins matisos de les
veus.
Tot està preparat. Ara sols manca
que uDon Qu.intín el amargaon faci la
SC\' a entrada, que no dubtem que
haurà d 'ésser triomfal. Que faci la seva entrada acompanyat per la bellíssima música de Guerrero i l'entusias-

LES ESTRENES

me d'aquest públic que tl CapiW,
amb els seus continus encerts, ha fd
incondicionalment seu.
No tardarem pire a presenciar ~
magnili<' espectacle a què donarà noo
l'es'trena d'aquesta primera produ~
ció nacional de uFUmófono,,. Es avui,
a la tarda, quan ha de tmir lloe
aquest endennlment lla~ temps eeperat per l'afició. R esten, clones, poques hores per a. poder admirar
aquesta. obra. popularíssima a la qual
. el Capitol i el públic barceloní s'ha
disposat a reobre amb tots e\~ bonors.
J.

DES DE HOLLYWOOD

«Es mi honibre», al Catalunya
Benet Perojo ha anat a. cercar a- Carles Arnlches, tma. tragicomèdia.
questa "egada el fonament de la. desenvolupada gairebé tota en un
11eva no,•a pelli("'.!la en una obra de ambient netament madrileny. (Quan
l'acció transcorre però, fora d'Espanya, l'atmòsfera no canvia, sembla
estar encara situada al mateix lloc).
El seu protagonista és un home débil d'esperit, un vençut, un apoca~
incapaç de cap iniciativa ni de cap
esforç que sobrepassi del normal, un
home, en fi, moralment desfet. Lli.
misèria en què viu l'ofegaria sl no
hl hagués una sola cosa capaç de
fer-lo reaccionar: l'amor per la seva
Allò ve~ arcaic, po- filla, la necessitat de procurar-U el
necesasr.1 per a viure o millor
drit, escombrat per a no morir de tam, la necessitatper
de
l'impuls de la nova defensar-la contra. la vida.
L'argument, que per altra part ens
generació
és prou conegut, té un fons intensament dramàtic. Però en canvi d'aquest mateix dramatisme -que a
voltes en moments breus com un
llampec apunta lleugerament-, hom
n'ha extret una de les més divertides comèdies. Aquesta metamorfosi
més que per altra cosa és obrada per
mitjà de la figura del protagonista,
madrileny, castís, ridícul si no fos,
com és, tan graciós, amb parla castissa, pintoresca, espurnejada continuament dbllarants acudits llençats
a rodar amb un aplom 1 tma gràcia
delicioses. El dibUix d'aquest tipus
protagònie; ple de tipisme resulta agradablement còmit', caràcter reforçat de manera extraordinària en ésser encanll\t per Valerià Leon que,
per 1a seva. Incorporació al cinema.
P"~Gntact6 del qual na
desvetllat tanta ex~ctact6
ha tronat no sols una obra. que U
és completament famlliar, si no «la.
seva obra». Els seus gestos plens de dia de l'estrena hom hl dis!rulà molt.
Lowe» 1que,provisionalment, U donem
suggerències, les seves expressions, Bona part del diàleg no pogué ésser
la seva veu naturalment còmica, o- oït degut precisament a les continues
el nom de «Vivo para amao.
bliguen el públic a una. riallada con- ¡ rialladel; de la concurrència. Un èxit
Unua. Les situacions divertides abun- merescut, en fi.
•••
den en aquest film al qual, a m és,
JOSEP SAGRE
trobem un diàleg ocurrent 1 en- Paul Muni hf!, acabat la seva.
- S'ha. estrenat ~b molt d'èxit
certat.
tasca en l'obra titulada «El Dr. Sóel
film
«Broadway
Gondoler»
en
el
Tècnicament el film és troba a l'alqual triomfa D1ck Powell. Aquest crates».
tura de les altres de Perojo. Sense
Ann Dvorak, que treballa amb Paul
èxit és degu~ a l'interès e:ttraordinart
La ¡egantina lluita coses destacades sobre aquestes, però
de l'argum.-.nt, a l'humorisme de mol- Muni en «Caracortadu és també la
d ' un poble ~r la ae- sense retrocessos massa sensibles. Hl
va llibertat, amb lea ha alguns moments -particularment
tes escenes I a. l'on¡lnalitaL de Ja tra- protagonista d'aquest drama que eus
els de ball-, que les tlgures no
Notes breus
ma.
conta la història d'un jove me~ge, el
escenes més vigorosa- són
pa.c; mogudes amb masa encert
Mane Pre,·ost ha retornat al ciqual, degut a cl.rcmnstànctes especiament reala. Fusella- i durant els quals la cambra, en lloc
en unl\ comtwa per a la. Warlíssimes, es troba barrejat amb les
ments en massa l La de seguir els protagonistes, prefereix nema
ner Bros. Tan Interessant va trobar
estar
parada
davant
d'ells.
Això
a
caiguda del tirà!
aventures d'un grup de gent <te mal
la.
seva
actuació
un
productor
de
la
Properó1.Jllent
començarà
la
filpart, può, la peHfcula té una. mo- Paramount, qt.<e U ba donat un paper
viure.
bilitat notable. Les escenes ban estat import.tmt en la propern pellicula de macl.ó de la gran producció Ululada
•••
lligadE'a amb inteliigènc1a 1 el film Carole Lombard.
proTislonalment «Ad,·ersldadJ, que espeHícula que mai en
conjtmt té una contlnultat molt
tà basada en la no,·ella «Anthony
apreciable. L'atmòsfera, quan l'acció
•••
no oblidareu
Adverse», 1 Warner Br06 ha designat
- Els cntics ianquis han apla.utranscorre a. Madrid, és plenament
per al paper més Important al ~~Tan dit i comentat encomiastJcament la
rcexida
Winifred Shaw, la bella i faSCina- actor Frederlch March.
comèdia de Joe E. Brovru, titulada:
DEMA, NIT, al
Dt:'ls altres intkrpret.i assenyalem dora actriu, té el paper príncl.pal
cDon Dlsculpan que s'ha estrenat
la ta8Ca dc Mary del Carmen, molt a «Broadway Hostcss». 1, amb ella,
bella, gentil, però exceslvament pa- aparl!ixen Phll Rcgan, Lyle Talbot,
• • •
recentment. Encaro que el comediant
rada • mancada de la suficient ex- Oencvieve Tobin i Allen Jenklns.
és un jugador de Base-ball en aquespressió en els moments dramàtics.
•• • •
•
1
Es
recenL la bona acolli- ta obra, el !>CU argument conté tant
Amb tot, però, se'n surt força bé. __ Per prunera -.e¡ada. Menyn LeRoy da que el encara
públic dispensà a la prodnc- d'interès 1 tan di\·e
·
Rlcart Nitñez que s'encarrega d'un d1J1¡1rà a Kay Francis en el seu prorscs eo>cencs,
<,ue
«rot. una mica breu, actua força per drama situat ca fo1md stella Pa- ctó de Dolares del Rio, Utulada «Por pot. dir-se que l'angle esportiu de la.
discretament. l amb desimboltura.
rislu. Hom espcrn. que aquesta sigu1 1unos ojos negrOSif, quan se·ns comu- comèdia és sols Incidental. Aquesta
Es tracta en conjtme d'una pVU- la gran obra do triomf de l'actriu nica que a'ba acabat la. filmació de j és una bona ocasió per a conèixer la
cula que plaurà força al públic. El que tan bones peHlcules ba !et.
lla que porta J)('r Utol : cri Lh·e tor 1no\'1\ estrella Olh'ia d'HavUland.

Un film

de sensació

NOTICIES DE LA SETMANA A
NOVA YORK I HOLLYWOOD

.. .

La

I

LA IMPORTANCIA DE CERTS EXPERTS
ALS EST~DIS DE HOLLYWÒOD

I

Els experts en certs rams com l'enL'oïda sensible de C. w. Hutclunslnistrar gats, pintar taques de sang son, fuster, li valgué el lloc de Clio·
o pesar ballarines 1 coristes tenen çador de cruixit-s. Abans dc comen·
un lloc molt important entre el grup çar el rodatge d'una. peHícula, Hut.:
heterogeni d'a~tors, directors i t.èc- ch~?son recorre l'e~cena en busca. dè
nies que contnbueL'ten a la pl'oduc- rnmdts estranys, que corregeix amb
cló d 'una pellfcula.
uns quants clans i cops de martell.
Hl ha homes que s'espec:autzen en
la. fabricació de claus i altres que
es dediquen a descobrir núvols pin- ....
torescos, entre les estranyes ocupa- .,..
cions que l'afany de realisme crea.
DEMA, DIVENDRES
als estudis cinematogràfics.
ESTRENA
SENSACIONAL
Rod Blair, per exemple, coneí.'t a
fons el maneig de les annes l les
veus de comandament de gairebé
tots els exèrcits del món. A ell es
dirigeixen tots els estudis quan han
d'ensenyar l'exercici a. un grup de
comparses per a tma pel-lícula de
guerra.
El falconer oficial de Hollywood
és Orin Cannon, que subministrà els .-.........
falcons ensenyats que apareixen en
el film «Las Cruzadas». de Cecil B
·<;;;~·
• ..,•.••
de Mílle.
. / ,-¡- I~
'"!v~~::v/.,...
~ ,.1.
NAIUL.a~
El perit en flats de la Pammount 1 ~4
és Roy Kruger, sota les ordres del
~
qual aquestes best~ol.~ es lliuren a
tota mena de per¡pec~es. James s.
Stombrldge, del mateix estudi, posseeix una extensa. collecció d'armes Seguit d'un grandiós ball elf
blanques l de foc. Entre elles hi ha
pistoles, dagues 1 cimitarres d'èpo- gala als salons de Casa Uibrt.
ques passades i fusells i revòlvers Buffet per al ball inclòs. Senil\'
de fabricació modema.
cionals atraccions. Obsequi de
L'home de les claus és Cari Farmer, el qual, a més, ts. un expert 5.000 pessetes en perfumeria
en forçar caixes fortes. A. c. Zoulls,
BOURJOIS, CHANEL
enginyer. assumeix la responsabilitat
d'indicar a Le Roy Prinz, director de
FRENCH, CAN-CAN
ball, el nombre de xicotes que podeu c.reuar sense perlll el pont que L'Empresa oferirà un xamp4°Jl
apareiX en «The Big Brondcast ot d'honor a la concurrència, de
1935».
marca Xampany Perelada
Anne Bauchonas, que per e¡,pai de
vlnt anys ha tallat films per a Cecll Preu de la localitat, inclòs tW
dc Mille, s'ba. familiaritzat fins a tal
punt amb la reproducció del so en sió ~trena al Fèmina i festival I
la pellícula, que endevin:·. les parauCasa Llibre, Ptes. 20
les per la !onna de Ics rntlles en
el film.
Wally Westmore s'encarregà de
Pintar les sagnants ferides dels guerAvui i demà, tarda
rers de «Las Cruzadas». Amb un lidarreres projeccions de
quid canresi que sembla. pega d'enganxar, produeix ferides d'un reallsmt• sorprenent.
El treball dels modistes que conper
fe<'cionen vestits per a les estrelles,
u- 1 com a models reproduccioll$
FRANCHOT TONE
exnctes de llur silueta, és lgualmen~
de molta importància. Els models C3
mantenen al dia, i se'ls a!t'gelx o '
I UNA M< AKEL
'
~ se'ls treuen capes de tela, segons
~l l'actriu augmenta o <11smmueL~ de

I
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UN ACT OR

LIONEL BARRYMORE
Lionel Barrymore e.l qual aviat
veurem al cootat de Sh1rley Temple
en «La. pequeña. ('¿)ranela», formant
W1 curiós contrast amb la petita estrella. té en el seu haver una nota.bla. carrera cinematogràfica que li
ha valgut la denominació de degà.
del llenç americà.
Nascut d'una fanúlia. de d.1stingui-

e
Jo

1" u

aro~n

Patrlcia Ellls 1 et nen actor Ronny Cosby
Producció warner Bros Firat
NationAI, que s'estrenarà al cinema Maryland avui, diJous
( I<BOcaz&S>l ),

na 1 soana dl «El payaso de oirco>).

des personalttats de l'escena, ha.
oontinuat igualment que els seus
germans John 1 Ethel la tradició familiar, donantrlos més '-"'8lor amb els
seus grandiosos tr1omrs en el llenç.
Les seves primeres activitats foren
ene~minades vers la. pintura, però
molt aviat demostrà un& verltftble
pred!Ieecló per l'escena, ¡ guanyà ràpidament gran popularitat. No !ou

vu·,dr us, est ena
el local que degut a les reformes es converteix en el que reuneia millors condicioni!
acústiques de Barcelona
filma
UN programa del CAPITOL una garantia de 2

UN/I

~ERLITZI/C/0

PE!lFECTR.

UNR OIRECC/0 OIONR DE

FRMR UNIVE!lSfll.

fins el 1909 que encaminà les ac.
tivltats al llenç. El món cinemato-

gràfic recorda els seus exceHents
triomfs al cinema mut. entre els
que podríem esmentar «Los epemigos de la mujer». Amb el cinema
sonor, la personalitat de Lionel Barrymore recobrà. encare. més valor, 1
treballà com a actor 1 com a dir-ector.
En 1931 guanyà. el premi que
cada any
concedeix l'Acadèm.ia.
d'Arts 1 Ciències Cinematogràfiques
per la mtllor interpretació masculina.
En «La. pequeña. coronela», Llonel Barrymore t-é una. de les seves
r-18 perfectes creaeions en interpretar el rol d'un vell coronel enemistat amb la seva fi:lla. 1 que no cedeix
mé3 que davant els encants de la.
seva. néta, que no és altra que la.
petita Shirley. dA\ pequefia coronela» serà. presentada. molt aviat entre nosaltres.

AVUI, TARDA

ESTRENA
J;".l Eitm còmic

II
"BOCAZAS"
'oby Wlng, ta mull&r actual de

La seva boca és tot un circ

-=

~aokle

Coogan - avui un home
61 unt
nola t¡ue ha vlnsut al cinema per a no prendrHI'I 11rtosament. Aof la
velem en un dels seus darrers filma
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Emissió Ràdio Barcelona

LA MUSICA
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

UNlO RADIO, S. A.
PROGRA~IA

El Quart Concert de Tardor de
tra Pau Casals --- L'Orquestra
. .ó Obrera de
sals a I'A SSOCiaCI

PER A AVUI,
DIJOUS
7'15: Primera edició de «La Partaula». Diari radiat de RADIO BAR-

Discos.

8'20 : Segona edició de <eLa

Parau~

la». Diari ¡·adiat de RADIO BARCELONA. Edició dedicada a les comar~
ques ce.taln.nes.
9'-: Senyals horaris de la Cate·
ilral.
11'-: senyals horal'iS de la Catedral. - Servei Meteorològic de la Gerteralitat de catalunya.

Un bon concert 1 un gran ple es
registrà diumenge, a lp. tarda, al
Palau dc la Música. Catala~. L'or·
quèstra Pau casals, sota la direcció
del seu mestre funrador 1 amb ella
la. gran cantatriu Concepció Badia.
d'Agustl, assoliren la màxinul aten1\fiGDIA
ció dels nostres filharmònics, àdhuc
12'-: Senyals horaris de la Cat-e-- d'aquells que, de nit, no poden anar
dral. - Secció Femenina. - MÚSica 1 al Palau perquè tenen compromis al
selecta en discos.
l Coliseum o al Maryland, que, pel que
12.30: «Plat del dia», del Restau· es veu, fa. més «gala». Certament
raut 'l'ivoli. - Continuació del prcr l'aspecte de gran solemnitat que pregrama de discos.
sentava el Palau de la Música. oa,..
1.2'40 : «Cocktail del diEU), de Pere talana el diumenge a la tarda, no
Ch1cote. - COntinuació del progra anava. pas desproveït d'un poderós
nm de cilscos.
·¡ motiu:
«GoyescaS», de Granados, i
Concepció Badia d' Agustl. Aquesta
SOBRETAULA
eXimia cantatriu, única. deixeble de
13'-; Senyals homris. - Lectura cant d'Enric Granados, restava. to·
del programa.
talment domJnada per una cran emota·os : «CocktaU d.Aavui», del Res-- ció.
tauran ~ Brasserte T1vol1.
I -Granados és el primer músic
13:10 : Cotitmcions del borsi c!el d'Espanya!-em deia., bo t repetintlllat.~. - Programa de discos variats. ho moltes vegades, després del pri·
13 20: In!onnació Teatral i Car- mer descans.
te
- Contlnuacló del programa
I en aquestes paraules emocio4ellera
<iW'.os
Co~~o·
Cartellera de Cinemes. - '!"_'!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"'!!'!""•_'!""_
.muac!ó del programa de discos. dral - Servei Meteorològic de la GeCu13 55. . Critica d·estJ:enes, per J. neri'litat de Catalunya
e6ta Rtdaura. (Eventual),
I 2¡Mu5.. Orquestm d e ·RADIO Bm
14'-· «La Paraula» Em.i&ió de les
n.~..""'""
dues dÒ ¡ t d Inf '
ó
ral CELONA
llocal «~ ar a.
ormacl gene
21'15: «L'actualitat Teatral». Prol'alitat. d utclleti Oficlal de la Genc- grama a càrrec d'un renomenat ar·
núm
e atalunya». Sumari del ttsta líric
Teat~ro P_ublicat avu1. - Actualitats
21 ,45 : Orquestra de RADIO BAR, a ~ 1 Musicals.
.
l CELONA
14
3
0
Alavectra
' «EE_ fet del di,Q.), per Joan
22•05 : «La Paraula». Emissió de les
ContinuaCJó de Jes Actualitats.
deu i cinc del vespre. Directament
14'55. Bo
.
' des de Madrid. Sessió de Corta.
J b. .
rsa d.el Treball, de «E A
22'20: Orquestra de RADIO BAR15'-•, Sesló Radt'obenèfica _
.sCELO NA (Música. espanyola).
01
tos
llits.
·
23',20.: Programa de discos.
1515 : «La po ..auJa». Em!sló d'un
24-.
«La Paraula.)t. Em1ssió de
Quart
1e d tzc de 1 nit Da1reres informa
Dlent ~quatre de Ja tarda. Directa-- ci:mso
a.
·
•
M:aclrJ,d 1. ~.·"~!d.rld. Infonnacló de
· FI DE L'EMISSIO
15
• ._.....
d.acei25ó : Directament des de la. ReIn!
d• eLa Paraulu, a Barcelona.
Emissió Ràdio Badalona
~~m&ció looal. - Continuació de
la ~SS!ó
Rad! Ou.::u
•··-èfi
PrO(l'ama. per a avut, dijous
oo.
12 ,-: Obertura, senyals 1\Ol'aris,
TARDA
música variada en dl.sco6.
liS'-· Programa de discos.
12.30: Jazz.
f\(~!·=:-; Pr~rama del Radiooient. 12'45: Música d.e Revistes.
~~ a petició de senyors subscnp- 13'-: Música de sarsueles.
" l dc RADIO BARCELONA
aon... 13'30: Mü.slca varladR.
Con
.....
tinuactó del programa del Ra. di"'
14'30: Fi de l'EmlS&ló.
'""""
tea
~
8'
Obert
als h
1
Oient. con ' consells útils, etc. - lm~: variada ~
orar s,
19'30
19'30: El disc del Radiooient.
• 16 g : eLa ParauJu•.
v Emissió de dos
quart!~·
20:-: Co~itzacious.
l9'45 ·cle vu!t de la tarda. Informa- l 2005: Musica, variada.
Ootitzactous de monedes.
21~: Noticies locals 1 serwl Me.tereològlc
NIT
21'15: RRd!oteatre. Rad.1acló de ta.
20'-· «La P
j . . ...~.
"'t
d. J
J
~rtl. u. - Prno!~latlad»e. ~ptkscoslar!seleccs-_ CO!llt:\.U& Laen w ets ade els d ell osep la~
-~..
'-U
lencas: « ru a e e::; », per a
oompanyin dEi IUuP escènic de1s «A·
20 '45· Nott 1 rt
mios del Teatre», de Badalona.
4o2•Lli Publ!e • des de la Redacció
22•15 . Noticies de Premsa des 4e
0'55·
d
Madrid
t&!Qrs
i coto
ons e mercaderies,
22'30· COntinuació del RadlotE>atre.
2
~'·-: Sen.r~s horaris de la Cate· 23'·-= FI de l'Emissió.
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també 1m film d'acció, dinàmic, de gran interpretació, ENEMIGOS INTIMOS, per
Jack Holt i Edmund Lowe
Sessió contínua de a 12'30

•
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~r.

I"¡•

•

és l'escena !lna) 4el dl'alnl\, on el
públic, ja ,ense .<lturador, es lliurà
a l'ovació formidable.
Encara Coneepcló Badia ens proporcionà el bell present d'unei «Cau.ÇOOS> del mestre Pau Casals. Unes
«eançons~t que porten el $egeU d'una
altra època en la qual, mês que l'eufòria

estrident dc

•.

:"';

-••'

~~, . . . . . . .

,,•

<

AVUI, DIJOUS
NIT

1'ultramod~1~me,

hi pla.na el bon gust 1 la superació.

l'Orques- ~n~~:·
q-;.~nçoc:,:~" j~ ~!~l!
cantat l'any pas.<ij\t acompaJ..tyaPa
Pau Ca- i~~~sta~g~:si~1!àm,:¡;• a'qu~~
Concerts «Goyescas».
coral emoció quo es reflecti en les
La densitat del aplaudlments ens feu perdre el compte de

A la gran sala de festes del li Saló de
Creacion11, Palau núm. 1 de Montjgïc

0

nants, Concepció Badia l:;li reflectia \ les vegades 9-ue la. cantatriu 1 el mes-tota. la pregona admiració 1 profund tre foren cndats al prosceni.
respecte que sent per aquell seu
Ultra el _que deixem col'l.Sig'n&t, cal
gran mestre que després d'estrenar remarcar 1~ tasca realitzada per Atea Nova York aquestes .:Goyescas», xandre VUalt& en executar, meraveens deixà per sempre més, cercant llosa.m.ent, la part solista. del cOOnpotser una major glòria en la im- cert de Brandeburg»h núm. 5, de J.
mensitat del mar...
S. Bach. Unes breus ores tingué VicGoyescas» és una. obra d"inacces- lalta per a preparar·lo per tal de
sibles di!icuitats. Es pogué mlUlta.r substituir Ricard Vives el qual en·
a Nova York degut a les grans possi- ma.laltf sQbtlj.dament. Alexand¡e Vibilitats americanes, però acl, ni cal laltll, s'imposà amb les seves portenpensar-hi. El concert ~s el que ens toses condicions do virtuós que ja
pot n-~1"-,.,~ "''"1" el go'~ e···· ·• ,o~·..,.yr l'han arrenglerat entre els piatúiJtes
més eminents. Oollaboraren en aquesta obra. el vloll solista Enric Casals
i el flautista Esteve Gt'8.tacòs, amb
el seu proverbial encert.
El programa. d'aquest magne c&c,.eveni~nt fou tancat per la <,J.iscutidn.
«Qua.t,feoa Phufolliap, eJl mi menor,
de Brahrns, que acusà les cnracteristiques de força i profunditat del
mestre hongarès, al nostre entendre,
el més fidel continuador d'aquell su·
prem geni de la. ~imfonia. que es
digué Beethoven.
El mestre Pau Casals i la. seva
orque3tra. foren aplaudits catoro.'lt\ment en acabar el ooncert.

C,¡ '. ' 'v

Festival de la "COUTURE"
amb el seu tradicional Ball d,e Gala
i ""gona sortida de Gales Artístiques
EUCENE, de París

VEGEU CARTELLERES

Gràfteo», bo i respectan~ com es mereix el seu altl&sim enter!, ho de
dir q\le el méu és el mateiE que ja
vaig ex~r i que, amb tot 1 aixi
conslderar·ho, crec just remarcar que
és dj.gne de l'aplaud!meot l'acord del
mestre Casals de no retallar-Ip. com
és acost\lll1Bt. Es una. prova de r especte a l'autor, que aplaudim sense
reserves 1 aixi ens plau fer-ho constar. L•orquestració «espectJJ,cular» d'aquest., simfonia es ~à de manifest Conferència del comte de
altra vegada., i consti, una. vegada
més, que l'esplèndida austeritat de la Güell als Amics de l'Art Vell
«<nacabada» és tnfinitament superior
Després d'un breu preàmbul el
a Ja slm!onla esmentada, amb tot senyor Oüel,l. començà a examinar
1 h:w~r servit per a rodar pel:licules, el problema. de la. majòlica de Maoor.a. Q\.le res no la perjudica més quan
en el t.emps de Schubert, no s'havia nlsse¡¡ des del punt de vista històric
previst e~ara. l'eJ\.istència de l'art 1 demostrà. la. ineongruència. de la.
cinematogràfic. Es ja a ba3tament co denomina<'ió hispano- aràbiga amb
uegut el nostre criteri respecte a les què se l'ha deslgnaclll. Amb gran a•••
instltllciQtlS «amb vistes al simtonis- bundor ® dades històriques segui
T1UQ.bê a l'Assoc:iació Obrera de met, a. les q)Jals aludeix, de retru.c, el l'evolució d'aque.Jta interessant inconcerts, tincn¡é lloc en la n."'tinal seny"" Moragues.
indústria. a Catalunya fins ali nos·
tres dies.
del diumenge, el primer concert ofert
Camil OLIVERAS
als seus socis per !,orquestra Pau
La «Ses<>na ~ del temple de
Casals. Ell aq.uesta. aud!c1ó oirem, nlle.
nostr$. cultura» que el conferenEL CONCERT D' AQUESTA
_
tra el «Concert de Brandeburg•, nú·
ciant, emp11.nt un simil feliç. aporCONCEPCIO BADI ..: D' AGUÏTI <
, mero 5. de J. s. Bach, del qual Ja
NIT
DJ:
L'
ORQUESTRA
~
h
1t b
t
bé
tà a la. reQCmstntcció d'aquest, fou
PAU C.ASALS
que assoli un èxit clamor6s amb l'Or- em par a a ~ns, nm
C:¡tecuta.t
la pintura. valenciana dels segles
qu.e stra Pau C.&sals
per Alexandre Vllald~' les 4U¡es «Dan.
A vu.i. a tres qua.rts de deu de la. XVI 1 XVU. Demostrà amb ra. ons
ses n\allorquJn.. »,est e Baltasar
Sami
.
aquesta mera.vellos& obra mestra. El per, per a orqu ra
PlAno. Pe1 nit, ~ndrà lloc, al Palau Q.e la Mú- convlpcenta un punt de vista de
classl~"-e h!s.v.cic ...e Granados no mateiK motiu ja manifestat., fou subs- sica. catalana, el cinquè concert de gran novetat, això ès, que «l.'esptes d~i~ ma(~ la «~panyol~9J>, f-s tttuït el pianista. Ricard Vives per ta.rdOf a cà.rrec de l'Orquestra. Pau ritualltat de la monarquia. federaun Goya pur que nome6 ell podia ll' oellYoreta Dolors Porta, quo Ja Casals. La d.lrecció d'aquest concert da catalana era tan forta, que malhavia in~ta.t aquestes obres en
transportar al pentàgrama.
estrenar·sc Ya.ny passat. La senyo- ba estat confiada a. l'e,minent mes- ¡rat la teri.da. que ve rebre al cor
en iniciar-se la. decadència de CataJo recordo -Granadoo, assegut en ret& Port~ féu una remarcable tasca tre VoUOnnr AD.d.r.eac.
1
EI pr~a que s'Interpretarà en ·Junya, els Estat.. autònoma seguiren
una otomana d.fJ. Musen 4el Prado, 1 les dues danses esmMtades. ..e!.....
drid
te pi
.,
~
a Ma
; con ro ava .as
«GoY.., de p••te-·
~~--,, raudici6 d'aquesta .nit és el següent: encara durant dos segles produint
.... .._ 1· <Ball de Ja w.:ti.>OI.'IMI
1• ben aprop seu. hi h a. via. de \'1.va. obtincueren.
1. Weber, obertura. d'cEl franc grans 1 o.rtg:inals obres tt•art.» Cons·
ultra una execució im·
carn, dues elegants rttanes. Aquelles pecable, un èXit espontani. L'autor. tlradQn; Haydn, cSim!onla núm. 12, tat&, usant Jmatces de forta sugge.sgitanetes de Museu Q.ue servien de mestre Baltasar Stunper, qt\e dirigi en sl bemoll mal!>n; L. Largo, «AAie- tió poètica, que València, 1 amb eUa
modeld alsdep~tol'S, ~ls
--~~: les seves obres, fou, amb la senyoreta gro 'flvace».
Mallorca 1 Catalunya, restaren a la
vega es
~~usa
u-.."
Porta, cridat nombroses vegades a
Il. «AdagiO>.
penofllbra d.el gran focus de Ja
nado& restava assegut, contemplatiu{ l'estrad:\.
m . C14en<JettoJ, «AllegrO».
cultura artistlce, castellana i rebe·
aml ,quell po.sat melangiós que I
era tan natural Granados anava fi.Acabà aquest concert. amb una.
IV. cFinaleJ, «Presto:. (primera ren directament la ¡ran clAror de
•---t.. c:..cn•rament, les seves «Goyes- novp. audicló de la «Setena Simroruu audició per l'O. P. C.).
l'art italià .
"""'·
d
"'r
de
~-"ubert
q
tl
cas», que, tres ~s més tard, bavJ.en eu o ma,.., ,
10\4,
,
uc, ra Il. Beethoven, obertura de «La
«Aquest estat de coses - digué el
de servir-U de mortalla...
noo.nt--nos en. el que diguére:ml dies
conferenciant - va subsistir a VaDc com COncepció Badia d',AgusU enrera, consl(\errul. c¡.ceSSlvamcot creació de PrOll\eteuJ,
V. Andl:eae, •PeUte Suite» (pr!- lèncla fins arribar n1 segle XVIII,
interpretà p.questes «Ooyescas» no. ' llarga (una horeta sencern menys
·
· cinc minuts) rellotge en ~lÒ 1 en mera nudicló).
que éi el segle en què ra silencia
més cal dir que a la sala del Pal,au
·
è • 1 e\;tr 0&.:' • .........",.~
hi battgava. el car de Grant\dos QlJU.U cara perqu e ID ... e
1. «Vivact»».
:>a1s ~
totnhnent l'art de la. pintura a l'tmella cantava" I amb anuesta emoció per alt la rc.petlció d'un llllBnts comIl. .Molto Iento».
Uca federaeló catalana. Fins al se.
· '
""
ó pno~• que l'escurcen aquests cinc
s"urúfleà. l'orque~tra. sota la direcc~
·~
.
m.
«Allegretto l'lf'Cf>.
gle XVIII, Valéncla vivia de la
precisa. també esphitualment. cor· Inin.ut..s que. manquen. H<'m dit que
IV. t:Viva.ce».
seva cultura. pròpia 1 isolada de la
presa, <1e1 mestre Pali ca!>alll. ¡\txl dt el seu contingut. era poc interesSIUlt
III. strauus, <Les trapell<:'l'!es de lrradlacló <oültural de Castella, permagnific !ou l'interludi i ària ~1 1 mnigra.t l'allnss~ qu~ mdirectament
~ 1
.,.~...~-~ ,.,_·nf'nlc q"' •- 1-adlac'ó
1 "-'
tercer ade de «La Maja Y el ruise- cm fa el méu d~stin¡Jt ami': 1 CODl· T t.11 ~\1
enspJeg...a
t;~, -.J.n:::.~u..~
;:m
v
•
'-- om. ••
~ f ar CW'tural
. d.e
i1on i «El fltnOr y la muf>rtC», que pany ~r·nyo!" l\fOt<H~\1(' dí'· d «.El ot~ Bt·rl!n,• «Fl earna·ral :ornà». obertum. f"n¡:;:t(!lla . que ~,a. la. denoml0'8ClÓ
1
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Les Arts

La musa catalana:
«Geo-graphos»

•.•

~-·~,'

·•

•

•

d'Hispània s'estengué fins a tan
lluny, deixà sota. de 1• seva lluminositat 1 a la. penombra de la seva
,influència una gran part del terri·
tori que va voler convertir en na·
cinnalitat estatal. En els temps en
què Ribera 1 Ribalta pintaven a.
Itàlia arribaven a .aquelles terres
els raigs lluminosos de l'Escorial
amb més força que a València. Per
això a. aquells pintors els deien
«Spagnolb) 1 fins es forma el cognom d'Espagnoleto, pere) Ribera no
oblida va que la seva fe de baptlsJne
~tava. escrita en tatalà, i Ribalta,
en Wl quadre que està penjat en una
paret de l'Ermitatge, de Petrograd,
signa aixi: «Ribalta, catalanuS».
A la monarqwa federada catalana, la pint;ura1 de.s àe començament
del segle XV, vinguda d'Itàlia (Escola de Siena> passa a Palma, de
Majorgues, de Palma a VQ..lèncla i
de València a Barcelona.
Aquest cercle lluminós de l'art
unificat pel color, que la unitat de
le. llum, 1 per la tècnica 1 la inspiració, que és la unitat de la raça,
subsisteix fins al segle XVIII. Al
segle XV lbriita més a Catall.mya
amb Dalmau 1 Huguet; ferida la
nacionalitat a. la. capitalitat 1 a la.
COrt al XVI, es va apa.¡ant la llum1nQ.1iitat a Catalunya per brillar
encara al XVI i XVII a la. branca
autònoma. valenc19Jla. fins arribar al
segle XVIII en què el silenci de
mort enclot¡ ls totalitat de l'antic
reiallpe».
En la teroera part de la conferèn..
cia el comte de Oüell s'estengu6 en
encertades d. lluminoses consideraclons sobre els Museus. El final de
la corlferència fou una . visió apoteòsica. die la Catalunya tote.lltà.Iia reflectint-se en l'actiVitat dels artistes de totes les t<'rres catalanes units
en la consciència d• llur germanor
racJ,a.l; 1 proposà Ull& subvenció oticial per & realitzar una excursió
anual del n93tre teatre per terres de
parla. catalana, car jo sé, diu, que a
Xàtiva., a Perp1ny~ 1 e. Sòller els
aplaudiments ser!en els n:ratetxos en
sent!r co~ a propis els planys de
Manelie en la se~ dissort.»
El comte de Otiell po,sa fi a Ja
seva conferènoia .amb una evocació
vlvisslma de Jacint Verdaguer, qui
havl• e3tat hoste d'aquell palau, ¡
contA, una beJHss'ma anêedot-. referent al gran IX>eta, que ell record~va dels ~mpa de la seva inUmcia
plena de reçords del gran cantAil'r de
!'«Atlàntida>.

l
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Ja som on anàvem

ELS ESPORTS lEl futbolista madrileny Ordó·
•

L'eqult' català el formaran
possibles variacions, Césped_ 8a!vant
r ente, Llovera, Portlllo, Gonzà.e¡;' Lo:
• Peñate, és a dir, els ez, ~.
L'equip de Hannover contra Fumé
que més clarament es desta hotn~
els nostres boxadors am~':;n en.
l'equip campió de Catalunya treDissabte.
al Nou Món hi Urs.
amateur
una reunió amateur de veritab~allrà
e và.
S'ha confirmat plenament la cele- lua.

BOXA

-ez ha guanyat una .causa ~r:~~~ ~~t~~ ~~~óp ~a\~urcFut':íO:;
LLUITA
n
C. D. Júpiter (Amateur B) , 1·
• I
I'Athl'et•lC
~~;;~n~¡;io~u:Jic~Z~vem
(segon
J·ud"lcla
a
Una interessant vetllada or
LA DISBAUXA ESPORTIVA c. d'E. i Excursions
A), 5
·
~~~~tz3e 1 ~~· P~ 3: :r~:a·ra~t¿o~~~~ ganitzada pel Club Nelso~

S'i

FUTBOL AMATEl JR

COMENTARI DEL MOMENT

Hannover 1 l'equip camptó de Cata-

compte en
Aquesta r eunió, com és sabut, l'or1

tat sinó per audàcia o per mitjà de
El diumenge passnt es celebrà al
...
t
. .
seus nomes per la propera manifestaPer avui dijous a les deu
d 1 o E E aquest partit que
Des d'aquestes columnes hem supues os arbltros no lo .son. con cló olímpica de Berlin de l'any vi· de la nit ~stà an~nciada
11 quatl
ma'mobres poc elegants. I aixi va
~~~np
gu:Oyat per. l'equip propietari censurat manta vegada la verg~ a rreglo a la ley de_ Enjulctamtento, nent. .
.
lar
sala del Nou Món U:a ~ llopu.
tot.
d .
nyant reglamen.tacló del prof~sslona- ! aunq~te lo sean segun el reglamento
Va. tot tant a la enva, que ara del terreny pel resultat esmentat.
L'eqtup de Hannover ha fet pu- sant vetllada de lluita re lntercs,
Els gols foren marcats per: el mig llsme !utbolistlc. Vergonyant, natu- I òe futbol.»
bUc els noms dels ~omes que la re- ~ or anitzada el Lluita g co-rotnat¡a
mateix, la. primera entitat esportiva
de Catalunya. la ccUnló Catalana de centre del Júpiter <a li\ seva matei· j ralment pel que té de draconiana. de
Fa temps que des d'aquestes ma- presentarat:l que.són. Ern~s\vB~odfaul:
~l
P d
Club Ne)s'lll.
I teixes columnes vàrem advertir ja mosca; Er1c Wilke, gall,
a em::u , .
progmma e 1a qual és el se.
Fedrr-clons EsportJVPS», n'ha donat xa porteria en voler allunyar un xut f d 1 '
a·
·
1
¡
·tza
·
¡
1
Biales
ploma;
Franz
Kaezmarek,
g!lent:
un exemple. Ha organitzat un Con- de Garganté I ) , .1 vo ltiL (4) • e1s .d e1 eu
Uns reglaments que pennetm 1- f~ es orgam etans futbol sUques a
•. W'lll David welter· Alfred
M
Ló
t
.
curs èt: J AtiPta. ComoI et, quP ha as- C. E. E., i per nutjà ~el. seu mtenor- dret de retenció i venda de juga- necessitat de modificar voluntària- 11
H~~~· mi~· Ernst Sikora .ffiig fort
Llosques.con ra Matrés.
solit un èxit de participants, però esquerr~. el gol del Juplter. f
t dors han d'ésser forço.~ament repul- 1 ment una reglamentació indigna qu~ I Hrrbért Steinmetzger fo~t La ma: . eugers. ompart contra So.
que, esporttvament, ha constituït un
L'eqwp guanyador estava
arma
•
à
b t t . pod'
o'ts ca
bli
.'
·
nano.
.
sius a tot sentiment hum , so re o · 1
1a, en m "
sos, o gar a 1a joria d ells són camptons alemanys, 1 G lls
J
lé
tra
fracàs absolut. Les causes? Diverses,
C~~~ s nco~ Suàre¿
però una essencial. Reunir un gran pe~alcedo; Blasco, Garganlé n: can- st aquests rí'glaments abusius pr~ it-terve~ció, judicial. .. Un ~_'aquests i ra temps que actuen en rings, de I G:lls.
turri,
Ros,
Abella, Vlladevall, Ol've- hibeixen als pobres jugadors recar- ca~os Ja s ha prodmt, i 1 exlt as- combat Són. pe! tant, homes dIn- j uet ·
ntra Blan.
nucli d'elements l obligar-tos a un
re· a altres ttibunals que els de les soht pel reclamant serà sens dubte d ubtable class~ 1 que ~ran per als q
·
A !à d
esforç pel qual pocs, molt pocs, es- lla Voltà Alabedra Garganté r.
'
'
11
'
f
r
·
motiu
perquè en segueixin d'altres. norstres camp1ons penl~osos adverGa s. r n ez contra Mart¡
taven capacitats per a efectuar. Aixi
e e aciOns.
un dia 0 ,1¡
Si molts jtPadors imitaven Or I saris. Hom sap prou be, com pre- 1 <sots-campió de Catalunya)
va resultar de lamentable l'actuació
1
LLEBRERS
Però
~a
passat
e qQue e u 1l dia h~ . dóñez és indti'btable que aviat e; para Alemanya en tots els aspectes
Pes lliure. - Salvador <~pió d
<l'alguns dels concursants.
tre havta. de passar. u
~
els seus representants respectius, I catalunya 1 Espanya 72
6
u
sorgit un futbolista. resolt I amb cm- po~ana fi a un estat de coses inta- això ja és una garantia que sobre
No creiem que la missio d'aquesta
e
82
-'¡
qu ogranta
Al
Canòdrom
Gut
'
nardo
'
«Unió Catalana de Federacions Espenta ha desoït les prescripcions !erable.
el ring del Nou Món qu~ és on dis· contra asas,
qui agrams).
'
portives», que preté erigtr-se en recEl passat dimarts, va celebrar-se fcder~tives hn. recorregut als trisabte es portarà a' terme aquesta
En aques~ vetllada serà ProruSI\o
tora de l'esport a Catalunya, sigui la l'anunciada reunió nocturna de cur- bunals de 'justfcia 1 aquests 11 han
NATACIO
reunió veurem veritables ~lgures de ment repartit u.n extracte del regla.
d'organltzar un Concurs de l'Atlel.a ses al Canòdrom del Gulnardó.
reconegut el dret que el tribunal
la boxa amateur internaciOnal.
I ment de la llmta grec~romana.
Complet. Això queda. per a Ics FedeUn gran nombr~r d'aficionats varacions. Ella, del que hauria de pre~ ren presenciar-les 1 el resull-t fou el federatiu !i havia negat. Eduard Orèóñ.ez ha guanyat el plet que tenia.
EL PUOPER DIUl\1ENGE
cupar-se, és d'elevar el grau de cultu-¡ següent:
Al. C. N. BARCELONA
ra esportiva per mitj4 de publicaPrimera cursa, a 375 Iardes. - 1. pendent amb I'«Athlètlc» de Madrid.
cions populars 1 de fa scicles especials Cascabel. 2. Sandino. No coHocats
Mireu el veredicte que ha emès t-1
per a cada. esport; orientar deguda- Croq~ls, Addis Abeba, Volante, Ma- Jutjat de Primera I nstància de Ma- La segona jornada del I Conment l'organització de les Federa- drllena.
curs Oficial de l'Atleta Com·
clons esportives, i dotar-les d'una
Segona cur~a, a 375 Iardes. - 1. drid:
«Condeno a la. Socledad Athlétlc
fitxa antropomètrica tipus, és a dir, Zulima. 2. Lhga Kama. No ~Hocat:s
plet Català
preocupar-sc. de tot el que poL slg- Air King, May Menju, A~UIIl'na, Bob. Club a que tan pronto como esta
En els rotllos de fi de mes de la
nlficar orientació.
Tercera cursa, a 375 tardes. - 1. sentencia sea firme pague al. actor
El proper diumenge, a les nou . en
, sessió del borsi d'ahir al mati, l'es.
La «Unió catalana de Federacions Blan~a. 2. Titl. No coHcx;ats Upata, D Eduardo Ordóñez Mungmra la punt del mat!, a la platja 1 piscma
pcculació en els rotllos d 'accions fer.
Esportives», el que no ha de fer, és Confitera, Black, Bill, Phlllpvs Win- cantidad que reconoce dcberle, cte del Clu~ de
Natació Barcelona ~s
roviàrles es va deixar portar per un
contribuir al desgavell esportiu im- I ner.
.
la segona I darrera jornaexcés d 'eufòria, la qual fou dom¡.
perant, organitzant un concurs que
Qua.rta cursa, a 450 tardes. - 1. dos mil ·-etenta y sels pesetas, a celebrara
del 1 Concurs Oficial de l'Atleta
nada a Ja sessió de la tarda
contribueix a la desorientació de les Bom~1ta. 2. Tormenta. No c_oHocats, q ue asciende la remuneraclón conve- 1 da
Complel Català, que orgamtza la
.
.
perquè
masses
Guaj1ra, Rudy, Miss, Bohenuo.
nida en el contrato aporta d o co~o Uruó catalana de .Federac•ons Es11
Ics. cotttzactons
la plaça de Ma.
·
Cinquena cursa, a 375 Iardes. - 1. base de es~ htls, des_de su resclslón portives a la qual partictparan els
"
l'Estat amb Lma dnd no reflectien els optimismes
Lluls MELEND:&:Z
Buly. 2. Callac. No coHocats, Set soles, hasta el fm de su vtgencla, o sean noranta-sis classlf1cats de la primera i Els deute., de
.
.. del nostre mercat, l, per tant a la
Marchena, Fantasma, Lapebie.
los meses de abril, mayo Y junlo, In- jornada. d'aquesta competició.
. gran manca de negcc1•. es varen ·I· tarda estigué el rotllo quelco~ rn
Sisena cursa, a 450 Iardes. 1. tereses legales desde la lnterposiclón
En a4uesta jornada definitiva, la I nutar a fer pet1tes diferències Pn ¡lr..oderat.
és
Sanguinjuela. 2. Dulia. No coHocats
de la demanda; imponiendo a la s~ ll~ita serà extremada en el seu grau I pro l en contra de les tanques a.nteEn el r otllo d'accions industrial$
Disc
HI\PY, Botafogo, Dolflna, Pitusa.
ATLETISME
Rius, C. 11. M.. 29'22 m.
Setena cursa, a 375 Iardes. - 1. ciedad demandada, Athlétlc Club, max1m ~ntre. els representants dels 1 r.ors, com es pot comprovar pel les¡ malgrat que es notà bastant ferm~
Massonl, A. u., 29'16
clubs atletlcs 1 .els que pertanyen als cotitzacions.
f
l' .t dls . . .
Tibirimbi. 2. Ginkama. No coHocats las costas causadas.»
.
clubs de natació, per tal de dispuLes obligacions de Tresoreria ve sa, e1 ~í'goc 1 ou lml a_ SI.Ill 1 1es.
Manza.no, O. A. M., 28'58
Cornes King, Saeta, Corsa, Tom.
~ixò
ja. està bé, verttat? Doncs tar-se una supremàcia ben signifi- 111 Generalitat es limitaren a repc- peculaCió està en postcló quelc0111
Giró, A. U., 26'37
Vuitena cursa, a 450 Iardes. 1. millor està la j urisprudència que cada.
.
t .
Le
. ta . . expectant.
Kakatua. 2. Sonia. No coHocats Kiki, senten algunes de les consideracions
Es mdubtable que els nedadors que t.!' e 1 canVI an enor.
~. 0 tpu Clons
Triple saU
Chispa II, Canquete, Chateta.
que es fan a la sentencia. Llegiu-les: ei darrer diumenee a l'Estadi passa- anomenades dels 9 mil!ons, PE:rdeNovena cursa, a 450 Iardes. - 1.
<<Conslderando primera· La base r en per un escull difícil en les pr~ I ren quatre ente.rs; les de la sèrte B
Giró, A. U., 11'85 m.
Bors1 del maU
Chlco. 2. Aguilillo. No coHocats T~ principal
Banús, C. A. M., 11'82
y el !undame~to de las ves d'atletisme, la qual cosa justi~ tea a1 4 i mig, es 11m
. !taren a perdre tm
ríjeña, Nina, Cangrejo, Belvls.
Nor<l,
42'40,
42'35,
42'90 i 42'45·
·
s
t ctuales es el con- 1~ r~:eta ~upenoritat de la classtf1ca- q,ua1t d'enter, i les del 6 <¡; perdeR. Heras, C. A. M., 11'54
Desena cursa. a 450 Iardes tanques. bli
clon ra
. t
las ctó mdivtdual dels atletes, on haurà ren dos ·roitens. Les obligacions mu- Alacant, 35'40, 36'70, 36'30 1 3635:
Massonl, A. U., 11'30
- 1. Gorrión Il. 2. Diputada. No col- toratgaclObne
o so re e. que se asten an
de veure's . disminuïda e naquesta nici als es t dir ue no feren més Andalús, 8'00; Ford, 260'00, 259'50
locats Vals, Sefiorita, Apache, Mar- futuras relaciOnes de los otorgan- reumó en f1.gur~r ~n el programa les t¡ue
Relle\'aments 4 x 100 mta...-s
~epetir fes coti~cions ant eriors. 260'00; Pctrolets, 5'60, 5'25 1 s·so; G.u
chamalo.
tes. Cuanto en el contrato se ex- proves de gunnasttCa, a les quals te,
El passat diumenge tingué lloc
ponga serà única norma de la vida. nen iguals possibilitats els dos grups . _En el rotllo d obligacions ferr~ E., 116'00; Colonial, 34'50 I 35'65; E1:.
aquest JLnunciat festival en el camp C. A. M. <R. Hcras, Blay, Valls y ¡
jurídica de qulenes voluntariamente contendents, 1 les de natació, que vtarles hi hagué molt poc negoci. En plosius, 128'25, 128'50 i 127'85; Ri~
dels Atletes Units, l s ootinguí'ren els
Banús), 49 2/5
EXCURSIONISME
65'50, 65'35, 66'25 i 65'65; Aigües,
següents resultats:
fijaron un camino
seguir .
I hauran de ?ecidir, en defit:litlva els e1 .grup d'obligacions del Nord as- 191'00,
C. A. M. (Massoni, Font, Giralt, Pe191'25 i 191'00; Tramvies o,
tiño), 54 3/ 5
Considerando segundo: suscitada vencedors d aquesta competició..
soltren millora les Almansas Adhe80 metres
J ·
et
i de jurlsdicción or- ¡ Les proves del I Concurs Oflct!ll de rides, les quals remuntaren un en- 27'00, I .Aslanil, 71'75.
a m~mp enc a
l 'Atleta Complet, que correspon a ter, i els ferrocarril i Mines de Sant
Puntuació final
dinar1a, b~J.Sàndose en la !mprescln- aquesta. segona i darrera jornada són J
d
Ab d •
R. Heras, C. A. M., 9-4/ 5
Club Atlètic Martinenc, 44 punts.
dible
sumisión
reglamentaria
a
un
¡
les
següents:
oan e 1es . a ess;s. que remunBorsa de la tarda
J . Valls, C. A. M., 10-1/10
Club Atletes Units, 39.
arbitraje establecldo en el contrato, 1 Grimpar la corda. aixecament de taren t res quarts ~enter. ~es alMassoni A. u., 10-2110
Nord,
41'90,
41'81) i 42'40; Alacant,
Segons l'acord de l'Assemblea gene- no cabe suponer que ese arbitraje pes, 50 metres braça i 100 metres I ! es obliga~lo~s cotttzades ~aquest
36'00, 35'90 i 36'40; Rif, 65'50 I 65'75;
pudiera.
ser
ral
extraordinària
tan
gramatical
El
Trofeu
que
como
tingué
R.
lo
lliure.
Pedrol
lloc
el
sector
es
Iumtaren
a.
repet1r
canJavelina
dia 25 d'octubre proppassat, la «Sec- expone la representación demanda-¡ Com a la primera jornada, la U. vis. En el ~rup de M. s. A., l~s Explosius, 127'75, 127'65 i 128'15;
El Club Esportiu «Joventut Cata- ció d'Esports de Neu» del <<Club Ex- da sina que en térmlnos de las màs C. F . E. fa present als participants 1 Alacant 2."
Massonl, A. U., 41'24 m.
htpoteca remuntaren mtg Ford, '260'00, 261'00 i 260'50: Colonla~
lana» organitza per a neòfits i debu- cursionista de Gràcia», queda substi- sa~as reglas interpretatlvas el arbl- que, degut
Bonet, A. U., 36'43
al nombre d'inscrits i la enter l els 3.a hipot~ca en perderen 35'50, 35'25 i 35'75; Aigües, 190'50 1
tants,
per
al
dia
10
d'aquest
mes,
tuïda per l'«Esqui Club de Gràcia»,
•
profusió de proves, requereiXen pun- dos 1 quart però aquestes obllua. 191'25; St1cres, 35'25; Asland, 71'00,
Manzano, C. A. M., 32'05
una cursa a peu amb el següent iti- que seguirà les seves mateixes activi- t raj e no puede ser ot ro que
aque1 tualitat i r apidesa La !ncompares'
o
Banús, c. A. M., 31'65
n·so i 71'25 ; Petrolets, 5'60; Filiplnerari:
que
juridicamente
puedan
cjercer
los
cència
tats referents als esports d'esqul 1
1 el retard d'aliniar-se, lmpli- clons quedaren bast~nt .ben orienta- l'es, 3 75'~'0, i Chade, 439'00 i 44000.
Sortida:
Ca
!Ter
del
Bruc,
89
(Bar
àrbitros
de
que
nos
habla
la
ley
de
caran
l'exclusió
immediata del parti· des. 7es altres obhgac1~ns cotltzaalta muntanya, dins de l'esmentada
Alçada
Concepció), Diputació, Ada. 14 d'abril, entitat.
:Enjuiciamiento, cuyas cualidades no clpant.
des d aquest grup es ltm1taren a fer
Passeig de la. República, València 1
Quedà constituïda. la Junta com reunian los que intervlnleron en el
El CoHegi d'Oficials l Cronometra- petites dtferèncles o a repetir les I
Borsa Ofll'lal
Giró, A. U., 1'60 m.
arribada
al
carrer
del
Bruc,
89.
segueix:
arbitraje que condenó al Club de- dors de la Federació Catalana de' cotitzacions anteriors.
Banús, C. A. M., 1'55
N rd
. Al
t
, . , •
Es
diputarà
una
magnifica
copa
i
42
Pl'eSld<:>nt,
Joan
Lilzaro;
30
secretari,
Natació
Amateur
ha
nomenat
el
El
·
f
.
acan • 36 40• ¡,1on...
Bonet, A. U., 1'55
1co~ mes
altres
premis.
Per
a
inscripcions
~andado,
al
el
cual
no
sa~bfiZO
el
~ago
üent
Jurat
per
a.
les
prons
de
na·
negoc¡
ou
.qu~
.mogut
serrat,
23'50;
Colonial,
35
00
l 35'?5;
Antoni
de
los
Santos;
sots-sPcretari,
J . Heras, C. A. M., 1'55
Bar Concepció, carrer del Bruch, 89, Octavi Gulllamont; tresorer, Antoni m
Federaclón exlgló se hlctese, ~ació:
í'n el sector . d obligaciOt;~ d.Algu~, I Chade, 420. paritat; Chade D., 81'-10,
de 7 a 9 del vespre i una hora a- Casas; vocal de Junta, Josep Bar- segun su elemental y reglamenta-¡ Jutge àrbitre, Nemesi Ponsati.
Gas i Electncttat 1 incmstrtes . d1- paritat; Chade E., 81 .40• paritat;
1,500 metres
bans de la sortida de la cursa.
v~rses, , ja que en aquestes obliga- I A.lgües, 191 .00 ; Filipines,
trina; cap de material, Josep Calvo. rio deber, por lo que el demandan- 1 Starter Tomàs Batallé.
, ouete se vió obligada al planteamlento 1 Jutges, Josep Muntané 1 J osep Le· c~ons s hi va notar bastant fermesa racions
Explosius 128. 375 ·
.Nogué, C. A. M .. 4'31 1/ 5
1
00
del litiglo ordinario, r eclamando E:l brero.
~>mó fos per la nota diScordant de
Bonet, A. U., 4'33 4/ 5
cumplimiento de una obllgación que
Cronometradors: Nick Canut, U arc obligacions de la Productora de For.
Murtori, C. A. M., 5
ha habia declarada incumpllda la L?pez, V1cenç Mon.tesinos, Rafael Me- ces Motrius que pel que es veu ja
Casad"''l3ll. A. u.
Federación, pero que no se exigia dma, Jaume P erdtgó i Santiago S~ han entrat en barrina com s'acostuI
'"tl
Grans
programes
de
curses
de
llebrers
p
er
a
aquesta
setmana
Pes
~
por esta entidad al Club demanda- riano.
ma a dir en «argot» d'aviació, ja que I
AVUI, DIJOUS, a les DEU en punt de la NIT.
do, con lo que se obligó al actor a
l'emissió del 1920 ha perdut qulnLliUl'CS
:;6'20
36'10
Massoni, A. U., 9'53 m.
DISSABTE, a les QUATRE de la TARDA. 1 DEU de la NIT: CURSES DE
¡¡¡ 4b
Francs
~aa6
bacer uso de una jurisdicclón que
MOTORISME
ze enters <15) 1 havem de tenir preBanús, C. A. M., 9'515
lYl!¡U8
7':i6
7"J7
LLEBRERS.
nc h abia sido renunciada, màs que
SE'nt que la darrera cotització no
Bonet, U. 11., 9'27'
Lires
59 '60
69'30
DIUMENGE, a DOS QUARTS D'ONZE del MATI 1 QUATRE d e la TARDA:
en el caso de ser juzgado con arrefa més que dos dies; i l'emissió del
:.llltif>
Marcs
:.!IHb
Manzano, C. A. M., 9'23
l:lu•ssos
:.!au :!b JaU 50
CURSES DE LU:BRERS.
glo al juiclo arbitral, implicitamenRècord mundial batut
1923 n'ha baixat cinc. Tot això vol
124'00 124'50
Belgues
300 metres
te reseñado en la clàusula quinta, ,
,
in r L
. (!Ír que la temença que hem vingut
!l'DO
l;'lorms
4'98
1\:lltjans do locomoció: Autoòmnibus ROCA, sortida del carrer Pell\yo.•
pero que lncwnplida esta prescrip- ~J'~~f!~~la,t!a-m~::~cll~ ~[~~6 advertint en aquestes impressions
JJ GU
J:.l60
Esc u:.~
Blay, C. A. M., 41 2/ 5
30'l!U
Praga
J060
Autoòmnibus LESSEPS, PASSEIG MARAGALL, TRAMVIA HORTA. TAXIS
C<>t
ción, deja al . actor en Jibertad de Guzzl, ha batut el rècord del món dc LA ~NITAT van tenint ple.
1'88
A. Almerich, c. A. M., 41 4/ 1
186
Cor ~ueQues
usar Ja jurlsd!cclón que le ampare, del quilòmetre llançat i ha arr1bat na C011fumac1ó, la qual cosa sentim
COL.LECTIUS des de PLAÇA DE CATALUNYA.
ll!:l
1'111
Bonet, U. A., 42
noruegues
COl
ya
que
1'6:!
la
prescrita
en
el
contrato,
a
la
velocitat
mitjana
de
162'162
qui·
moltlssim
pel
perjudici
que
reporta
1
6!
JO i. daneses
Gira!, U. A., 42 3/ 5
ru le ampara., ni le juzga, porque los l tòmetres per hora.
P. l'estalvi.

Els nostres esportius estan mancats
d e cultura, de cultura esportiva, s'entén. Són entusiastes de l'esport, el
protegeixen i fins el practiquen, però
sense tenir d'ell un veritable concepte, sense conèixer .exac~ment el
!>CU abast 1 la seva pSicologia.
P erò d'aquesta manca de cultura
(;Sportiva genrral, ':1~ I_l'esca~n la
majoria dels que dirigeiXen 1 esport
a Catalunya, amb tot i ésser ells
els que tenen encomanada .la IDlSIÓ
de dirigir-lo i endagar-lo. St no fos
aixi les coses anirien d'una altra
manera. En primer lloc, el percentatge d'esportius d'acció guardaria
m és relació que ara amb el nombr_e
d 'eEportlus inactius l tothom practicaria l'esport amb fonament de causa. Llavors, ni els esportius practicarien l'esport sense passar .per un. meticulós examen antropometr1c, 01 les
federacions li ho permetrien. Tothom
tindri~ de l'esport un concepte format, 1 es mouria tot plegat d'una
altra manera.
Però aquest lamentable estat de
coses, no presenta pas caire d'ev~
lucionar. No cal pas que ens fem
1Husions. Estem destinats a. sofrir les
conseqüències d'aquesta Situació durant molt de temps encara, perquè
quan les coses es comencen mala·
ment, són di.ficils d'arranjar.
Sobre tot quan les directives de
l'organització estan en mans poc expertes. A Catalunya l'esport està dirigtt d'una manera inconscient. Manca capacitat i sobra audàcia. L'audàcia impera per damunt de tot. S'arrJba a les directives dels estaments
espOT.tlus, no per vàlua o per capaci-
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CLUB ATLETES UNITS ACABA
AMB LA VICTORIA DELS PRIMERS PER 44 PUNTS A39
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Trausatltl.ot 5 •t. 19:d6 100 50
6 ' f , 1928 IIG50
aa 50 Transatlàot.
Bons TransmCdtt. 6 •t. 10388 15 U Naval Llevant 6 ·¡.
8125
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Republicà I el diari de l.a
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-

Ant

Ant Avui
-------

UOII11ae1on• lnOultrlal•
lab!lCII l'IUtliUt:b ....... 369 104 Aplicacions Elec. b ·¡..
~9 ~ 25 li LsL>ano t:lulssn .........
l:iotel H.ltz ts •¡, ........
~Y _
Aslaod 6 •¡, prelerl!ots 111 Indústries 1\grlcoles .. ~59 ASlaoa 6 •¡, 11111!
118 "''aQ ut nàrla Terrestre..
Astand 'l •¡, ............... ,05 ~7 ASlauà 6 •¡, Vlllaluenga
118 50
Asta nd 6 •1. Còrdova...
116 50
Auxll Cons tSansoo»
w~ Comp. AUlll de ~. G
114 60
carbons Selga 4 1111 ·,
66 Colònia OUell I! •¡ . ... 11i0 75
Const. l:'avlment.s b •¡. 88 Const. Ferrov 6 1/2 •¡, 85 Cros. S A. 6 •¡. ......... IOt!Electro Met.. Ebre 6 •¡. 10'l El Tibidabo 5 .,.
88PREUS
Com. d 'Obres Ceú. 6 ·¡. 86 Eoerg. Iod. Aragón 6 •f. gg 50 119 75
.Esp. Carburs Met. I! ''· 104 rAH INt~
Construccions El ec. 6 .,
116 Colorants I E:a:ptos 6 ¡. 100 60
:\rago ........ ...............
68
Fio. I Fld Arnus-Uart
113 60
'::astella (corrent) ......
61
Fom d'Obres 4 1/ 2 1
ga ld
(extra) ......
67
Fom d'Obres 5 •¡ , ...... 88 l'orca ........................
80
~om d'Obres 6 •¡ . 11lZi
U7 2t1
Local
corrent
............
62
~·olll a Obres 6 .,, 111.1~
104 !dem e:a:tre ...............
87
row. <1 Olu ••s &11> 11 ,
102 75
Regió
......................
..
62
E-'ow. d 'Oores t.:cu ti
101Preua en otes ets lOU quilos
Magatzems •W Slglo•.
1111 Hotel R.ttz 7 •¡, .........
84 6LAfS
Hullera Espanyola 111:.!4
as Hullera Espanyola lll;.!!l 86 50
A.ragó
......................
511
Hullera Espanyola lila~ gs _
.....................
50
Madrid-Pans 6 •¡.
81 50 as - Castella
Extremadura (corrent¡
50
Manuractures de ::luro
114 ldem
<crulrer)
50
MaQu Terree.eMar. tl·¡.
88 Manclla
...................
50
Metropolitana de Cons
8ti Navarra ....................
60
Mln. Potassa Surin 7 •¡ , 104 ss 105- Peneaès
................... ..
Productes PlreiU 111:.!8.
119 60
·J rgell ........................
50
Sert, 1$ A 6 •¡ . ......... 40 Preus en otes ela !Ou QUilos
TeleCónlca 6 1/ 11 •¡. ... 106 - 108 l'enerla Moaeroa 7 '/ •.
86 Untó Cotonera 6 •¡, ... 40 ARROSSOS
Unto Salinera d'Es. 6 •¡, 103 I:IUWIJ14 ................... ..
103
Valén MlllnrP.I' llrbancF 87 ldem Calaspar ".........
125
Bell·IIOC
O.
...............
60
ACCIOOb I naustrt&ll
Floret .......................
66
F u uraus Pt:naeot.a
4 Uraoja ......................
68
ruolcular MontJulc ...
15 Selecta ..................... .
68
Tramv Harc. pret 'l •¡ . 45 rrencat
Tramv. Bare pret. 6 •¡. 6~ ······•·•••••••••••··
47
Part na d'arrOe . ..........
50
Tramv. Elec Oraoada
soAlgUes Valencla. pret.
1211 MONGE1'ES
Catalana Oas s u ...... 1(1) Catalana Oas s E ...... 114 ~ 107- .;118tella 1corrent) .. ...
103
Catalana Ga$ s F 6 •¡. 104 108
104 25 dem !selecta) ·~ .......
Blsp Amer Elec. AliG 413 Estrangeres ............. ..
lilsp Amer Elec s U
as 40
\iallorca ....................
14
Hlsp Amer Elec 11 E
as ······ ••••••••••••••• •••··
88
AlgUes del Unbregat.. 118 - 120- Prat
Val~ocla ".................
14
Etec. oas Lebon s a....
Tu C.• rraosmetltterràola. 140 CIGRONS
Banc ó'Espaoya ........ 603 Banc Ext. t1 Espnnpn ..
so -\oaalullla
g:¡
Ciment. •Aslaodt ord ..
68 I
/ 11
Ciment eAslan<b prel.. 103 li
/3
Ciment cS3.nsóo• ora .
so J
62
C ISCnsón» pret 7 •¡ ,
45J
67
Cros. t:i. A ............... 111 55
Const. ~ errovlàrla . ..... 100 \tarroo. •••••••••••••• ,., .. .
Cobertes 1 reutaocs ...
112 ~tezlcaos ...................
1tJO
.Espanrn Industrial '"" 127 alous .......................
60
CarbU1'11 MetèMica ...... 11lU "inuo .............. ,,,.,,,,,,.
~~
Foment d'Ohrl!l' ......... 180 Pr<'us en t>t.es els 100 auu""

1

rramvlu

Oral 1l'antvles 4 ¡, ...
Gral rramvtes b •¡• ...
El:a:ampla I Ortl.c1a t •¡,
Tramv St. Andreu .....
l'ramv Barcelona 11125
Tramv Barcelona 19:l0
Tramvies 8eV111a 6 •¡., .
Tramvies Granada 6 ·t.

Ant.

166 .5

!\1u11Ul>Uil t'tUUIII>

~•o

-

Awul

w

salluern Catalana vte~>
l'etelònlca 7 •1. prel
l'elelóUicn ordlnane~
Unió Salinera Espanva

116 7~

111 -

184 -

18S/V -

Mercat de Llotja

···············.
·················

•

·················
·················
··················
··················

-

PREUS

Oli;ISt>VI. Ltll
66

62
68

110

68
58
65

seguoes . ... ... .. ....... •. .
Terceres .:·::::::::;;;;;;;;;:

~~~t~
Num

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

4 ....................

•

·s els 60

I .~ I
I I
~

~

2j
:t.l

27
2fi

Qullu»

1~

Meoutlt ortws .......... .
Sc¡onet ................... .
SC¡ó ...................... .
Preus en rals lli Q uartc.

li

21

I

19

18
15

I•

,,ne~

ORDI MORESC I CIVADES

Ut9aaa Extremadura ..
I<Iem Ma nena .......... ..
Moresc Plata, alspoo ...
ldem PDIS ................. .
Ordl. Urgell .............. .
Escnlnla .\ndalusJo .. .

~ I~~

11

I~ l t2l

LLI:CUMINOSEli
165

123
GI

tJ7

70
64

48

52

109

114
/8
110
78

!Oti
80

76
64
58

66

1UO
62

186

~uvt:l!

PALLA

1

41

~

Auoalu8la .........
!dem Er.Lremaóura .... .
Idem Mallorca .. .. .......
Favons Andalusln ......
Idem t;rlremadura .....
Veces Andalusia .........
Idcm estrange1ee ..... ..
E1'11 palli .....................
[dem ••tranqera ••••• ;...
0Ulle8 ............. ., .•.,,...
Pèsols estrangera ........
Idem pois ..................
Lleotlllea Andalusia ...
!dem Salamanca .... ..

47

49
44
44
4S

45

45

...,
42
42

110

42
80
11J

r2'J

I "I

AlfALii

AllaU, l.• ..... .............
Al tala :l.• . . ................
Palla o·urgell ••• ,........
ldem curta ..... ;,;.......
Preus en otes r ela 40

~

...11

2 su
2 :.0
Q ull us

(

t''

GARROFES

CastellO, oe¡ra ...........
EIVIBSa -., ................J'..
Mallorca .............. :.....
~Jtalera. negra •.
a ·················••••••••·
Vlnaroo.
oe¡ra •••:.·,""';t••••

;¡;-....

Pa

'

-

(}

2S
28
28 51.1
51

....~

,go

Sa

rai$''êia•f.2 QUilliS

-

tI

a
4

ULTIMA HORA

•

..

1 D"

I)IJO Us •

la humanitat

NOVEMBRE DEL 19SJ

-=

S'imposa una revisió
de fortunes

APARELLS
FOTOGRAFICS

lJl J unto R"glonal del «Pa r tit R a-

dical o emòcruta» ens tramet 1.UU\
ua.rga nota per mitjà de la qual
enta el p oble del destg dc por s'nss .b
cap un a campanya moralit-tar•
..
1
wdora. o·aqnesta nota repr odu1m
es
I

PRISMATICS · BINOCLES · CINEMES

•

PEL·kiCULEB · PATHE • BA'BY
FONOGRAFS DE TOTES MENES

RELLOTGES

trets nléS i.ftlpcrta.nts:
«Quan lA tnaniobra. poliUe& dels
, deiS acusats posà en tela de ju·
. l'"\tsterita t del senyor Mart1nez

que~

diCI

••

MAQUINES
DISCOS , elo.

OBJECTES DE

~LATA

JOIES- BRILLANTS

awl haw-ien d'ocupar el ban-

~u~

:

x

TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA
CANVI

.

anrrt·o. el cnp d'Umó Republicana va
ilmar a CàdiZ la idea d'una revisió

:fortunes que. abastl!s, no solament.
els homes poliucs que haguessin godes de 11\ tmplantacló de la
¡emat

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

República, sinó tomb<l ll¡¡rs familiars,
fill> 0 la i!n.ia d'afinitat que es ju~

<prop Ram bles>

Tel. 1U3J

8 AR C E L O N A

gés 0portun~

Reaunent. e:l qUi exerceixi un càr·
rec politiC ha de sortir d'ell tal com
lú entrà, sense que la. seva. fortuna

Gran facilitat de pagament sense au¡¡ment de
cap mena. •• Estila clàssics i moderns. - Ta·
llen propil. - Realització de models darrera
temporada a preu de cost

CLINICA GALLEGO •• VIES URINARIES

que el preu que ells anuncien.
1 diuen tot compres per a ca.-

CARME, 14 • CALL, J3 ·15 (abans magatzems Jorba)

ENSENYAMENT
COMPLET,
TOTS ELS CERTIFICATS I
POLISSE6
Conducció . .. •••
40
f tea.
lnslanola •• • . ..
1'50 1

FARRE PIJUAN
AUTOMOBILISTES
METGE ES P E CIA L ISTA

fbarra y c.a, S. en C.

Fundada l,any 1912
AOVERTIMENT1

CLINICA

'ENDA

pecta. a la Regió autònoma, eltlguem

ENt;ENiliJOilll

que la revisió es !act, no des de l'any
1931 sinó començant a. comptar des
de trenta anys enrera i sense obli·

CASA SUBIROS

nuït o 1nterv1ngut directament en

Drets ••• ••• •••
cert. Penals ...
u

Plans . ..

»

Mèdic •••
Engtnver ... •• •

Alfred Sanahu¡a
Advocat

dels ja projectats, puix que ningú no
ens podrà convèncer que a força de
\'etllar per la moralitat 1 l'ordre pú.. Dl VU!WIS, PLETS, CA USES. etc.
blic hagin aconseguit certs coneguts
Girona. 10. oraL lde S a Bl
arr1bist€S amun~gar una fortuna de

El president, Pere Figueres. - El
secretari general. Gaspa,· Establés.»

Incautes

çar

Hospital, 42· T. 13651

dar cap personatge dels que han in·

milions.

No us lleu

dels que anWlclen gangues, eJ.s
documents i requlsits valen mes

m.tem, per tant, d'acord amb l'esmentada. propoSta, però, pel que_ res-

ta polltica catalana.
Per tal de tractar extewament
d'aquesta matèda, aviat s'anunciarà,
per mitjl\ de la premsa diària, el l()o
cal on ·celebrarem el primer miting

Mobles i decoració Urrutia

!uto-Escola

experimenti sensible modUlcac\6.
per tant, 1& Junta Regional del
partit Radical Demòcrata, par tidària.
de Ja rectltud Jmmaculada dels qui go
ren1en. es proposa 1n1ciar una inten·
•• propaganda per tot Catalunya,
per tal que cr!stal!itzl en projecte de
llei aquesta proposició.

3'-

to•-

to•-

t:r19'-

»
1
»
a

Total: 100 pies.
DIESEL, per

titular, per a titola

1.• espeoll.l

professor
de t.a 1

Cal que els lectors I sim·
patitzants de la ideologia
d'un diari, procurin ad·
quirir el que necessitin
dels comerciants que,
amb llurs anuncis, hi
aporten el seu ajut. Els
elements de dreta segueixen aquesta tàctica. Cal
que també la segueixin
els lectors de
LA HUMANITAT

sant Ce.rlea

t

ft'erroJ. caaa a ues setmanes

lili:&V&.I OOWUi:N1' I<H'l 'Wii llAI«.:EU.lllA l B1LtiAO
cada duea set.manea
SOrtlQel IW DIYENORIEtl a ta un, 4.."BP a l 'arraaona,. ~Ot Carlee.
Vtna.ruo. VIJ.McJ.a. CUllera. Ala.caoC. Carta¡ona, &¡Ullaa. A.Lmerta, Me-

lilla. M.otrU M.&1aaa. ceuta.. ca41Z. Sev1U., HuelvA. Vlao. u.arto, Vt..
llap.rcla, f'errol , CorWlla. &vuea. ~use1. &.ntanaer, WJ.b&o 1 Pu&Jet
&o lea Untee n.plQ 1 corrent a admet c&rreKa per a 1'&n¡eri L&rrala
Ot.aabl&oca amb tranabOrcament a M&J.a¡a 1 tlliDD6 per a '1Ua 01'11tlD.J l AJ&ulOC.te amb tra.nsbOraament a Buelta.
dEttV&l 8.N1'Wii ü&WEW~A . tUr.a:a 1 6!A.tt.ti&.J..A
Sonldel gtUDzenata ela .llJOUI cap a t56te l Marlelll
I:SenOl QUUllf.&l8.1 cap a O&HUVA
tA ot.rl'et• 01 t'OP al TlD¡ladu a.e La Oompan,J1a Moll a•l Reblla

MERCAT D'OCASIONS

"EL AS" · Corts, 412

LA HUMANITAT

A la. presentació d'aquest anun..

ClaS!tes sobre seneralltats del

motor

CANVIS DE 2.• a 1.• CLASSE

ANUNCIEU .A

t:levW&. Vlao. Vllla¡a.rma. ourunra. Musel, t:ianu.nau t Bllbao
Auer n&n~ lea escale& ae;
J.'a.rnu¡our.. ueuta l t:iUelva caaa auea aetmann

el es farà un lO % de descompte

Llegiu LA HUMANI TAT

de grans vapors per als destini
que es detallen

8orttc01 çaaa OIMECRQ u ta alt uap • Vattnda. Al8Callt .114Aia¡a,

Diputació, 139 ·T. 36364

do 1~ a 1 1 da 4 • 1

r.egular~

tlli:K VIU RAI'W U'l'MAbiA!.. &!HtU< tiAitCEL.VIlA l SlJ..Il.t.O

CASA SOLE

RAMBLA DE CANALETES, 11, 1.er

Pòlissa titol ...
T'50 •
T O T
NO MANCA RES

Línies

Acces5orls per "' autos a millori
prou• quo nlngu, • VIsiteu

PELL- URINARIES
DEFECTES SEXUALS

11

Carrer Nou de la Rambla, 11 - PELL · SANO · VENERI • PROSTATA
MATRIU · IMPOTENCIA
DIATERMIA
Olrooton Or. RIU Porta •
conauna. 11 a 1, a•ao a 1. p, 11 a 1

COMPRA/VENDA/CANVI

Xeil!tOD 18586
~ o

Dll: MOBLES, PlANOS. RADIOS, OA!XE5 DB
OABALB, MAQULNES D'ESURIURE 1 DB O()o
BlR. MiwETES, DISCOS, etc.

Camiseria - Corbateria

Ferrer Batlles
ADAM

l

!patentada)

cap •

TOT D'OCASIO

36, SOQUERIA, 38
Cornises

M&V&.I ltAPW UA.i' Al. I!RAtiU. · l'l.A'! 'A
per awW.Liliousat l&Dtlca correua eapanJ'o11

cua

«CABO SANTO TOMÉ»

4H

CORT.$ CATALANES,

RAGLAN

l:iW'Ua.ea una caaa :u à.Jee

IANTOS, MUNJEVIDEO l 8UENOS AIRU sorttra oJ
26 de novembre del 1935, la magnlf1ca mot.onau

c.a o&rre¡a

Generes de punt ; auo;gea F ER RO
(de garanUa)

que aametra pasSilt lrf'rtl l ulerCil4orlee
11 rep nn.a ta vetlla aet c11a ae surt1aa A1 tlngtaao aUm.
d.el Moll ae Baleara. l'elMoa 18274
OUtiiiiUNU'AHJlj ;

BARCELONA

felèfon 30422

Preus baratíssims

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

SE CC/O D ·" 'ANUNCIS PER PARAULE S
Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
SENYOR CATALA ao
mitja edat O il& conelJ: la
com ptabutte t p a. 1 prt.c..
tic en (l('otrespondéncta.

oFERlES
I DEMANDES

coroerC1aJ. ' dlvel'S08 ldto--

fAR MAC I A

mea. soH.lulta. coYocac16
sense pretenalons. Oirt..
glr-se a. LI Humanitat.
Núm. 1\11.

voldria. regeutar o arrendar, rarmacéutlc

S'OFE REI JI. Jove ~¡,¡
anys amb conelxementa
catalt\ l cutellà, corre.
{ior d1vel1Kl8 articles Ea.

orlure

La

Numan itat.

Nü.m H11

110 '~E U .t'..84u~rr~
botu 6 retereuCJea J

Wll D

prao-

t ic, ctestl.J&rla

admuur
t rf" U nque~ &J a ·¡ •. Esc.
l • Human itat. Num WK.
110YttfU

w1H.,1

w.uuJ.

Llorabtea retereuclea e~
tereht per a ooc.1ga u e-.
crlp~on . Esc.rl ur e ~ La
Humanitat
HI UUU

Num

PI:\&Ol h,

~:.11

UUI.t:U

man nat Num 104

CAT ALA. vunl;tllClO \1 ~.;

l1i1Dall J proves o un·
Premt.a. EEW 1 ort.osr~P
!la.. t>reua WOOJca. E&-w~e ~ LI Human itat .

16

~~· CoGe1a De l'OU•
a t, ~ anys. .E&ctiU·
~.~ La Human itat. Nwn

tarOI, 1b 1Uly8. ü V ca.
. a, tranoea 1 caateua.
8 otereta P'!t a metltol l ,

gsc:

sense pr e~uue.
La HumanJ1at Num :n7

auS OFER EJ A LltU "

&.ra..

trancea

Cl.u

FA MILIA redwaa, ote--

CASA
PARTICULAR
desitJa. dispeses tota pen·
&Ió. Lleida, 9, 2on., lra.

r el& b.abitac16 econòmJ.ca.

a. pexsona. de rererènclel!.
MBllorca. 494. l er .. l ra..
PEHSIO u. La Mundial•.
Hos.tut.at. 125. prat. Vtat;.
gere t nostes. Habi ta-clons airejades. bB-Di
r.eteton
' li. wel6
e en trlca 1 cootortable,
exc. menjar, peosiO com·
p leta. aea de 125 ptea.
mes, diària dea de 6 pt.es.
EscudiHers. 6. pral. prop
Rambles Escala estanc
P t;:NSIU Ott I I W ¡,u:a ..

DEL GAHME,

oroo aa.motes. Ala. oorrt,

t. estar d Ol ae 160 o tes.
Carme. lfl: s
~tATCERS ,

liUUf

u~tn~

ta.c10 per t ptes. Con fort,
aigua corrent, t ei. Ar ibau ,
64 orat

cuuun:s " t '6u. t)U·

trer.en¡mente I a plats _.,
e legir a la carta , pa, vl
1 DOSt.rea. tot s uoertor.
Ronda St

Pere, 11. ora.L

=

CASA

PARTIGULAR

dcsttJa llogar una

~abi·

tació a. iove. oreu mòdic.

ll<lrrell. 73. trt.. 2nR.

H tttr¡an i tat. NUm

CAS A FAMILIAR <leSlti··
ja 2 o 3 joves a dormir .
ruera Alta, 4:8. 3er .. lra..

~rta. d'Esquerra

MEN,JARS
VEG€TA·
AlANS , pts. 2'&0. Peltú,
12. pral., ana.

~

La

reter6nCies.

a•rerclx

~ta b~r a depen.
la H
reterè.nr1es
393:
aatenitat Nún:i

-rY·~~r

Carbons 1

r:_eskbóna ·~~l ~-

..._

tnna n~tat. Nnrn 394

Q.;co~fO R a. coml.ssio
l ?n e:r 1 e feneteries 1
1111 • 1
Presentar-se
l'tbrlca (1 . '>r-taJ Nou. 11
' tasnaus.
'

HABITACIO, lloo cen..
trie. cedeixo a boD preu
~a. gua.rdo.r·nl ob¡ectes.
rture La Humanita t.
P ISOS A l O I 15 PTE&,

BON NEGOCI

106.

PISOS per a Hoaar dea
U5 ptea. 4 dormitoris.
galeria coberta amb sa.rarelg Passatge Marlmón.
18 Raó: Porteria..

ae

pra.l

con fort

Propt cer a [arnllla

um. 395.
co~~~!m~e_ us a.uya. awb
~1
.wa de meçano.
oeaJ~
de&ltJa cot~

LLOGUERS

Núm 1116

150 ptes. tot
Pl. Mo.dL 18.

SENYORA sola. oferei:a::
esptèndlda babltacló amb
balcó carrer, bany 1 t e-lèfon. Francesc Layret,
161, ler .. ara..
ES LLOGA
habitació
matrimoni o doe amlcs
amb bany.
1er .• 2na.

A.rtbau, Zl,

HADITACIO tot estar,

bany, d utm.

telèCon.

ler ., 2na

~efa.ccló,

Cns.a.nova,

4.6.

PIS 22 duros, 5 habita..
clons etc. modern. Ara..
gó, 396, junt S. B. Joan.

TOMA& JORDI BLANC,
advocat. Procuraaor aets
Tt1bunal8.
de ur~
C.' a. 41.
La r e lé.ron
7616,'i Harcetona

Noua, COIDPCl6tol Cie 6
¡ran.~
1 luxoses b&bl t,a..

Clona. water. lavabo. ausu.. cutoa econoo:uca, sataretg, aace0-10r 1 teléfon,
eo el carrer de Parla. nU..
m eros <tO. 2~ 1 21: tentre
el de Tarra,gona l olaça a ·Ernest Ventós, auto.b ua lletra & ).

MUDAN CES
AUTO • RECLAM
Fra nceao Lanet, 160 (Ptl•
ralhl). Tel èfon 30002

UR~~fU ~IH
El

q Ud neoe&SI teu, al pteU

que

que

\18
UI'

Jntereeel 1 al u oc
convingut. UI el

f acUt ta.rt.

CASA CARRERA
Borrell. 13:¡, znmrrl

"'

••

.....

t AUL~H t'ALUMA•
RES. AOVUCO.t tlo.nt Pau ,

re1

.tO:fEP M a. ESP'ANY~
Advocat; RoaseliO. ~

L LLif'tAI ROIG. Ad.
vacat. lJal.me&. 24. Tei.
Barce!Oila

LLEVADORES
TERESA Z.URITA.. LliJo.
va.dora. Parts, 10 Tel.

85391

GRACIA GARCIA

vatlora

4 a. 6.

.....

Con&ultee ¡ra.-

FlOrlda btanca. W .
entt 4ta Tol 86'747
\Ultes

Deixo diners
petites 1 grans quantt ..
tats. InterèS le¡al. Res de
despeses. Sr. Montorto.
Aús!as March. 7, 1er., de
6 a 7.

HIGINIA RUlL WtJVa..d Ora cirurgiana.. COD8Ul•

PUl mona,
MALALTS.
MedlcJ.na aeneral,

cor.

Bitlila. Raip lt. Sol

VENDES

JOAN

Revenedors Ràdio

llru'c-clona

CASA DE CAMP a 20
Q.Ullòmetres de Barcelona,
prop carretera t població,
es lloga econòmica. R :
J onq ueres, 14, Mobles.
ENTRESOL al c. Baimes, 87, sls dormltorta,
bany, ~ waters. telM., lat·
dl. Raó: Al pls pral.

«WIPPETT» sedan 2 p.
ben eQuipat, patent pa..
~ada,
precisa vendre,
.600 ptes, Fiveller, 17,
Bijuteria.

LLETERIA,

Diagonal,

tracte directe,
24 ptes.

bonetlcl

2 Cotxes barats
8 HP. a tota. prova.. 10
HP. molt ben equipat. Le·

TRAHSPÒRTIS TES 1
Motors HercuJes Diesel,
americana. mocta11 espe.
cinti per a camton.a.
l-'reus economtca. AIma.coa. o. do Cent , 318. Bar·
cetona..

OLIS I SABONS, car.
rer cêntrto, per absentar..
me es traspassa. Pl. l<.ln·
cia\én3, pral., de 6 a 7.
Ag cies abstenlu·voe.

camJses popelin
a 3'96 Ptea. Pau 181&atea, f5.

MOBLES per deisar el
negoci, ltquldo totes let
exiStênclea. Canuda, 35.

ORQUESTRINES: venc
l e-bats. Adrece u ..
La Humanitat.

VENC Bnr·MenJars bo-o
na. clientela. Rosselló,
núm. 305.

CAÇADORS
sabates, espardenyes p er
muntanya.. Tallera. s~.

LLIBRERIA venc amb
bona habitació, noauer
molt econòrulc. Interme·
d i&rts, n o. E, Pica.lQUés,
16, 3er .• F. o.

BOTIGA

MOBLES I MATALAS·
lOS a termfn1a sense fta ..
dor, o. Santa Anna, 18

G AH CA, bara.tl.ssim,
venc dos solars., lloc mf ..
llor de Lea Corts. Traves·
SCl'a., xamtrà. Gamper . Urgent. Plaça. Estanislau Fi..
~rUeres, 6, entresol, l ra.

PORTERIA. a. Santa 1
Barceloneta cedetso am b
ttança. Raó: corts, 678
l er., 1ra.

BILLAR amlda 250 X
125 ben equipat l)e1' 800
p te&. Obradors, 8. por.
terla..

Paloma.,

5.000

suo
voa •

Núm . 3S:.t.

pas de mercat, districte
6è,, ll0i1Jer 16 duros 1\d •
huc llum per a qualsevol
negoct, es traspassa eco.
nòmtcament. Esc. La Hu•
man1tat. Núm. 39:il:.

ar--

MIRANDA.

12189

Or. fR.AHÇESC ORTES

nova, carrer Vista Aie.
gre. 19, 3er ., Sra.. vls1 ble
d'U a 6.

ESCALFADORS RlbU,
per a bany, de& de 90
ptea. .ftarantlts. Arlbau,
134. el. 78126.

:ao.

Dip utació

ES LLOGUEN dues ha..
bitaclons ventilades, casa

TROMBO • VIOLI
maleta • estoig per ala
d.os instruments, vmc a
molt bon preu. Telèfon
70413 ..

317, ven 85 lttres, a prova,

a eLa nena • P .

de On\..:1a 4 - rel

-

rta «PerCecciOn». Nova do
St. Francesc. 23, pral

recordeu:

tlrlclal. Or Lluft Cu11ta,
Ora:ell. 20. Oral COnsul.
tadeaa n
OR

el constructor. Paloma,
núm. 20.
VESTITS a. termtots, a

ta ¡ratuita Tallera. 75,
bla. Tel :¡1846

METGES

COMPREU LA
VOSTRA RADIO

CASA VILA,
cinemes
Pathe Baby, Bolex, com.pra, venda 1 lloguer d e
pelUcules. Tallers, 7, pral.
jun t Rambla..

2 ptes. setmana. Sastre..

COHCEPOIO llOFRA DE

CARBO. w~ r ao.ura ct.r u r•
~a.na. Hda. St
Aot.onl.
Tel ~64 1

Ma.l!i.itle8

Comproveu l'alt
tiratge de

LA HUMANITAT

:.t!i44Q

.JOSEP RIERA, advocat .
Casanova.. aa. xamrrA o.
Corts 660.

~01.1417

DR. BATTESTINI
malalties de l'apareu di·
gestlu. EstOmac. Fetge,
Raigs X. VlUatToel, 9, d e

PRESTECS

ADVOCATS

14

uxos aes ae

a

Humanitat. N _ure a La

pendent, bany, calefacció,
telèfon.

SENYORA o!erell: & se..
nyor de poslclO tormoreser vada.
Escriure a LI Human i·
tat. Núm. 391.

sa llabltac10

1>an1u1 v caLata . ver·
10na
& t.>\4. ~Iure a u
Human•ta r n um ~ou

{:n~~~t.l:crien. ··f::~

MUNTANER, 180, 3er••
B. llogo habitació indo-

LLEIDA, 5, plsets-ostU•
dis amb dutxa, water, ca,..
lefacció 1 molt sol.

CASA
PARTICULAR
desitJa. jove tot estar,
preu reduit. Jonqueres,
13, ler., junt Pl. Urqul·
naona.

t't:.N&IO

S'OFER e X. muaso car.

l 'escclutllr

DISPESES

I U E.AL .. E.N~ IU,

Pl:r a Dt:Qoo ct:iH.una.l ca..
tll.t. . Escnwe a La Hu ·

MAGATZEM 12 X 25
mts. Balvè., 82 1 84. In..
formes 1 claus al núm. 8 6

HABITACIO per a. senyor sol, balcó carrer. Vlladomat, 26, 2on., 2na.

coH&-

Escriure a La Hu·
manitat. Núm. 109
~l at.

MALLORCA , 168 • pra .
2na., dos amtcs o senyo.
reta, tot estar o sola men·
jat, bany, telèfon.

PARER A. Numerari
do
terna de l'Excm AJunta..
ment de Barcelona Eape-.
cJaUata en me.Jaltles Ln·
ternes. Conaulta Qa t a
5. Araa:ò. 224, orat Tel.
10168

~r. Jo~~~ ~. ~AU

Med1clna Interna. lDCà.o·

ela. &Usabet&. ll 1 4. pral

cum.rrà Pl. Bon S ucc61 J
Vtst w. de S a 6. EconO.
m1ca: Otmarts t d ll8a ~
tes, de 6 a 1 .

En cap llar catalana no

gnllta.t, 15 (Gràcia)

ES TRASPASSA b otlga,
sltuada a 20 m. Rambla.. Raó: BoQuerta, 21.

-

RESTAURANT traspas-

so molt céntlrc 1 ncredJ...
tnt. Raó: Xucll, 28, en·
tresol, 1ra., de S a 6.

FABRICANTS : Tra.spaa-.
so taller mocadors. Raó:
Comta l, 23, ler.

c OPEL» 9 HP., sedan .f
places, particular, com a
nou. Ocasió. Corts, 689.
TERRENY ben s.ltuat,
urgeix vendre, QTallS fa·
ciUtats. Aribau, 177 , en.
tresol, 1ra., de 3 a 6.

Llegiu LA HUMA NITAT

IUg:n o.tart cte

Jover_

ADVOCAT
RONDA SANT P ERE, 42, PRAL., 1.•
Do f a 7 (exttplo dmabtes 1 fesUas)

rle mancar

2b

l l3W

fèl

"Ut;~p

.vai zelle .~Pla.

ANUNCIEU a
BALLS DE SALO
la huma~itat c ursoe ae ó a. 60
El diar. popular de Catalunya

COMPRES
MAQUINES COSIR
Compro. Clot, ollm.. lliS.
COMPRO mobles. o
rumplets, torres, pen
eloos, calxes a e cab
mAquines d'escriure,
etr, pta.aos. rld.Jos, etc
Pa¡¡o b 6 comptat. TeL
lO&

8521!3

Cuat&, embalata•. llenya'
etc. Sant A.adreu, 33().
l'elélon 62SH8 .

PORTi&
metAU.tquee
vuar. Mari t. AauU6. fie
'I"elétoo 63160.
ARTICLES

q uestra. professor 1 p~
Cesso ra.. Petnt-Ull. 1a b&1·
&08. lOt .

oer "-

....

Vla

¡e. ela lirobiU'eu a l'acr
d.Jtada cua Ramo n ou
vella., IUO. de F. Caatell·
tort. S ospitat 141 T el6fou 1736&
t-'IPO fEQUE8, raptaea..
!Obre cuee renda booee
condlc&ooa. Notanat 1
entri Tel ~2681

I:) INER, 1J8iO

mea

QUO

ela a1trea per cPapetetfll

M.ont.eptoJ, Jolce, ma.Qul•
oea, etc. La casa m è& &D•
ti¡a.
f'unda.aa el 1888
UnJO, 2:il:, pr&J.,
'
&AST RE.. AOoba • gira
t e&Uta. Nou de ta Ram.
bla. 10. Dl'OP B.amblea.

RE5 l AURAN1 MU(A•
MAR. Unto a. ~arcelont
per la seva temperatura
agl·aaable Que s'bl gnud eJL &tona eapectal.a per
a bOdes t Ottuqueta.
HEPARAC ION& !:LI iM,
.:ug ua 1 etectrleltat . Cua
&cnero. Carrer Qall. 70.
h utitnl rancs

CODEX
DESPATX JURIDIG

ca.ptaell
eubre cuea renaa. p réiJ..
teca sobre terrenya 1 ttu~
Quea rú.8t1Quea. Notar-tat.
7. entresol

Plets .. TestamentarJet

I ALLER ae poara. W:tl·
Ucla.l. dipOsita 1 m01111ca,

Ma ~ ,m~n i s

HI PO I

~QUE.::I

pavimen ta 1 tota eta derivat. de la. COllltrucCIO.
Francesc Borreaa. Oav ~.
87 t gg reJêfon ;JOG70.
INSJ AL.LACI0 ti8

pe.rae~ona;

algua.,

electnCJta\. Josep
Calabria 186 Tel
LU8RU

I

l'f;to

aaa.

V4a,

~64;i~

cuwurv. at)

tuta meua. 1 blbtJOteQuea.
LUt.reria MUD.CUa.l. l'el~l

COIJIPRO I.Ota mena a

L'ESCOCESA. l"al&eo
cotillea ortoDéc:UQUea. H~
oltat. 133.

MORiY. OuD·

ta. 4. - Tel. 13836 Ba.rcelona.

ASSOCIACió DE CONTRIBU ENTS

Camil Companys

Tortell! ( Olrooa) .

VENÇ taula aatllna.
Mercat Llibertat. Raó:
Betlem, 35, ler. (Grà cia).

DIVERSOS

ee·n tre d'assumptes adm.Jnlstratlus dl rl:ttper

1 rortea7
B.xlglu sempre ta sSs l

CANCA . Traspaaso ma,..
gatzem nmb ha.bttacló.
Jaume Giralt, 23, botiga,

CAMIO c:Chevroleb, 4
cUindres, frens, .f rodes
núm. 35 ml!, prova, 800
ntes. Rosselló, 140.

ARBITRIS I IMPOSTOS, A LA

cUl:

bones

AG~HCIA fRANSPORTS
J oeep Ft¡ ueras. e:a:-terro.
v larl Factura.cJona l roOOLllda de mercadertes oer
terrocarra, reca.dera 1 ce,..
m lons tnrormee ferrovia.
rts. marluma 1 aerla. t n~
rormaclo aobre viatges
coHect.lua per rerr ocarrn
t a u tcH:ar. Pau lgteataa.

METGES : Ea traapasaa
d.espatx amb molta. cltentela. Raó:
Mend.lza.bal.
14, 1er., 2na., de 7 a 9.

Legalitat, 15 (Gràcia)

ASSESSOREU-VOS SOBRE CONTRmUCIONS,

~&PARDENYEI

t ren eta

pte~. or~

Bicicleta barata

En constituir societall mercantils
En comprar establimento o finqueo
En construir edificis

CADIRES l TAULES
lloguer. Ca.tlelias. Deap
St Eusebi. 8 (8. 0 .). Tel.
74692

7RSH)8

Salmeroo, 2'.t;!t

&ENYOR ; Per 'c1J. QUe
IIKUl eJ. vostre t'e&r.lt ua
QUedar& nou, reparat a

Ramelleres. 2. ter. la.

o.IAU ME QU ERA , cun&Cructor d 'obre&. ProJecua
Pt'e68UDOStoa. Me.aéndez,
t Pelayo, 37. Tel 74576
&ïrcelona.

ESTUDIS
uniYer&ltQ.o
r ta, orlentacJO t prepa.
r acto ertcae o. Pror Bat.
mes. 47
NICANOR

SERRANO

~ o tu ra i d ecoraCi ó . ~ R
Qata.J uora. gg · Tel 7MHJ

DIVOrcis

COBRAMENT
DE CREDITS
a comlssió 1 sense dea
Deses cer a1 client
ciVIls - NaW.
ra11tzactó de filla - Pa•
gaments d'impostos .. Cèi:
dules - Passaports

CONSULTES
GRATUITES
Rbl. Catalunya, Ja
Telèfon, 23489
&ALO per w. ieDYOl"ee
d 'AUou. PuJol. Perma.nenta oerrectet 1~ otea.
Tel 71153, Barcelona.
&..lmero.a, Ut, prat ter.

Confecció

Ta 11

AcademJa, eoseusoawenc
CB.Dlel l CCUD0mlO. &i; &a-Ueo O&truDI. M.an1 Ju.
U&,

4,

~.oo.

Laietana )

a.•

t prop

RETOLI I ETIQUETES
d e t.Otea menes per a apa-radors Mercaders ae.

SENYOR! Per veU Que
esugul e l vostre V~'t~tl t ua
q uedara cow a nou, r ..
vasu.t a Ramelleres 'l
184'.. lt&.

•

.

Barcelona

MOBLES AL f A8A .:lo-

&&ncJa.. durada ecoDomJI

compreu sense visitar
aqua.ta cua. Jo•ellano.
oum 2
N !l"

LES MILLORS
ooHocactuna 86n per all
t:nlllora a.lumoee del lJ,

OIU Dalmau.
V aJ ~Dd&
24S BUCf'Jona l'eL 78:\5:3"

LA HUMANITAT

hUmdn·tat

Dijous, 7 de novembre del 1935

1 J u
, à
Tam com havíem anunciat en la -Recordeu &1 a · · s ocup
darrera reunió 00 la Junta Univer-~ d'un document elevat per la F . N.
sitària es tractaren assumptes d'im- E. C.?
t tà
d t
portància. En rebre ahir al migdia -En efecte - con es e1 oc or
:lis periodistes el rector accidental, Mur -,recordo perfectament que es
féu una referència de l'abast de la parlà d aquest afer. Entre tant vàreunió. En primer lloc manifestà rei.l acordar no reconèixer cap . perque havia pre:>entat la dimiSSió al sonalltat ~ la F. N. E. C., dintre
ministre del ram. del càrrec de rec- ~ Universitat.
. .
tor accidental, que encara que tin- . -I dels locals de les Associacions
gués caràcter d'interinitat !eia més en vàreu parlar? - preguntà el
d'un any que l'estava exercint.
mateix periodista.
.
M'interessa fer constar - digué el
-51. També vàrem posar atenció
Dr. Mur-que 1e3 causes de la meva. en el:; locals i s'acordà a la. vegada
renúncia ultm el cansanci, és també que es procurarà arranjar-ho.
el fracàs de les meves reiterades gesEl doctor Mur !ou interrogat sotions, perquè s'acabés la intolerable bre l'arribada. del comissari d'Ensealtuació en què viu la. Universitat. nyament a Barcelona. Contestà-,
Per l'abandonament, també, que com dc costwn - que no sabia. res
b an mostrat els ministres que han de res.
passat fins ara. pel Departament
També se li preguntà respecte la
d'Instntcció en resoldre aquest greu dispo3ició que afecta a l'ingrés un!problema..
versitari pels alumnes que són batEl senyor Mur féu constar que la xillers universitaris. El rector acciseva dimissió però, no constituïa. dental dimissionari manifestà que
cap censura per l'actual ministre se- h .n s'bavin de sotmetre a l'article
nyor BardajL Mé:! aviat obeeix en 62 de l'Estatut Universitari, pel que
deixar a aquest senyor en lllbertat. !a referència als estudiants cataJo crec - continuà dient el rector lans.
accidental dimissionari - que daEn la conversa so-stinguda arn~ els
ve.nt la situació actual, per dignitat representants de la premsa el doctor
no puc continuar les funcions del Mur, confirmà la dimissió que hameu càrreo que be vingut exerdnt via presentat el degà de la Facultat
amb bona voluntat...
de Dret, Dr. Josep M. Boix 1 Ras~-------------- _,......~

!-

&

Les condiç:i~ns de

LA VISTA DEL PROCES STAWISKY

· El

DOCTOR ANTONI TRIES
. .•
•
OPINA SOBRE LA DIMISSIO
La dimiSSIO del Rector acCI~ental, del De- DEL RECTOR ACCIDENTAl
gà de la Facultat de Dret 1 del represen- En marxar ahir de la Universitat,
vàrem tenir ocasió de parlar breatant de Ciències --- Uns acords de 1a ment
amb el doctor Antoni Tries
Pujol, destacat catedràtic de la FaJ. u.
Eleccions
Manifestacions del cultat de Medicina i vocal que rou
del dissolt Patronat Universitari.
-Esteu assabentat dels esdevenldoctor A. Tríes
Esdeveniments a la nostra Universitat

Barcelona - Any IV - Número 1.155

la vicfòi-ia
un" de les condicions essencials per a la victòr ia duradora de lea
querres dins la Reptíbl~ca es?anyola, és l'entesa, almenys electoral, en::.
els republicans esquernstes 1 les torces obreres. H o demostren a bCI3t •
mer1t els ¡ets passats. I les eleccions dels anys 1931 t 1933 en són la cz.
Pro.
va t la contraprova més clares.
Precisament ara es produeix a Europa un tort avenç de la tactica d•
coalició entre el proletariat i les esquerres anomenades burgests. Din ~
3
segon!' Internacional ja fa molts anys que ha mort la test anticoalictc.
rtista, triomfan t l'any 1906 al Congrés d'Ams~erdam per la tntluènc¡¡¡
dels alemanys i sobretot de Bebel. Aquesta t es1, que va tenir temps en.
r era una parcial resurrecció a França per una equivocació de Léon
B lmn, ha estat ja abandonada, a Fram;a i en altres llocs, no &olament
per l'actitud de la segona Internacional, ans encara per les orientac¡on
3
de la Tercera Internacional.
Un corrent d'assenyat t lúcid r ealisme domina avut en el camp obrer
europeu.

I

ments? - li preguntàrem.
-si. Fa poc que m'ho ban comunicat...
-Doncs què opineu de la dimissió
del doctor Mur?
-Home - ens contceatà -. gairebé m'atreveixo a dir-vos que no puc
opinar. Davant l'estat de confusió
que existeix, bo considero, es pot dir,
impossible. El doctor Bosch Gimpara fou suspès de les funcions rectorals, 1 el senyor Mur el substituí per
indicació d'aquest. Aixi és-afegíque ignoro en quin caràcter ocupava el càrrec.
-Què us sembla que passarà ara?
-A jutjar per les coses ocorreg'1·
des T . diguén:s~ltamen\ el doctor

~~s. J~: ~a. r:r~. ~~s P~al i~~X:~~~

ue el rector en el terreny legal
I é
l'doctor P. Bosch Gimmora • s e
pera.
,
.
Després d aquestes breus ~amf~stacions, el doctor Antoni Tr1es s acomiadà amablement de nosaltres.

. qi

paU 1 el representant de la Facultat de Ciències a la Junta Universitària.
Sense dir cap més notrcitl. 1nteresS -~lt el senyor Josep Mur, s'acomiadà dels periodistes.

t&A!CFF~~·,....-1'<>""'-r'!·'"''""""""'R"J!:O:'<Ti:l"'""c--M:~------~!!!!!!!!!!!
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Tot al:t'Ò ha permès d' arribar a r esultats importantíssims, con~ la un¡.
jícació sindical del proletariat francès i la constitució del Front P01>Ula
a la veïna República. Aquesta coalició polfttca presenta sens dubte e~
seus inconvenients, però els seus avantatges són innegables. En el ter.
r eny electoral assegura la preponderdncla esquerrlsta dins la nova Cam.
bra de diputats que d'ací. a alguns mesos ha d'ésser elegida. Una antict.
pació, modesta però molt significativa, dc l 'èxit que en les vinent8 elec.
cions espera al Front popular, la te11im en l'èxit del candidat frOittista
en l'elecció parcial que s'efectut;, el darrer diumenge al districte de Com.
piegne. En la votació de ba!lottage, o dc segon tom, va ésser elegit tl
radical socialista André Mellenne, per 10.767 vots contra 10.376 que ta
\.a senyora ae stawlskY 1 els seus advocat~ defensors, a l'Audiència, mo• obtenir-ne el candidat republicd de centre. Allò que dóna més transcen.
dència a la victòria és l'haver tet passar a les esquerres un lloc que per.
ments abans de començar una de les sessions del sensacional procés
tanyta al grup moderat. Un diarí d'aquesta tendència, Le Temps, Ja unea
(Foto. Sànchez Català)
tristes reflexions davant l'escrutini de Comptegne, el qual projecta una tf.
va llum sobre la puixança de les torces d'esquerra política i social, que .!6n
dia 4 de novembre, La Veu, per invencibles quan lluiten unides per nobles t concretes finalftats.
boca d'En Pla, es tornà a posar
•
encara més contenta que el 8 de
Durlsstmes t trdgiques lliçons han ensenyat als obrer3 de diveraoa
setembre per la posta en marxa...
matisos dues coses essencials: La primera és que la tàctica purament
del matetx decret/
cc¿De tora estant hattriem ob· «classista», la lluita isolada del proletariat, porta quaSi sempre al dea(!!.
tre, f sovint a la caiguda per molt de temps. La segona és que les lliber.
tingut res?»
La mort de Lluís Bello ha con• o •
dolgut tota la Catalunya que sap
tats polítiques de la democràcia f el reformisme social de les esquerm
anteposar l' amor nacional a les
L'òrgan dels dictaminats -Re- burgeses, tenen una gran vdlua positiva en el dc'Jle terreny humà t pro.
sorruderies partidistes. Potser és
novación!- ha gastat tot el suc letari. Actualment, des del camp obrer es ta 1ustfcia a la República dcen el noble escriptor ca.stellà tm
aquests dies fent subtils insinua- mocrdtica, f aquesta és reconeguda com un ejectiu instrument de pro.
féu més blanc la fòbia per l'aprocions a base de l'assistència a Sit- grés t de justícia. En la seva part fonamental, la democràcia recobra un
vació del nostre Estatut. Per ell,
ges d'un company nostre quan ht considerable predicament dins amples ;::ones de la classe obrera.
per la defensa que en féu des
havia Strauss. Val a dir que èl
Per atxó Edouard Daladier ha pogut dir, en el r ecent Congréa Radi·
de la presidència del banc de la
citat periòdic ha pogut descobrir
Comissió, vegé tancades moltes
això gràcies a un reportatge que cal de França, que els socialistes i comuniStes francesos per a entrar al
portes que fins aleshores havien
ha jet recentmént l'esmentat com- Front popular només demanen una cosa als radicals: que aquests defen..
acollit els seus treballs periodíspany d'Esquerra t en el qual t!S sin la República contra l'amenaça de les forces de caràcter jef.:rista.
tics. Per l'aprovació de la llet audeia que prengué cafè amb Anny
Per la dtvistó dels partits esquerristes t obrers han pogut installar-se
tonòmica de Catalunya Lluís BeOndra, Schmeling i Strauss t que els feixismes 4 •uropa. Per la unió d'aquests partits, aeran enderrocats
lla hagué de sofrir vexacions pú110 volgué pujar a l'habitació par- tls tetxismtl
tztstents i ser4 tancat el pas als tei:cfmtes en preparació.
bliques en els cafès madrilenys...
ticular d'Strauss per a veure
•
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l'ccstraperlo».
Per això l'Esquerra volgué dcccQuè hi jeia a Sitges?» ens h.a
mostrar-li el seu agraïment t s'hodit i repet it Renovación.
norà portant-lo a la candidaturrt
Però, coses de la vidal, ara ens
lleidatana. ¿On hauria pogut obsurt Mundo Gràfico exhumant una
tenir un acta, tora de catalunya,
foto en la qual apareix entaulat
aquell insigne castellà que per det ben entaulat amb Strauss el projensar el nostre Estatut passava
pi director de Renovación.
-per molts conciutadans seusHome de Déu, senyor Amíchagairebé per tm traïdor?
tis, ¿però és que no se'n recordava? Com en sortirem ara d'això?
•••
¿Fou també per això mateix que
Lliga Catalana votd el seu suplicatori a les Corts?

anten.a

•

•

••

an moment de les eleccions celebrades ahir a la Unlv ersnat, per a elegir la Junta de l'Associació d'Estu•
dlants d e Dret
(Foto. Centelles)
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LA PLUJA COMENÇA QUAN
ELS ITALIANS NO PODEN
AVANÇAR
¿Què ha passat perquè s'ordenés
la paralit;::ació de les operacions a
to~s els fronts? La primera notícia
lobre la parada en la marxa, la ;ustlficava l'estat major feixista, dient
oficialment que sense trobar opooi-

ha dubte que l'~xit els ha acompa.n t i ens trobem que els que segons
italiana si al Ras Kassa se lt ocor- els italians estarien vençuts el dia 7
ria aparèixer per la reraguàrdia de novembre resulten els vencedors
0 penetrar a l'Eritrea f ment1'e això i a més: amb llfakallé t Garahat en
ocorria començà a ploure. L'aigua poder d ells.
.
donà al cabdill la millor solució: es1 per a acab~r podem dedutr de
perar fortificar-se evitar la desfeta les dades a la vtsta que les idees dels
i preparar-se per ~ una nova avan-- jei.:ristes ha1~ quedat limitades a açada a pas lent.
1vançar lentament t a salts.
I a l'Ogaden? L a resposta és ben
Els abissinis es proposen atacar,
senzilla, al!t també hi plou molt 1 'naturalment, en els dos fronts, .les
l'aviació feixista ha acusat la pre- ales extremes dels seus adversans t
sència dels seus adversaris al llarg 110 res més, però, no res menys.
de la frontera Somàlia~britànica, ca- I
mt de la reragttàrdia d' Ual Ual i
<Prohibida la. reproducci6)
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per un Romanones, per un Duc
d'Alba o per un Marttne;:: de Velasco, ha donat compte de la mort
del noble Lluís Bello amb un telegrama de catorze ratlles, confós
entre la informació de Madrid.
Adhuc aquells dtaris independents gens sospitosos de catalanisme han dedicat a l'illustr e desaparegut un espat quddruple que
el que hi disposd La veu.
Catalanisme històric? Degradació del sentiment polític/

S'han adreçat al senyor Llufs
Companys els telegrames següents:
«Centre Esquerra en reemprendre
novament tasca, saluda President
Consellers. - President, Frossas.»
ccSaluda a. vós 1 companys 1 ratifiquem la nostra confiança ide:tls
moment aixecar-se clausura. Ateneu
Pi Margall de Bisbal. - President,
Ginesta.»

Pla publicà a La. Veu del di-

han rebut aquests dies la visita dels

r enunciaments, trafiqueigs f concubinatges de la política collaboracionista dels nostres «catalantstes històrics».
«De tora estant -conclou Plahaurie11~ obtingut res?»
I no es creguin els nostres lectors que Pla parli de molts bentjets, no. ¡Alludeix únicament i
concretament la publicació dels
darrers decrets sobre Obres Públtques.
• • •
Lliga Catalana féu públic el seu
gotg pel present que portà Lerroux
el dia 8 de setembre. I bé, el

Puig i Aguadé; d'una comissió de
ferrov¡·ar!S· •· dels rep•¡blicans
de la
'
guerra de Càdiç; del grup nacionalista andaluslsta. de Melilla i altres.
També els visitaren els diputats
del Parlament Català senyor Riera 1
Bilbeny.
El diumenge va estar al penal el
director de Presons, fent una minuciosa inspecció.
Plou. comença a. !er fred.
Les esquerres republicanes 1 els
socialistes d'aquesta comarca cada
dia més ferms 1 entusiastes, i esperen el moment de poder saludar al
carrer els que avui estan empresonats.

...

Puerto Santa Maria.
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Berlin prep::.ra ets Joc:s Ollmplcs amb Interès patriòtic. Mireu les basti
d'una de les torres de la porta de la Marathon, on s'han lnstaHat grtlll
pissarres de marbre, on seran esoolpplts els noms dels campions oJimpiOI
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pics, s'havien establert les l!ntes ita- manifesta que a la regió sud segueix
lianes ocupant els emplaçaments que
(ominaven tots els accessos a les
1Jalls d'Agoula f de SouUo, consolidant les posicio1~. En el comunicat
no es féu menczó, per a res de la
t empesta (que els ve al damunt) i
és. cl~r que s'lla d~ pensar que ~~ els
etiòptcs no oferet:ren r~~stè.nCJa a
Què és degut que es tor~zjzquzn~ com
'f;.o estan fen~, en tota I e:rtenszó del
flOU front. Jl!es tard ens donaren un~
&egona nottcia: .que les trop:s felrutes havte1~ arnbat a Mak~le i tor:naren després a les seves lln.1es, Qutna cosa més estranya! Arnbare1~ a
lofakallé amb bitllet d'anada i tornada. El de tornada es comprèn únicament en el cas que els defensors
cte la ciutat «haguessin reservat el
dret d'admissió».
I darrerament arribà el comunicat
núm. 37 de Roma, afirmant que els
abissinis dejcnsave1~ Makallé i que
la pluja el.> ha. obligat a retardar du.
rant 48 hores la continuació de la
teva gran ofensiva.
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l'activitat de les columnes que opere1'
en aquell sector.
El que segueix és Gorahai en poder dels seus propietaris naaiuu!
Anem ara. a detallar la veritable
situació dels combatents els seus
èxits, els seus fracassos ¡'les probables intencions per a l'esdevenidor
per tal que els nostres lectors puguin
formar-se una opinió exacta deis resultats positius i negatius d'ambdós
exèrcits en les seves maniobres r ecents damunt el terreny de l'Africa
Oriental.

I

Els objectius italians en ta seva
gran oten.siva consisteix al front sud
a apoderar-se de Harrar i amb aquesta ciutat la possessió del ramal
que tallaria el ferrocarril de Djtbuti
a Addis Abeba (que no pensin, en
aquests moments, aconseguir-ho). Altre pwlt a cobrir hauria d'ésser, ia
unió de les columnes del Sud amb
les del Nord (ara per ara un altre
absurd, ;a que estan a una distància grandiosa). La tercera tase i la
¡Que n'és de fàcil endevinar el més fàcil de totes és obtenir la Unla
que passa! Va creure l'alt comanda- del Frontbé al Nord, havent efectuat
ment de Mussolini que les concentra- l la conjunció de les tres columnes
que sortire1~ respectivament d'Adicions de les masse3 del Negus cor- grat, d'Enticho i de Rendacomo, exerien despistades d'un lloc a l'altre; cutar la reunió a Agula.
comprovà més tard que els homes
Aquestes són le.s tres par~s a r~
d 1R
s eyum s'havien retirat a le! lltzar al pla tàctz.c estraUgz.c que es
e
as
va iniciar el dia de l'aniversari de la
muntanyes del Sud i Oest de Maka- marxa damunt Roma. Podent afirllé, disposats a defensar-se i llavors mar que fins ara els italians no han
es pogueren do11 ar compte que les asso!tt els seus propòsits; únicament
tropes del Ras que no veien enlloc st'ls pot anotar al seu haver, e~ tots
.
'
' els sectors, els progressos seguents:
es dev1cn trobar... i el general De El primer cos d'exèrcit que sortí de
E ••o u devia estirar els cabells en Mai ueec guan~d la zona del riuet
pensar el que li pa.rsaria a l'ala dreta ! Mat Aieni í el poblat d'Addi Baghl.
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Morr~sson . - A 1a toto de I \1SQ.tt:r,.,
· Foto. Keystooe>
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Tots els republicans llegei-xen cada d'ia LA HUMANITAT
•

